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Úvod 

V roce 1929 český učitel, antropolog a školský úředník František Štampach1 ve své monografii s názvem 

„Cikáni v Československé republice“, kterou vydala Česká akademie věd a umění, uvedl: 

„Cikány vedle národního znaku, jazyka, odděluje hlavně prvek biologický: způsob života, vedle 

lásky k volnému vzduchu, způsob, jakým si opatřují pokrm, schopnost pojídati zdechliny a 

mnohá jídla, jimiž i nejbídnější příslušník některého evropského národa opovrhuje jako 

hnusnými a nečistými. V tom se podobají cikáni primitivům. Biologické a rasové elementy v 

klasifikaci cikánů převládají nad prvky národními. Lze spíše mluviti o cikánech jako rasové 

skupině, nežli jako o národu, neboť v národních znacích sami i vědomě splývají s národem 

okolním. Naši cikáni prohlašovali se mi vždy za Čechy, Slováky, Němce, Maďary, mezi sebou 

ovšem byli vždy ‚romi‘. Přesto prvotní studium cikánské rasy bylo pouze filologické a historické 

bez ohledu na tělesnou svéráznost. 

 Cikáni mají mnoho shodných okolností vývojových s židy, docela jsou jim podobni svým 

utrpením v pogromech, které tak často stíhaly cikány, jako židy. Ale cikáni nemohou býti 

kladeni vedle židů pro nedostatek národního svérázu a pro převahu znaků rasových, 

morfologických i biologických nad znaky národními!“2 

Tento úryvek, který pochází z úvodu uvedené publikace, mě během výzkumu na předložené práci asi 

nejvíce překvapil. Důvod mého údivu přitom nespočíval v tvrdém výrazivu. Různé archivní dokumenty 

pocházející z dnešního Česka, Slovenska i Ukrajiny obsahovaly mnohem jednoznačnější, tvrdší a 

z dnešního pohledu rasistické výroky. Překvapení primárně nezpůsobila ani příslušnost českého 

antropologa k tehdejší vzdělanostní elitě a s touto skutečností spojené implicitní očekávání větší 

jazykové „kultivovanosti“ oproti lokálním úředníkům, politikům či řadovým občanům. Hlavní roli 

v mém případě hrál rozpor mezi tím, co jsem se o Štampachovi dozvěděl ze sekundární literatury.3 

Český antropolog totiž po celou dobu meziválečného Československa, a dokonce i v prvotní fázi 

Protektorátu Čechy a Morava, kritizoval přístup státních orgánů i mnohých kolegů-expertů vůči těm 

obyvatelům, kteří byli označováni jako „cikáni“ (k používání termínu „cikáni“ viz dále). Ve své představě 

kritika dobových proticikánských opatření jsem tak nepočítal s tím, že ve stejném okamžiku mohl být 

také zastáncem rasové definice „cikánů“ a mohl reprodukovat celou paletu dlouhodobějších 

„cikánských“ stereotypů, jak je na konci 18. století kodifikoval osvícenský učenec Heinrich Grellmann.4 

V citovaném úryvku navíc rasovou definici ještě podtrhuje srovnání s židovským obyvatelstvem, 

z něhož „cikáni“ vychází jako taková skupina obyvatel, kterou v žádném případě nelze vnímat 

prostřednictvím kategorie národa. Toto srovnání ovšem současně skrývá alespoň náznak ambivalence 

 
1 František Štampach (1895–1969): učitel, antropolog a zemský školní inspektor; po r. 1945 docent Karlovy 
Univerzity a vědecký pracovník Československé akademie věd; autor publikací „Cikáni v Československé 
republice“ (1929), „Kulturní primitivismus a civilisace. Studie a příklady o primitivních prvcích kulturních u 
Slovanů“ (1931), „Dítě nad propastí. Dítě toulavé, tulácké a cikánské, jeho záchrana, výchova a výučba“ (1933) či 
„O štěstí národa. Sociální a zdravotní služba výchovná a školská v ČSR“ (1947). 
2 FRANTIŠEK ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice, Praha 1929, s. 2. 
3 RASTISLAV PIVOŇ, František Štampach – jeho prínos pre rozvoj romistiky v Československu, Romano Džaniben 
8/2001, s. 71–77. 
4 Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann je označován za rozhodující postavu pro utváření „cikánských“ stereotypů 
v evropských společnostech v 19. a na počátku 20. století. Jeho dílo „Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über 
die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprunge“, které vydal 
v roce 1783, sice netvořilo výsledek novátorského výzkumu, ale ukotvilo základní výkladové rámce „cikánů“ 
v moderní společnosti, mj. neevropský, indický původ. K tomu např. WIM WILLEMS, In Search of the True Gypsy. 
From Enlightenment to Final Solution, London 1997, s. 22–92. 
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Štampachovy pozice. Slouží mu k upozornění na podobný charakter pronásledování obou těchto 

skupin. 

 Teprve v pozdější fázi svého bádání jsem se dostal k literatuře, která Štampacha líčila 

v podstatě jako typického československého experta, který nevybočoval mimo hranice tehdejšího 

sdíleného rámce „cikánské otázky“.5 Domnívám se však, že ani jedna z představených charakteristik 

tohoto českého antropologa dostatečně nevystihuje ambivalenci, složitost a komplexnost jeho pozice 

a neumožňuje větší vhled do různých dobových kontextů, v nichž důležitou roli hrála dobová kategorie, 

jež s meziválečným Československem bývá spojována poměrně výjimečně: „rasa“. Ve středu 

předloženého textu nestojí ani tak otázka, jak skloubit představu o Štampachovi jako jednom z prvních 

českých romistů6 na straně jedné se Štampachem coby de facto zajatcem dobových myšlenkových a 

hodnotových struktur na straně druhé. A to přesto, že práce pochopitelně pojednává také o vztahu 

historických aktérů, o nichž bude řeč, a nadosobních struktur. Jeden z významných impulzů spíše tvoří 

snaha navrátit „rasu“ jako dobovou kategorii zpět do přediva dějin meziválečného Československa a 

přitom zdůraznit její mnohoznačný, polyvalenční a dynamický charakter.7 

* 

Před jasnějším vymezením předmětu práce, nastíněním dosavadního stavu bádání a z něho 

vyplývajících badatelských otázek, konceptualizací vytčeného tématu a představením pramenné 

základny považuji za nutné učinit dvě poznámky. 

 V prvé řadě upozorňuji čtenáře a čtenářky, že ve svém textu používám jak dobové označení 

„cikáni“, tak i etnické vymezení Romové a Sintové. Abych zvýraznil odstup od dobového jazyka, uvádím 

termín „cikáni“ vždy v uvozovkách. Pojem „cikáni“ v různých dobových kontextech sloužil 

k pojmenování značně různorodých skupin obyvatel. V závislosti na konkrétní situaci mohl zahrnovat 

nejen Romy a Sinty, ale též kočovné živnostníky, podomní obchodníky i „světské“ (jauneráky). 

Významová nestálost představovala základní rys této dobové kategorie. 

 Určitou představu si lze učinit i při zběžném pohledu do meziválečných policejních věstníků. 

Texty, např. zatykače, které tato úřední periodika obsahovala, přitom podléhaly vysoké míře 

 
5 Takový náhled je patrný především v pracích badatelky Victorie Shmidt. VICTORIA SHMIDT, Child Welfare 
Discourses and Practices in the Czech Lands. The Segregation of Roma and Disabled Children During the 
Nineteenth and Twentieth Centuries, Brno 2015, s. 39–40; TÁŽ, Eugenics and Special Education in the Czech Lands 
during the Interwar Period: The Beginning of segregation against disabled and Roma, Social Work and Society 
14/2016, s. 1–19, zde s. 14–15. 
6 R. PIVOŇ, František Štampach. Jeden z důvodů, proč Rastislav Pivoň ve svém textu Františka Štampacha 
označuje za romistu, spočívá v absenci rozlišení mezi „cikánologií“ a romistikou. Zatímco „cikánologii“ lze chápat 
jako vědění vymezující „cikány“ primárně jako objekt svého zkoumání, romistika usiluje o rekonstrukci aktérské 
perspektivy a lze ji tudíž vymezovat nejen oborově (institucionálně), ale také paradigmaticky. V mezinárodním, 
anglickém kontextu těmto označením odpovídají termíny „Gypsy Lore“ a „Romani Studies“, o něž se na přelomu 
20. a 21. století vedla a dodnes vede intenzivní debata (Např. THOMAS A. ACTON, Scientific Racism, Popular 
Racism and the Discourse of the Gypsy Lore Society, Ethnic and Racial Studies 39/2016, s. 1187–1204; YARON 
MATRAS, Letter from the outgoing Editor. From Journal of the Gypsy Lore Society to Romani Studies: Purpose and 
Essence of a Modern Academic Platform, Romani Studies 27/2017, s. 113–123; MICHAEL STEWART, Nothing 
about us without us, or the Dangers of a Closed-Society Research Platform, Romani Studies 27/2017, s. 125–146; 
JAN SELLING, Assessing the Historical Irresponsibility of the Gypsy Lore Society in Light of Romani Subaltern 
Challenges, Critical Romani Studies 1/2018, s. 44–61.). V jazykově českém akademickém prostředí však tato 
distinkce není příliš rozšířena a romistika zde proto v závislosti na různých kontextech může zahrnovat také 
„cikánologii“. 
7 Příkladem takového badatelského přístupu je studie Filipa Herzy o praktikách vystavování jiných v urbánních 
centrech habsburské monarchie na sklonku 19. století. FILIP HERZA, Black Don Juan and the Ashanti from Asch: 
Representations of “Africans” in Prague and Vienna, 1892–1899, in: Visualizing the Orient: Central Europe and 
the Near East in the 19th and 20th Centuries, (edd.), Adéla Jůnová Macková, Lucie Storchová, Libor Jůn, Praha 
2016, s. 95–106. 
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standardizace. V rozmezí jednoho roku jsem ve slovensky vycházejícím „Ústředním policejním 

věstníku“ nalezl trojí odlišné použití termínu „cikán“. Zatykače dvou „tuláků“ československého 

státního občanství obsahovaly toto označení, nikoliv na místě národnosti či povolání, jak bylo běžné, 

ale až za uvedením jazykových znalostí: „tulák, (…) čs. št. obč., hovorí maď a cigáň, r. k. [římský katolík], 

slob.[svobodný].“8 Jiné zatykače ze stejného roku naproti tomu informaci o „cikánství“ dotyčného 

hledaného podezřelého či pachatele uvedly hned v místě povolání: „tulák cigáň“.9 O necelý rok později 

se příslušníci Stráže bezpečnosti (státní policie) na Slovensku uchýlili ke zcela odlišnému kroku. Na 

konci abecedního seznamu jmen pachatelů se nacházel zatykač na čtyři muže, který policisté spojili 

v jednu položku: „cigáni“.10 

 Protože je z naznačených příkladů patrné, že dobový termín „cikáni“ odkazoval k poměrně 

odlišným představám, nelze jej podle mého soudu bez dalšího vysvětlení v historickém textu 

nahrazovat současným etnickým párem Romové a Sintové. Z takového konstatování ovšem neplyne 

závěr, že vymezení Romové představuje termín pocházející teprve z druhé poloviny 20. století – 

výsledek formování romských emancipačních hnutí v Evropě. Už úvodní citát ze Štampachovy 

monografie ukazuje, že označení Romové patřilo k sebeidentifikačnímu repertoáru přinejmenším části 

těch obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“. Štampachův poznatek, že „cikáni“, s nimiž se 

v Československu setkal během 20. let 20. století, se sami označovali jako Romové, potvrzuje také jiná 

dobová publikace. „Slovníček cikánské hantýrky“, který podle svých poznatků sestavil příslušník 

československého četnictva, obsahoval mimo jiné i heslo „cikán“, k němuž autor přiřadil výraz „rom“.11 

„Cikánsko-česká část“ pak obsahovala ještě heslo „romni – cikánka“.12 Tyto zdánlivé detaily staví 

dosavadní diskuse o problematičnosti označení Romové v historickém psaní do poněkud odlišného 

světla. Uvedené příklady poukazují na často nereflektovanou omezenost pramenů, s nimiž badatelé a 

badatelky pracují, namísto až nadměrného zdůrazňování konstruovanosti romské identity a její zpětné 

projekce do minulosti.13 Jinak řečeno, skutečnost, že se v pramenech označení Romové neobjevuje, 

může znamenat především to, že se jedná o prameny nabízející jen velice omezený vhled do emické 

perspektivy „cikánů“. 

 Vzhledem k tomu, že na území meziválečného Československa žili jak Romové, tak i Sintové14, 

používám většinou dvojici označení, jež jsou typická pro akademické publikace pocházející 

z německého prostředí: Romové a Sintové.15 V návaznosti na něj dále v textu pracuji s vymezením 

Neromové/neromský. Přestože tyto termíny někdy vhodně umožňují změnit vypravěčskou 

perspektivu, mají svá úskalí. Mohou paradoxně posilovat význam etnických odlišností v daném 

kontextu. Proto s nimi pracuji jen tehdy, pokud odlišnosti mezi „cikány“ a „spořádanými občany“ 

explicitně artikulovali samotní aktéři dobových událostí. 

 Druhá poznámka se týká reflexe vlastní autorské pozice. Můj výběr tématu disertační práce 

výrazně ovlivnily dva momenty, které se shodou okolností téměř protnuly v čase. Od jara roku 2013 

jsem začal shromažďovat prameny a literaturu k tehdy relativně čerstvě zadané diplomové práci, v níž 

jsem se zabýval souvislostmi bezpečnostních politik meziválečného Československa a praxí 

 
8 Zatykače č. 2489 a 2490, Ústradný policajný vestník Slovenska, roč. VI, č. 23, 29. 8. 1927, s. 2. 
9 Zatykač č. 2301, Ústradný policajný vestník Slovenska, roč. VI, č. 23, 29. 8. 1927, s. 3. 
10 Zatykač č. 87, Ústradný policajný vestník Slovenska, roč. VII, č. 1, 14. 1. 1928, s. 4. 
11 LUDVÍK MACHALA, Slovníček cikánské hantýrky. Česko-cikánský a cikánsko-český, Kroměříž 1933, s. 7. 
12 Tamtéž, s. 39. 
13 Srov. DAVID MAYALL, Gypsy Identities, 1500–2000. From Egipcyans and Moon-Men to the Ethnic Romany, 
London 2004. 
14 Sintové představují jednu z etnických romských skupin s vlastním jazykem (sintskou romštinou), jejíž formování 
je spojeno s německým jazykovým prostředím. Viz VIKTOR ELŠÍK, Sintská a manušská romština: sociolingvistická 
situace komunity mluvčích a dokumentace jejich jazyka, Romano Džaniben 12/2005, s. 162–186. 
15 Nejnovější syntetické zpracování dějin Romů a Sintů převážně v německých zemích předložila historička Karola 
Fings. KAROLA FINGS, Sinti und Roma. Geschichte einer Minderheit, München 2016. 
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legislativního pojmu „státně nespolehlivé osoby“. Snaha nalézt přesnější instrukce pro lokální 

bezpečnostní orgány mě přivedla k časopisu „Bezpečnostní služba“. Namísto hledaných instrukcí jsem 

byl ovšem fascinován množstvím i obsahem textů, které se zaměřovaly na „cikány“. V době, kdy jsem 

pročítal četnické články o „metle venkova“ a „biologii cikánů“, o nichž bude řeč dále (viz kapitolu 2), 

mnohými tuzemskými městy procházeli účastníci demonstrací (otevřeně či implicitně) namířených 

proti Romům. Pohled na některé z nich doslova z první ruky v Českých Budějovicích, kde jsem vyrostl, 

i nespokojenost s tím, jakou roli v tehdejší veřejné debatě hrály také zmínky o genocidě Romů a Sintů 

během druhé světové války, nakonec zpečetily mé rozhodnutí zabývat se v doktorském studiu tehdy 

jen vágně definovanými proticikánskými politikami. Ačkoliv mě k výzkumu přivedl silný zájem vyvěrající 

ze soudobých politických konfliktů, domnívám se, že tento fakt se na samotné analytické úrovni 

projevil pouze tím, že jsem se snažil o co nejpečlivější reflexi vlastních hodnotových východisek. Přístup 

k pramenům a jejich interpretaci v práci plně podřizuji běžným profesním zásadám a metodologickým 

požadavkům, tedy oborové kultuře. Zároveň vycházím z takového pojetí historické vědy, které si 

namísto nároku objektivity či neutrality klade za své kritérium adekvátnosti. Historik Jan Horský 

v tomto směru hovoří o komplexním vztahu v rámci soustavy „koncept skutečnosti – badatelská otázka 

– zvolená metoda – pramenná stopa“.16 Adekvátnost přitom neznamená úplnou relativizaci. Obrazně 

řečeno, na jednu otázku existuje sice několik adekvátních odpovědí, nikoliv však nekonečno.17 

Vymezení tématu, stav bádání a výchozí pozice 
Samotný předmět této práce tvoří proticikánská opatření a jejich praxe v době mezi vytvořením 

moderního československého národního státu v roce 1918 a prvotní fází jeho následnického 

substátního útvaru – Protektorátu Čechy a Morava. Oba chronologické mezníky politických dějin 

ovšem překračuji jak v čase směrem nazpět (přelom 19. a 20. století), tak i dopředu (roky 1942 a 1943 

a poválečné období). V tomto směru navazuji na teoretické úvahy o delších kontinuitách sociálních 

politik či politik násilí,18 resp. obecněji formování společenského konsenzu, „dlouhých 30. let“.19 

 Přechod přes mezníky politických dějin mi však přinesl značné potíže při geografickém 

vymezení sledované látky. Kvůli nezbytnosti studovanou materii spíše omezit a rovněž z praktických 

jazykových důvodů (např. neznalost maďarštiny) jsem se nakonec rozhodl svůj výzkum navázat na ty 

státní útvary, které bývají vnímány jako různé projevy „české státnosti“: první republika, druhá 

republika a Protektorát Čechy a Morava.20 Tato volba mi na jedné straně umožňuje rozšířit v tuzemské 

historiografii běžný geografický záběr českých zemí o Slovensko a Podkarpatskou Rus mezi léty 1918 a 

 
16 JAN HORSKÝ, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 
2009, s. 30. 
17 Tamtéž. 
18 Např. JAROMÍR MRŇKA, Limity lidskosti. Politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–
1946, Praha 2019; RADKA ŠUSTROVÁ, Sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava, Disertační 
práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2018; TARA ZAHRA, Kidnapped Souls. National Indifference and the Battle 
for children in the Bohemian Lands, 1900–1948, Ithaca 2008. 
19 Viz MILOŠ HAVELKA, Srovnávání nesrovnatelného aneb existovala v českých dějinách epocha totalitarismu?, 
Soudobé dějiny 16/2009, s. 607–624; JAKUB RÁKOSNÍK, Dlouhá 30. léta (1929–1945), Konceptuální přístupy 
k transformaci modernity, Dějiny–teorie–kritika 7/2010, s. 222–238. 
20 Tuzemský právní historik k tomu konstatuje: „Česká státnost patří k nejstarším v Evropě: trvá více než tisíc let. 
Utvářela se v sinusoidách vzestupů a pádů. K tomu ji předurčovaly tři skutečnosti: český národ je malým národem, 
nachází se na exponovaném místě Evropy a je obklopen často mnohem silnějšími sousedy (zvláště národem 
německým).“ PAVEL MARŠÁLEK, Nacistická okupace českých zemí jako pokus o destrukci české a československé 
státnosti, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 64/2018, s. 91–101, zde s. 91. Různící se koncepce „české 
státnosti“ (např. MILAN MACHOVEC, Česká státnost, Praha 2005) tak jsou úzce spojeny s představou českého 
národa jako nadčasové entity, která se v dějinách neustále vynořuje a zápasí o svou existenci. Tímto způsobem 
nereflektovaně přebírají základní premisu českého nacionalismu. 
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1938,21 ale na straně druhé může paradoxně vést k upevnění výkladového rámce české národní historie 

a reprodukovat představu lineárního vývoje několika staletí trvající „české státnosti“.22 Tento zjevný 

nedostatek se snažím kompenzovat jednak dodatečnou komparací situace v dalších nástupnických 

státních útvarech (zejména ve Slovenském státě). Navázání analýzy proticikánských opatření na 

projevy „české státnosti“ má nicméně i tu výhodu, že mi umožňuje sledovat sepětí tohoto tématu 

s proměňujícím se českým nacionalismem. 

 Pod termín proticikánská opatření nezahrnuji jen takové právní normy (zákony, nařízení, 

předpisy atd.), které přímo ve svém znění či v doplňujících dokumentech (např. důvodové zprávy) 

obsahovaly dobové označení „cikáni“, ale celý komplex normativních dokumentů, jež nějakým 

způsobem upravovaly zacházení státních orgánů s obyvateli, kteří byli v dobovém kontextu označováni 

jakožto „cikáni“. Mým záměrem je rekonstruovat jak diskurzivní rovinu vytčeného tématu, tj. 

konstrukci „cikánské otázky“ na úrovni dobové legislativy i expertního vědění (kriminologie, 

antropologie a „úchylná mládež“), tak především její sociální praxi. Přestože ve středu mého zájmu 

stojí policie (policejní normativy a jejich praxe), značnou pozornost věnuji také školství. 

 Hlavní těžiště předloženého textu tvoří zákon č. 117/1927 Sb. z. a n. o potulných cikánech, o 

jehož širokou kontextualizaci usiluji. V dosavadní tuzemské historiografii stojí takřka na úplném okraji 

badatelského zájmu, což platí nejen pro různé fáze komunistické diktatury,23 ale i pro období po roce 

1989, zejména 90. léta.24 Tento fakt patrně reflektuje obecnější marginalizaci Romů v československé 

a české společnosti. Současně ovšem poukazuje na skutečnost, že rozhodující roli pro formování 

soudobé romské identity hraje především téma holokaustu či genocidy Romů a Sintů.25 To je v českém 

prostředí úzce svázáno s tzv. kauzou Lety, tj. opakujícími se veřejnými debatami o táboře, který v letech 

1942–1943 fungoval v jihočeské obci Lety a v nacistické terminologii byl označen jako „cikánský 

tábor“.26 

 
21 Ines Koeltzsch a Ota Konrád ve svém přehledném příspěvku o vývoji historiografie meziválečného 
Československa upozorňovali na fakt, že pouze dvě monografie (do r. 2016) vykročily z ustaveného geografického 
rámce českých zemí a věnovaly se ve stejném okamžiku také Slovensku (MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, 
Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa, Praha 2015; MARTIN ZÜCKERT, 
Zwischen Nationsidee und staatlicher Realität. Die tschechoslowakische Armee und ihre Nationalitätenpolitik 
1918–1938, München 2006). INES KOELTZSCH, OTA KONRÁD, From “Islands of Democracy” to “Transnational 
Border Spaces”: State of the Art and Perspectives of the Historiography on the First Czechoslovak Republic Since 
1989, Bohemia 56/2016, s. 285–327, zde s. 308. 
22 O dominanci vyprávění národních dějin v tuzemské historiografii meziválečného období po roce 1989 hovořili 
historici Pavel Kolář a Michal Kopeček. PAVEL KOLÁŘ, MICHAL KOPEČEK, A Difficult Quest for New Paradigms: 
Czech Historiography after 1989, in: Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe, 
(edd.) Sorin Antohi, Balázs Trencsényi, Péter Apor, Budapest 2007, s. 173–248, zde s. 202–206. 
23 Jde zejména o následující práce (v chronologickém pořadí): ZDEŇKA JAMNICKÁ-ŠMERGLOVÁ, Dějiny našich 
cikánů, Praha 1955, s. 37–75; EMÍLIA HORVÁTHOVÁ, Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt, 
Bratislava 1964, s. 154-173; EVA DAVIDOVÁ, Bez kolíb a šiatrov, Košice 1965, s. 22–28. 
24 Uvádím opět hlavní publikace (v chronologickém pořadí): ZDENĚK ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí 
ČSR, Český lid 77/1990, s. 139–144; BARTOLOMĚJ DANIEL, Dějiny Romů. Vybrané kapitoly z dějiny Romů 
v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku, Olomouc 1994, s. 114–124; MARIAN SMOLINSKÝ, Vztah 
četnictva k potulným cikánům, Časopis pro právní vědu a praxi 3/1995, s. 169–202; JANA HORVÁTHOVÁ, Kapitoly 
z dějin Romů, Praha 2002, s. 39–42. 
25 K tomu např. ELENA MARUSHIAKOVA, VESSELIN POPOV, Rethinking Roma Holocaust: Victims or/and victors, 
in: Beyond the Roma Holocaust. From Resistance to Mobilisation, (edd.) Thomas M. Buchsbaum, Sławomir 
Kapralski, Kraków 2017, s. 73–93. 
26 Celou debatu v širším kontextu místa holokaustu v české a slovenské vzpomínkové kultuře přehledně a 
analyticky uchopil Tomáš Sniegoň: TOMÁŠ SNIEGOŇ, Zmizelá historie. Holokaust v české a slovenské historické 
kultuře, Praha 2017, s. 143–174. Přínosné vhledy do dobových debat přináší též Renata Berkyová a Jana 
Horváthová: RENATA BERKYOVÁ, Obětujeme Romy ve prospěch vědy? Kritická reflexe pojmů „porajmos“ a 
„holokaust“ v diskurzu (nejen) romistické historiografie, Bulletin Muzea romské kultury 26/2017, s. 39–57; JANA 
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 V historiografickém zpracování proticikánských opatření v meziválečném Československu lze 

v uplynulých dvou desetiletích identifikovat několik prvků, které odrážejí celkové marginální postavení 

tohoto tématu. Tento fakt zrcadlí v prvé řadě minimální pozornost těch badatelů a badatelek, kteří 

předložili syntetické zpracování dějin první republiky či širších témat, jako jsou např. dějiny menšin.27 

Další prvky souvisejí s metodologickými aspekty psaní. Práce o proticikánských opatřeních 

v meziválečném Československu reprezentují primárně tradiční pozitivisticky, deskriptivně 

orientované dějepisectví. Proto lze hovořit o až mechanickém zasazování tématu do toku „velkých 

politických dějin“. Na historiografickém zpracování tématu se rovněž výrazně podepsala skutečnost, 

že tuzemským výkladům první republiky dlouho dominovalo vyprávění o „ostrově demokracie“ ve 

střední Evropě.28 To v kombinaci s metodologickým pozitivismem a nacionalizačním efektem tzv. kauzy 

Lety (vymezení se vůči zahraničním aktérům – ať již jednotlivcům či institucím) příliš nepřispělo 

k inovativnějšímu zpracování tématu. 

 Diskuse mezi badateli a badatelkami spíše deklaratorně než analyticky potvrzovaly 

„demokratický“, „liberální“ a „vyspělý“ charakter meziválečného Československa a kvůli nízké reflexi 

vlastních hodnotových postojů a normativů liberální demokracie 90. let 20. století nakonec vedly 

k ahistorické debatě o „romské otázce“. V tomto směru regionální historik Karel Sommer z hodnocení 

prvorepublikového vývoje plynule přecházel do současnosti. „Bez aktivní a autoritativní pomoci 

makrosociety to [‚začleňování do občanské společnosti‘] nemůže [‚cikánská populace‘] dokázat,“ 

uváděl v akademickém textu v roce 1999.29 Odborný historický text v tomto smyslu obsahoval mimo 

jiné i otevřený politický náhled jeho autora na potřebu „pevné ruky“ společnosti, resp. státu vůči 

Romům v České republice na konci 90. let. 

 Historička Jana Horváthová proti tomu namítala, že cíl prvorepublikového zákona tvořila 

hlavně snaha „bránit společnost (…), a nikoliv o to, jak řešit situaci Romů samotných“.30 Oproti 

Sommerovi se snažila důrazně odlišovat historickou látku od situace v 90. letech a bránila se 

ahistorickému hodnocení zákona „o potulných cikánech“ z roku 1927. Přesto Horváthová na konci 

svého textu z roku 2003 nakonec přešla k líčení situace Romů na přelomu tisíciletí. Také ona hovořila 

o existenci „problému“. Ačkoliv nepředkládala tak jednoznačnou vizi jako historik Sommer, i ona 

nastiňovala svou představu o jeho „řešeních“ (v množném čísle). Za jejich součást považovala 

„oddělování otázek souvisejících se sociálními patologiemi, či přímo otázek trestněprávních, s otázkami 

etnickými či rasovými“.31 A následně předložila tři velice různé citace z dobových pramenů, jejichž 

autoři – sociálnědemokratický politik Jaromír Nečas, antropolog František Štampach a neznámý 

slovenský autor – ve vybraných úryvcích kladně hodnotili život „cikánů“ v meziválečném 

 
HORVÁTHOVÁ, Fenomén Polansky, Romano Džaniben 22/2015, s. 87–104. Dobovými mediálními reprezentacemi 
se zabýval Stanislav Holubec: STANISLAV HOLUBEC, Ještě nejsme za vodou. Obrazy druhých a historická paměť 
v období postkomunistické transformace, Praha 2015, s. 111–112. 
27 RENÉ PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první 
Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, Praha 2009, s. 359–370. 
Jediné syntetické zpracování dějin meziválečného Československa, které Romy a Sinty zmiňuje jako nedílnou 
součást obyvatelstva tohoto státního celku, pochází z pera americké historičky Mary Heimann a – z jiných důvodů 
– se mu dostalo velice ostrého přijetí ze strany tuzemských historiků a historiček. MARY HEIMANN, 
Czechoslovakia. The State that Failed, New Haven 2011. 
28 Viz I. KOELTZSCH, O. KONRÁD, From “Islands of Democracy” to “Transnational Border Spaces”. 
29 KAREL SOMMER, V bludném kruhu. (Realizace zákona o potulných cikánech v praxi), Slezský sborník 97/1999, 
s. 21–37, zde s. 35. 
30 J. HORVÁTHOVÁ, Dílčí příspěvek k zamyšlení nad povahou a působením zákona č. 117/1927 Sbzn. o potulných 
cikánech ze zorného úhlu současných znalostí v oblasti romistiky a sociální práce. (Na základě nepublikovaných 
písemných i ústních pramenů), in: Milý Bore-: profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám 
věnují přátelé, kolegové a žáci, (edd.) Tomáš Dvořák, Radomír Vlček, Libor Vykoupil, Brno 2003, s. 311–319, zde 
s. 312. 
31 Tamtéž, s. 318. 
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Československu. Výběr doprovodila komentářem, že i v tehdejším období bylo možné údajný „romský 

problém“ pochopit podle ní „správně“, bez stereotypů.32 

 Smysl psaní odborných historických textů tudíž badatelé a badatelky sice primárně odvozovali 

z tradičního, pozitivistického chápání historiografie, tedy zaplňování „bílých míst“, ale současně jej 

významným způsobem spojovali se současností, dobovými diskusemi o „romském problému“. Karel 

Sommer roli historického vědění chápal přímo jako sestavování podkladů pro „reálné státní politiky 

vůči romské populaci“.33 Také nejvýraznější historik na tomto poli, Ctibor Nečas v roce 2005 hodlal svou 

publikací „Romové na Moravě a ve Slezsku“ přispět k poznání „a tím i pochopení současného nadmíru 

aktuálního romského problému“.34 Jistou roli ovšem v jeho produkci mohla hrát i zmiňovaná kauza 

Lety, jejímž předním aktérem se v 90. letech stal. Na rozdíl od jiných historiků a historiček Nečas ve své 

poslední monografii fakticky ignoroval historiografický narativ „ostrovu demokracie“.35 Přesto i jeho 

kniha obsahuje celou řadu nevysvětlených a nereflektovaných pojmů, pomocí nichž čtenářům 

zpřítomňuje historickou dimenzi „romského problému“, např. „symbióza“. 

 Vedle naznačených slabin existující historiografie souvisejících s absencí konceptuálního 

uchopení tématu vybírám ještě čtyři další problematická místa, která mě vedla k položení hlavních 

badatelských otázek. Velká část dosavadní tuzemské historiografické produkce omezila analytický 

záběr primárně na legislativu.36 I přes nárok rekonstruovat také praxi badatelé a badatelky přinesli 

spíše dílčí a geograficky či přímo pramenně omezené vhledy do praxe proticikánských opatření.37 

Výjimku opět představuje monografie historika Nečase. Jeho analýza, resp. též početné detailní lokální 

sondy se nicméně omezují na oblast Moravy a Slezska.38 Oproti výzkumu období druhé světové války 

a genocidy Romů a Sintů tak historiografie proticikánských opatření v meziválečném Československu 

zůstává v zajetí jak oddělených národních (českých a slovenských, případně ukrajinských),39 tak i 

fragmentarizovaných regionálních dějin.40 

 
32 Tamtéž, s. 319. 
33 K. SOMMER, K problematice výzkumu cikánské (romské) otázky v předválečném Československu, Slezský 
sborník 93/1995, s. 135–139, zde, s. 139. 
34 CTIBOR NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku (1740–1945), Brno 2005, s. 7. 
35 Tamtéž, s. 45–53. 
36 Mezi nejzdařilejší studie, které se omezují na legislativní rovinu patří: MARTIN FAFEJTA, „Cikáni“ – rasa nebo 
způsob života?, Sociální studia 4/2007, s. 93–111; PETR LHOTKA, Pojem „Cikána“ v právních normách od začátku 
20. století do roku 1945, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostravensis. Historica 16/2009, s. 229–246. 
37 Zde bych chtěl vyzvednout zejména text Jany Horváthové: J. HORVÁTHOVÁ, Dílčí příspěvek k zamyšlení. 
38 Od 70. let až do své smrti v roce 2017 Ctibor Nečas publikoval desítky odborných studií převážně v regionálních 
odborných periodikách (viz Výběrová osobní bibliografie prof. Ctibora Nečase, Romano Džaniben 20/2013, s. 20–
31). Uvádím pouze několik vybraných: C. NEČAS, Spor o svatobořické Cikány, Jižní Morava 10/1974, s. 88–93; TÝŽ, 
K diskriminaci Cikánů v buržoazním Československu, Sborník prací pedagogické fakulty v Brně 76/1981, s. 41–65; 
TÝŽ, Evidence československých Cikánů z let 1922–1927, Český lid 73/1986, s. 66–71; TÝŽ, Profesní orientace 
moravskoslezských Romů a Sintů (od provozování řemesel a obchodu přes hudební a zábavné produkce až k 
příležitostné práci a službám, doplněným domácí výrobou a nelegálními zdroji obživy), Český lid 89/2002, s. 343–
350; TÝŽ, Potulní cikáni aneb „Metla venkova“. Poměry na Třebíčsku v polovině 30. let 20. století, Vlastivědný 
věstník moravský 59/2007, s. 372–376. 
39 Viz C. NEČAS, Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945, Brno 1981; Českoslovenští 
Romové v letech 1938–1945, Brno 1994. 
40 Opět se nejedná o úplný výčet, nýbrž přehledový výběr (v abecedním pořadí): VLADIMÍR GECELOVSKÝ, Sociálno 
politické postavenie a perzekúcia Cigánov v Československej republike a v Slovonskom štátě so zreteľom na región 
Gemera, Disertační práce na Právnické fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice 1987; ANNA JUROVÁ, 
Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. Niekoľko poznámok 
k súčasnému stavu poznania tejto témy, Romano Džaniben 20/2013, s. 53–65; ZUZANA KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, 
K problematike cigánskej otázky na Spiši (1918–1938), Slovenský národopis 36/1988, s. 137–145; MONIKA 
STACHOVÁ, Romové ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku (1927–1950), Diplomová práce na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2019; PAVOL ŠALAMON, Vplyv tlače medzivojnového obdobia na formovanie 
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 Jedno z témat, o němž se badatelé a badatelky přeli jak v době 50. let,41 tak i v uplynulých dvou 

dekádách, představuje praxe legislativního pojmu „potulní cikáni“, který prvorepublikový zákon vnesl 

do policejní činnosti. Otázka, zda zákon dopadal pouze na „kočovné cikány“ a neromské „kočovníky“ 

či se výrazně dotkl větší anebo menší části Romů a Sintů žijících na území první republiky, zůstává 

předmětem trvalých sporů. Mnozí autoři se přikláněli k tomu, že dobový pojem „cikáni“ 

charakterizovala především sociální kritéria („způsob života“), a nikoliv rasová definice. Proto se měl 

prvorepublikový zákon týkat pouze „potulných cikánů“.42 Naproti tomu právě Jana Horváthová v roce 

2003 dokládala, že rasová kritéria patřila do dobového policejního slovníku a promítala se do praxe 

legislativního pojmu.43 K tomuto proudu náležel i Ctibor Nečas. Tvrdil, že se příslušný zákon v praxi 

vztahoval nejen na „potulné cikány“, ale i na ty, kteří „měli trvalá bydliště a nevyhýbali se práci“.44 O 

roli dobové kategorie rasy se ale v této souvislosti vůbec nezmiňoval.45 

 Třetí nedostatečný prvek tuzemského zpracování meziválečných československých 

proticikánských opatření spatřuji v tom, že historici a historičky se sice kromě represivních opatření 

věnovali rovněž některým dobovým projevům specifického začlenění „cikánů“ do tehdejší 

československé společnosti,46 ale tyto analýzy povětšinou kladli do jednoznačného protikladu.47 

Výjimku opět tvoří Nečasova práce, která obsahuje jak projevy kriminalizace, tak i „asimilace“ či 

„integrace“.48 Poněvadž ale autor použité pojmy jasně nedefinoval a nerozlišil je od dobových termínů, 

jeho oblastně omezená, nicméně kvalitní analýza postrádá hloubku a potřebnou preciznost. 

 A konečně, za čtvrté, vnímám jako slabé místo uchopení tématu kontinuity a diskontinuity. 

Většina představených textů se v tomto směru pohybuje mezi vyzdvihováním tradičních zlomů 

převzatých z „velkých politických dějin“, které jsou spjaty s transformací politických režimů (roky 1918, 

 
vzťahu obyvateľov k Cigánom, Slovenský národopis 36/1988, s. 147–155; EVA ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach po 
vzniku ČSR (analýza evidence z roku 1924), in: Česko-slovenská historická ročenka, Brno 2007, s. 141–149, zde s. 
147. 
41 Popularizační text Zdeňky Jamnické-Šmerglové vyvolal nepříznivou odezvu jak mezi pamětníky, tak i některými 
etnology, kterým vadila příkrá hodnocení na adresu některých prvorepublikových aktérů (Dějiny našich cikánů, 
s. 73-75). Psycholog Jaroslav Stuchlík a etnolog Jiří Lípa se bránili zejména nařčení z rasismu (JAROSLAV STUCHLÍK, 
„Cikánská otázka“ (psáno na okraj knížky dr. Zdenky Jamnické-Šmerglové: Dějiny našich cikánů), Československá 
ethnologie 5/1957, s. 210–212; JIŘÍ LÍPA, Recenze: Zdeňka Jamnická-Šmerglová, Dějiny našich cikánů, 
Československá ethnologie 5/1957, s. 314–317). 
42 Např. M. FAFEJTA, „Cikáni“ – rasa nebo způsob života?; TOMÁŠ HAIŠMAN, Romové v Československu v letech 
1945–1967. Vývoj institucionálního zájmu a jeho dopady, in: Romové v České republice (1945–1998), Praha 1999, 
s. 137–183, zde s. 138. 
43 J. HORVÁTHOVÁ, Dílčí příspěvek k zamyšlení. 
44 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 50. 
45 Takový postoj zjevně souvisel s tím, že Nečas rasismus poměrně přímočaře svazoval s nacistickým Německem 
a jeho ideologií, kterou chápal v podstatě jako statickou strukturu. Jiných variant a dobových použití kategorie 
„rasy“ si nevšímal. Genocidu Romů a Sintů tak odvozoval ze samotné nacistické ideologie, kterou čelní 
představitelé třetí říše v zásadě pevně zformulovali již záhy po roce 1933. V rámci historiografie holokaustu proto 
lze Nečase zařadit mezi tzv. intencionalisty. Tito badatelé a badatelky odvozují masové vyvražďování od záměrů, 
které nacistická ideologie obsahovala již na počátku 30. let 20. století (a nejpozději před vypuknutím válečného 
konfliktu). Takovou Nečasovu orientaci odráží mimo jiné i jeho používání termínů odvozených od slova „rasa“, 
jež rezervoval výhradně pro přiblížení situace v protektorátu od roku 1942, kdy iniciativu nad úpravou „cikánské 
otázky“ převzaly nacistické okupační orgány. C. NEČAS, Holocaust českých Romů, Praha 1999, s. 16, 20, 32 a 36. 
46 Např. A. JUROVÁ, Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach; A. 
JUROVÁ, E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach v 1. ČSR v kontexte doby i regiónu (1918–1938), Bulletin Muzea 
romské kultury 16/2007, s. 105–111. 
47 Např. R. PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 359–370. 
48 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 71–174. Dále též J. HORVÁTHOVÁ, Možnosti integrace na příkladu 
moravských Romů, Romano Džaniben 1/1994, s. 8–19. 
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1938 a 1939),49 anebo v meziválečných proticikánských opatřeních vidí první krok na cestě ke genocidě 

Romů a Sintů v době druhé světové války.50 Všechny uvedené faktory se přitom navzájem ovlivňují. 

 I s ohledem na představená problematická místa se v předložené práci zaměřuji na čtyři hlavní 

okruhy otázek. Zajímá mě, jakým způsobem se praxe proticikánských opatření lišila v různých oblastech 

tehdejšího Československa (v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi). 

Ptám se, zda při používání legislativně vymezeného pojmu „potulní cikáni“ československé centrální i 

lokální orgány sahaly k dobové kategorii „rasy“ a jakým způsobem s ní pracovaly. Zabývám se vztahem 

mezi kriminalizací a marginalizací „cikánů“ na straně jedné a přístupy směřujícími k jejich různorodému 

začlenění do československé společnosti na straně druhé. V neposlední řadě věnuji pozornost otázkám 

kontinuit a diskontinuit. 

* 

Jestliže jsem stav tuzemské historiografie vymezeného tématu z hlediska metodologie a 

konceptuálního uchopení označil za neuspokojivý, považuji za důležité učinit exkurz do historiografie 

týkající se jiných států. Ve druhé polovině 90. let vyšla v německém jazyce hned trojice přelomových 

prací, jež se věnovaly situaci v německých zemích. Takový vývoj patrně souvisel jednak 

s institucionalizací romské paměti v Německu a se soudobým procesem evropeizace politiky paměti – 

zejména holokaustu.51 Tři z těchto publikací lze označit za paradigmatické, protože dodnes významným 

způsobem strukturují badatelské pole. Všechny tři přitom do středu své pozornosti kladly genocidu 

Romů a Sintů během druhé světové války. 

 Pouze historik Michael Zimmermann se však zaměřil výhradně na období třetí říše. Jeho 

publikace „Rassenutopie und Genozid“ (Rasová utopie a genocida) z roku 1996 učinila z dosud spíše 

okrajového a politického tématu zcela relevantní předmět historického výzkumu, jehož 

prostřednictvím bylo možné přispět k soudobým historiografickým debatám o průběhu holokaustu.52 

Dnes již zesnulý Zimmermann vyzdvihoval jak určité strukturální podobnosti mezi průběhem 

holokaustu židovských obyvatel a genocidou Romů a Sintů, tak i klíčové a převažující rozdíly. Zároveň 

rekonstruoval nejen kontinuity v proticikánských opatřeních v německých zemích během první 

poloviny 20. století, ale především prvky diskontinuity. Současně svůj výzkum situoval do širšího 

výkladového pnutí mezi hlavními faktory uskutečnění genocidy. Tím, že tento německý historik 

v samotném úvodu ukázal, jak okrajovou roli v Hitlerových interních projevech hráli „cikáni“,53 kladl 

větší důraz spíše na systémové prvky. Namísto statických struktur postupně se propojujícího státního 

a stranického aparátu, tedy jakési odosobněné mašinerie, ovšem odhaloval velice dynamický proces, 

do něhož vstupovalo velké množství rozmanitých aktérů s odlišnými (ekonomickými, politickými i 

pragmatickými) zájmy a na jehož průběh měli důležitý vliv také čelní představitelé nacistické policie a 

 
49 Zde lze uvést zejména sérii článků etnologa Zdeňka Šípka, kterou její autor rozčlenil podle mezníků politických 
dějin: Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka ve druhém desetiletí ČSR (od vydání zákona č. 117/27 do mnichovského diktátu), 
Český lid 78/1991, s. 271–275; TÝŽ, Tzv. cikánská otázka od Mnichova do konce roku 1939, Český lid 79/1992, s. 
161–169; TÝŽ, Usazování cikánů na začátku protektorátu, Český lid 78/1991, s. 85–89. (Že se nejednalo o redakční 
rozhodnutí, nýbrž o Šípkovu intenci dokládá to, že jeho texty nevycházely v chronologickém pořadí. Zpracování 
Protektorátu Čechy a Morava předcházelo studii o situaci v době druhé republiky.) 
50 Např. T. HAIŠMAN, Romové v Československu v letech 1945–1967. 
51 K bojům o uznání genocidy Romů a Sintů ve druhé polovině 90. let viz GILAD MARGALIT, Germany and its 
Gypsies. A Post-Auschwitz Ordeal, Madison 2002. O evropeizaci politik paměti v českém a slovenském prostředí 
píše Tomáš Sniegoň. T. SNIEGOŇ, Zmizelá historie. 
52 MICHAEL ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“, 
Hamburg 1996. 
53 Tamtéž, s. 13–20. 
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stranických polovojenských složek v čele s Reinhardem Heydrichem.54 Výjimečnost Zimmermannova 

počinu ještě podtrhuje obrovský geografický záběr. 

 Pro výklad proticikánských opatření v době Výmarské republiky a delší časové perspektivy však 

sehrály větší úlohu dvě publikace z roku 1997. Nizozemský historik sociálních dějin Leo Lucassen se 

oproti Zimmermannovi zabýval velmi dlouhým časovým úsekem: od počátku 18. století až do roku 

1945. Jeho práce sice končí obdobím genocidy, která neustále stojí v centru jeho pozornosti, ale 

namísto hladké kontinuity Lucassen předložil obecnější periodizaci vývoje proticikánských opatření a 

jejich praxe v německých zemích.55 Ta se opírala o několik rozhodujících historických zlomů, jež ovšem 

nizozemský historik nutně nespojoval s proměnami politických režimů, nýbrž převážně s formováním 

moderního policejního aparátu i transformací sociálních struktur společnosti. Lucassen proto hovořil o 

dynamickém procesu kriminalizace „cikánů“. Z tohoto dobového a proměňujícího se pojmu učinil 

jeden z hlavních předmětů analýzy a naznačil, že trajektorie termínu „cikáni“ přinejmenším v policejní 

praxi v německých zemích nebyla úplně lineární – od širokého pojmu „cikáni“ až k rasovému vymezení. 

Kromě toho se ovšem Lucassen ostře vymezil vůči soudobému etnickému pojmenování Romové a 

Sintové, které ve svých textech odmítal používat,56 poněvadž se svou analýzou snažil dokázat, že 

rozhodující roli při vymezování tohoto pojmu ještě v 19. století a na počátku 20. století hrála sociální 

kritéria. Lucassen v tomto ohledu poukazoval na velkou heterogenitu obyvatel, jichž se dobová 

policejně-administrativní nálepka dotýkala. Ve stejném okamžiku nicméně ztotožněním „cikánů“ 

s kočovnictvím nakonec přispěl k homogenizaci pohledu dalších badatelů a badatelek na tuto 

skupinu.57 

 I třetí paradigmatická publikace z roku 1997 usilovala o předložení takového narativu, který by 

vysvětlil genocidu Romů a Sintů během druhé světové války. Namísto akcentování historických zlomů 

se však německý historik Wolfgang Wippermann zaměřil na dlouhodobé, přetrvávající kontinuity, jež 

spojoval s rovinou „ideologie“ či „mentalit“.58 Wippermann vycházel z antisemitismu jako do jisté míry 

modelového případu, od nějž následně rozlišoval anticikanimus59. Přestože usiloval o identifikaci 

různých typů anticikanismu, rozhodující význam ve vztahu ke genocidě Romů a Sintů připisoval 

„rasovému anticikanismu“,60 jehož vznik kladl již do 18. století a spojoval jej s koloniální expanzí. Přínos 

Wippermannovy perspektivy spočívá v tom, že projevy anticikanismu neodmyslitelně spojil 

s dlouhodobým historickým vývojem evropských států a současně do debat o kontinuitách v podstatě 

vrátil dobový pojem „rasa“. Ve stejném okamžiku však perspektiva anticikanismu vedla k petrifikaci 

obrazu „cikánů“ jako „věčných obětí“ pronásledování, podnítila konstruování přímé linie 

 
54 Tamtéž, s. 369–383. 
55 LEO LUCASSEN, Zigeuner. Die Geschichte eines polizeilichen Ordnungsberiffes in Deutchland 1700–1945, Köln 
1996. 
56 Viz TÝŽ, „Harmful Tramps“. Police Professionalization and Gypsies in Germany, 1700–1945, Crime, History & 
Societies, 1/1997, s. 29–50; TÝŽ, Between Hobbes and Locke. Gypsies and the Limits of the Modernization 
Paradigm, Social History 33/2008, s. 423–441. 
57 Přínosnou kritiku Lucassenovy práce s pojmem „cikáni“ přinesla historička Illuzzi: JENNIFER ILLUZZI, Lives 
outside the Law. Gypsies in Germany and Italy, 1861–1914, Basingstoke 2014, s. 18–20. 
58 WOLFGANG WIPPERMANN, „Wie die Zigeuner“. Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich, Berlin 1997. 
59 Německý termín „Antiziganismus“ zde překládám jako anticikanismus, přestože v českém kontextu se rovněž 
používá varianta anticiganismus. Domnívám se však, že již samotné označení „cikáni“ má v tuzemském kontextu 
jednoznačně negativní konotace, a tudíž do českého jazyka není třeba přenášet německou variantu. Jiná je 
situace s překladem termínu anticikanismus v anglickém jazykovém kontextu, kde výraz „Gypsy“ má spíše 
neutrální význam. 
60 W. WIPPERMANN, The Longue Durée of Antiziganism as Mentality and Ideology, in: Antiziganism: what’s a 
Word? Proceedings from the Uppsala International Conference on the Discrimination, Marginalization and 
Persecution of Roma, 23–25 October 2013, Newcastle Upon Tyne 2015, s. 2–6. 



17 
 

pronásledování od 18. století přes druhou světovou válku až do současnosti a přispěla hlavně 

k rozmachu studia reprezentací (stereotypů) „cikánů“ v dlouhé časové perspektivě.61 

 Všechny tři publikace různou mírou přispívaly k tomu, že historický výzkum témat spojených s 

„cikány“ byl nejpozději na konci 90. let rozpoznán jako relevantní nejen z hlediska tradičního, 

pozitivisticky orientovaného dějepisectví, ale také pro obecnější metodologické a konceptuální 

historiografické debaty. Ačkoliv zejména práce Lea Lucassena a Wolfganga Wippermanna vykopaly 

v institucionálním akademickém prostředí silné paradigmatické příkopy, v současnosti jednotliví 

badatelé a badatelky ve svém výzkumu kombinují nejrozmanitější přístupy, které představené práce 

z 90. let ovlivnily pouze dílčím způsobem.62 Do takového eklektického proudu se řadí i předložený text. 

Pro čtenáře a čtenářky proto zdůrazňuji, že na následujících řádcích nepíšu dějiny „českého 

anticikanismu“ coby pandánu k vyprávění o „českém národě“, případně ani dějiny anticikanismu 

v českých zemích (tedy geograficky vymezeném prostoru). 

 Jestliže všechny tři výše zmíněné práce obracely svou pozornost výhradně (anticikanimus) či 

primárně (Lucassen) na rozmanité státní aktéry a jejich vztah k „cikánům“, v poslední dekádě se 

badatelé a badatelky snaží nalézt cestu k tomu, aby do svého psaní znovu vtáhli samotné Romy a Sinty. 

V současné historiografii se proto hovoří o potřebě psát romské dějiny. Namísto volání po vytvoření 

dalších národních narativů současní historici a historičky usilují o „integraci“ různorodých příběhů 

(historií v množném čísle) do aktuálních historiografických kontextů, např. transnacionální přístupy.63 

Tyto romské dějiny tudíž spojuje hlavně úsilí ukázat Romy a Sinty jako svébytné aktéry pluralitních 

dějin, jejichž historie jsou „zásadní pro pochopení širších dějin moderního světa“ a pro historiografické 

uchopení témat, mezi něž patří holokaust, sociální stát, občanství, společenská mobilita anebo 

migrace.64 

 Předložená práce se do tohoto proudu řadí jen omezeným způsobem. Vzhledem k vytyčenému 

tématu je zřejmé, že Romy a Sinty, resp. šířeji „cikány“ jakožto historické aktéry nestavím přímo do 

centra své pozornosti. Nároku rekonstruovat jejich jednání se však ve všech kapitolách snažím dostát. 

To, co moji práci s nastíněnou perspektivou romských dějin hlavně spojuje, je úsilí přistoupit ke 

zvolenému tématu nikoliv jako k okrajové a marginální historické látce, nýbrž jako k námětu, který 

může výrazně obohatit historiografii meziválečného Československa. Abych dokončil dříve započatý 

výčet toho, o čem tato práce není, je třeba rovnou předeslat, že se nesnažím zachytit jakýsi okraj 

prvorepublikové společnosti. Naopak, v této práci se zabývám klíčovými symboly 

liberálnědemokratického státu ve střední Evropě jako občanství, právní stát, liberalismus, humanita, 

demokracie atd., které tvořily centrální prvky daného režimu a jeho legitimity jak ve vztahu k domácím 

obyvatelům, tak i k zahraničnímu publiku (mezinárodním spojencům, politickým partnerům, 

Společenství národů apod.). 

 
61 Např. E. MARUSHIAKOVA, V. POPOV, Rethinking Roma Holocaust. 
Ke kritice Wippermanna viz HERBERT HEUSS, Comment on Wolfgang Wippermann, „The Longue Durée of 
Antiziganism as Mentality and Ideology“, in: Antiziganism: what’s a Word?, s. 7–12. 
62 Např. J. ILLUZZI, Lives outside the Law; JULIANE TATARINOV, Kriminalisierung des ambulanten Gewerbes. 
Zigeuner- und Wandergewerbepolitik im späten Kaiserreich und in der Weimarer Republik, Frankfurt am Main 
2015. 
63 Významnou práci z perspektivy romských dějin, která se zabývá Československem po roce 1945, napsala 
anglická historička Celia Donert. CELIA DONERT, The Rights of the Roma. The Struggle for Citizenship in Postwar 
Czechoslovakia, Cambridge 2017. K transnacionálnímu přístupu viz ADÈLE SUTRE, “They Give a History of 
Wandering Over the World”. A Romani Clan’s Transnational Movement in the Early 20th Century, Quaderni Storici 
69/2017, s. 471–498. 
64 Ustanovující prohlášení Pražského fóra pro romské dějiny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR: 
http://www.romanihistories.usd.cas.cz/cs/ [31. 3. 2020]. 
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Konceptualizace: biopolitika, morální panika, rezistence a orientalismus 
Z konceptuálního hlediska se opírám primárně o teorii Giorgia Agambena. Ten v díle „Homo sacer“ 

navázal na koncept biopolitiky Michela Foucaulta a výrazně jej reformuloval.65 Francouzský filozof 

biopolitiku představil coby specifickou technologii moci, kterou odlišil od technik disciplinace. Zatímco 

disciplinace se měla soustředit na individuální těla, způsoby jejich rozmístění v prostoru, zviditelňování 

či efektivní využití, biopolitika se podle Foucaulta obracela k člověku coby zástupci populace. 

Disciplinační mocenské techniky souvisely s kontrolou, dohledem, hierarchizací apod., kdežto 

biopolitika se měla zaměřovat na procesy související s životem. Hlavní objekt této mocenské 

technologie představovala populace a její projev regulační norma. Mezi disciplinaci a biopolitiku ovšem 

francouzský filozof nestavěl jasný zlom, nýbrž hovořil o jejich vzájemném prostupování, jež historicky 

situoval především do 19. století. Ve Foucaultově biopolitice hrála podstatnou roli také rasa,66 méně 

už ale například souvislosti s kolonialismem.67 

 Agamben se ve své práci z roku 1995 věnoval oblasti, kterou francouzský filozof ponechal 

stranou svého zájmu. Relativně volný koncept biopolitiky rozšířil do sféry práva a právních 

mechanismů.68 Zajímala-li druhá světová válka a holokaust v souvislosti s biopolitikou Foucaulta spíše 

okrajově,69 italský filozof postavil přímo do středu svého konceptu jejich specifický produkt: 

koncentrační tábor.70 Ten je podle něj krajním prostorovým ztvárněním výjimečného stavu, tj. situace, 

kdy je možné zacházet s lidským životem jako jednotkou plně podřízenou určité mocenské praxi 

nepodléhající ústavním normám. Důvod, proč Agamben odmítal při zachycení koncentračního tábora 

vycházet z Foucaultova modelu vězení, vězel v tom, že zatímco vězeňské právo tvořilo běžnou součást 

právního systému, normy koncentračního tábora vycházely ze stanného práva a stavu obležení.71 Ve 

výjimečném stavu, jak jej popisuje Agamben, nejsou ustavené dichotomie jako život a norma, pravidlo 

a výjimka, příroda a kultura od sebe odlišitelné.72 Obsahem a zároveň produktem výjimečného stavu je 

podle Agambena holý život (homo sacer), který ztělesňuje celkovou strukturu výjimky jakožto 

„vylučujícího zahrnutí“.73 Holý život charakterizuje potencialita neomezeného násilí. 

 Triáda výjimečný stav, holý život a (koncentrační) tábor tvořila jádro modernizační teorie 

s relativně vysokým interpretativním nárokem. Agamben totiž prostřednictvím těchto pojmů 

vysvětloval nejen nacistickou diktaturu či liberálně-demokratické politické režimy, ale v konečném 

důsledku jakousi „původní strukturu, která umožňuje právní (tj. normovaný) stav a politické 

společenství vůbec“.74 Z poměrně volného Foucaultova konceptu tak italský filozof učinil silnou, přesto 

však relativně vágní teorii s přinejmenším několika problematickými místy (viz dále). Jedna z jejích 

 
65 GIORGIO AGAMBEN, Homo sacer. Suverénní moc a pouhý život, Praha 2011. 
Při stručném představení Foucaultovy biopolitiky vycházím z následujících prací: MICHEL FOUCAULT, Dějiny 
sexuality I. Vůle k vědění, Praha 1999; TÝŽ, Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha 2000; TÝŽ, Je třeba 
bránit společnost. Kurz na College de France 1975–1976, Praha 2005; TÝŽ, Security, Territory, Population. Lectures 
at the College de France, 1977–1978, Basingstoke 2007; TÝŽ, Zrození biopolitiky. Kurz na College de France (1978–
1979), Brno 2009. 
66 Viz TÝŽ, Je třeba bránit společnost. 
67 O reformulaci Foucaultova konceptu pro výzkum kolonialismu se již v polovině 90. let zasloužila především 
antropoložka Ann Laura Stoler: ANN LAURA STOLER, Race and the Education of Desire. Foucault’s History of 
Sexuality and the Colonial Order of Things, Durham 1995. 
68 ANKE SNOEK, Agamben’s Foucault: An Overview, Foucault Studies 10/2010, s. 44–67. 
69 Viz M. FOUCAULT, Je třeba bránit společnost. 
70 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 117–181. 
71 Tamtéž, s. 25–26. 
72 RADEK BUBEN, MICHAL PULLMANN, MATĚJ SPURNÝ, JIŘÍ RŮŽIČKA, Diktatura a autoritářské režimy, in: 
Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, (edd.) Lucie Storchová a kol., Praha 2014, s. 281–
307, zde s. 299. 
73 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 29. 
74 R. BUBEN, M. PULLMANN, M. SPURNÝ, J. RŮŽIČKA, Diktatura a autoritářské režimy, s. 299. 
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výhod nicméně spočívá v otevřenosti. To, v čem Agamben na svého francouzského předchůdce 

skutečně navázal, byl způsob psaní a provokativnost, která dodnes vyzývá nejrůznější sociální vědce a 

vědkyně k dialogu, jehož prostřednictvím lze představenou teorii odlišnými způsoby 

operacionalizovat.75 

 První podmínkou užití takovéto biopolitiky pro historickou analýzu spočívá v opuštění nároku 

na zachycení jakési metahistorické struktury.76 Teprve po odstranění esenciality je možné se zaměřit 

na historickou, vývojovou dimenzi, kterou teorie obsahuje. Ačkoliv Agamben těká mezi římským 

právem a soudobou politickou situací, jeho těžiště leží v genealogii koncentračního tábora a 

výjimečného stavu. Nacistické Německo 30. a 40. let představuje pomyslný práh moderního národního 

státu v tom smyslu, že z dočasného pozastavení právního systému učinilo nový a stabilní útvar a 

současně vytvořilo permanentní prostor výjimky: koncentrační tábor.77 Agambenův koncept lze chápat 

jako možnost, jak uchopit přechod mezi různými formami politických režimů moderních národních 

států jako liberální demokracie, autoritativní režim a diktatura zejména během 1. poloviny 20. století 

tak, aniž by došlo k úplnému rozmazání jejich podstatných rozdílů.78 To, že italský filozof kladl tyto 

rozdíly do roviny kvality a nikoliv podstaty,79 může posloužit k ohledání návazností, kontinuit, ale i 

ruptur, o nichž mimo jiné badatelé a badatelky na poli proticikánských opatření a jejich praxe 

diskutovali ve stejné době, kdy Agambenova kniha vyšla poprvé. 

 Produktivitu teorie italského filozofa při aplikaci na praxi proticikánských opatření v éře 

formování moderních (západo-)evropských národních států (Itálie a Německa) ukázala americká 

historička Jennifer Illuzzi.80 Zatímco většina dosavadní historiografie rekonstruovala v podstatě 

jednostranný proces kriminalizace „cikánů“, jehož ústředního aktéra představovala moderní 

byrokracie a zejména policie, promýšlení tématu s pojmy výjimečný stav a holý život ji přivedlo 

k otevření nového pole bádání: soudní praxe.81 Procesy pozvolného fixování dobové kategorie „cikáni“, 

o kterém hovořil především Lucassen, i radikalizace opatření namířených proti takto označeným 

obyvatelům dala do souvislosti s napětím mezi liberalismem a nacionalismem, jež tvořilo základní 

stavební kámen evropských moderních národních států. Významnou úlohu v těchto sbíhajících se 

procesech připsala Illuzzi soudům, které se ocitaly pod tlakem exekutivy. Ty totiž, spolu s obecní 

samosprávou, v důsledku pozvolné centralizace kompetencí a sjednocování lokálně rozmanitých 

proticikánských opatření zajišťovaly jejich vymáhání a tlačily na soudy, aby „cikány“ trestaly co 

nejpřísněji a co nejrychleji. Soudce, kteří měli v celém systému hrát rozhodující roli, však v moderních 

národních státech vázali profesní zásady dodržování univerzálních liberálních principů, jako byla 

rovnost před zákonem. Illuzzi přehledně dokládá, že kriminalizace „cikánů“ prostřednictvím soudů 

vytvářela mezi jejími aktéry (exekutivou, obecní samosprávou a soudy) silné konflikty, jež nakonec 

vedly k vytváření nových forem jejich pronásledování – co nejvíce v rukou exekutivy a mimo dosah 

soudní moci. Pro toto vytlačování „cikánů“ mimo dosah ústavních principů, a tím pádem také vytěsnění 

i z (formálního) rovnoprávného postavení ve společnostech, jež se primárně konstituovaly 

prostřednictvím kategorie národa, používá Agambenův pojem výjimečný stav. Orgány exekutivy tudíž 

mohly s „cikány“ jednat jako s holými životy. Postavení těch obyvatel, kteří byli v Italském království a 

 
75 RICHARD EK, Giorgio Agamben and the Spatialities of the Camp: An Introduction, Geografiska Annaler. Series 
B, Human Geography 88/2006, s. 363–386, zde s. 365. 
76 Nedostatky ve vztahu k výzkumu holokaustu a moderních dějin podnětně shrnuje mimo jiné britský historik 
Mark Mazower. MARK MAZOWER, Foucault, Agamben: Theory and the Nazis, Boundary 2 35/2008, s. 23–34. 
77 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 170. 
78 K tomu TÝŽ, State of Exception, Chicago 2005. 
79 R. BUBEN, M. PULLMANN, M. SPURNÝ, J. RŮŽIČKA, Diktatura a autoritářské režimy, s. 299–300. 
80 J. ILLUZZI, Lives outside the Law. 
81 TÁŽ, Negotiating the “state of exception”: Gypsies’ encounter with the judiciary in Germany and Italy, 1860–
1914, Social History 35/2010, s. 418–438. 
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v Německém císařství označováni jako „cikáni“, nabývalo struktury Agambenovy výjimky – onoho 

„vylučujícího zahrnutí“.82 

 Z celkového rámce biopolitiky však Illuzzi vypadl důležitý prvek: tábor. Určitý podíl přitom 

zřejmě sehrál fakt, že se americká badatelka zabývala obdobím od 60. let 19. století do vypuknutí první 

světové války. Protože Agamben měl pod táborem na mysli konkrétní nacistickou variantu, Illuzzi jej ve 

své konceptualizaci biopolitiky zcela vynechala. Vedle metahistorického nároku to byl právě tábor, 

který historiky a historičky odrazoval od práce s Agambenovou teorií.83 Přesto sama Illuzzi mimoděk 

naznačila možnost, jak se úspěšně vypořádat s tímto pojmem tak, aby mohl sloužit historické analýze. 

Při rekonstrukci různých praktik kriminalizace „cikánů“ si totiž všímala také časového a prostorového 

rozměru výjimečného stavu. A popsala dokonce situaci, kdy lokální italské úřady tento jinak relativně 

omezený rys proticikánských opatření zpravidelnily, znormalizovaly. Epidemie cholery, přijetí 

mimořádného stavu v jihoitalských regionech v roce 1910 a tím pádem rozšíření pravomocí exekutivy 

vedly nejen k zadržení „cikánů“, kteří byli vykreslováni jako původci nemoci, a jejich dlouhotrvajícímu 

umístění ve vazbě, ale také k jejich vyhánění z Itálie.84 

 Třetí pojem uzpůsobené biopolitické teorie proto může být funkční i při analýze jiných období 

a státních celků než třetí říše. Tábor je však třeba chápat jako potenciální prostorovou dimenzi 

důsledků a projevů výjimečného stavu, jejíž podoba napomáhá dokreslit jeho celkovou charakteristiku. 

Tábor, o němž hovořil Agamben, se měl oproti Foucaultovu modelu vězení výrazně lišit svou 

strukturou. I z právní perspektivy se vymykal vězeňskému zákonodárství. Namísto něj tvořil nedílnou 

součást nouzového, mimořádného stavu.85 

 O prostorové potencialitě výjimečného stavu ve vztahu k „cikánům“ de facto hovoří americká 

historička Tara Zahra. Ve studii o souvislostech praxe proticikánských opatření v habsburské monarchii 

od konce 19. století až do konečného rozpadu Předlitavska na konci první světové války dokládá, že 

nedílnou součást dobových administrativních diskusí o „cikánské otázce“ tvořily představy o potřebě 

různé míry internace „cikánů“.86 Takové požadavky označuje za internační fantazie („fantasies of 

internment“).87 Zrcadlily jednak vysokou míru cirkulace rozmanitých policejních a administrativních 

technik, které pocházely z koloniální správy, a jednak snahy o silnější regulaci jak vnitrostátní migrace 

obyvatel, tak i emigrace.88 Termín internační fantazie podle mého soudu vhodně rozvíjí způsob, jak 

součástí analýzy učinit stupňovitý proces zpravidelnění výjimečného stavu ve skutečných táborech a 

také jak zachytit rovinu aktérských představ. Mezi internačními fantaziemi a táborem, natožpak 

koncentračním táborem, přitom samozřejmě leží podstatný rozdíl. Rekonstrukce dobové imaginace 

ovšem umožňuje sledovat a ověřovat genealogické nitky koncentračního tábora, o nichž mnozí 

badatelé a badatelky vedou intenzivní debaty především v kontextu koloniální expanze – vedení války 

i ekonomického vykořisťování.89 

 
82 TÁŽ, Lives outside the Law, s. 174–183. 
83 M. MAZOWER, Foucault, Agamben, s. 28. (Foucaultovo odmítnutí zabývat se gulagy ovšem v Mazowerově 
podání považuji za notně zjednodušující. Srov. M. FOUCAULT, Power and Strategies, in: Power/Knowledge. 
Selected Interviews & Other Writings, 1972–1977, (ed.) Colin Gordon, New York 1980, s. 134–146, zde s. 134–
138.) 
84 J. ILLUZZI, Lives outside the Law, s. 121–137. 
85 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 27–28. 
86 T. ZAHRA, “Condemned to Rootlessness and Unable to Budge”: Roma, Migration Panics and Internment in the 
Habsburg Empire, American Historical Review 122/2017, s. 702–726. 
87 Tamtéž, s. 703 a 722. 
88 Tamtéž, s. 706. 
89 Např. JONATHAN HYSLOP, The Invention of the Concentration Camp: Cuba, Southern Africa and the Philippines, 
1896–1907, South African Historical Journal 63/2011, s. 251–276; JONAS KREIENBAUM, „Ein trauriges Fiasko“. 
Koloniale Konzentrationslager im südlichen Afrika, 1900–1908, Hamburg 2015; IAN R. SMITH, ANDREAS STUCKI, 
“The Colonial Development of Concentration Camps (1868–1902)”, Journal of Imperial and Commonwealth 
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 Načrtnutým způsobem upravená biopolitika tvoří základní kostru předloženého textu. 

Pojmová triáda výjimečný stav, holý život a tábor, resp. internační fantazie, mi slouží hned k několika 

účelům. Představuje nástroj, jehož prostřednictvím chci ohledat kontinuity a diskontinuity 

v uplatňování proticikánských opatření na výše vymezeném geografickém území. Mým cílem je 

zachytit zlomy na vytčeném poli. Těmi přitom nebudou samotné mezníky politických režimů, nýbrž 

změny – stupně – biopolitické soustavy. Jeden z nich reprezentuje prvorepublikový zákon č. 117/1927 

Sb. z. a n. o potulných cikánech. Díky předloženému zpreciznění teorie, zejména pojmu tábor, se však 

lze domnívat, že politické transformace se významně promítly i do posunů biopolitiky. Pomyslnou 

převodovou páku totiž vytváří pojem internační fantazie, který otevírá dveře do roviny dobových 

ideologií. Přestože původní Agambenův model sugeruje lineárnost, ba dokonce teleologii vývoje 

biopolitiky směrem k jejímu vyvrcholení v době druhé světové války, vhled do dobových představ 

(internačních fantazií) mi usnadní se této interpretační pasti vyhnout a načrtnout alternativní 

představy dobových aktérů. Svou druhou obrannou linii vůči tomuto dalšímu podstatnému nedostatku 

teorie opírám o stručný nástin situace v době po druhé světové válce. 

 Po vzoru historičky Illuzzi do své analýzy rovněž zahrnuji oblast soudnictví. Agambenovo 

vymezení vůči Foucaultovu vězeňskému paradigmatu mě nadto přivedlo ke sledování dobových diskuzí 

o nových formách internace na poli tehdejších expertíz: kriminologie a trestního práva. Ačkoliv tedy 

biopolitika dobře funguje pro zapojení široké palety dobových aktérů, kteří dosud stáli mimo dosah 

výzkumného pole, aktérství patří jednoznačně mezi její neuralgický bod. Pokud již prvotní Foucaultovy 

úvahy o biopolitice favorizovaly spíše perspektivu historických struktur, Agambenova motivace odhalit 

„původní“ či „esenciální“ politickou strukturu rovněž badatelům a badatelkám neusnadnila práci při 

uplatnění jeho teorie v historickém výzkumu. Namísto toho, abych v pracích zmíněného filozofa hledal 

sporadické záblesky možnosti, jak jeho teorii alespoň pootevřít otázkám po tom, kdo za biopolitickými 

zlomy vedle nadosobních sil stál či na koho dopadaly,90 rozhodl jsem se v tomto bodě reformulovanou, 

nicméně stále příliš topornou, biopolitiku rozmělnit dvěma dílčími koncepty. 

 V první řadě se jedná o morální paniku. Inspirací mi přitom znovu byla americká historička Tara 

Zahra, která poměrně volně pracovala se s modifikovanou variantou – migrační panikou.91 Jednou 

z podstatných výhod konceptu morální paniky je, že namísto tematizace jednání těch obyvatel, které 

média prezentují jako zdroj různorodých „deviací“, v mém případě tedy „cikánů“, obrací pozornost 

dovnitř společnosti.92 Vrhá světlo na aktéry procesu formování různorodé hrozby, kterou média, 

experti i političtí reprezentanti prezentují jako ohrožení existujícího společenského řádu, čímž zesilují 

intenzitu i délku trvání vzniklé morální paniky. Badatelé a badatelky vymezují koncept pěti 

charakteristikami: pozorností (prudký nárůst veřejného zájmu a posun od problému k ohrožení či 

 
History 39/2011, s. 417–437; LINDSAY WEISS, Exceptional Space: Concentration Camps and Labor Coumpounds 
in Late Nineteenth-Century South Africa, in: Archaeologies of Internment, (edd.) Adrian Myers, Gabriel 
Moshenska, New York 2013, s. 21–32. 
90 Někteří badatelé a badatelky takové pokusy ve svých studiích učinili: GARVIN RAE, Agency and Will in 
Agamben’s Coming Politics, Philosophy & Social Criticism 44/2018, s. 978–996; A. SNOEK, Lessons in Biopolitics 
and Agency: Agamben on Addiction, New Bioethics 21/2015, s. 128–141. Na obecnější rovině různých 
biopolitických teorií viz ALEXANDER G. WEHELIYE, Habeas Viscus. Racializing Assemblages, Biopolitics, and Black 
Feminist Theories of the Human, Durham 2014. 
91 T. ZAHRA, “Condemned to Rootlessness and Unable to Budge”. Pojem migrační panika použil sociolog Zygmunt 
Baumann v popularizačním textu zaměřeném na reakci společnosti na uprchlictví v roku 2015 (ZYGMUNT 
BAUMANN, The Migration Panic and Its (Mis)uses, Social Europe, 17. 12. 2015, 
https://www.socialeurope.eu/migration-panic-misuses [3. 4. 2020]). Z toho důvodu Baumann nenabízí širší 
kontextualizaci pojmu. Ve svém článku se o ni nepokusila ani Tahra Zahra. 
92 Při představení výhod i nevýhod morální paniky vycházím z vynikajícího shrnutí tohoto konceptu, které pro 
české čtenáře přinesl Ondřej Slačálek. ONDŘEJ SLAČÁLEK, Morální panika a její kritici, Central European Journal 
of Politics 4/2018, s. 4–33. 
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úzkosti), nepřátelstvím (objektem paniky jsou narušitelé – lidé či události, jako např. katastrofy – 

základních společenských norem či hodnot), konsenzem (sjednocení a konstrukce společnosti jako 

kolektivního těla), nepřiměřeností (nadreprezentovanost v médiích a formulace požadavků na 

výjimečná opatření) a těkavostí (epizodický rozměr).93 

 Ve vztahu k proticikánským opatřením v meziválečném období je třeba zdůraznit několik 

aspektů. Pro morální paniku, resp. prvek nepřátelství, hrají významnou úlohu mocenské hierarchie ve 

společnosti. Nejsnazší objekt morální paniky tvoří takové skupiny obyvatel, jejichž jinakost je 

dlouhodobě ukotvena a zviditelňována a které jsou „strukturně slabé“.94 To mimo jiné znamená, že 

jejich hlas má pouze omezený dosah, pokud vůbec nějaký hlas v mediální krajině mají. Taková 

skutečnost následně usnadňuje formování společenského konsenzu. 

 Zvolený koncept rovněž trpí celou řadou nevýhod. Z hlediska jeho využití při historické analýze 

považuji za důležité stručně nastínit dobové kulisy. Pro kontext meziválečného Československa hrálo 

vedle národního klíče podstatnou úlohu sepětí politických stran, resp. někdy pouze dílčích frakcí, či 

profesních organizací s tehdejšími médii.95 Noviny i časopisy představovaly „orgány“, „hlasy“, 

„zpravodaje“ atd. těchto aktérů a formovaly jejich kolektivní politicky či profesně vymezené – v mnoha 

případech přímo politicko-profesní – zájmy. Mnohé z organizací současně vydávaly hned několik 

celostátních a regionálních periodik. Média v tomto směru sloužila k vytváření a upevňování 

stratifikačních linií dobové společnosti do národních a stavovských segmentů.96 

 Zásadní problematické místo morální paniky tvoří charakteristika nadreprezentace jejího 

objektu a s tím spojená otázka přiměřenosti. Tu lze podle mého soudu snadno vysledovat v případě 

dlouhodobějšího pohledu na reprezentace daného tématu v médiích. Namísto snahy o doložení 

kvantitativního nárůstu považuji za důležitější kritérium rozpínání tématu do nových prostorů mimo 

dříve běžný výskyt. Jinak řečeno, jestliže reprezentace „cikánů“ tvořily nejpozději od konce 19. století 

běžnou součást rubrik přinášející zprávy z regionů, černé kroniky nebo tzv. soudničky, vznikající morální 

paniku charakterizuje přesun na přední strany periodik. Expanze „cikánů“ v dobovém tisku zároveň 

znamenala posun od reprezentace v podobě „metly venkova“, pomyslného trvalého zla, v „cikánskou 

otázku“ jakožto problém, který je nutno vyřešit i za cenu přijetí zcela výjimečných opatření. Kromě 

toho se v epizodách morální paniky z expertně-byrokratického tématu stal významný předmět 

politické agendy (viz kapitoly 1 a 7). 

 Mezi závažné slabiny konceptu patří tendence k upozaďování odlišných hlasů a obecněji 

k opomíjení skutečnosti, že morální panika je primárně prostředkem k vytváření společenského 

konsenzu, nikoliv jeho projevem. Pro mou analýzu z toho vyplývá, že dobové články a projevy politiků, 

s nimiž hojně pracuji, netvoří doklady o uniformním postoji společnosti k „cikánům“. Namísto 

společnosti jako celku obracím pozornost ke konkrétním aktérům, kteří při epizodách morálních panik 

sehráli důležitou úlohu: experti, úředníci, politici atd. Námitce opomíjení těch hlasů, které do 

celkového rámce nezapadají, se snažím čelit tím, že poukazuji i na hlasy, které jsou spíše ambivalentní 

a nejednoznačné. Leč dopředu lze upozornit, že vzhledem ke strukturálním faktorům marginalizace 

„cikánů“ byla míra uniformity výpovědí o nich, zejména v dobovém tisku, vysoká. 

 Přínos konceptu morální paniky pro mnou vybrané téma lze ilustrovat na přijetí již několikrát 

zmíněného československého zákona „o potulných cikánech“ z roku 1927. Tuto normu českoslovenští 

zákonodárci schválili po dvou velkých mediálních kauzách, během nichž nejen československá 

celostátní periodika, ale i zahraniční (německý, maďarský, francouzský, anglický, americký atd.) tisk 

 
93 Tamtéž, s. 7–12. 
94 Tamtéž, s. 8. 
95 K tématu médií v době první republiky viz JAKUB KONČELÍK, PAVEL VEČEŘA, PETR ORSÁG, Dějiny českých médií 
20. století, Praha 2010, s. 27–74. 
96 Viz PETER HEUMOS, Strukturální prvky první československé republiky. Politicko-společenský systém, 
intermediární organizace a problém stability, Soudobé dějiny 2/1995, s. 157–168. 
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reprodukoval relativně stabilní, stereotypní obraz „cikánů“ jako krajně nebezpečných zločinců. Ačkoliv 

o potřebě nových legislativních opatření namířených proti „cikánům“ úředníci, politici i experti 

diskutovali záhy po vzniku Československa, k realizaci došlo teprve v důsledku morální paniky. O 

samotném zákoně zároveň mnozí doboví aktéři prohlašovali, že se jedná o mimořádné opatření (viz 

kapitolu 1). Koncept morální paniky v tomto smyslu představuje způsob, jak zachytit širší kontext 

výjimečného stavu: věnovat pozornost způsobům jeho legitimizace v konkrétním historickém 

okamžiku a současně zviditelnit jeho aktéry (novináře, experty, úředníky, politiky atd.), jejich jednání i 

motivace. Tento koncept proto biopolitice dodává důležitý dynamický prvek a ve stejném okamžiku 

namísto vytváření jakýchsi kvaziaktérů z nadindividuálních struktur obrací pozornost na historické 

aktéry uvnitř dobové společnosti. 

 Třebaže jsem práci nevystavil přímo jako dějiny Romů, což odráží mimo jiné i její název či 

zformulované otázky, považuji za značně důležité věnovat pozornost tomu, jakým způsobem ve své 

práci „cikány“ a jejich jednání zachycuji. V současném historiografickém psaní lze identifikovat dvě 

problematická místa. Za prvé se jedná o reprodukci představ „cikánů“ jakožto homogenní skupiny 

obyvatel – ať již definované etnicky (Romové) anebo sociálně (kočovníci). Oproti tomu badatelé a 

badatelky v souladu s etnologickými a romistickými výzkumy zdůrazňují jazykovou, kulturní, sociální 

atd. heterogenitu Romů a Sintů ve střední Evropě.97 Další soudobé historické výzkumy nabízejí 

možnost, jak heterogenitu ještě rozšířit i na širší skupinu spadající pod nálepku „cikánů“ a zabývat se 

zároveň provozovateli kočovných živností či podomními obchodníky (a státní regulací těchto 

živností).98 Tímto způsobem v kombinaci se širokým geografickým záběrem lze „cikány“ představit jako 

různorodé jednotlivce či skupiny obyvatel meziválečného Československa. 

 Druhý bod se týká aktérství. Vedlejší efekt obrácení pozornosti k vývoji mechanismů 

kriminalizace a marginalizace anebo ke kontinuitám v oblasti ideologií či mentalit (anticikanismus) 

představoval obraz „cikánů“ jako pasivních obětí útlaku, nikoliv svébytných historických aktérů.99 

Proto, abych se tomu ve své práci vyhnul, sahám po konceptu rezistence Jamese C. Scotta.100 Ten však 

chápu nikoliv jako pevný nástroj, který bych v práci plošně aplikoval, ale hlavně jako vodítko, jak při 

analýze praxe proticikánských opatření neztratit ze zřetele samotné „cikány“ a usilovat alespoň o 

fragmentární rekonstrukci jejich manévrovacího prostoru při jednání s úřady, soudy, policií, obecní 

samosprávou, školskými úředníky atd. 

 Podobně jako již představené teoretické rámce patří i Scottova rezistence ke značně 

polarizujícím konceptům.101 Klíčové z mé perspektivy je, že Scott upřel pozornost na „nízkoprofilové“, 

každodenní formy snahy rozmanitých marginalizovaných vrstev (otroci, rolníci, dělníci, příslušníci 

nejnižších kast apod.) prosadit vlastní zájmy a „přežít v nevýhodných podmínkách, které není možné 

okamžitě změnit“.102 Taková rezistence spočívala na premise, že marginalizovaní si uvědomují způsoby 

útlaku, na něž odpovídají nejrůznějšími sofistikovanými strategiemi subverze, jež se však na první 

pohled nejeví jako narušení řádu dominance.103 Scottův koncept hrál důležitou roli v rozšíření 

badatelských představ o politickém jednání. Například pro velice obtížně detekovaný odpor, tedy 

 
97 Např. C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 18–19. 
98 J. TATARINOV, Kriminalisierung des ambulanten Gewerbes. 
99 K tomu např. E. MARUSHIAKOVA, V. POPOV, Rethinking Roma Holocaust. 
100 Při představení konceptu vycházím z následující literatury: JAMES C. SCOTT, Weapons of the Weak. Everyday 
Forms of Peasant Resistance, New Haven 1985; TÝŽ, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, 
New Haven 1990. 
101 Silná i slabá místa ve Scottově konceptu nastínil ve své průkopnické studii o „třetím odboji“ historik Vítězslav 
Sommer. Kromě Scotta představil také mnohé starší i novější kritiky a významné reformulace rezistence. 
VÍTĚZSLAV SOMMER, Cesta ze slepé uličky „třetího odboje“. Koncepty rezistence a studium socialistické diktatury, 
Soudobé dějiny 19/2012, s. 9–36. 
102 Tamtéž, s. 13. 
103 J. C. SCOTT, Domination And the Arts of Resistance, s. 1–16. 
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takový, který se jednoznačně nepromítl do formy vládnoucí moci, zavedl americký antropolog označení 

„infrapolitika“.104 

 Z hlediska historického bádání je nanejvýš náročné, ba principiálně nemožné získat vhled do 

toho, co nazýval „skrytým přepisem“: široké škály praktik materiálního či kulturního rázu anebo 

religiózního charakteru, pomocí nichž si aktéři vytvářeli prostory pro snesitelnou existenci a současně 

podlamovali ustavené instituce dominantního řádu.105 Podstata „skrytého přepisu“ spočívá v tom, že 

marginalizovaní vynakládají mimořádné úsilí, aby stopy své rezistence zastřeli anebo v ideálním 

případě po sobě dokonce zcela zahladili.106 Z tohoto důvodu zůstává Scottova rezistence pro historiky 

a historičky příležitostí pro reflexi pramenů, s nimiž pracují a které většinou – i v mém případě (viz dále) 

– v disproporčním množství pocházejí z činnosti institucí, jež spoluutvářely formy dominance. Obrat 

k lidové tradici a orálním kulturám coby pomyslným kontraarchivům, jež americký antropolog 

inspiroval,107 však zároveň vynesl na světlo neblahý důsledek daného konceptu: romantizaci 

marginalizovaných skupin. 

 S ohledem na představené nedostatky rekonstruuji jednání těch historických aktérů, již byli 

označováni jako „cikáni“, především prostřednictvím poměrně volnějších pojmů jako obranné 

strategie. Ty nemají tak silné konotace jako uvedená rezistence, avšak právě proto mají podstatně 

omezenější potenciál zachytit komplexní a procesuální charakter mocenských vztahů. 

 Poslední teoretickou inspiraci tvoří postkoloniální přístupy vycházející z konceptu orientalismu 

Edwarda Saida.108 Mnohé z nich jej přitom zásadním způsobem revidují a reformulují.109 Orientalismus 

obrátil pozornost na propojené procesy utváření imaginace geografických prostorů a na ustavování 

kulturních hierarchií.110 Pro historiografie střední, východní a jihovýchodní Evropy hraje velmi 

významnou roli. Dodnes výrazně formuje zejména badatelské pole identitních a alteritních diskurzů, 

utváření stereotypů atd.111 V tuzemské historiografii meziválečného Československa nacházejí tyto 

přístupy uplatnění při rekonstrukci dobové imaginace jednotlivých částí tohoto státního celku (české 

země, Slovensko a Podkarpatská Rus), jejich hierarchizace na základě civilizační škály a úkolů 

československé administrativy.112 V souladu s nejnovějším bádáním o meziválečném Polsku tak 

soudobé výzkumy o první republice ukazují důsledky formování nových národních států na troskách 

bývalé habsburské monarchie v podobě rýsování nových státních hranic těchto útvarů,113 jež často 

 
104 K uplatnění „infrapolitiky“ ve výzkumu politického jednání viz GUILLAME MARCHE, Introduction: Why 
Infrapolitics Matters, Revue Française D’Études Américanes 131/2012, s. 3–18. 
105 V. SOMMER, Cesta ze slepé uličky „třetího odboje“, s. 14. 
106 J. C. SCOTT, Domination and the Arts of Resistance, s. 1–16. 
107 V. SOMMER, Cesta ze slepé uličky „třetího odboje“, s. 14. 
108 EDWARD W. SAID, Orientalismus. Západní koncepce Orientu, Praha 2008. 
109 MARIA TODOROVA, Imagining the Balkans, Oxford 2009. 
110 RUDOLF KUČERA, Politika, in: Koncepty a dějiny, s. 133–144, zde s. 141–142. 
111 Ve vztahu k literárním obrazům „cikánů“ v moderní české literatuře orientalismus poměrně rezervovaně 
uplatnil například literární historik Daniel Soukup: DANIEL SOUKUP, „Cikáni“ a česká vesnice. Konstrukty cizosti 
v literatuře 19. století, Praha 2013. 
112 S. HOLUBEC, “We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former 
oriental chaos and disorder.” Czech perceptions of Sub-Carpathian Rus and its modernization on the 1920s, in: 
Mastery and Lost Illusions. Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe, (edd.) 
Włodzimierz Borodziej, Stanislav Holubec, Joachim von Puttkamer, München 2014, s. 203–225; TÝŽ, Mezi 
slovanskou vzájemností a orientalismem. České zobrazování Podkarpatské Rusi a jejích obyvatel v publicistice 
dvacátých let minulého století, Soudobé dějiny 23/2016, s. 529–562; FELIX JESCHKE, “Mountain Men” on “Iron 
Horses”. National Space in the Representations of New Railway Lines in Interwar Czechoslovakia, Bohemia 
56/2016, s. 437–455. 
113 Např. MARTA GRZECHNIK, The Missing Second World: On Poland and Postcolonial Studies, Interventions 
21/2019, s. 998–1014; OLGA LIENKIEWICZ, Scientific Ideals and Political Engagement: Polish Ethnology and the 
“Ethnic Question” Between the Wars, Acta Poloniae Historica 114/2016, s. 5–27. 
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křížily dlouhodobější vymezení nižších administrativních jednotek, geograficko-politických či sociálně-

ekonomických regionů i ustavené symbolické hierarchie mezi nimi na rovině dobové imaginace. 

Představované rozdíly mezi českými zeměmi a „východem republiky“ přitom ovlivňovaly jak populární, 

veřejné či rozmanité expertní diskurzy, tak ale i samotný výkon československé administrativy.114 

 Aplikace postkoloniálních přístupů v historiografii meziválečných národních států ve střední, 

východní i jihovýchodní Evropě ovšem čelí kritice, že ve svém důsledku vedou ke srovnávání 

nesrovnatelného: imperiálních mocností s jejich různorodými koloniálními panstvími na straně jedné 

s národními státy bez kolonií, které se konstituovaly podstatně později a které se samy musely potýkat 

s ustavenými imaginacemi Západu a Východu Evropy a/nebo Balkánu na straně druhé. Při snaze 

vysvětlit účel práce s postkoloniálními teoriemi v historiografii meziválečného Polska proto badatelka 

Marta Grzechnik sáhla po politicky nabitém termínu „druhý svět“. Jeho prostřednictvím se snažila 

přiblížit historii meziválečného Polska jakožto semiperiferního regionu, který stál jak v pozici 

„kolonizátora“, tak ve stejném okamžiku také „kolonizovaného“.115 Komplexnost tohoto problému 

přesněji vystihla britská historička Catherine Baker. Ta vůbec nehovoří o srovnávání pozic, nýbrž o 

zaplétání dějin východoevropských států do globální textury symbolických geografií (Západu, východní 

Evropy, Balkánu, Orientu atd.), jejichž součást tvořily. Jinak řečeno, východoevropské státy nestály 

mimo globální systém koloniálních panství, jak ukazují výzkumy dobové imaginace a populární kultury, 

ale je otázkou, jakými specifickými a ambivalentními způsoby do nich byly zahrnuty.116 Namísto 

rozčleňování států do pomocných škatulek („první“, „druhý“ a „třetí svět“) poukazuje tato autorka na 

specifičnost produkce symbolických geografií v různých národních a státních kontextech.117 

 Ve vztahu k meziválečnému Československu to znamená, že mezi úsilím vytvářet vlastní obraz 

„pokrokové“, „moderní“, „civilizované“, „západní“ liberální demokracie na straně jedné a rýsováním 

interních hierarchií mezi „historickými zeměmi“ a bývalým územím Uherské koruny (Slovensko, 

Podkarpatská Rus) na straně druhé existovala poměrně úzká souvislost. Poukázali-li v posledních 

dekádách badatelé a badatelky na značný význam území, nově nabytých po konci první světové války, 

pro dynamiku proticikánských opatření v 1. polovině 20. století a jejich radikalizaci,118 nabízí se 

podobná otázka také pro meziválečné Československo. Celou prací proto prostupuje výkladová linka 

sledující roli Slovenska a Podkarpatské Rusi a dobových představ o těchto územích („východ 

 
114 GEOFFREY BROWN, ALEXANDER MAXWELL, Czechoslovak Ruthenia’s 1925 Latinization campaign as the 
Heritage of Nineteenth-Century Slavism, Nationalities Papers 44/2016, s. 950–966; S. HOLUBEC, “We bring order, 
discipline, Western European democracy, and culture to this land of former oriental chaos and disorder.”; F. 
JESCHKE, “Mountain Men” on “Iron Horses”; ROBERT PAUL MAGOCSI, The Shaping of a National Identity. 
Subcarpathian Rus’, 1848–1948, Cambridge 1978; SEBASTIAN PAUL, Clash of Claims, Nationalizing and 
Democratizing Policies During the First Parliamentary Election in Multiethnic Czechoslovak Ruthenia, Nationalities 
Papers, 46/2018, s. 776–790; RAZ SEGAL, Genocide in the Carpathians. War, Social Breakdown, and Mass 
Violence, 1914–1945, Stanford 2016. 
115 M. GRZECHNIK, The Missing Second World. 
116 CATHERINE BAKER, Race and the Yugoslav Region. Postsocialist, Post-Conflict, Postcolonial?, Manchester 
2018, s. 1–30. 
117 TÁŽ, Postcoloniality Without Race? Racial Exceptionalism and Southeast European Cultural Studies, 
Interventions 20/2018, s. 759–784. 
118 Italská historička Paola Trevisan dávala postupnou radikalizaci proticikánských opatření v Itálii do souvislosti 
se situací v regionech, jež Itálie získala po první světové válce. Ty dřívější dynamice mezi „vyspělým“ Severem a 
„zaostalým“ Jihem dodávaly novou dynamiku na ose Východ-Západ (příslušníci italského národa vs. slovanské 
obyvatelstvo). PAOLA TREVISAN, “Gypsies” in Fascist Italy: From Expelled Foreigners to Dangerous Italians, Social 
History 42/2017, s. 342–364. Na klíčovou roli Burgenlandu pro vývoj proticikánských opatření na území Rakouska 
během 20. a hlavně 30. let upozornil například Gerhard Baumgartner. Připojení dřívějšího zalitavského území, 
kde Romové tvořili tři procenta celkového počtu obyvatel, k Rakousku vedlo k vytváření obrazů „zaostalého“ 
Východu, které přítomnost „cikánů“ v dobové imaginaci ještě zvýrazňovala. GERHARD BAUMGARTNER, The Road 
Towards Genocide. The Process of Exclusion and Persecution of Roma and Sinti in the 1930s and 1940s, S: I.M.O.N. 
(Shoah: Intervention. Methods. Documentation.) 1/2014, s. 5–17. 
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republiky“) pro formulaci proticikánské legislativy i její praxi. Zajímá mě, jaký význam formulované 

kulturní a/nebo civilizační hierarchie nesly ve vztahu k formám a praktikám kriminalizace a 

marginalizace „cikánů“ ze strany různých státních orgánů (zejména policejní orgány a soudy) i obecní 

samosprávy. 

 Přestože koncepty orientalismu a šířeji postkoloniální přístupy představují nesmírně široký 

teoretický archiv, v němž přední pozici zastávají konceptuální i analytické texty o roli „rasy“ nejen pro 

koloniální mocnosti, ale moderní národní státy obecně, badatelé a badatelky o prostoru střední, 

východní a jihovýchodní Evropy této dobové kategorii podle Catherine Baker věnují jen minimální a 

okrajovou pozornost.119 Uvedená britská historička proto mluví o vyjímání „rasy“ z aplikace 

postkoloniálních přístupů pro dějiny východní a jihovýchodní Evropy.120 Tímto způsobem poukazuje na 

podřizování dobové kategorie „rasy“ badatelským konceptům etnicity, čímž z analýzy vypadávají širší 

souvislosti konstrukcí symbolických geografií Evropy, Orientu, Západu, Východu, Balkánu atd. Přitom 

tyto obrazy obsahovaly jak geografické a kulturní, tak hlavně „civilizační“ hierarchie spojující území 

střední, východní a jihovýchodní Evropy s „globálními dědictvími kolonialismu“ (global legacies of 

colonialism).121 Baker se snažila poukázat na to, že na formování národních, ale i jiných identit v těchto 

regionech neměla vliv pouze etnicita, nýbrž významným způsobem také „rasa“ a s ní spojené 

představy, normy a konstrukty jako například „bělošství“.122 

 Oproti dosavadní historiografii tématu si proto v předloženém textu v neposlední řadě všímám 

významu „rasy“ ve vztahu k obyvatelům, kteří byli označováni jako „cikáni“. Předpokládám, že v této 

souvislosti měla význam také symbolická geografie jednotlivých částí meziválečného Československa – 

„historických zemí“ na straně jedné a „východu republiky“ na straně druhé. Již úvodní citát z publikace 

antropologa Štampacha přitom naznačil, že namísto „rasy“ coby statické a prakticky neproměnlivé 

kategorie spojené zejména s nacistickou politickou ideologií, resp. ideologiemi autoritativních režimů 

a diktatur, lze v meziválečném „ostrově demokracie“ pozorovat značně dynamický prvek zapletený do 

dobových diskurzů o národě a národnostních odlišnostech. Abych procesuální charakter „rasy“ 

podtrhl, používám také termín racializace, v češtině zrasovění, jež tvoří běžnou součást soudobých 

konceptualizací „rasy“ i mimo okruh postkoloniálních přístupů.123 

Výběr pramenů a regionální záběr práce 
Dříve konstatovaná marginalita tématu proticikánských opatření v dosavadní historiografii 

meziválečného Československa se odráží v dostupnosti a přístupnosti souvisejících archivních 

pramenů. Do politik archivu se v tomto směru výrazně promítají politiky paměti. O tom, že mezi nimi 

však neexistuje přímočará kauzalita, ale velice komplikovaný vztah, jsem se měl možnost přesvědčit 

z „první ruky“. Zatímco v některých pomůckách k archivním fondům zcela absentují hesla jako Romové 

či alespoň „Cikáni“, v jiných jsou někdy naopak specificky zvýrazňována – typicky ve fondech krajských 

soudů. Další stopu vlivu politik paměti v archivní praxi představují soupisy pramenů k vybraným 

tématům. Ve stejné době, kdy se rozhořela tzv. kauza Lety, vydal tehdejší Státní ústřední archiv v Praze 

v rámci existující ediční řady soupisů pomůcku s názvem „Soupis pramenů k dějinám Romů“.124 Ten 

představuje velice přínosné vodítko pro základní orientaci o materiálech ve fondech dnešního 

Národního archivu v Praze. Vedlejší a vzhledem k záměrům autorského kolektivu protichůdný efekt 

 
119 C. BAKER, Postcoloniality Without Race? 
120 Tamtéž, s. 763–765. 
121 TÁŽ, Race and the Yugoslav Region, s. 9. 
122 TÁŽ, Postcoloniality Without Race? 
123 Např. PATRICK WOLFE, Traces of History. Elementary Structures of Race, London 2016, s. 1–30. 
124 Retroinformace č. 6. Soupis pramenů k dějinám Romů, Praha 1993. 
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této pomůcky spočívá v tom,125 že badatele a badatelky vede k práci se stále stejným archivním 

materiálem. 

 Z hlediska představené konstrukce výzkumného pole jsem se zaměřil na práci s velice 

různorodými typy pramenů. Nejvýznamnější místo v mém výzkumu zaujímají dokumenty z činnosti 

dobových státních orgánů jak na centrální, tak na lokální úrovni. Proto jsem se v první řadě snažil pokrýt 

fondy jednotlivých ministerstev (sociální péče, školství, vnitra, zahraničních věcí), jež se nacházely 

v Praze či jejich detašovaných pracovištích v dílčích částech Československa (Bratislava a Užhorod), a 

dalších centrálních institucí (např. Kancelář prezidenta republiky) a rovněž státní administrativy na 

zemské úrovni (Zemský úřad v Praze, Zemský úřad v Brně, Krajinský úřad v Bratislavě a Zemský úřad 

v Užhorodě). 

 Původně jsem měl v úmyslu tuto celostátní rovinu doplnit sondami do situace na nižší (okresní) 

rovině ve třech odlišných regionech: Písecku v jižních Čechách, Kyjovsku na Moravě a Košicku na 

východním Slovensku. Během bádání v regionálních archivech jsem se však musel vyrovnávat 

s několika problémy. Uspořádání a celková organizace archiválií pocházející z činnosti týchž státních 

orgánů (okresních úřadů) se v jednotlivých archivech velice odlišuje. Zatímco podrobně sestavený 

inventář a propracovaný systém uspořádání jednotlivých agend s abecedními rejstříky dokumentů 

v případě fondu Okresního úřadu v Písku mi velice usnadnily vhled do činnosti této instituce i jemu 

podřízených úřadů, uspořádání fondu Okresního úřadu v Kyjově do široce pojatých tematických okruhů 

vyžadovalo vynaložení nesmírného množství času a práce a jen omezené výsledky. 

 Další ránu mé prvotní osnově zasadila skutečnost, že naprostá většina materiálů pocházejících 

z činnosti okresních soudů, tj. soudních orgánů nejnižší instance, byla v procesu uspořádávání 

archivních fondů skartována. To, co historikům a historičkám zůstalo, je pouze nepatrný fragment 

případů, jejichž dochování bylo z různých důvodů během tvorby fondů považováno za důležité, a pak 

celkové registraturní pomůcky. Dochované knihy ovšem obsahují pouze jména a datum zadržení 

konkrétních osob a případně jejich rozsudky, nikoliv samotný spisový materiál.126 Jak mi naznačila 

pracovnice jednoho regionálního archivu na Slovensku, mým úkolem jakožto historika mělo být 

sestavení statistik a číselných přehledů o kriminalitě. V případě zájmu o rekonstrukci proměnlivosti 

toho, co doboví aktéři považovali za kriminální jednání a jak probíhalo samotné vyjednávání dobových 

právních kategorií (např. potulka a žebrota), mají dochované dokumenty z činnosti okresních soudů 

jen mizivou výpovědní hodnotu. Zde je vidět, že politiky archivu zrcadlí také různorodé politiky vědy, 

tedy konkrétně specifické historiografické paradigma založené na zkoumání objektivních struktur 

společnosti, mezi něž měla patřit mimo jiné i zločinnost. 

 Namísto kompaktní a jasně geograficky vymezené analýzy (a následné komparace) tří regionů 

meziválečného Československa jsem tudíž musel přikročit k významným úpravám. Vedle zmíněných 

faktorů mě ovlivnilo ještě sledování vybraných dobových kauz či mimořádných událostí (jako např. 

protiromský pogrom v obci Pobedim na západním Slovensku či otevření „cikánské školy“ v Užhorodu), 

jež mě přivedlo k bádání v dalších regionálních archivech. Lokální rovinu státních orgánů jsem nakonec 

omezil na sondu do politického okresu Písek, Nové Město nad Váhem na západním Slovensku a Košice. 

I přes dřívější záměr jsem tedy Moravu ponechal stranou – a to i s ohledem na fakt, že pro tento 

geografický prostor téma poměrně vyčerpávajícím způsobem pojednal historik Ctibor Nečas.127 

 Materiály z činnosti soudů pak v mé analýze představují samostatnou rovinu a geograficky se 

se zmíněnými sondami překrývají pouze částečně. Vycházím z činnosti krajských soudů, tj. soudů druhé 

 
125 Tamtéž, s. 3. 
126 Během svého bádání jsem procházel registraturní pomůcky k fondům okresních soudů v Písku a v Novém 
Městě nad Váhem. Viz Státní okresní archiv (SOkA) Písek, fond (f.) Okresní soud Písek I, rejstřík P 1928–1935 a 
Státní archiv (ŠA) Trenčín, f. Okresní soud Nové Město nad Váhem, menoslov 1924–1925, 1926 a 1927. 
127 Viz C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku. 
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instance,128 jejichž agenda je již podstatně zachovanější. Konkrétně se jedná o Krajský soud Košice, 

Krajský soud Levoča, Krajský soud Uherské Hradiště a částečně i o Krajský soud Trenčín. Za zvoleným 

postupem lokálních a regionálních sond stála snaha zachytit dynamiku odlišných částí meziválečného 

Československa. Přes vynaložení úsilí je ale zřejmé, že větší množství pramenů státní provenience jsem 

nashromáždil z českých zemí, neboť i přes podporu mého bádání na Slovensku jsem nejvíce času mohl 

strávit právě v archivech v Praze. 

 Ze své analýzy činnosti státních institucí významných pro praxi proticikánských opatření jsem 

po zralé úvaze záměrně vyloučil donucovací pracovny. K těmto institucím se sice váže bohatá 

pramenná základna,129 avšak k československému kontextu prakticky úplně absentuje sekundární 

literatura.130 Zabývat se – nepochybně důležitou – rolí donucovacích pracoven v procesech 

kriminalizace a marginalizace „cikánů“ v různých částech meziválečného Československa jsem 

vyhodnotil jako úkol pro zcela samostatný výzkum. 

 Předmětem mé analýzy jsou rovněž nejrůznější dobové publikace a odborná periodika, 

představující expertní diskurzy jako byla antropologie, kriminologie, speciální pedagogika a trestní 

právo. Jejich prostřednictvím zasazuji proticikánská opatření do širších dobových kontextů a diskusí 

nejen v prostředí meziválečného Československa, nýbrž i v rámci formujících se mezinárodních 

(evropských) expertních komunit. Opírám se především o časopisy „Bezpečnostní služba“, 

„Československý detektiv“, „Úchylná mládež“, „Věstník Československé společnosti pro právo trestní“. 

 Koncept morální paniky mne přiměl významnou měrou pracovat rovněž s tehdejším tiskem. 

Výstřižkové kolekce pocházející z činnosti meziválečných československých orgánů doplňuji sondami 

do celostátního českého i slovenského tisku a regionálně zaměřených novin různých politických 

stran.131 Bez práce s digitalizovanými prameny v systému Kramerius a možností vyhledávání klíčových 

slov, např. „cikáni“, „kárné tábory“ apod. by ovšem mé pozornosti uniklo obrovské množství podkladů. 

 Disproporčnosti pramenů ve prospěch pohledu státních orgánů čelím dvojím způsobem. Za 

prvé pracuji s vydanými vzpomínkami Romů a Sintů – ať již rozsáhlými biografickými vyprávěními či 

krátkými individuálními medailonky –, v nichž je ovšem hlavní pozornost zaměřena na dobu druhé 

světové války a genocidu Romů či Sintů anebo období po roce 1945.132 Za druhé se v textu snažím 

extenzivněji citovat a následně analyzovat prameny, které se sice nacházejí ve fondech státních 

 
128 K tématu soudnictví v době první republiky viz MICHAL PRINC, Soudnictví v českých zemích v letech 1848–
1938, Praha 2015. 
129 Kromě toho, že donucovací pracovny v Pardubicích (Státní oblastní archiv v Zámrsku), v Ruzyni (Národní archiv 
v Praze) a v Brně (Moravský zemský archiv) mají zachované samostatné a často velice rozsáhlé archivní fondy, 
materiály z jejich činnosti se nacházejí také ve fondech zemských úřadů. 
130 MARCELA HURTÍKOVÁ, Institut prvorepublikové donucovací pracovny – právní základ a ekonomické efekty, 
Bakalářská práce na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, Brno 2018; KVĚTOSLAVA KALÁBOVÁ, 
Historie zemské donucovací pracovny a věznice pro ženy v Pardubicích, Praha 2005; VERONIKA MOJŽÍŠOVÁ, Vývoj 
nucené práce na území České republiky ve 20. století, Ostrava 2014. Materiálů týkajících se „cikánů“ 
v donucovacích pracovnách se dotkl Michal Schuster: MICHAL SCHUSTER, Archivní fond Zemská donucovací 
pracovna Brno jako zdroj dokumentace romských obětí holokaustu v České republice, Romano Džaniben 25/2018, 
s. 123–139. 
131 Jedná se konkrétně o dvě sbírky výstřižků. První vytvořilo oddělení ministerstva zahraničních věcí (Národní 
archiv v Praze (NA), f. Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv, signatura (sign.) N9, karton (k.) 2328) 
a druhou oddělení Zemského četnického velitelství v Praze (NA, f. Zemské četnické velitelství (ZČV) Praha, 
inventární číslo (invent. č.) 866, k. 1041). 
132 ELENA LACKOVÁ, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou. Podle vyprávění autorky zpracovala, do češtiny 
přeložila a předmluvu napsala Milena Hübschmannová, Praha 2010 (3. vyd.); Memoáry romských žen, Brno 2004; 
„Odtud nemáte žádnej návrat…“. Videomedailony pamětníků romského holokaustu, Brno (nedatováno); 
JOSEF SERINEK, JAN TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I.–III., Praha 2016. Další orálněhistorický archiv tvoří 
nahrávky z globální databáze University of Southern California Shoah Foundation dostupné například v Centru 
vizuální historie (CVH) Malach v Praze v knihovně Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 
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institucí, avšak pocházejí od těch obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“. A za třetí se mi podařilo 

objevit doposud opomíjený typ pramenů: dobový tisk profesních organizací kočovných živnostníků 

(„majitelé zábavních a cestovních podniků“) a podomních obchodníků („trhovců“). Ty poskytují vhled 

do situace aktérů, na něž proticikánská opatření vedle etnicky vymezené skupiny Romů a Sintů rovněž 

dopadala. 

* 

V samotném závěru úvodní části práce považuji za nezbytné učinit několik poznámek, které snad 

čtenářům a čtenářkám usnadní čtení, zlepší celkovou orientaci v textu a osvětlí i jisté komplikované 

etické volby, které jsem při psaní textů musel učinit. 

 Nejsložitější rozhodování souviselo s tím, zda a případně v jaké podobě v práci uvádět jména 

těch dobových aktérů, kteří byli označováni jako „cikáni“. Badatelé a badatelky na polích sociální a 

kulturní antropologie či romistiky běžně sahají k anonymizaci těchto – i dalších – aktérů s ohledem na 

potenciální důsledky různých interpretací jejich výzkumu pro životy těchto jedinců, jejich narátorů.133 

Domnívám se, že pro historiky a historičky však anonymizace představuje složitější krok. Ověřitelnost 

mé interpretace zdrojů a především archivních pramenů, se významným způsobem opírá o jasné 

uvedení původce dokumentu. Uvedení reálných jmen v textu i v poznámkovém aparátu umožňuje 

všem dalším badatelům a badatelkám kdykoliv v budoucnosti dohledat archivní prameny, s nimiž 

pracuji. Kompromis v podobě iniciál by sice vyřešil problém jmen, avšak stále by zůstala otázka, jak 

zastřít identitu jednotlivých obcí, měst či regionů, pomocí nichž by lokální aktéři mohli stejně 

potenciálně rozpoznat identitu těch, o nichž v práci píšu. Ačkoliv jsem si vědom, že potomky a příbuzné 

obyvatel, již byli v meziválečném Českoslovenku označováni jako „cikáni“, potenciálně vystavuji velice 

nepříjemným situacím vyplývajícím ze současných forem marginalizace a stigmatizace, které si jako 

příslušník tzv. majoritního obyvatelstva nedokážu plně představit,134 rozhodl jsem se uvádět plná 

jména „cikánů“. Tato volba má svou výhodu v tom, že obdobně mohu pracovat rovněž v případě 

dobových úředníků, politiků, policistů, četníků, kriminologů, antropologů atd. Do textu a analýzy 

procesů tímto způsobem alespoň trochu vracím prvek individuality a otázky dalších trajektorií 

jednotlivých aktérů. 

 Druhá poznámka se týká používání uvozovek a dalších výrazových prostředků v celém textu. 

Kurzivu jsem vyhradil pro konceptuální terminologii, a to z toho důvodu, abych předcházel 

potenciálním nejasnostem, kdy se ještě jedná o samotný jazyk pramenů nebo jeho parafrázi a kdy již 

běží o teoretické konstrukce, které do materie vnáším ze současnosti. Uvozovky kromě dobového 

termínu „cikáni“ používám také u dobového pojmu „rasa“ a zároveň u názvů publikací, periodik atd. 

 Z jazykového hlediska ponechávám citáty v původním znění a jazyku, tj. české v češtině a 

slovenské ve slovenštině. Názvy měst, obcí i většiny institucí na Slovensku a tehdejší Podkarpatské Rusi 

uvádím v české variantě, případně v závorce v dalších jazykových mutacích, včetně poznámkového 

aparátu, a skloňuji je dle existujícího jazykového úzu.  

 
133 Např. JAN ORT, Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na východním 
Slovensku, Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 2017; HELENA SADÍLKOVÁ, Poválečná 
historie Romů v Československu ve vzpomínkách pamětníků: Možnosti rekonstrukce poválečné migrace vybrané 
skupiny Romů ze Slovenska do českých zemí, Disertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 
2016. 
134 V tomto směru lze poukázat na efekt vydání biografických vzpomínek romského partyzána Josefa Serinka. 
V rozhovoru z prosince 2018 jeho vnuk uvedl, že až do jejich publikace nevěděl o tom, že jeho dědeček byl Rom. 
Takové odhalení pro něj znamenalo, že se kvůli popularitě vydané knihy musel nově vyrovnávat nejen 
s neznámou rodinnou historií, ale také s vedlejšími, nepříjemnými důsledky – především s hanlivými slovními 
útoky na svou osobu v souvislosti se svým původem. JANA HEJKRLÍKOVÁ ml., Zdeněk Serinek, vnuk černého 
partyzána: Doma se o dědovi moc nemluvilo, Romano Voďi 15/2018, s. 12–15. 
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Kapitola 1 

„Cikánská otázka“ mezi habsburským dědictvím a republikánským 

posláním. Politika proticikánských opatření v českých zemích a 

v Československu (1873–1927) 

Venkov je tedy dále sužován, okrádán a ohrožován tuláky, zloději a lupiči od narození; zvláště 
v krajinách jihočeských, skýtajících tulákům hojně skrýší, jest s cikány pravé peklo. 
 Jádro chyby leží v tom, že cikáni jsou ostatnímu člověčenstvu v trestním zákoně a 
hlavně v trestním řádě postaveni na roveň. 
 Proti kočovníku, jehož totožnost, příslušnost a zachovalost jest téměř nemožno 
zjistiti, mají býti daleko slabší průvody k odsouzení postačitelnými, nežli proti usedlému 
necikánu, jehož dřívější život leží obratem ruky před soudcem jako otevřená kniha. 
 Soudce sám však tyto rozdíly mezi cikánem a necikánem činiti nesmí. 
 Lze tedy problém cikánský a tulácký rozluštiti jenom cestou zákonodárnou, totiž 
zostřením trestního zákona a řádu proti nim a nikoli zmíněnou cestou nařizovací, jež prohání 
více četníky a soudce, nežli cikány. 

Štěpán Zimerman, c. k. okresní soudce v Písku (1912)135 

Tento úryvek z článku, který byl v roce 1912 publikován na stránkách mladočeských „Národních listů“ 

pod názvem „Cikáni – metla venkova“, představuje jednu z mnoha různých dobových artikulací 

„cikánské otázky“ v českých zemích před první světovou válkou. Významnou přitom je jak skutečnost, 

že jeho autorem byl okresní soudce (lokální státní úředník a představitel nezávislé soudní moci),136 tak 

i fakt, že se daný dvoudílný text na stránkách jednoho z největších tehdejších politických deníků137 

dočkal pouze jediné reakce. 

 Konkrétně o více než čtyři měsíce později, dne 20. ledna 1913, otiskly „Národní listy“ další 

článek, jenž nesl obdobný název „Cikáni metla venkova“. Redakce jej opatřila poznámkou, že jeho 

zveřejnění bylo „pro velký nával jiného materiálu opožděno“.138 Okrajové postavení „cikánské otázky“ 

v „Národních listech“, které se skrývá v uvedeném sdělení pro čtenáře, odhaluje jeden z obecnějších 

rysů této diskurzivní formace v dobovém kontextu. Jestliže například „židovská otázka“ představovala 

vedle „sociální otázky“ jednu z hlavních štěpných linií českého národního hnutí a jednotlivých 

politických stran,139 „cikánská otázka“ měla v tomto směru před první světovou válkou zcela okrajový 

význam. 

 Autorem odpovědi, jíž se původní Zimermanův článek dočkal, byl Bohuš Pavel Alois Lepař140, 

úředník s právním vzděláním, který pracoval ve věznicích a později v obecní samosprávě. Ten sám sebe 

 
135 Cikáni – metla venkova, Národní listy (NL), roč. LII, č. 242, 2. 9. 1912, s. 2. 
136 MARTIN KLEČACKÝ, Iluze nezávislosti. Sociální status c. k. soudce v konfliktu loajalit mezi národem a státem 
na přelomu 19. a 20. století, Český časopis historický 112/2014, s. 432–462. 
137 V roce 1883 měly Národní listy náklad 9700 výtisků. ZUZANA TEJNICKÁ, Národní listy a vliv jejich politické 
kampaně na politickou komunikaci na přelomu 80. a 90. let 19. století, Rigorózní práce na Fakultě sociálních věd 
UK, Praha 2011, s. 52. 
138 Cikáni metla venkova, NL, roč. LIII, č. 19, 20. 1. 1913, s. 2. 
139 K antisemitismu a funkci „židovské otázky“ při konstituování české politické sféry viz MICHAL FRANKL, 
„Emancipace od židů“. Český antisemitismus na konci 19. století. Praha 2007; VÍT STROBACH: Židé: národ, rasa, 
třída. Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861–1921. Praha 2015. K tématu „sociální otázky“ 
např. J. RÁKOSNÍK, Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–
1938. Praha 2008, s. 36–68. K tehdejšímu trendu formulace problému jakožto otázek viz HOLLY CASE, The age of 
questions, or, a first attempt at an integrative history of the Eastern, social, woman, American, Jewish, Polish, 
bullion, tuberculosis, and many other questions over the nineteenth century, and beyond, Princenton 2018. 
140 Bohuš Pavel Alois Lepař (1854–1927): právník, úředník a spisovatel; mimo jiné autor publikace „Hollandské 
kolonie pro žebráky a tuláky“ (1890). 
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označil za „starého kriminalistu“.141 Skutečnost, že diskusi o „cikánské otázce“ v „Národních listech“ 

vedli právě na jedné straně soudce a na druhé „kriminalista“ či přesněji úředník a současně 

reprezentant zájmů lokální samosprávy v českých zemích vyznačuje širší povahu „cikánské otázky“. Ta 

podobně jako v jiných evropských státech také v kontextu habsburské monarchie, resp. českých zemí, 

přelomu 19. a 20. století byla vnímána jako expertně-byrokratický problém výkonu státní moci. 

 Cílem této kapitoly je v prvé řadě poukázat na specifičnost „cikánské otázky“ v období přelomu 

19. a 20. století především na území českých zemí. Ve druhém sledu budu rekonstruovat jednotlivé 

ústřední prvky této diskurzivní formace a nastíním její širší souvislosti, zejména kontext protituláckých 

opatření a částečně jejich praxi před první světovou válkou. V neposlední řadě mě zajímá, zda a jakým 

způsobem se artikulace „cikánské otázky“ proměňovaly v souvislosti s první světovou válkou a vznikem 

Československa – nového národního státu s liberálně-politickým režimem. 

Pronásledování „cikánů“ v Předlitavsku 
Ve druhé polovině 19. století došlo na poli proticikánských opatření ke změně ve způsobu 

pronásledování obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“. Jestliže v 17. a v 18. století pronásledování 

„cikánů“ souviselo s jejich postavením mimo strukturu raně novověké společnosti, kdy absence 

vrchnosti z „cikánů“ jakožto specifické podkategorie „tuláků“ vytvářela jakési „vnitřní cizince“,142 

postupná změna společenské struktury během 19. století v důsledku zrušení poddanství, 

společenských procesů souvisejících s rozvojem industriálního kapitalismu a liberalizace státní moci 

v habsburské monarchii vytvořila pro marginalizaci „cikánů“ nový rámec. 

 Za jeden z milníků lze označit protitulácký zákon č. 108 z roku 1873, který sjednotil předchozí 

místně odlišné předpisy.143 V momentě jeho schválení Říšskou radou dne 10. května 1873 došlo ke 

krachu na vídeňské burze. Do praxe byl tedy zákon zaváděn v situaci vzniku ekonomické krize, což se 

při široké právní definici tuláctví výrazným způsobem promítlo do toho, jak rozsáhlé skupiny obyvatel 

Předlitavska se nakonec dotkl. Vysoká čísla zadržených a odsouzených obyvatel144 na základě tohoto 

zákona vyvolala kritiku nejen ze strany formujícího se dělnického hnutí, ale i dalších aktérů, např. 

politických reprezentací na zemské úrovni či expertů.145 V souvislosti s protituláckým zákonem se 

začalo hovořit o nezaměstnanosti jakožto důsledku hospodářské krize, o potřebě změny dosavadní 

chudinské péče a volalo se také po větší intervenci státních (centrálních) orgánů. 

 Změna nastala během 80. a 90. let 19. století, kdy Říšská rada přijala řadu právních norem 

pozměňujících trestání tuláctví, fungování stávajících donucovacích pracoven či domovského práva, na 

nějž byla navázána chudinská péče, a zákonů zavádějících úrazové a nemocenské pojištění. Stát tedy 

pod tlakem různých politických reprezentací (včetně dělnického hnutí, resp. sociální demokracie) a 

celkové ekonomické a sociální situace přistoupil k formulaci prvních sociálních politik. Ve stejném 

okamžiku však Předlitavsko zpřísnilo existující policejně-represivní předpisy proti tulákům.146 V reakci 

na původní protitulácký zákon byl na přelomu 19. a 20. století v Předlitavsku nastartován dvousměrný 

 
141 Cikáni metla venkova, NL, roč. LIII, č. 19, 20. 1. 1913, s. 2. 
142 PAVEL HIML, Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha 2007, s. 338–339; STEPHAN 
STEINER, The Enemy Within: “Gypsies” as EX/INternal Threat in the Habsburg Monarchy and in the Holy Roman 
Empire, 15th–18th Century, in: The Representation of External Threats. From the Middle Ages to the Modern 
World, (edd.) Eberhard Crailsheim, María Dolores Elizalde, Leiden 2019, s. 131–154. 
143 JAN JANÁK, Rakouský protitulácký zákon z roku 1873 jako pokus o řešení společenských důsledků průmyslové 
revoluce, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 18/1969, řada C, s. 73–102, zde s. 84. 
144 V případě započítání nejen odsouzených, ale i zadržených šlo mezi léty 1873 a 1885 až o jeden milion obyvatel 
Předlitavska. Tamtéž, s. 85. 
145 Jednalo se například o zemědělskou radu moravského zemského sněmu. Tamtéž, s. 84. 
146 SIGRID WADAUER, Establishing Distinctions: Unemployment versus Vagrancy in Austria from the Late 
Nineteenth Century to 1938, International Review of Social History 56/2011, s. 31–70. 
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proces. Ten přinesl pozvolné uznání statusu „nezaměstnanosti“ jako stavu bez práce, který mohl být 

způsoben hospodářskými výkyvy (krize), a nikoliv individuálním selháním daného jednotlivce.147 

 V samotné praxi celého komplexu zákonodárství, které upravovalo chudinskou péči, domovské 

právo, tuláctví, žebrotu i prostituci, sehrála klíčovou roli distinkce mezi „poctivým nezaměstnaným“ a 

„profesionálním tulákem“, „tulákem z povolání“, „zahalečem“ či „práce se štítícím“. Podle původní 

definice zákona z roku 1873 byl tulákem (ve formě generického maskulina) každý, kdo „nemaje 

určitého bydliště aneb opustiv své bydliště, bez zaměstnání a práce se potuluje a nemůže prokázati, že 

má prostředky ke své výživě nebo že jich bezelstně nabýti hledí, potrestán buď jako tulák vězením osmi 

dní až do jednoho měsíce“.148 Tulákem tudíž nebyl automaticky každý obyvatel monarchie, který neměl 

zaměstnání a nacházel se mimo své bydliště. V praxi lokálních policejních úřadů, konkrétně státní 

policie ve velkých městech a četnictva na venkově, záleželo na schopnosti prokázat obecný úmysl 

hledat si práci: „Četník zadrží ošumělého cizího člověka a prohlédne jeho průkazy pracovní. Nemá-li 

žádných a mimo to není-li při penězích, jest pro podezření potulky zatčen a soudu dodán. Totéž se 

stane, má-li v pracovní knížce vícedenní mezeru, pro kterou před svým dopadením nepracoval, a nemá-

li při tom v pořádku legitimaci na stravovny. Má-li tuto legitimaci, může se potulovati dosti dlouhou 

dobu bez trestu, poněvadž může jí vždy vykázati, že práci hledá.“149 K doložení úmyslu tak sloužila řada 

dokumentů: pracovní knížka se záznamy o pracovních poměrech či legitimace z tzv. stravoven / 

stravovacích stanic (německy Naturalverpflegsstation), tj. institucí sloužících ke krátkodobému pobytu 

nezaměstnaných (18 hodin). Ty na své náklady zřizovaly zemské orgány. Poskytovaly nezaměstnaným 

za určenou vykonanou práci a dodržování předpisů stravu a krátkodobé zázemí. Jednalo se tedy o 

instituci sloužící k disciplinaci nezaměstnaných – udržení „pracovní kázně“ a „morálky“.150 

 Vedle v textu přítomného dalšího kritéria celkového vzezření („ošumělý cizí člověk“) měly 

podstatný vliv na rozhodování jednotlivých lokálních policejních orgánů také představy o tom, co je 

„poctivý výdělek“ či „řádná práce“. Trestání potulky bylo v tomto smyslu úzce provázáno s trestáním 

žebroty, jež v podstatě vymezovala nelegitimní výdělek, příjem bez odpovídajícího pracovního 

výkonu.151 Posílání nezletilých dětí za almužnou přitom na přelomu 19. a 20. století patřilo k běžnému 

způsobu obstarávání těch nejzákladnějších potřeb chudého venkovského obyvatelstva.152 V podezření 

žebroty a potulky se ocitali také podomní obchodníci a provozovatelé rozmanitých kočovných živností 

(od kovářství, brusičství a deštníkářství k provozování loutkových divadel, biografů a cirkusů). Udílení 

povolení k provozování některých z těchto živností, typicky např. sběr hadrů, v podstatě nahrazovalo 

chudinskou péči – obce se tímto způsobem snažily zbavit zodpovědnosti za své chudé obyvatele.153 

Záleželo proto, jak na schopnosti v konkrétní situaci setkání s policejními orgány předložit dokumenty, 

tak i na celkovém vzezření či počtu pohybujících se osob (jednotlivec či celá rodina). 

 
147 J. RÁKOSNÍK, Od tuláků k nezaměstnaným. Sociální politika z pohledu dějin pojmů, Dějiny–teorie–kritika 
2/2005, s. 179–194. 
148 Ř. z. 108/1873, § 1. Österreichische Nationalbibliothek, ALEX (Historische Rechts- und Gesetzestexte Online), 
Reichsgesetzblatt 1849–1918 (böhmisch), Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupené, částka 
XXXVIII (24. 6. 1873), s. 385–388. 
149 Tuláci a nynější trestní praxe k jejich potlačení, Obzor národohospodářský 7/1902, s. 165-170, zde s. 166–167. 
150 S. WADAUER, Establishing Distinctions, s. 43–45. 
151 TÁŽ, The Usual Suspects: Begging and Law Enforcement in Interwar Austria, in: The Welfare State and the 
‘Deviant Poor’ in Europe, 1870–1933, (edd.) Beate Althammer, Andreas Gestrich, Jens Gründler, Basingstoke 
2014, s. 126–149, zde s. 128. 
152 Viz VÁCLAV HOLEK, Paměti. Společná cesta české a německé sociální demokracie koncem devatenáctého 
století, Praha 2011, s. 45–51. 
153 S. WADAUER, Asking for the Privilege to Work: Applications for a Peddling Licence (Austria in the 1920s and 
1930s), in: Poverty and Sickness in Modern Europe. Narratives of the Sick Poor, 1780–1938, (edd.) Andreas 
Gestrich, Elisabeth Hurren, Steven King, New York 2012, s. 225–246; TÁŽ, Mobility and Irregularities: Itinerant 
Sales in Vienna in the 1920s and 1930s, in: Shadow Economies and Irregular Work in Urban Europe (16th to Early 
20th Centuries), (edd.) Thomas Buchner, Philip R. Hoffmann-Rehnitz, New York 2011, s. 197–216. 
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 Důležitou kategorií byl rovněž gender, poněvadž v případě žen tresty potulky souvisely hlavně 

s regulací prostituce.154 Celková čísla žen trestaných za potulku, která se na přelomu 19. a 20. století 

výrazně snižovala,155 dále odrážejí rozdíly v přístupu k mobilitě žen a mužů v dané době. Společenské 

normy péče o domácnost (a děti či další členy rodiny) a zajišťování výdělku představovaly patrně hlavní 

důvody. V současném bádání rovněž vyzdvihuje existenci pozitivně konotované kultury mladých mužů, 

řemeslníků a nádeníků, vyrážejících z bydliště za zkušenostmi, a zaměření nově budované 

infrastruktury stravovacích stanic primárně na nezaměstnané muže.156 

 Snižující se čísla obyvatel Předlitavska odsouzených za potulku během 80. a 90. let 19. století,157 

zmenšující se rozdíl mezi počtem zadržených a odsouzených158 a vzrůst recidivy odrážely celkovou 

změnu státních orgánů v chápání „tuláctví“. Dobová kritika protituláckého zákona z roku 1873, která 

zdůrazňovala, že tato norma tvrdě dopadá na nezaměstnané a nikoliv pouze „tuláky“ a „zahaleče“, 

totiž vedla k jasnější kategorizaci cílové skupiny a snaze zachytit tzv. profesionální tuláky či „pravé 

tuláky“, na něž měly čekat přísnější tresty.159 Vedle vznikající sítě stravovacích stanic pro nezaměstnané 

začaly státní orgány významně zvětšovat kapacitu donucovacích pracoven, tj. trestně-nápravných 

institucí, kam mohli být „tuláci“ dodáni na základě doporučení soudu po odpykání svého trestu až na 

dobu tří let.160 Další institucí, kterou měly státní orgány k dispozici při trestání „tuláků, žebráků a 

nevěstek“,161 byl policejní dohled. Ten dotyčnému či dotyčné zabraňoval po vymezenou dobu opustit 

domovskou obci. Avšak v situaci, kdy v obci – zejména na venkově – nebyl dostatek pracovních 

příležitostí, v praxi buď nebyl vymáhán, anebo zabraňoval danému obyvateli v nalezení práce. 

 Jestliže různí úředníci a vědci na dobových mezinárodních expertních fórech v oblasti trestního 

práva na přelomu 19. a 20. století diskutovali o „profesionálních tulácích“, obdobná situace panovala 

také v Předlitavsku. Takovým obyvatelům měly státy čelit prostřednictvím přísných opatření a tvrdých 

trestů.162 Samotný pojem však nebyl nijak přesně definován. Jeho funkce spočívala v legitimizaci 

protituláckých opatření v situaci, kdy jak expertní skupiny, tak i různé politické reprezentace 

poukazovaly na skutečnost, že za potulku jsou nepřiměřeně trestáni především „nezaměstnaní“. 

Specifickou skupinu, jež byla zmiňována v souvislosti s nálepkou „profesionálních tuláků“, 

představovali „cikáni“. Ti byli vnímáni jako „permanentní tuláci“, kteří mohli být za potulku zadrženi a 

následně potrestáni prakticky kdykoliv. Potulka u nich měla jít ruku v ruce s žebrotou a další drobnou 

 
154 Podle Stanislavy Klečákové tvořily tresty potulky v Čáslavi mezi léty 1873–1913 až 55 % deliktů žen 
označovaných za „prostitutky“. STANISLAVA KLEČÁKOVÁ, Ženská kriminalita v ulicích menšího města, in: Zločin a 
trest v české kultuře 19. století, (edd.) Lucie Peisertová, Václav Petrbok, Jan Randák, Praha 2011, s. 171–181, zde 
s. 174. 
155 Pro čísla celkového evropského kontextu a dílčí regiony v německých zemích viz BEATE ALTHAMMER, Roaming 
Men, Sedentary Women? The Gendering of Vagrancy Offenses in Nineteenth-Century Europe, Journal of Social 
History 51/2018, s. 736–759. Pro kontext českých zemí viz JIŘÍ PEŠEK, DAVID ŠAMAN, Chudina vinohradského 
okresu v letech 1885–1913, Pražský sborník historický 20/1987, s. 62–96, zde s. 81–82. 
156 B. ALTHAMMER, Roaming Men, s. 745–754. 
157 J. PEŠEK, D. ŠAMAN, Chudina vinohradského okresu, s. 90. 
158 Jestliže na přelomu 70. a 80. let 19. století bylo z celkového počtu zadržených obyvatel za potulku odsouzeno 
pouze 28 %, v následujících desetiletích to bylo 90 % i více. Tamtéž, s. 91. 
159 Např. Tuláci a nynější trestní praxe, s. 165. 
160 Historik Jan Janák uvádí, že donucovací pracovna v Brně, která vznikla v roce 1841 a která sloužila nejen pro 
území Moravy, ale také Slezska, měla kapacitu 240 osob. Mezi léty 1874 a 1885 však soudy vyslovily přípustnost 
dodání do této instituce u celkem 4997 případů, z čehož bylo do donucovací pracovny skutečně zařazeno 2410 
osob. Výsledkem nedostatečné kapacity byla podle Janáka kratší doba internace (půl roku). J. JANÁK, Rakouský 
protitulácký zákon, s. 95. 
161 ALBÍN BRÁF, Donucovací pracovny, in: Ottův slovník naučný, VII., Praha 1893, s. 842. 
Uvedená citace naznačuje výše zmíněné genderování jednotlivých deliktů. Donucovací pracovny byly pro muže 
a ženy oddělené. Viz K. KALÁBOVÁ, Historie zemské donucovací pracovny. 
162 B. ALTHAMMER, Transnational Expert Discourse on Vagrancy around 1900, in: The Welfare State and the 
‘Deviant Poor’ in Europe, 1870–1933, s. 103–125, zde s. 114–116. 
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kriminalitou. „Cikáni“ byli charakterizováni „parazitickým způsobem života“,163 životem „na účet 

společnosti lidské“,164 jejíž okraje v podstatě vymezovali nejen v očích policejních orgánů, ale také těch, 

kteří se podobně jako oni ocitali v podezření z potulky a žebroty.165 

 Ústřední roli při uplatňování protituláckého zákonodárství ovšem měly okresní soudy. Ty na 

lokální úrovni reprezentovaly principy liberálního rozdělení moci, jež byly v Předlitavsku ukotveny v tzv. 

prosincové ústavě z roku 1867. Přestože představitelé soudní moci byli v praxi úzce napojeni na 

soupeřící politické reprezentace a jejich zájmy,166 dříve zmíněné rozdíly mezi počty zadržených a 

odsouzených obyvatel za potulku odhalují, že okresní soudci se přinejmenším v případě protituláckého 

zákonodárství drželi vlastních profesních zásad. Rozdíl mezi počty zadržených a odsouzených je o to 

pozoruhodnější, že podle dobových výkladů to byli právě obvinění, kdo měli u soudu dokazovat svou 

nevinu.167 Soudní řízení tedy v důsledku principů právního státu obviněným poskytovalo prostor 

(jakkoliv limitovaný) pro svou vlastní obranu, což platilo i v případě „cikánů“. V situaci, kdy tito byli ze 

strany policejních orgánů považováni za „permanentní tuláky“, kteří mohli být z důvodu veřejné 

bezpečnosti kdykoliv zadrženi a trestáni pro potulku,168 zatímco soudci byli zavázáni k dodržování 

liberálních principů právního státu (rovnost před zákonem), vznikalo mezi soudními a policejními 

orgány napětí. 

 Konflikty mezi exekutivou a soudní mocí ohledně trestání „cikánů“ představovaly typický prvek 

nového rámce pronásledování „cikánů“ na přelomu 19. a 20. století a současně jeden ze dvou klíčových 

bodů „cikánské otázky“ nejen v českých zemích, resp. Předlitavsku, ale i jiných evropských států.169 

„Jádro chyby leží v tom, že cikáni jsou ostatnímu člověčenstvu v trestním zákoně a hlavně v trestním 

řádě postaveni na roveň,“170 uváděl ve svém článku v roce 1912 výše zmíněný písecký okresní soudce 

Zimerman. Ten souhlasil s potřebou tvrdého postupu vůči „cikánům“, avšak zdůrazňoval, že jako 

soudce musí dodržovat platné právní předpisy, a tudíž sám nemůže dělat rozdíl mezi obžalovaným 

„cikánem“ a „usedlým necikánem“. Z toho důvodu se Zimerman dovolával vytvoření speciálního 

zákona proti „cikánům“, který by mu k takovému kroku poskytl právní podklad.171 Hlas okresního 

soudce z Písku reprezentoval jeden obecnější proud myšlení na poli „cikánské otázky“; takový, který 

usiloval o pronásledování „cikánů“ v zákonném rámci i přesto, že by takový krok mohl podlomit 

liberální principy rovnosti občanů před zákonem,172 jež byly na konci 19. století vtěleny do ústav řady 

evropských států. Předlitavské státní orgány však zvolily odlišnou a dobově rozšířenější cestu úpravy 

pronásledování „cikánů“. 

 Dne 14. září 1888 vydalo předlitavské ministerstvo vnitra interní výnos o „potírání cikánské 

trýzně“ (Erlass zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens).173 Jednalo se nejen o shrnutí stávajících 

opatření týkající se potulky, žebroty či donucovacích pracoven, ale také o předpis, který lokálním 

policejním úřadům propůjčoval relativně široké pravomoci v postupu proti „cikánům“, např. nucené 

 
163 Tuláci a nynější trestní praxe, s. 167–168. 
164 V. FRYC, Příspěvek k řešení otázky cikánské, Právník 53/1914, s. 551–554, zde s. 553. 
165 Např. „Svým dětským rozumem jsem je považoval za zcela jinou lidskou rasu, měl jsem je za cikány, které jsem 
již dříve poznal.“ V. HOLEK, Paměti, s. 13–14. 
166 Viz M. KLEČACKÝ, Iluze nezávislosti. 
167 Tuláci a nynější trestní praxe, s. 165–166. 
168 Tamtéž, s. 168; V. FRYC, Příspěvek k řešení otázky cikánské, s. 551–552. 
169 Viz J. ILLUZZI, Negotiating the “state of exception”. 
170 Cikáni – metla venkova, NL, roč. LII, č. 242, 2. 9. 1912, s. 2. 
171 Tamtéž. 
172 J. ILLUZZI, Negotiating the “state of exception”, s. 421. 
173 NA, f. Ministerstvo spravedlnosti 1918–1953 (MSpr.), invent. č. 525, signatura (sign.) Z. Tr 4, k. 562, Výnos býv. 
ministerstva vnitra ze dne 14. září 1888 č. 14015 z r. 1887 (opis). 
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stříhání či zabavení majetku.174 Velká pozornost byla věnována „cizím cikánům“, mezi něž patřili i 

„cikáni“ z druhé části monarchie, kterým mělo být úplně zamezeno v přístupu do Předlitavska coby 

„obtížným cizincům“ a současně znemožněno získat v Předlitavsku domovské právo.175 Tvrdý postup 

vůči „cizím cikánům“ šel ruku v ruce se záměrem neustálého „znepokojování“ domácích „cikánů“ 

v jejich „nevázanosti“, včetně co největšího omezování udělování povolení k provozu kočovných 

živností.176 Předlitavský předpis se podobal soudobým interním nařízením z jiných evropských států, 

které místo speciálního zákona volily cestu kriminalizace pomocí lokálních policejních úřadů a tímto 

způsobem vytěsňovaly „cikány“ mimo dosah práva – do pozice druhořadých občanů.177 

 Jestliže předpis dokládá obecnější trend přesunu autority, která vytvářela proticikánská 

nařízení, ze zemských úřadů na centrální orgány,178 byly to především lokální státní orgány a 

samospráva, které celý komplex proticikánských opatření uplatňovaly. Agenda „veřejné bezpečnosti a 

udržování pořádku“ byla na lokální úrovni neoddělitelně svázána s chudinskou péčí. Styčnou plochu 

tvořil institut domovského práva, na němž bylo v konečném důsledku závislé i plnoprávné občanské 

postavení. Ačkoliv měl každý obyvatel předlitavské části monarchie, kdo nebyl cizincem, být příslušný 

do některé obce, v kontextu masové migrace obyvatelstva za prací179 v důsledku industriálního 

kapitalismu se neustále zvyšoval nepoměr mezi obyvateli měst a obcí, kteří zde měli domovskou 

příslušnost, a těmi, kteří byli příslušní od jiné obce.180 Dané situaci nepomohla ani reforma domovského 

práva z roku 1893, která zjednodušovala možnost nabytí domovského práva v místě bydliště.181 

Vzhledem k absenci státní politiky péče o nezaměstnané nesly finanční náklady industrializace spojené 

s chudinskou péčí a regulací pohybu pracovní síly (potulka a žebrota) primárně obecní samosprávy, 

zejména venkovské obce. 

 Přestože většina předlitavských „cikánů“ zde byla domovsky příslušná,182 mnoho obcí toto 

pouto zpochybňovalo a zapíralo.183 Obávaly se finančních nákladů, ať již na chudinské zaopatření nebo 

 
174 MARIUS WEIGL, Armutspolitik, Antiziganismus und Wohlfahrt in Cisleithanien zwischen 1900 und 1914, in: 
Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries, (edd.) Olga Fejtová, Milan 
Hlavačka, Václava Horčáková, Veronika Knotková, Newcastle upon Tyne 2017, s. 389–408, zde s. 391. Srov. JANA 
MACHAČOVÁ, Vývoj zákonodárství a Cikáni v Českých zemích 1848–1918, Slezský sborník 92/1994, s. 12–21, zde 
s. 18–19. 
175 P. LHOTKA, Pojem „Cikána“ v právních normách, s. 230. 
176 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, Výnos býv. ministerstva vnitra ze dne 14. září 1888 č. 14015 
z r. 1887 (opis). 
177 J. ILLUZZI, Negotiating the “state of exception”, s. 421. 
178 ILSEN ABOUT, Unwanted „Gypsies“. The Restriction of Cross Border Mobility and the Stigmatisation of Romani 
Families in Interwar Western Europe, Quaderni Storici 49/2014, s. 499–531, zde s. 500. 
179 Jak přitom upozorňuje historička Beate Althammer, nejednalo se pouze o jednosměrný pohyb obyvatelstva 
z venkova do měst, ale o prakticky neustálou fluktuaci přicházejících a odcházejících osob. B. ALTHAMMER, 
Roaming Men, s. 751. 
180 V roce 1883 v Čechách existovalo již 30 politických okresů, v nichž na 100 příslušníků obce připadalo 67 zde 
žijících obyvatel, kteří měli domovskou příslušnost v jiné obci. Největší rozdíly vykazovaly města a zejména jejich 
průmyslové části. Například v Karlíně tento poměr činil 100 ku 268, v celé Praze pak 100 ku 242. Viz J. JANÁK, 
Domovské právo ve starém Rakousku a v ČSR, in: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 
1975, s. 147–167, zde s. 158. 
181 VLADIMÍR ŠMÍDEK, Novella k zákonu o právu domovském ze dne 5. prosince 1896, ř. z. č. 222 s výkladem dle 
dosavadních nálezů c. k. správního dvoru soudního, Brno 1904. 
182 Podle šetření státních orgánů a Jubilejní jednoty lidumilů na Moravě zde žilo celkem 1011 „cikánů“ 
s domovskou příslušností, z nichž 673 mělo žít „usedle“ a 338 se údajně „toulalo světem“. ALBERT BERVID, Cikáni 
na Moravě. Výsledky nejnovějšího sčítání cikánů na Moravě příslušných, Hlídka. Měsíčník vědecký se zvláštním 
zřetelem k apologetice a filosofii 19/1902, s. 561–565, 640–648 a 705–709, zde s. 646. 
183 Celou situaci dobře dokládají i čísla. Mezi léty 1907 a 1909 bylo v Čechách zadrženo celkem 37 246 „cikánů“ a 
pouze 1094 z nich, tj. tři procenta, bylo „posláno postrkem“ do domovské obce. J. MACHAČOVÁ, Vývoj 
zákonodárství, s. 19. 
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na postrk propuštěných „tuláků“ po odpykání soudního trestu do domovské obce. Odpírání domovské 

příslušnosti ze strany obcí z „cikánů“, resp. obecněji z „profesionálních tuláků“, vytvářelo v dobovém 

slovníku „bezdomovce“, tj. osoby bez domovské příslušnosti, kteří sice měli být přikázáni do domovské 

příslušnosti některé obci v Předlitavsku z rozhodnutí nadřízených úřadů,184 ale celý proces odpírání 

tohoto statusu mohl pokračovat dále. 

 Status „bezdomovců“, v podstatě státních příslušníků s omezeným přístupem k právům 

plynoucím z občanského postavení, ovšem „cikánům“ poskytoval určitý, byť omezený, manévrovací 

prostor, jak se vyhýbat pronásledování ze strany lokálních státních úřadů. Uvádění falešných jmen a 

zatajování identity, na něž si policejní úřady při zadržení „cikánů“ neustále stěžovaly“,185 bylo nejen 

záměrem samotných „cikánů“,186 ale i důsledkem zapírání jejich domovského svazku, ba jakékoliv 

přináležitosti ze strany obecní samosprávy. Současně pohyb v rodinném rámci, včetně dětí, vytvářel 

řadu problémů: v případě zadržení mužů (živitelů rodiny) se orgány obávaly žebroty zbylých členů 

rodiny, kteří dále čekali na místě, až bude zadržený člen rodiny propuštěn anebo až si odpyká trest.187 

Proticikánská opatření tak nebyla vždy vymáhána a jejich uplatňování se značně lišilo nejen 

v jednotlivých zemích Předlitavska, ale i v (politických a soudních) okresech v rámci jedné země. 

 Druhý klíčový bod „cikánské otázky“ tak úzce souvisel s napětím, které vznikalo mezi obecní 

samosprávou a lokálními policejními orgány na straně jedné a centrálními státními úřady na straně 

druhé. Ztělesněním tohoto napětí byly právní spory mezi různými obcemi týkající se domovského práva 

„cikánů“ (např. obec Svatobořice na Moravě),188 petice jednotlivých obcí na zemské sněmy žádající 

převzetí finančních nákladů spojených s postrkem „cikánů“ ze strany státních institucí189 a rozmanité 

podoby internačních fantazií190, tj. požadavků na více či méně trvalou internaci. Například Václav Fryc, 

rada zemského soudu v Praze, v roce 1914 uváděl: 

„Dospělí cikáni patří již dnes dle zákonů (...) napořád do donucovacích pracoven a neumísťují 

se tam jen pro nedostatek místa. Je tudíž třeba zřídit více donucovacích pracoven nebo ústavů 

těmto podobných, které by jen pro cikány byly určeny.“191 

Podobné hlasy zaznívaly také v mezinárodních expertních kruzích, kde se debatovalo nad potřebou 

zavedení dlouhých nebo de facto doživotních trestů v donucovacích pracovnách pro „profesionální 

tuláky“.192 Některé moravské obce vedle „bezpodmínečného“ umístění „cikánů“ v donucovacích 

pracovnách navrhovaly jejich vyhnání do Uher, ba dokonce „schytat a dát do Bosny a Hercegoviny“.193 

Internační fantazie se tak mísily s touhou po trvalém vyhnání a zbavení se „cikánů“: „Buď sáhneme ke 

krutému a neodůvodněnému prostředku vyhubení těchto volných, nevázaných dítek přírody stálým 

doživotním vězením pro permanentní potulku neb jiné delikty, anebo jim poskytneme možnost života 

v nevzdělané dosud krajině, kde se mohou státi kulturním živlem značnější síly životní, než má jiný 

změkčilý Evropan.“194 Motiv „cikánů“ coby potenciálních „kolonistů“ – osidlovatelů dosud „zaostalých“ 

 
184 Viz ŠMÍDEK, Novella k zákonu o právu domovském, s. 20. 
185 Např. V. FRYC, Příspěvek, s. 551; Cikáni – metla venkova, NL, roč. LII, č. 242, 2. 9. 1912, s. 2. 
186 Takové jednání bylo „cikánům“ připisováno již v době 17. a 18. století. P. HIML, Zrození vagabunda, s. 141–
276. 
187 Např. V. FRYC, Příspěvek, s. 552; Tuláci a nynější trestní praxe, s. 168. 
188 C. NEČAS, Spor o svatobořické Cikány, Jižní Morava 10/1974, s. 88–93. 
189 A. BERVID, Cikáni na Moravě, s. 562. 
190 Viz T. ZAHRA, „Condemned to Rootlessness and Unable to Budge“. 
191 V. FRYC, Příspěvek, s. 553. 
192 B. ALTHAMMER, Transnational Expert Discourse, s. 114–119. 
193 A. BERVID, Cikáni na Moravě, s. 709. 
194 Tuláci a nynější trestní praxe, s. 170. 
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míst – zde navazuje na osvícenské představy a částečně, lokálně realizované politiky „usazení“ 

(asimilace).195 

 Nedílnou součástí „cikánské otázky“ na přelomu 19. a 20. století bylo volání po větší intervenci 

státu, a to nejen v oblasti financí. Vedle obcí se státní intervence dovolávaly i zemské sněmy, které 

nesly jak náklady stravovacích stanic pro nezaměstnané, tak i donucovacích pracoven.196 Internační 

fantazie a představy o trvalém vyhnání „cikánů“ ovšem šly ruku v ruce s požadavky na „nápravu“ jejich 

dětí. Ta se měla uskutečnit ve speciálních „vychovávacích ústavech“, kam by byly děti umístěny poté, 

co by byly odebrány svým rodičům. Zde by se měly „přiučit řemeslu nebo jinému přiměřenému 

zaměstnání“.197 Důležitou kategorií, pomocí níž jednotliví aktéři diskusí o „cikánské otázce“ vyjadřovali 

potřebu diferencovaného přístupu státních orgánů k „cikánům“, byla napravitelnost jakožto potenciál 

jednotlivců k nápravě a začlenění do společnosti, který byl připisován takřka výhradně dětem. 

 Konstrukce „cikánské otázky“ na přelomu 19. a 20. století v jazykově českém prostředí tudíž 

vykazovala silnou kontinuitu s osvícenskými představami. V nich pramenilo formativní napětí mezi 

možností asimilace „cikánů“ a stabilitou „cikánské“ jinakosti. 

* 

Soustředění rozhodujících pravomocí týkající se úzce provázané praxe chudinského zaopatření a 

bezpečnostních politik v rukou lokálních státních úřadů a obecní samosprávy bylo příčinou velkých 

odlišností v uplatňování proticikánských opatření v různých částech a lokalitách Předlitavska. Interní 

nařízení sice policejním orgánům umožňovala zacházet s „cikány“ jako s holými životy, tj. životy 

zbavenými veškerého určení (včetně občanských práv), a mimo dosah práva, avšak tento výjimečný 

stav, jež mohl být vytvořen ad hoc v konkrétní situaci policejní prohlídky „cikánů“ a jejich zadržení, byl 

značně časově omezený. Právě centrální role soudní moci a celková šíře aktérů (četnictvo, státní 

policie, obecní samospráva, soudy, stravovací stanice, donucovací pracovny, živnostenské úřady 

udělující povolení k provozování kočovných živností a podomního obchodu), na nichž bylo vyjednávání 

celého komplexu proticikánských opatření závislé, vytvářely široké pole pro konflikty a napětí týkající 

se „cikánů“. 

 Česky píšící účastníci diskusí a autoři samostatných textů o „cikánské otázce“ či přímo státní 

úředníci198 z prostředí českých zemí před první světovou válkou namísto stávajícího přístupu 

předlitavských centrálních státních orgánů ke kriminalizaci „cikánů“ prostřednictvím interních 

předpisů a jejich vytlačování mimo dosah práva preferovali spíše vytvoření speciální právní normy. Ta 

měla rozšířit pravomoci exekutivy na úkor soudní moci například tak, aby trestání potulky a žebroty 

probíhalo jako administrativní řízení na lokálních politických úřadech (okresní úřady).199 Pro „pravé 

práce se štítící“ by následně přišel trest v podobě dlouhého pobytu v donucovací pracovně bez 

předchozího pobytu ve vězení, kdežto pro nezaměstnané by státní úřady zprostředkovaly práci.200 

Právě v kontextu volání po přesunu pravomocí jednotliví aktéři rovněž požadovali trvalé vyhánění či 

internaci „cikánů“. Tyto artikulace naznačují snahu po trvalejším a jasně prostorově vymezeném 

 
195 Asimilační motiv se objevuje už například u klíčového díla Heinritze Grellmanna. W. WILLEMS, In Search of the 
True Gypsy, s. 22–99. K praxi asimilace na Moravě viz JIŘÍ HANZAL, Cikáni na Moravě v 15. až 18. století. Dějiny 
etnika na okraji společnosti, Praha 2004, s. 94–104. 
196 A. BRÁF, Donucovací pracovny, in: Dvě nutné opravy. Právo domovské. Pracovny donucovací, Praha 1884, 
s. 41–71, zde s. 51. 
197 A. BERVID, Cikáni na Moravě, s. 708. 
198 Požadavky na zákonnou úpravu „cikánské otázky“ ze strany státních úředníků v českých zemích viz M. WEIGEL, 
Armutspolitik, Antiziganismus und Wohlfahrt, s. 404–407. 
199 Tuláci a nynější trestní praxe, s. 169. O těchto požadavcích mluví také Albín Bráf: A. BRÁF, Donucovací 
pracovny, s. 62–64. 
200 Tuláci a nynější trestní praxe, s. 169. 
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výjimečném stavu. Je však zřejmé, že v době před vypuknutím první světové války byl tábor pouze 

jedním a spíše výjimečně skloňovaným řešením.201 

 „Cikánská otázka“ dále nebyla omezena pouze na formulaci žádoucích forem vyloučení 

„cikánů“, nýbrž obsahovala také více či méně jasné artikulace podoby jejich začlenění. Kritika malé role 

státu a jeho minimální finanční odpovědnosti se totiž týkala i chybějící politiky asimilace, jež měla být 

motivována jak „lidumilností“, tak imperativem povinnosti k práci a finanční prospěšností. 

„Lidumilnost“ přitom nebyla chápána v rozporu s tvrdými represivními požadavky na odebírání dětí: 

„Mohlo by se namítnouti, že by nebylo lidumilné, cikánům dětí odnímati, k nimž lpí velkou 

láskou. Tu máme však za to, že starosti, aby z cikánů stali se platní činitelé celé společnosti 

lidské, jeví se lidumilnost vůči celé veřejnosti, která zasluhuje jistě více ohledu než cikáni 

sami.“202 

Obzor předlitavských proticikánských opatření tvořila nijak blíže nevymezená asimilace obyvatel, kteří 

byli označováni jako „cikáni“, do tehdejší společnosti. Avšak česky hovořící aktéři, kteří se k „cikánské 

otázce“ vyjadřovali, naopak požadovali státem jednoznačně vymezenou podobu nucené asimilace 

„cikánů“. 

Moderní a demokratické „řešení cikánské otázky“ po vzniku Československa 
Zvýšení pravomocí státních úřadů, resp. orgánů výkonné moci, po vypuknutí první světové války se 

projevilo mimo jiné i v oblasti proticikánských opatření. Poté, co v červnu 1916 nejrůznější deníky203 

informovaly o úsilí zalitavských úřadů „učiniti konec volnému cikánskému životu“,204 předložilo 

předlitavské ministerstvo vnitra v listopadu 1916 vlastní návrh vládního nařízení namířeného proti 

„cikánům“. Těm mělo být zcela zakázáno jejich „potulování“. Definice „cikánů“ v uvedeném nařízení 

přitom byla velice široká: „kdo nemajíce stálého bydliště, ze zvyku buď samotni [,] nebo s rodinou nebo 

v tlupách táhnou z místa na místo a živí se vykonáváním kočovných živností, podomním obchodem, 

žebráním aneb jiným nezákonným způsobem“.205 Těmto obyvatelům měla být odebrána povolení 

k provozování kočovných živností a podomního obchodu, byli by podrobeni speciálnímu soupisu, který 

by vedle osobních údajů obsahoval také jejich otisky prstů a antropometrické údaje, obdrželi by 

speciální dokumenty, byli by podrobeni lékařské prohlídce, všichni by byli dezinfikováni a muži nuceně 

ostříháni a trestání těchto osob za přestupky proti uvedeným nařízením by bylo v kompetenci lokálních 

politických úřadů, tj. okresních úřadů.206 Cílem předloženého vládního nařízení tedy byla nucená 

asimilace „cikánů“, kteří sice byli definováni na základě specifické mobility (kočovnictví), ale současně 

bylo počítáno s určitým předporozuměním specifičnosti „cikánství“. Vládní nařízení totiž nemělo 

 
201 Viz T. ZAHRA, „Condemned to Rootlessness and Unable to Budge“. 
202 V. FRYC, Příspěvek k řešení otázky cikánské, s. 554. 
203 Např. Rozřešení cikánské otázky v Uhrách, NL, roč. LVI, č. 156, 6. 6. 1916, s. 4. 
204 Konec cikánského života, Dělnické listy, roč. XXVII, č. 130, 7. 6. 1916, s. 4. 
205 V originále: „Als Zigeuner im Sinne dieser Verordnung werden nomadisierende Personen verstanden, die ohne 
einen ordentlichen Wohnsitz einzeln oder in Familie oder Banden gewohnheitsmäßig umherziehen und sich ihren 
Lebensunterhalt durch die Ausübung von Wandergewerben und Handel oder durch Bettel und aus andere 
ordnungswidrige Art und Weise verschaffen.“ NA, f. Zemský úřad v Praze – policejní a bezpečnostní záležitosti 
(ZÚ-pbz), pořadové číslo (poř. č.) 2086, sign. XIV-208b, k. 284, Verordnung des Ministers des Innern im 
Einvernehmen mit den beteiligten Ministern vom 1916 über Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens § 1. 
206 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, dopis ministerstva vnitra ministerstvu spravedlnosti (20. 12. 
1922). 



39 
 

sloužit k plošnému zákazu provozování kočovných živností a podomnímu obchodu, nýbrž k „boji proti 

cikánskému zlořádu“ (Bekämpfung des Zigeunerunwesens).207 

 V následné diskusi mnoho podřízených předlitavských orgánů považovalo nařízení za 

nedostatečné. Jestliže před vypuknutím válečného konfliktu se představy o internaci „cikánů“ pojily 

především s rozšířením působnosti existujících donucovacích pracoven, v roce 1916 již lokální úřady 

žádaly o vytvoření speciálních táborů. V důsledku války, která výrazně proměnila výkon státní správy, 

se tábor stal velice atraktivním nástrojem pro nejrůznější účely kontroly rozmanitých skupin obyvatel, 

zejména pro válečné zajatce a uprchlíky. Především vznik tábora pro „cikánské“ uprchlíky v Hainburgu 

(Hainburg an der Donau) podnítil u lokálních úředníků touhu po vytvoření speciálních „internačních“ 

či „koncentračních táborů“ coby žádoucím řešení „cikánské otázky“.208 Klíčová přitom byla otázka 

financí. Větší role exekutivy totiž kráčela ruku v ruce nejen s centralizací státní správy, ale i většími 

státními intervencemi a finanční odpovědností centrálních institucí. Zřejmě i kvůli výtkám ze strany 

lokálních úřadů uvedené vládní nařízení nakonec skončilo pouze ve formě návrhu. 

 Nová příležitost pro znovunastolení debaty o „cikánské otázce“ se úředníkům, expertům i 

lokálním politikům naskytla po vzniku Československa, které převzalo právní normy jak předlitavské, 

tak i zalitavské části habsburské říše (trestní zákoníky, protitulácké normy, předpisy o donucovacích 

pracovnách, policejním dohledu apod.). V Uhersku se situace kolem „cikánské otázky“ vyvíjela 

obdobně s některými dílčími rozdíly. Obdobnou roli, jakou měl v případě Předlitavska zákon z roku 

1873, sehrál v Zalitavsku zákonný článek XXI ze 7. července 1913.209 Ten sjednocoval dosavadní místně 

velice odlišné předpisy a nařízení namířené proti „tulákům“, „žebrákům“ a „práce se štítícím“, mezi 

něž úřady často řadily také „cikány“,210 a umožňoval soudům rozhodovat vedle trestů za potulku a 

žebrotu také o tom, zda dotyčný pachatel či pachatelka mohou být dodáni do donucovací pracovny – 

instituce, jejíž provoz na rozdíl od Předlitavska řídil stát, a nikoliv zemské úřady.211 

 Vedle přímé právní kontinuity ovšem Československo představovalo také zcela nový 

nástupnický státní útvar, jehož vytvoření odviselo od mezinárodního kontextu. Vytvoření 

Československa bylo potvrzeno na pařížské mírové konferenci, jejímž výsledkem byly jednak jednotlivé 

mezistátní smlouvy mezi vítěznými, nástupnickými a poraženými státy a současně také zřízení nové 

mezinárodní organizace, Společnosti národů. Na konferenci v Paříži byla mimo jiné prosazena 

myšlenka mezinárodní ochrany menšin, která byla následně vtělena do mezistátních smluv a stala se 

součástí československé ústavy.212 Právní ochrana menšin přitom odrážela obecnější geopolitický 

kontext po ukončení první světové války.213 Byla chápána nejen jako nástroj kontroly a dohledu 

dohodových mocností nad fungováním států střední a východní Evropy, ale v krajním případě mohla 

sloužit i jako důvod intervence a omezení suverenity těchto celků. „Stát československý tím, že svoluje 

k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, přijímá ustanovení, která 

 
207 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2086, sign. XIV-208b, k. 284, Verordnung des Ministers des Innern im Einvernehmen mit 
den beteiligten Ministern vom 1916 über Massnahmen zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens. (Překlad 
německého výrazu „Zigeunerunwesen“ ponechávám v dobovém překladu do češtiny dle českých úředníků.) 
208 T. ZAHRA, „Condemned to Rootlessness and Unable to Budge“, s. 723. 
209 ANTONÍN BŘESKÝ, Řešení otázky tulácké u nás a v cizině, Parlament. Revue věnovaná státním a politickým 
otázkám 3/1923, s. 267–274, zde s. 268–270. 
Antonín Břeský (1882-1955): právník, úředník samosprávy ve Slezsku, aktivista českých národních spolků ve 
Slezsku (např. Matice opavská) a po první světové válce úředník československého ministerstva vnitra. 
210 K praxi protituláckých nařízení a jejich souvislostem s vývojem sociálního zabezpečení v Uhersku před první 
světovou válkou viz SUSAN ZIMMERMANN, Divide, Provide, and Rule. An Integrative History of Poverty Policy, 
Social Policy, and Social Reform in Hungary Under the Habsburg Monarchy, Budapest 2011, zde zejména s. 39–
45. 
211 A. BŘESKÝ, Řešení otázky tulácké, s. 269. 
212 R. PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 23–45. 
213 M. MAZOWER, Dark Continent. Europe’s twentieth Century, London 1999, s. 40–76. 
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tyto mocnosti budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od 

většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím,“ uváděl článek 57 saintgermainské mírové 

smlouvy z roku 1919.214 

 Formulace menšiny jako skupiny obyvatel lišící se „rasou, jazykem a náboženstvím“ záměrně 

obcházela pojmy národa či národnosti. Byla výsledkem jednání týkajících se právě střední a východní 

Evropy. Při vytváření tohoto výsledného vágního spojení měli členové jednotlivých delegací na mysli 

především příslušníky židovských komunit. Zatímco některé židovské delegace prosazovaly začlenění 

Židů do kategorie národnosti, jiné podporovaly jejich náboženské vymezení.215 „Rasa“ se ve smlouvách, 

které podepsaly prakticky pouze nově vzniklé či poražené státy, objevila s ohledem na židovské 

komunity v oblastech východní Evropy.216 Takovým krokem hlavní dohodové mocnosti – Spojené 

království, Francie a Spojené státy americké – otevřely prostor pro to, aby se různé skupiny obyvatel 

nově uspořádaných států střední a východní Evropy mohly dovolávat mezinárodní právní ochrany. 

 Ve stejném okamžiku se však tytéž mocnosti západní Evropy a euroatlantického prostoru 

postavily proti dobovému japonskému návrhu na rovnost ras (The Racial Equality Proposal),217 který 

padl při ustanovení Společnosti národní. Státní celky reprezentující „vyspělý“, „liberální“ a 

„demokratický“ Západ, pod jejichž správu patřila rozsáhlá koloniální území, se záměrně vyhnuly 

potenciálnímu zpochybnění svého vnitřního (koloniálního) uspořádání.218 Dobově vyhlašované 

vítězství liberální demokracie jako moderní a přirozené formy státního uspořádání219 tak nestálo 

v rozporu s upevněním stávajících koloniálních hierarchií a nejrůznějšími podobami vyloučení 

spojeného s kategorií „rasy“ (např. segregace či násilná asimilace), nýbrž mohlo kráčet i ruku v ruce. 

Pojivo tvořil dominantní civilizační diskurz. Ten vyznačoval symbolické geografie Západu, Východu, 

případně též Balkánu i Orientu a současně legitimizoval hierarchie mezi dohodovými velmocemi a nově 

uspořádanými státy střední, východní i jihovýchodní Evropy. 

 Tento mezinárodní, geopolitický rámec ovlivňoval rovněž situaci nového Československa a 

podobu interní, úřední debaty o „cikánské otázce“, která probíhala mezi léty 1919 a 1924. Na jejím 

začátku stály dvě interpelace z roku 1919, nejprve v červenci skupinou agrárních poslanců Revolučního 

národního shromáždění220 a následně v říjnu skupinou poslanců z národnědemokratické strany.221 

Následovaly je stížnosti lokálních úřadů, především z jižních a severovýchodních Čech, na nedostatečná 

 
214 Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Leye 
dne 10. září 1919, Oddíl III. – Stát československý, článek 57. 
215 KATEŘINA ČAPKOVÁ, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918–1938, Praha 2005, s. 29–34. 
216 Viz MANLEY OTTMER HUDSON, The Protection of Minorities and Natives in Transferred Territories, in: What 
Really Happened at Paris. The Story of the Peace Conference, 1918–1919, by American Delegates, (edd.) Edward 
Mandell House, Charles Seymour, New York 1921, s. 204–230, zde s. 218. 
217 K tématu viz IAN CLARK, International Legitimacy and World Society, Oxford 2007, s. 83–106. 
218 CAIO SIMOES DE ARAÚJO, Between Race, Nation, and Empire: Tensions of (Inter)-Nationalism in the Early 
Interwar Period, 1919–23, in: Beyond Versailles. Sovereignty, Legitimacy, and the Formation of New Polities after 
the Great War, (edd.) Marcus M. Payk, Roberta Pergher, Bloomington 2019, s. 165–188, zde s. 166. 
219 Viz M. MAZOWER, Dark Continent, s. 2. 
220 Dotaz členů Národního shromáždění Vojty, Dra Viškovského a soudruhů na pana ministra vnitra Švehlu o 
častých krádežích a loupeživých přepadeních venkovského obyvatelstva v jihočeských okresích, páchaných 
kočovnými tlupami (11. července 1919). Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna (SČSDPK), 
Národní shromáždění československé (NS) 1918–1920, tisk (t.) 1328, 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1328_00.htm [8. 4. 2020]. 
221 Návrh člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery, Jana Veselého a soudr., aby bylo cikánským a jiným 
příbuzným kočujícím tlupám zakázáno potulovati se po venkově a aby jim byl stanoven stálý pobyt buď v jejich 
domovských obcích, buď v místech k tomu ustanovených (16. 10. 1919). Tamtéž, t. 1722, 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1722_00.htm [8. 4. 2020]. 
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opatření vůči „cikánům“ či trestání potulky a žebroty, které centrálním orgánům přicházely už od 

prosince 1919, ale nejvíce jich dorazilo v rozmezí let 1922 a 1923.222 

 Tyto artikulace „cikánské otázky“ obsahovaly buď pouhou žádost na vytvoření osnovy 

speciálního zákona, což je případ žádostí okresních úřadů, jež byly v naprosté většině případů identické 

a odvolávaly se na sebe,223 nebo vlastní návrhy opatření. V dopisech se objevovaly požadavky na přísné 

vymáhání stávajících, tj. bývalých předlitavských předpisů, zákaz kočovnictví či potulování, zastavení 

udělování povolení pro provozování kočovných živností, „přísný policejní dozor“224 či vytvoření 

speciální policejní evidence. Tyto návrhy opatření, které se velmi podobaly vládnímu nařízení 

z listopadu 1916, byly doprovázeny voláním po dílčím přesunu pravomocí ze soudů na lokální policejní 

orgány a obsahovaly rozmanité internační fantazie. Některé úřady žádaly internaci „cikánů“ v jejich 

domovských obcích,225 jiné „trvalé ubytování cikánů“226 a další navrhovaly vytvořit z objektů bývalých 

zajateckých táborů „cikánské kolonie“, kde by byli „pod vojenským dozorem k práci přidržováni“227. 

Žádost Okresní správní komise v Libáni pak kopírovala předválečnou debatu. Vytvoření zvláštních 

donucovacích pracoven pro „cikány“ mělo být doprovázeno odebíráním dětí z rodin, kde rodiče údajně 

nezaručovali „řádnou výchovu“, a jejich umístěním ve speciálních vychovatelnách pro „cikánské“ děti. 

Náklady na tyto donucovací pracovny i vychovatelny měly být hrazeny centrálními státními orgány.228 

Vymezení skupiny obyvatel, které by se měla opatření týkat, zůstávalo poměrně široké. Mezi 

„kočovné“ či „cikánské tlupy“229 úředníci a politici řadili „brusiče, deštníkáře, hrnčíře, kramáře, 

komedianty, cikány, obchodníky s koňmi“.230 Podobně jako v návrhu vládního nařízení z roku 1916 

ovšem centrální roli hrálo blíže nespecifikované „cikánství“, protože návrhy se explicitně týkaly 

„cikánů“. 

 V reakci na tyto podněty k „řešení cikánské otázky“ rozeslalo ministerstvo vnitra ostatním 

ministerstvům a podřízeným úřadům v prosinci 1922 výtah z původního předlitavského vládního 

nařízení z roku 1916, které mělo sloužit jako vzor pro nový zákon.231 Do diskuse se následně zapojily i 

dílčí lokální úřady, včetně četnictva.232 Jednotliví aktéři se shodovali na tom, že vedle stávajících 

opatření, která označovali za „represivní“, by bylo třeba formulovat ještě nástroje „preventivního“ 

charakteru. Prevence asociovaná s moderní správou státu byla stavěna do kontrastu k údajnému 

policejně-represivnímu charakteru zastaralého mocnářství. Diskurz civilizace a pokroku, kterým 

Československo coby nový liberálně-demokratický národní stát zaštiťoval svou legitimitu, tak nejen 

umožňoval artikulovat přináležitost k Západu (západní civilizaci a dohodovým mocnostem) a 

 
222 Jednalo se přinejmenším o 22 okresních správních komisí, jednu obec a jednu organizaci (Svaz českých okresů 
v republice Československé). Viz NA, f. Předsednictvo ministerské rady (PMR), sign. 404/33, k. 2514; tamtéž, f. 
MSpr., k. 562; tamtéž, f. Ministerstvo vnitra – stará registratura (MV-SR), sign. 1/33/2, k. 1; tamtéž, sign. 
16/2/480, k. 357. 
223 Identičnost dopisů přivedla badatele Zdeňka Šípka k tezi, že se jednalo o „organizovanou akci z politických 
důvodů“, za níž stála agrární strana (Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR, Český lid 77/1990, s. 139–
144, zde s. 139). Namísto akce jedné politické strany se však mohlo jednat „pouze“ o zájmovou akci 
reprezentantů okresní samosprávy. 
224 NA, f. PMR, k. 2514, Okresní správní komise ve Vysokém nad Jizerou (23. 7. 1923). 
225 Dopis Okresní správní komise v Březnici (18. 12. 1919). Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí, s. 139. 
226 Dopis Okresní správní komise v Bechyni (5. 2. 1920). Tamtéž. 
227 NA, f. PMR, k. 2514, Okresní správní komise ve Vysokém nad Jizerou (23. 7. 1923). 
228 NA, f. MV-SR, k. 357, Okresní správní komise v Libáni (23. 12. 1920). 
229 Návrh člena Národního shromáždění Vojtěcha Čipery, Jana Veselého a soudr., aby bylo cikánským a jiným 
příbuzným kočujícím tlupám zakázáno potulovati se po venkově a aby jim byl stanoven stály pobyt buď v jejich 
domovských obcích, buď v místech k tomu ustanovených (16. 10. 1919). SČSDPK, NS 1918-1920, t. 1722, 
http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/t1722_00.htm [8. 4. 2020]. 
230 Např. NA, f. PMR, k. 2514, Okresní správní komise v Kolíně (24. 6. 1922). 
231 NA, f. MSpr., k. 562, Ministerstvo vnitra ministerstvu spravedlnosti (20. 12. 1922). 
232 Viz NA, f. Zemské četnické velitelství Praha (ZČV), invent. č. 757, sign. Dův 1924, k. 100. 
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prosazovat sociálně-reformní zákonodárství233, ale současně otevřel prostor pro legitimizaci rozsáhlých 

státních intervencí na poli „cikánské otázky“. Dobové označení „preventivní opatření“ zastřešovala 

různorodé představy o žádoucí podobě asimilace „cikánů“, které bylo – v návaznosti na předválečné 

diskuse o „cikánské otázce“ – rozuměno coby „zcivilizování“234, přiblížení „ostatní spořádané lidské 

společnosti“235. 

 Civilizační diskurz na jednu stranu umožňoval odmítnout některé represivní body původní 

osnovy ministerstva vnitra (např. plošné stříhání „cikánů“ mužů) s tím, že československý stát 

představuje „vyšší kulturní hodnotu“ než habsburská monarchie, a proto musí jeho orgány s delikty 

potulky a drobnou kriminalitou bojovat „kulturně“ tak, aby „cikáni“ byli nakonec začleněni či 

integrováni do moderní lidské společnosti.236 Na druhou stranu však nestál v principiálním protikladu 

k požadavkům na internaci „cikánů“.237 Na její potřebnosti se sice řada centrálních úřadů shodla, ale 

podobně jako v případě lokálních úřadů se významně rozcházela v představě o její podobě. Škála 

sahala od „cikánských kolonií“, které by vznikly přídělem půdy a kde by probíhala „kulturní výchova“ 

tak, aby byli „cikáni“ přivedeni k „řádnému životu“,238 přes „účelně zřízené kolonie“239 ke 

„koncentračním táborům“240 a speciálním donucovacím pracovnám, které by byly určeny zvlášť pro 

muže a zvlášť pro ženy a kde mohli být „cikáni“ nuceni k „účelné přiměřené práci“ prakticky 

doživotně.241 Zatímco návrhy na zřízení táborů se po první světové válce stávaly běžnějšími, dřívější 

představy o trvalém vyhnání „cikánů“ byly naopak zcela výjimečné: „Kdyby náležely k republice 

neobydlené ostrovy, bylo by nejúčinnějším a zároveň odpovídajícím humanitě, vyvézti cikány na takový 

ostrov, kde by mohli provozovati svůj život nerušeně a neznepokojovali by řádné občany dle našeho 

názoru.“242 Humanita tak mohla být stejně jako v předválečné diskusi „lidumilnost“ ospravedlňovat 

ochranu společnosti před „cikány“, a nikoliv dodržování univerzálních liberálních principů. 

 Požadavky na více či méně represivní anebo kulturní asimilaci kromě zřetelné civilizační 

hierarchie obsahovaly ještě jasné rozlišení na základě potenciální možnosti „nápravy cikánů“. Jestliže 

první krajní pól představovaly internační fantazie spojené s dospělými „cikány“, druhý tvořily „cikánské 

děti“, které zavdávaly příčinu k „naději, že by při účelné výchově dobře prospívaly a staly se užitečnými 

členy lidské společnosti“243. Požadovaná převýchova „cikánských“ dětí měla obecně sloužit k zamezení 

reprodukce „antisociálních živlů“.244 Žádoucí podoba asimilace (více či méně represivní anebo kulturní) 

pak určovala míru státní intervence. Odebírání dětí, stejně jako internace dospělých, byly požadovány 

buď zcela plošně pro všechny „cikány“ či pouze pro rodiny „nenapravitelných“.245 

 Celkově lze konstatovat, že mezi jednotlivými státními úřady existoval relativní konsenzus o 

tom, co by bylo potřeba změnit. Vedle zákazu kočování, vytvoření policejní evidence či formulace 

speciální politiky asimilace se jednalo také o přesun kompetencí ze soudů na policejní orgány. 

Výraznější neshody se týkaly vymezení cílové skupiny. Tato skutečnost obnažovala limity požadované 

cesty pronásledování „cikánů“ prostřednictvím speciální právní normy. V původní válečné předlitavské 

 
233 J. RÁKOSNÍK, Odvrácená tvář meziválečné prosperity. 
234 NA, f. ZČV, k. 100, Exponovaný štábní četnický důstojník v Hradci Králové (8. 12. 1924). 
235 NA, f. MSpr., k. 562, Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy ministerstvu vnitra (16. 1. 1923). 
236 Tamtéž. 
237 Tamtéž. 
238 Tamtéž. 
239 Zemský úřad v Praze (25. září 1923). Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR, s. 141–142. 
240 Tamtéž. 
241 NA, f. ZČV, k. 100, Okresní četnické velitelství v Hradci Králové (5. 12. 1924). 
242 Tamtéž, Zemské četnické velitelství pro Čechy, Oddělení v Čáslavi (5. 12. 1924). 
243 Tamtéž, Okresní četnické velitelství v Hradci Králové (5. 12. 1924). 
244 NA, f. Ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO), sign. 13, Cikánské školy 91, k. 1474, připravovaný projev 
pro ministra školství (3. 3. 1920). 
245 NA, f. MSpr., k. 562, Ministerstvo sociální péče (14. 6. 1923). 
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osnově uvedená široká definice „cikánů“ se stala terčem kritiky mimo jiné ministerstva unifikací, které 

ji odmítlo s odkazem na demokratický a pokrokový charakter Československa.246 Právě s ohledem na 

komplikovanost definování cílové skupiny tak, aby nebyla v rozporu s československou ústavou, se 

ministerstvo vnitra v roce 1924 vzdalo možnosti vytvoření speciálního proticikánského zákona. 

Úředníci ministerstva vnitra konkrétně zmiňovali § 128, který vyplýval z mezinárodních závazků 

Československa k ochraně menšin. Přestože politici, právníci a diplomaté na pařížské mírové 

konferenci neměli při použití pojmu rasa na mysli právě „cikány“, českoslovenští úředníci došli 

k závěru, že „nelze proti cikánům jako takovým, kteří nesporně tvoří zvláštní rasu [,] zaváděti nějakých 

výjimečných opatření“247. Strach z formálního porušení ústavy a práv na ochranu menšin a tím pádem 

i obava z narušení pečlivě budovaného mezinárodního obrazu Československa,248 byla vedle údajného 

nedostatku financí hlavní motivací pro uzavření diskuse. 

* 

Válečná zkušenost exekutivy s různými podobami táborů, rozšíření pravomocí policejních orgánů a 

centrální role civilizačního diskurzu v novém nástupnickém státě umožnila účastníkům debat o 

„cikánské otázce“ požadovat rozsáhlé změny ve stávající legislativě zděděné z Rakouska-Uherska. Úsilí 

o legislativním ukotvení výjimečného stavu pro zacházení s „cikány“ ovšem narazilo na své limity: 

formulování definice těch, kteří budou vyloučeni z rovnoprávného postavení, na základě „cikánství“, 

aniž by však byli vymezeni právě jako „cikáni“. Diskuse z prvních několika let nového národního státu 

dále odhaluje, za jak potřebnou úředníci, politici i policisté (v širokém slova smyslu) považovali 

asimilaci, která prakticky vždy zahrnovala jak nějakou podobu internace, tak i převýchovy. 

Občanství druhé kategorie jako prostředek „boje proti vrozenému nomadismu“ 
Jestliže v říjnu 1925 ministerstvo vnitra uvádělo, že ačkoliv se opakovaně zabývalo přípravou „zákona 

o cikánech“, vzhledem k vysokým finančním nákladům, které by si „internování dospělých, výchova 

dětí atd.“ vyžádalo, „jest se spokojiti přísným prováděním dosavadních předpisů rázu represivního“,249 

události z přelomu let 1926 a 1927 přinesly zásadní změnu. V lednu 1927 zadrželo četnictvo skupinu 

pachatelů vražd a loupeží z Moldavy nad Bodvou, města ležícího jihovýchodně od Košic, a blízkého 

okolí (viz kapitolu 4).250 Romský původ pachatelů a jejich údajné lidožroutství následně přilákaly 

obrovský zájem dobového nejen lokálního a československého, ale též zahraničního tisku.251 Přibližně 

pět set kilometrů vzdušnou čarou na západ od Moldavy nad Bodvou, ležící v blízkosti hranic 

s Maďarskem, provádělo četnictvo v jihozápadních Čechách současně rozsáhlá pátrání a razie za 

účelem dopadení tamní „cikánské loupežné bandy“ (viz kapitolu 5).252 

 „Do nedávna stereotypní lokálky ‚cikáni, metla našeho venkova‘ – jsou už příliš slabé označení 

pro alotria, jimiž nás jejich [‚cikánské‘] bandy proslavují po celém světě,“ uváděl neznámý autor 

v periodiku československé armády s názvem „Důstojnické listy“ v dubnu 1927.253 Skutečnost, že se 

 
246 Tamtéž, Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy ministerstvu vnitra (16. 1. 1923). 
247 NA, f. MV-SR, k. 1, odpověď ministerstva vnitra na interpelaci poslance Matznera o vzmáhajícím se sužování 
cikány (11. 6. 1924). 
248 ANDREA ORZOFF, Battle for the castle. The myth of Czechoslovakia in Europe (1914–1948), New York 2009. 
249 NA, f. MV-SR, sign. 1/3/11, k. 792, Ministerstvo vnitra (15. 10. 1925). 
250 RASTISLAV KISEĽ, Pohľad na proces s moldavskými Cigánmi po 80 rokoch, Historica carpatica 38/2008, s. 23–
44; K. SOMMER, Konflikt rozumu a střet rozdílných kulturních vzorců, in: Milý Bore, s. 245–257. 
251 JAMES KRAPFL, Czech perception of Roma in the First Republic, Center for Slavic and East European Studies 
Newsletter 24/2007, s. 9–12, 16–21; NA, f. Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv (MZV-VA), sign. 
N9, k. 2328. 
252 Viz Státní okresní archiv (SOkA) Písek, f. Okresní úřad (OÚ) Písek – presidiální spisy (pres. sp.), k. 47, číslo 
jednací (č. j.) 353, spis Bezpečnostní poměry v okrese. 
253 Různé zprávy. Z týdne, Důstojnické listy, roč. VII, č. 17, 28. 4. 1927, s. 5. 
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zpravodajství o „cikánech“ na jaře 1927 dostalo i na strany těch dobových tiskovin, které tomuto 

tématu jinak nevěnovaly pozornost, odhaluje intenzitu tehdejší morální paniky. To, co se doposud 

vešlo do rubriky lokálních zpráv (černé kroniky) a co tvořilo jejich nedílnou součást v podobě zpráv o 

„metle venkova“, přerostlo na jaře 1927 ve vážné téma týkající se „bezpečnosti v Československu“.254 

 První fázi morální paniky tvořilo opakované zpravodajství o „lidojedech“, detailní líčení jimi 

spáchaných vražd,255 zprostředkování rozhovorů s nimi a vykreslování jejich osobnostních rysů, včetně 

údajně zvířecích charakteristik.256 Důležitou roli přitom sehrávaly ustavené symbolické geografie 

jednotlivých částí relativně nového státního celku: českých zemí na straně jedné a Slovenska a 

Podkarpatské Rusi na straně druhé. „Cikáni-lidojedi ve vých. Slovensku“ zrcadlil titulek článku 

z celostátního deníku agrární strany provázání geografického prostoru s utvářenými civilizačními 

hierarchiemi.257 Senzace z „lidojedství“ tedy v dobové imaginaci významně čerpala z obrazů Slovenska 

a Podkarpatské Rusi jako „zaostalých“ regionů, které se měly nacházet na nižším civilizačním stupni.258 

Případ z východoslovenské Moldavy nad Bodvou zesílil propojení těchto obrazů souvisejících zejména 

s dobovými představami pokroku a civilizace s „cikány“. „Poměry, jak jsou známy ze zemí českých, 

nelze v tomto ohledu nijak srovnávati s poměry v zemích, jež převzala republika z bývalého Maďarska, 

kde cikánský živel tvořil vždy zvláštní kapitolu pro sebe,“ uváděly „Lidové noviny“ v článku 

pojmenovaném charakteristicky „Cikáni a civilisace“.259 

 Regionální i celostátní periodika však během března a dubna 1927 nejen upevňovala dosavadní 

dominantní obraz „cikánů“ jako „metly venkova“ (viz kapitolu 2), nýbrž nově také podněcovala 

k předkládání nápadů na řešení „cikánské otázky“. „Keby boli Romovia žili v Amerike, boli by 

internovaní v bezpečných rezerváciách,“ stálo v březnu 1927 například na stránkách košického 

liberálně zaměřeného periodika „Slovenský východ“.260 Z novinového zpravodajství se morální panika 

ve své druhé fázi postupně přesunula na taková veřejná fóra, kde se rozhodovalo o dalším směřování 

Československa.261 Tehdy se jejími novými aktéry stali politici – poslanci Národního shromáždění. 

 Národněsocialističtí poslanci v březnu 1927 uváděli, že uplynulé události „dokazují, jak nutno 

jest již jednou řešiti otázku cikánů“,262 poněvadž stávající předpisy nejsou dostačující. Agrárníci, včetně 

Rudolfa Berana, již na podzim 1926 konstatovali, že namísto využívání prostředků trestního práva by 

bylo zapotřebí, aby se „tulákům, cikánům a jiným nebezpečným živlům“ vykázalo „jiné životní 

prostředí“, a dále pro ně žádali zavedení pracovní povinnosti ve zvláštních ústavech nebo „koloniích 

 
254 Tamtéž. 
255 Cikánská banda zavraždila 3 lidi, NL, roč. LXVII, č. 28, 29. 1. 1927, s. 3. 
256 Moldavští cikáni lidojedy?, Lidové noviny (LN), roč. XXXV, č. 127, 11. 3. 1927, s. 3. Naproti tomu historik Karel 
Sommer ve své studii konstatoval, že „české noviny podávaly vcelku střízlivé, věcné a bez emocionálního efektu 
laděné články o soudním líčení a chování obžalovaných cikánů“. K. SOMMER, Konflikt rozumu a střet rozdílných 
kulturních vzorců, s. 256–257. 
257 Cikáni-lidojedi ve vých. Slovensku, Venkov (V), roč. XXII, č. 55, 6. 3. 1927, s. 7. 
258 Civilizační hierarchie odrážela také dobová přirovnání Podkarpatské Rusi k „České Bosně“ či „Palestýně“. S. 
HOLUBEC, Mezi slovanskou vzájemností a orientalismem; TÝŽ, “We bring order, discipline, Western European 
democracy, and culture to this land of former oriental chaos and disorder.” 
259 Cikáni a civilisace, LN, roč. XXXV, č. 123, 9. 3. 1927, s. 3 
260 P. ŠALAMON, Vplyv tlače medzivojnového obdobia na formovanie vzťahu obyvateľov k Cigánom, s. 148. 
V citátu, jak jej uvádí Pavol Šalamon, se překvapivě vyskytuje označení Romové. Vzhledem k tomu, že jsem se 
s tímto výskytem etnického vymezení v žádném dobovém tisku nesetkal, jedná se buď o naprostý unikát, anebo 
Šalamonův omyl při přepise citace. 
261 J. KRAPFL, Czech perception of Roma in the First Republic, s. 16–17. 
262 Interperlace poslanců H. Bergmanna, Fr. Zemínové, Emila Špatného a spol. ministrů spravedlnosti a vnitra, že 
je potřebí řešiti otázku cikánů (15. 3. 1927). SČSDPK, NS 1925–1929, t. 930, 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0930_02.htm [8. 4. 2020]. 
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pro nucenou práci“.263 Autoři tohoto dotazu se tímto nepřímo odvolávali na návrh zákona „na zřízení 

pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti“, který skupina agrárních poslanců v čele s Rudolfem 

Beranem podala již v roce 1921 a opakovaně v říjnu 1926.264 Návrh mířil na „zloděje a lupiče od 

narození“, z nichž „ohromná většina (…) náleží k plemeni cikánů, národu to, který toulavému, lenivému 

a nepoctivému žití jsa zvyklý, cítí se u nás právě tak domovem jako za dob Rakouska, který žije jen z 

mozolů řádných občanů“.265 Důvodová zpráva dále obsahovala i doslovně převzaté věty píseckého 

soudce z úvodního citátu z roku 1912 o tom, že problémem je rovné postavení „cikánů“ před 

zákonem.266 

 Dne 8. dubna 1927 se na ministerstvu vnitra konala porada „ve věci opatření proti cikánům“, 

které se zúčastnili vedoucí úředníci z jednotlivých oddělení dotyčného ministerstva, stejně jako 

zástupci ministerstva spravedlnosti a ministerstva sociální péče.267 Jako podklad tohoto údajně volného 

rozhovoru sloužil jednak bavorský zákon z roku 1926 „o potírání cikánů, tuláků a povalečů“268 a dále 

výše zmíněný návrh zákona agrárnických poslanců týkající se vytvoření pracovních kolonií. Podle 

zástupce ministerstva spravedlnosti se zúčastnění shodli na tom, že „bez finančních obětí nějaké 

zakročení proti cikánům by nebylo účinné“. Z toho důvodu mělo ministerstvo vnitra pracovat na 

„legislativním programu“ a současně kontaktovat příslušné poslance agrární strany, včetně Rudolfa 

Berana.269 

 Definitivní rozhodnutí ze strany samotného ministra vnitra, kterým tehdy byl úředník Jan 

Černý, o přípravě speciálního zákona „o potírání cikánské a tulácké trýzně“ ovšem přišlo až v polovině 

dubna 1927.270 Proto se na konci dubna na ministerstvu vnitra konala série porad, jejímž výsledkem 

byla osnova zákona „o potulných cikánech“. Hlavní roli v celém procesu mělo několik úředníků 

ministerstva vnitra: podplukovník četnictva Josef Ježek271 a dva vysoce postavení úředníci ministerstva 

vnitra Václav Joachim272 a Vratislav Kalousek273. Tito nejprve navrhli celkem šest bodů, které by bylo 

žádoucí zahrnout do budoucího zákona, mezi něž patřila jak zostřená policejní opatření, vytvoření 

speciální policejní evidence, tak i odebírání dětí či zavedení pracovní povinnosti anebo vytvoření 

„kolonií pro dospělé tuláky“.274 Cílem těchto opatření, která byla samotnými autory označována za 

 
263 Interpelace poslanců Františka Staňka, Frant. Mašaty, Boh. Bradáče, dr. K. Viškovského dr. inž. Botto a druhů 
ministrům vnitra a spravedlnosti o opatřeních vlády proti loupeživému řádění tuláků, cikáni a jiných 
nebezpečných živlů (7. 4. 1927). SČSDPK, NS 1925–1929, t. 1017, 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t1017_01.htm [8. 4. 2020]. 
264 Návrh poslanců Rud. Berana, J. Dubického, Jar. Hálka, J. Tůmy a soudruhů na vydání zákona na zřízení 
pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti (30. 5. 1921). SČSDPK, NS 1920–1925, t. 2282, 
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t2282_00.htm; Návrh poslanců Rud. Berana, J. Dubického, J. Tůmy, 
Ot. Bistřického a soudruhů na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti (18. 10. 
1926). SČSDPK, NS 1925-1929, t. 631, http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0631_00.htm [8. 4. 2020]. 
265 Návrh poslanců Rud. Berana. SČSDPK, NS 1925–1929, t. 631, 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0631_00.htm [8. 4. 2020]. 
266 Tamtéž. 
267 NA, f. MSpr., k. 562, Protokol sepsaný dne 8. dubna 1927 o meziministerské poradě, která se týkala potírání 
cikánů, kočovníků a zahalečů. 
268 NA, f. PMR, sign. 401/852, k. 1997, přílohy k důvodové zprávě zákona o potulných cikánech a podobných 
tulácích, překlad zákona ku potírání cikánů, tuláků a povalečů ze 16. července 1926. 
269 NA, f. MSpr., k. 562, úřední záznam ministerstva spravedlnosti z porady o potírání cikánské trýzně (9. 4. 1927). 
270 NA, f. MV-SR, sign. 1/3/11, k. 792, úřední připomínka ministerstva vnitra (20. 4. 1927). 
271 Josef Ježek (1884–1969): četnický důstojník, od r. 1925 přednosta 13. oddělení československého ministerstva 
vnitra (záležitosti četnictva), v letech 1939-1942 ministr vnitra v protektorátní vládě Aloise Eliáše. 
272 Václav Joachim (1876–1945): právník, profesor Vysoké školy technické, funkcionář Právnické jednoty v Praze, 
od r. 1922 vedoucí legislativního odboru československého ministerstva vnitra. 
273 Vratislav Kalousek (1889–1936): právník, úředník ministerstva vnitra ve funkci odborového rady. 
274 NA, f. MV-SR, k. 792, příloha Přehled hlavních ustanovení, jež slušelo by pojmouti do zákona o potírání trýzně 
cikánské a tulácké (20. 4. 1927). 
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„radikální“ a byla tudíž chápána jako výjimečná, měl v konečném důsledku být „boj proti vrozenému 

nomadismu“275. 

 Legislativní dilema, jak právně ukotvit výjimečný stav vůči „cikánům“, aniž by přitom tito byli 

jako „cikáni“ definováni, úředníci řešili použitím podvojné definice cílové skupiny: „potulní cikáni a 

podobní tuláci“. Ono v dílčích osnovách zákona postupně precizované označení „podobní“ či „po 

cikánsku žijící tuláci“ vždy v kruhové logice odkazovalo zpět k nijak nespecifikovanému „cikánství“, což 

podtrhovala i představa „vrozeného nomadismu“, který byl vnímán jako typický znak „cikánů“. 

Takovou skutečnost odrážela ostatně i důvodová zpráva, jež zákon doprovázela. Její začátek byl totiž 

koncipován jako příběh o příchodu a historii „cikánů“ v českých zemích.276 Zatímco však v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku „potulují se tu větší, tu menší tlupy cikánské, živíce se tu a tam řemeslem nebo 

obchodem (…), avšak dávajíce přednost žebrotě, krádežím a životu povalečnému“, na „území severních 

Uher“, pokračuje důvodová zpráva, „značná část cikánů přivykla životu usedlému a řádnému způsobu 

obživy“277. V jednom z původních návrhů tuto rozdílnost ve vnímání života „cikánů“ na západě a na 

východě Československa navíc podtrhovala formulace, jež byla nakonec vyškrtnuta: „Příznivě působilo 

tu [na Slovensku a Podkarpatské Rusi] snad i menší rozpětí mezi kulturní úrovní jich a jejich okolí.“278 

Pro finální znění zákona a doprovodné důvodové zprávy týkající se definice skupiny měly zásadní 

význam připomínky podřízených úřadů ze Slovenska a Podkarpatské Rusi, které do debaty přinesly 

kontrastní pojem „usedlí cikáni“, s nímž úřady z historických zemí vůbec nepracovali, poněvadž „cikáni“ 

zde byli zcela zaměnitelní s „potulnými cikány“.279 Jinými slovy řečeno, v logice původní důvodové 

zprávy byli „cikáni“ žijící v českých zemích chápáni jako „potulní cikáni“, kdežto na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi měli dominovat „usedlí cikáni“. V představách československých úředníků tudíž 

rozlišování mezi „potulnými“ a „usedlými cikány“ úzce souviselo s imaginací symbolických geografií 

uvnitř Československa a s následným utvářením civilizačních hierarchií v tomto novém národním státě. 

 Na základě rozlišování nakonec autoři zákona přikročili ke dvěma úpravám textu zákona i 

důvodové zprávy. „Za potulné cikány podle tohoto zákona pokládají se cikáni z místa na místo se 

toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po část 

roku – hlavně v zimě – stálé bydliště,“280 stálo v prvním paragrafu zákona. Tímto způsobem byla 

definice „potulných cikánů“ na popud Župního úřadu v Mukačevě koncipována velice široce proto, aby 

mohla podle potřeby zahrnout i „usedlé cikány“, kteří údajně na kratší či delší dobu opouštěli své 

bydliště a podle zprávy tamějšího úřadu páchali trestnou činnost.281 Ve stejném okamžiku však byla do 

důvodové zprávy vložena jednoznačná formulace, že v zákoně uvedená opatření se nemají týkat 

„usedlých cikánů“, kteří „se živí řádnou prací, řemeslem, obchodem neb jiným dovoleným 

způsobem“.282 Základní charakteristikou definice cílové skupiny tudíž byla ambivalence sociálních a 

rasových kritérií.283 Právě tímto způsobem autoři na jedné straně zajistili, aby vypracovaná osnova 

zákona nebyla po právní stránce protiústavní, jak bylo konstatováno v roce 1924, a na straně druhé 

poskytovala široký prostor pro podřízené exekutivní úřady. 

 
275 Tamtéž, opis dopisu ministerstva vnitra (20. 4. 1927). 
276 NA, f. PMR, sign. 401/852, k. 1997, důvodová zpráva zákona o potulných cikánech a podobných tulácích. 
277 Tamtéž. 
278 NA, f. MV-SR, k. 792, návrh důvodové zprávy k zákonu o potulných cikánech (nedatováno). 
279 Tamtéž, vyjádření oddělení 2 ministerstva vnitra (7. 5. 1927). 
280 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 1. 
281 NA, f. MV-SR, k. 792, Župní úřad v Mukačevě (9. 5. 1927). 
282 NA, f. PMR, sign. 401/852, k. 1997, důvodová zpráva zákona o potulných cikánech a podobných tulácích. 
283 Viz M. FAFEJTA, „Cikáni“ – rasa, nebo způsob života?. 
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 Zákon „o potulných cikánech“ byl Národním shromážděním přijat po poměrně bouřlivé diskuzi 

dne 14. července 1927.284 Na jejím počátku agrární poslanec Karel Viškovský285 poznamenal: „Osnova 

tato znamená nejen sanaci bezpečnosti naší vnitřní a zejména našeho venkova, nýbrž i memento pro 

cikánské obyvatele této republiky, kteří si musejí uvědomiti, že octli se na rozcestí a že nyní musí se 

rozhodnouti buď pro to, aby se přizpůsobili životu ostatních vrstev obyvatelstva, jejich civilisaci, jejich 

názorům normálním, nebo že kolesa života přejdou přes ně drtivě k dennímu pořadu.“286 

 Opozici vůči vládnímu návrhu zákona tvořili zejména představitelé nevládních levicových stran 

(sociální demokraté a komunisté) či poslanci různých politických uskupení národnostních menšin, ale i 

nacionalisticky profilované politické proudy. Přestože se jejich argumentace výrazně odlišovala, 

obsahovala jisté společné prvky: označení předložené legislativy za „výjimečné opatření“ a sdílenou 

obavu z narušení platnosti univerzálních liberálních (ústavních) principů. 

 Sociální demokrat Jaromír Nečas287 zákon identifikoval jako „výjimečný“ a „namířený proti 

určité rase“, který „omezováním osobní svobody a práva pobytu nesrovnává se s naší ústavou“.288 

Obhajobu univerzálních liberálních principů i individuálních svobod u tohoto sociálně demokratického 

řečníka doprovázela obava z dopadu připravené proticikánské normy na „nezaměstnané dělníky“.289 

Roli tak zřejmě sehrála zkušenost sociálních demokratů z dopadů dřívějších protituláckých nařízení na 

konci 19. století. Podobný náhled ostatně prezentovala řečnice německé sociální demokracie Irene 

Kirpal,290 která razantně odmítla jakékoliv řeči o humanitě předložené normy. I ona svou řeč vystavěla 

na obhajobě univerzální platnosti liberálních principů.291 Komunistický poslanec z Podkarpatské Rusi 

Jószef Gáti zákon hodnotil ještě kritičtěji.292 Jeho proslovem rovněž prostupovala obava z dopadu 

proticikánského nařízení také na „komunistické dělníky“. „Pracující třída v policejním státě 

československém i za účelem sebeobrany musí bojovati v jednotné frontě proti reakčním zákonům 

měšťácké většiny, jež směřují k zotročení ras a pracujících vrstev, neboť když nesjednotí své síly, 

dostane se každému pracujícímu osudu kočujících cikánů,“ uváděl v samotném závěru svého 

projevu.293 „Potulní cikáni“ v pohledu levicové opozice ztělesňovali nebezpečnou, krajní potencialitu 

(represivní) státní moci vůči obyvatelům Československa. V tomto směru předloženou normu odmítli 

 
284 Tamtéž; LADISLAV SOUKUP, Snahy o regulaci tuláckého života v prvém desetiletí ČSR, Acta Universitatis 
Carolinae. Iuridica 1/2013, s. 117–132, zde s. 128–129. 
285 Karel Viškovský (1868–1932): právník, politik nejprve mladočeské a později agrární strany zastupující 
západočeské a jihočeské regiony; od r. 1919 prezident Státního pozemkového úřadu; v letech 1925–1926 ministr 
spravedlnosti a v období 1929–1932 ministr obrany. 
286 Řeč poslance Karla Viškovského, SČSDPK, NS 1925–1929, stenoprotokoly (st.), 101. schůze 
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101005.htm [8. 4. 2020]. 
287 Jaromír Nečas (1888–1945): inženýr, úředník a politik československé sociální demokracie; před první 
světovou válkou pracovník stavební správy na Podkarpatské Rusi a na Bukovině; v letech 1920–1924 zaměstnán 
v Kanceláři prezidenta republiky, kde měl na starosti záležitosti Podkarpatské Rusi; v rozmezí 1935–1938 ministr 
sociálních věcí; po Mnichovské dohodě představitel politické opozice; v r. 1940 uprchl do Francie a dále do Velké 
Británie. 
288 Řeč poslance Jaromíra Nečase, SČSDPK, NS 1925–1929, st., 101. schůze 
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101006.htm [8. 4. 2020]. 
289 Tamtéž. 
290 Irene Kirpal (1886–1977): politička rakouské a později německé sociální demokracie; od r. 1925 poslankyně 
Národního shromáždění v Československu; od r. 1938 působila ve Velké Británii jako členka Rady 
československých žen; do Československa se vrátila v r. 1947. 
291 Řeč poslankyně Irene Kirpal, SČSDPK, NS 1925–1929, st., 101. schůze 
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101007.htm [8. 4. 2020]. 
292 József Gáti (1885–1945): právník, advokát, politik Komunistické strany Československa; v r. 1921 zvolen do 
vedení KSČ; v letech 1920–1939 redaktor maďarských novin „Munkás Újság“; v r. 1929 vyloučen z KSČ; během r. 
1944 zatčen a z dřívější Podkarpatské Rusi deportován do Německa. 
293 Řeč poslance Józsefa Gátiho. SČSDPK, NS 1925–1929, st., 101. schůze 
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101007.htm [8. 4. 2020] 
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podpořit rovněž poslanci Německé národněsocialistické strany (DNSAP).294 Oproti diskusi ovšem 

během hlasování převážila vládní většina poslanců středopravicové koalice českých, slovenských a 

německých agrárních a křesťanských politických stran. 

 Zákon „o potulných cikánech“ obsahoval řadu opatření, která měla sloužit k omezení údajného 

kočovného života prostřednictvím neustálého policejního dozoru. „Potulní cikáni“ měli být pomocí 

systému daktyloskopické evidence (založené na klasifikaci otisků prstů) zařazeni vedle tzv. zločinců 

z povolání, recidivistů, a jejich pohyb a aktivity podrobeny neustálé policejní kontrole. Každý „potulný 

cikán“ anebo „tulák po cikánsku žijící“ starší 14 let měl obdržet speciální cikánskou legitimaci 

připomínající pas a obsahující sňaté otisky prstů.295 Ke kočování si měli „potulní cikáni“ opatřit tzv. 

kočovnický list,296 který museli spolu s cikánskou legitimací nosit neustále při sobě. Zákon dále 

zakazoval držení zbraní,297 omezoval počet osob, které mohly společně kočovat,298 a nařizoval obcím, 

aby ve svém katastru určily místo, kde by mohli „potulní cikáni“ po svém povinném ohlášení tábořit.299 

Státní úřady mohly rozhodovat o tom, do jakých obcí či celých regionů nebudou „potulní cikáni“ moci 

vůbec vstoupit.300 

 Důležitým jednotícím rysem této právní normy byly relativně obecné formulace, které by 

jednotlivým policejním úřadům přinesly „pružná zmocnění (…), aby volnost života potulných cikánů (…) 

byla podle daných možností podrobována právnímu řádu“.301 Zmocnění určené zejména policejním 

úřadům na okresní úrovni, tj. okresním úřadům a okresním četnickým velitelstvím, se týkala rovněž 

možnosti trestání přestupků (např. nenošení „cikánské legitimace“ neustále u sebe, neohlášení se u 

obecních úřadů v případě táboření v katastru obce apod.) na základě tohoto zákona. Pouze v případě, 

kdy dotyční „potulní cikáni“ spáchali kromě přestupku i trestný čin, o němž musel rozhodovat soud, 

měli být dodáni soudu.302 V opačném případě o jejich vině rozhodovali okresní úřady, v případě 

odvolání pak příslušný zemský úřad. Vedle zřízení speciální policejní evidence řadili autoři zákona mezi 

preventivní opatření také nařízení o odebírání dětí mladších 18 let.303 Ty měly být umístěny buď do 

náhradní rodinné péče – „do řádných rodin“ –, anebo výchovných, nápravných ústavů. Důraz autoři 

kladli na „přípravu pro praktický život“.304 Je tedy zřejmé, že vycházeli z dřívějších diskusí o potenciálu 

„cikánů“ k nápravě, tj. začlenění do moderní a civilizované československé společnosti jako jejích 

„produktivních členů“. 

 Autoři zákona kombinovali jednotlivá opatření různého – represivního, preventivního a 

trestního – charakteru na základě kalkulace o jejich možné proveditelnosti. Zákon tedy nebyl 

formulován se záměrem přinést definitivní řešení „cikánské otázky“, nýbrž měl policejním úřadům 

v aktuální politické situaci nabídnout co nejširší pravomoci pro boj proti „cikánské trýzni“. 

 Ačkoliv na samém počátku přípravy zákona č. 117/1927 Sb. z. a n. o potulných cikánech stál 

například i požadavek na zavedení pracovní povinnosti či vytvoření pracovních kolonií, tyto produkty 

dobových internačních fantazií se do jeho výsledné podoby nijak nepromítly. Účastníci 

meziministerských porad se totiž již záhy shodli na tom, že úpravy týkající se donucovacích pracoven, 

policejního dohledu a zřízení pracovních kolonií budou představovat náplň samostatného zákona, jež 

 
294 Tamtéž. 
295 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 4. 
296 Tamtéž, § 5. 
297 Tamtéž, § 6. 
298 Tamtéž, § 7. 
299 Tamtéž, § 8. 
300 Tamtéž, § 10. 
301 VRATISLAV KALOUSEK, Zákon o potulných cikánech I., Věstník ministerstva vnitra ČSR 9/1927, s. 217–224, zde 
s. 224. 
302 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 13. 
303 Tamtéž, § 12. 
304 Tamtéž. 
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připraví ministerstvo spravedlnosti.305 Osnova zákona „o zřízení nucených pracovních kolonií“ měla být 

vládě předložena ve stejném okamžiku jako osnova zákona „o potulných cikánech“. Legislativní úpravu 

trestně-nápravných institucí, kterými stávající donucovací pracovny i uvažované pracovní kolonie měly 

být, tedy úředníci prováděli v přímém vztahu k „cikánské otázce“.306 Základem osnovy byl původní 

návrh agrárnických poslanců na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti z roku 

1921.307 Cílem zákona mělo být sjednocení stávajících odlišných legislativních úprav fungování 

donucovacích pracoven v českých zemích, na Slovensku a Podkarpatské Rusi. A současně měla nová 

právní norma usnadnit internaci „potulných cikánů“. Přestože se v obsahu zákona ani důvodové zprávě 

o „cikánech“ nehovořilo, měli tvůrci při jeho formulaci na mysli především je, jakožto specifickou 

podkategorii „tuláků“. 

 Příprava tohoto zákona ovšem trvala mnohem déle než v případě osnovy zákona „o potulných 

cikánech“. V Národním shromáždění byl nakonec projednáván od ledna 1928 a mezi opozičními 

poslanci – komunisty, československými národními socialisty a sociálními demokraty – vyvolal ještě 

větší odpor než zákon „o potulných cikánech“. Příčinou odporu byla jednak obava z toho, že zatímco 

původní návrh agrárnických poslanců jednoznačně vylučoval možnost, aby se do pracovních kolonií 

mohli dostat lidé na základě politicky motivovaných deliktů,308 vládní návrh toto ustanovení 

postrádal.309 Hluk a pískot komunistických poslanců a poslankyň zase vycházely z jejich odporu 

k představě o „vrozených“ sklonech k lupičství a zlodějství.310 O souvislosti této právní normy s „cikány“ 

pak mluvil československý národní socialista a bývalý legionář Josef Patejdl. Ten zákon odmítl s tím, že 

dalšího zcela výjimečného opatření, jako byl zákon „o potulných cikánech“, již není zapotřebí.311 

 Jednání v Národním shromáždění se nakonec protáhlo až do června 1929, kdy byl zákon 

č. 102/1929 Sb. z. a n. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního 

práva schválen. Poslanci a poslankyně spolu se zákonem odsouhlasili také dvě rezoluce, které 

znemožňovaly, aby byli trestanci z nucených pracovních kolonií používáni „k výrobě zboží, kterým by 

se konkurovalo na úkor řemeslných živností výdělečných“312 a také „k pracem, kterými by 

průmyslovým a zemědělským dělníkům v jejich mzdách způsobovali soutěž“313. 

 
305 NA, f. MV-SR, k. 792, zpráva o poradě konané 23. dubna 1927 v ministerstvu vnitra. 
306 Tamtéž, dopis ministerstva vnitra tiskovému odboru Předsednictva ministerské rady (29. 4. 1927). Souvislost 
zákona o nucených pracovních koloniích s přípravou zákona „o potulných cikánech“ je v dosavadní literatuře 
opomíjena: M. FAFEJTA, „Cikáni“ – rasa, nebo způsob života; C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku; R. 
PETRÁŠ, Menšiny v meziválečném Československu, s. 359–370; M. SMOLINSKÝ, Vztah četnictva k potulným 
cikánům; L. SOUKUP, Snahy o regulaci tuláckého života; Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR; VOLKER 
ZIMMERMANN, „Zigeuner“ als „Landplage“. Diskriminierung und Kriminalisierung von Roma und Sinti in Bayern 
und den böhmischen Ländern (Ende 19. Jahrhundert bis 1939), in: Tschechien und Bayern. Gegenüberstellungen 
und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, (edd.) Milan Hlavačka, Robert Luft, Ulrike Lunow, München 
2016, s. 207–223. Zmiňovala ji pouze Celia Donert. Podrobně ji však nesledovala. C. DONERT, The Rights of the 
Roma, s. 21–26. 
307 Návrh poslanců Rud. Berana, J. Dubického, Jar. Hálka, J. Tůmy a soudruhů na vydání zákona na zřízení 
pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti (30. 5. 1921). SČSDPK, NS 1920–1925, t. 2282, 
http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/t2282_00.htm [8. 4. 2020]. 
308 Tamtéž, § 3. 
309 Řeč poslance Alfréda Meissnera. SČSDPK, NS 1925–1929, st., 125. schůze 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/125schuz/s125007.htm [8. 4. 2020]. 
310 Řeč poslance Józsefa Gátiho. SČSDPK, NS 1925–1929, st., 126. schůze 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/126schuz/s126001.htm [8. 4. 2020]. 
311 Řeč poslance Josefa Patejdla. SČSDPK, NS 1925–1929, st., 126. schůze 
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/126schuz/s126002.htm [8. 4. 2020]. 
312 NA, f. MSpr., k. 562, Resoluce přijatá 7. června 1929 na 202. schůzi PS NS RČS. 
313 Tamtéž. 
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 K samotnému vytvoření nucených pracovních kolonií ovšem v době první československé 

republiky nedošlo kvůli neshodám mezi ministerstvy při přípravě prováděcího nařízení.314 Podobně 

dopadla i osnova zákona o kočovných živnostech, o kterém bude řeč později (viz kapitolu 3), s jehož 

přípravou a schválením úředníci ministerstva vnitra při formulaci zákona „o potulných cikánech“ 

rovněž počítali. 

* 

V červenci 1927 se Československo definitivně vydalo cestou pronásledování „cikánů“ prostřednictvím 

zákona. Dobové kauzy s „cikánskými bandami“ tak představitelům středopravé, tzv. panské koalice 

umožnili prosadit zákonnou normu, po níž mnohé podřízené úřady i odborníci dlouho volali. Aby však 

tvůrci zákona mohli výjimečný stav vůči „cikánům“ vůbec vtělit do práva, vypustili řadu opatření, o 

nichž mezi klíčovými aktéry panovala relativní shoda, a i tak balancoval zákon č. 117/1927 Sb. z. a n. o 

potulných cikánech na hraně ústavnosti. Výsledkem zákona bylo vytvoření legálního statusu občanství 

druhé kategorie,315 které podřízeným státním, resp. policejním úřadům sice poskytovalo relativně 

široký prostor pro vlastní jednání (forma „zmocnění“), avšak oproti původní rakousko-uherské praxi 

přinejmenším po formální stránce současně přineslo jistá omezení pro zacházení s „cikány“. 

 Jestliže dřívější praxe interních nařízení umožňovala v situacích policejní kontroly a zadržení 

„cikánů“ zacházet s „cikány“ bez ohledu na univerzální právní principy a nakládat s nimi jako s holými 

životy, vytvořený zákon toto nerovné postavení v podstatě zlegalizoval. Lokální policejní orgány zákon 

bránil před případnými právními stížnostmi a „cikánům“ výrazně omezil možnost využívání právních 

prostředků, jimiž měli alespoň formálně disponovat všichni občané Československa. Ve stejném 

okamžiku ale právní norma také znamenala, že do právního řádu byla zahrnuta skupina obyvatel, jež 

lokální orgány v praxi za plnoprávné občany doposud stejně nepovažovaly. Mnohým „cikánům“ proto 

mohl paradoxně poskytnout více prostředků pro obranu před jejich kriminalizací než dřívější formální 

platnost univerzálních předpisů. To se týkalo zejména povinnosti obcí vyhradit „potulným cikánům“ 

místo k táboření na obecním katastru.316 V tomto smyslu vykazoval zákon „o potulných cikánech“ 

topologickou strukturu výjimky, tj. „zahrnujícího vyloučení“. Jinak řečeno, norma sloužila k „zahrnutí 

toho, co je vytěsněno“.317 Upevňovala vazby mezi „cikány“ a československými bezpečnostními orgány 

a vymezovala jim jasně stanovené postavení v československé společnosti. 

 Samotný zákon ovšem nepřinesl takové zásadní změny, jaké mnozí úředníci a policisté 

v souvislosti se speciální proticikánskou normou artikulovali v dřívějších diskusích o „cikánské otázce“. 

Soudy hrály stále rozhodující roli při trestání potulky a žebroty a rovněž dál vyslovovaly možnost 

případného předání pachatelů či pachatelek do donucovacích pracoven (v případě českých zemí) či o 

tom přímo rozhodovaly (Slovensko a Podkarpatská Rus). Kromě vytvoření speciální policejní evidence 

centrální státní úřady oproti očekávání podřízených úřadů a obcí prakticky odmítly převzít výraznější 

roli v procesu pronásledování „cikánů“. Jediné asimilační opatření, které zákon „o potulných cikánech“ 

obsahoval, spočívalo v odebírání dětí z rodin „potulných cikánů“. A navíc snaha otevřít prostor pro větší 

míru internace „cikánů“ jakožto „tuláků“ pomocí nové právní úpravy donucovacích pracoven a 

zřízením speciálních nucených pracovních kolonií nakonec na počátku hospodářské krize zcela 

ztroskotala.318 

  

 
314 NA, f. Ministerstvo vnitra – nová registratura (MV-NR), invent. č. 710, sign. A 1323, k. 296, složka Kárné prac. 
tábory /donucovací pracovny/ staré spisy. 
315 Toto označení si vypůjčuji od britské historičky Celie Donert. C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 45–47. 
316 K tomu viz J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 36–37. 
317 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 29. 
318 NA, f. MV-NR, k. 296, složka Kárné prac. tábory /donucovací pracovny/ staré spisy. 
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Kapitola 2 

„Cikánská evidence“ a občanství druhé kategorie319 

Cikánské legitimace nejsou však ničím jiným, než čím byla žlutá látka na středověkých Židech, 
nebo legitimace prostitutek. Touto charakteristickou nemilosrdností, že totiž pod pláštíkem 
preventivního opatření budou i nevinní označeni, a šlapáním po osobní svobodě 
a rovnoprávnosti zaručené ústavou, budou mimo zákon postaveny masy nešťastné rasy 
a hlavně vandrující sezonní dělníci. 

komunistický poslanec József Gáti v Národním shromáždění (1927)320 

Dne 3. října 1919 hlásila četnická stanice ve Velešíně v jižních Čechách okresnímu úřadu v Českém 

Krumlově, že předešlého dne „byla 16člená cikánská rodina Josefa Z. a Tomáše Daniela v lesích blíže 

Kosova [obec nacházející se u Kamenného Újezdu]“ tamějším četníkem a vojenským policistou 

„přistižena a kontrolována“. „Tato byla téhož dne četn. stanici ve Včelné [u Českých Budějovic] 

předána, kdež za spolupůsobení tamějšího mužstva na základě tamějšího nařízení ostřihána a směrem 

k Rožnovu [dnešní čtvrť Českých Budějovic] vyhnána,“ uváděli dále četníci z Velešína.321 Toto hlášení 

umožňuje nahlédnout do lokální praxe proticikánských opatření záhy po vytvoření Československa. 

Ačkoliv uvedený dokument nenabízí prakticky žádné vysvětlení, proč byly obě zmíněné rodiny 

považovány za „cikány“ – snad jedině skutečnost, že byly „přistiženy“ v lese –, právě jejich „cikánství“ 

následně určovalo jednání policejních orgánů. Policejní kontrola, zadržení, eskorta, nucené ostříhání, 

a nakonec i vyhnání z dané lokality – to vše, aniž by měli četníci potřebu uvést, jakých trestných činů 

nebo přestupků se příslušníci těchto rodin dopustili. Mocenský akt, kterým onálepkování 

šestnáctičlenné rodiny za „cikány“ bylo, dále ospravedlňoval zacházení s nimi jako se zločinci či 

přinejmenším podezřelými. 

 Takový příklad z praxe proticikánských opatření v jižních Čechách svědčí o kriminalizaci 

„cikánů“ jakožto „metly venkova“. Byly to lokální policejní úřady, které mohly „cikány“ na základě 

svého suverénního rozhodnutí vytěsnit mimo dosah práva a zacházet s nimi bez ohledu na univerzální 

liberální principy. „Cikáni“ se tak nacházeli v postavení holých životů a ve výjimečném stavu. Jestliže 

dotyčné obyvatele „cikánství“ zbavovalo občanského postavení, lokální policejní orgány současně 

opravňovalo k použití fyzického násilí. V tomto případě se jednalo o oholení dohola, které nebylo třeba 

nijak hygienicky zdůvodňovat. Ve stejném okamžiku však hlášení četníků z Velešína poukazuje na 

časovou a prostorovou omezenost onoho výjimečného stavu. Pronásledování „cikánů“ v režimu „metly 

venkova“ mělo omezený, lokální charakter a lišilo se takřka region od regionu v závislosti na 

motivacích, zájmech a přístupech jednotlivých policejních úřadů. 

 Z předešlé analýzy dobových artikulací „cikánské otázky“ vyplývá, že zúčastnění historičtí aktéři 

(úředníci, policisté, četníci, soudci, právníci i politici) očekávali aktivnější roli státu a dožadovali se jeho 

větších, alespoň finančních zásahů. Značné očekávání spojovali s vytvořením speciální policejní 

evidence „cikánů“, kterou zákonodárci schválili v červenci 1927. Předtím než se budu ptát na to, jak 

bylo opatření uplatňováno v praxi a jaké změny v jeho důsledku v meziválečném Československu 

 
319 Tato kapitola zčásti představuje přepracovanou studii, kterou jsem publikoval v roce 2019: P. BALOUN, Von 
der „Landplage“ zur „Fremden Rasse“. Die Repräsentation der „Zigeuner“ in der tschechoslowakischen 
Kriminalistik (1918-1939), Bohemia 59/2019, s. 50–76. 
320 Řeč poslance Józsefa Gátiho. SČSDPK, NS 1925–1929, st., 101. schůze 
https://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/101schuz/s101007.htm [8. 4. 2020]. 
321 Muzeum romské kultury v Brně (MRK), nesbírkový fond kopií archivních materiálů, přírůstkové číslo NP 
23/2006, hlášení četnické stanice Velešín (3. 10. 1919). 
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nastaly, považuji za nezbytné nastínit širší kontext vznikající kriminologie322 a modernizace policejní 

praxe. Právě na tomto poli totiž myšlenky na vytvoření speciální evidence „cikánů“ postupně 

krystalizovaly. Jak fungovala evidence „potulných cikánů“ vycházející z nové legislativní normy 

v meziválečném Československu? Podle tvůrců zákona měla představovat moderní preventivně-

policejní nástroj a současně tvořila prakticky jediný centralizační prvek nového legislativního 

proticikánského opatření. 

Československá kriminologie a „zločinci z povolání“ 
Nové expertní vědění, které mělo sloužit k „boji proti zločinnosti“, vznikalo na konci 19. století prakticky 

celosvětově, v dynamickém vztahu mezi imperiálními státy a jejich koloniemi. Hlavními impulzy byly 

snahy o reformu stávajícího trestního práva, vzrůstající zájem (vězeňské) psychiatrie o zločince a 

osvojování evolučních teorií pro vysvětlení kriminality – zejména ze strany tehdejší antropologie.323 

Významnou roli rovněž hrály statistiky zločinnosti. Hlavní pozornost kriminologů na přelomu 19. a 20. 

století směřovala na zkoumání zločinců, kterými již nebyli zločinci coby „lumpové“ (gauneři), tedy 

pachatelé spíše majetkové kriminality, kteří na základě vědomého rozhodnutí (racionálního kalkulu) 

překračovali společenské normy, nýbrž recidivisté-zločinci, degenerovaní zástupci lidského rodu. Mělo 

se jednat o jedince ať již z vnějších, např. sociálních, či dědičných příčin neschopného integrace do 

moderní evropské civilizace, jehož trestná činnost pouze odhalovala jeho patologický charakter.324 Na 

přelomu 19. a 20. století tudíž „bylo zlo umísťováno již nikoli do zhýralého, nýbrž nemocného či 

nedostatečně vyvinutého těla“.325 Medikalizace vysvětlování zločinnosti, na níž měly velký vliv dobové 

představy o degeneraci lidstva,326 tak kráčela ruku v ruce s evoluční (civilizační) hierarchií lidstva. 

V důsledku statistik zločinnosti a celkového zaostření pozornosti zejména na násilnou kriminalitu byla 

figura degenerovaného zločince právě ve formě generického maskulina rovněž genderována. Značné 

rozdíly ve statistikách zločinnosti mužů a žen kriminology vedly k vysvětlování ženské zločinnosti skrze 

jejich sexualitu a genderové role.327 

 Z hlediska snah o reformu trestního práva ohrožoval degenerovaný zločinec samotnou svou 

existencí zdravou (normální) společnost formujících se národních států a jako takového jej bylo 

nezbytné vyčlenit,328 uzavřít do vězeňského zařízení s lékařskou (psychiatrickou) péčí, kde se mělo 

rozhodnout o možnosti jeho napravitelnosti. Pořádajícím principem měla být obrana 

(zdravé/normální) společnosti. Trest měl tedy sloužit jako preventivní nástroj vyloučení nebezpečných 

(patologických) jedinců a celých skupin.329 Jeho podoba a výše měla odpovídat míře nebezpečnosti 

pachatele. Právě v tomto kontextu před první světovou válkou pronášeli experti z různých evropských 

 
322 V dobovém kontextu meziválečného Československa pojmy kriminalistika a kriminologie používali tehdejší 
aktéři prakticky synonymně. Činím tak podobně, přestože kriminalistiku více svazuji s policejní praxí, kdežto 
kriminologii spojuji s dobovými otázkami teorie zločinnosti. 
323 RICHARD F. WETZELL, Inventing the Criminal. A History of German Criminology, 1880–1945, Chapel Hill 2000. 
324 PETER BECKER, Irresistible Otherness? Criminological Discourse, Police Practices, and Criminal Identity in 19th 
Century Germany, Studies in comparative history 56/2003, s. 27–38. 
325 TÝŽ, Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19. Jahrhunderts als Diskurs und Praxis, 
Göttingen 2002, s. 21 (citováno podle OTA KONRÁD, RUDOLF KUČERA, Cesty z Apokalypsy, Fyzické násilí v pádu 
a obnově střední Evropy 1914–1922, Praha 2018, s. 41). 
326 Viz DANIEL PICK, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848 – c. 1918, Cambridge 1993. 
327 MARY GIBSON, Born to Crime. Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology, Westport 2002, s. 
53–95; ALANA JAYNE PIPER, Victimization Narratives and Courtroom Sexual Politics: Prosecuting Male Burglars 
and Female Pickpockets in Melbourne, 1860–1921, Journal of Social History 51/2018, s. 760–783. 
328 K významu norem, normality a průměru pro moderní společnost viz LENNARD J. DAVIS, Konstrukty normality. 
Gaussova křivka, román a vynález „postiženého těla“ v 19. století, in: Jinakost – postižení – kritika. Společenské 
konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu, (ed.) Kateřina Kolářová, Praha 2012, s. 71–103. 
329 PASCAL PASQUINO, Criminology. The Birth of a Special Knowledge, in: The Foucault Effect. Studies in 
Governmentality, (edd.) Graham Burchell, Colin Gordon, Peter Miller, Chicago 1991, s. 235–250. 
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zemí požadavky na dlouhodobou či trvalou internaci „profesionálních tuláků“.330 Mnozí kriminologové, 

včetně např. Césara Lombrosa, i trestní právníci však počítali i s prosazením nižších a alternativních 

trestů v případě prvopachatelů.331 

 Vznik a vývoj nové expertizy úzce souvisel s celkovou modernizací, byrokratizací a 

zvědečťováním policejní praxe na přelomu 19. a 20. století. Nejviditelnějším projevem těchto procesů 

bylo postupné zavádění speciálních technik identifikace pachatelů, resp. registrů recidivistů. Na 

obsluhu náročnější bertillonáž vycházela z dobové antropologie. Představovala komplexní systém 

měření lidského těla (antropometrie), následného zápisu těchto výsledků podle standardizovaného 

postupu a jejich klasifikace tak, aby bylo možné dotyčného podezřelého či zločince rozpoznat při 

opakování procedury kterýmkoliv jiným úřadem.332 Bertillonáž souvisela s koloniálním panstvím spíše 

nepřímo. Jednalo se o policejní techniku antropometrického měření vycházející z dobových výzkumů 

antropologů, kteří je uskutečňovali zejména mezi původním obyvatelstvem kolonií, resp. 

mimoevropských zemí. Za to druhá technika, daktyloskopie, měla původ přímo v koloniální praxi 

v Indii, kde britští imperiální úředníci hledali způsob, jak v údajně nerozlišitelné mase tamních obyvatel 

jednoznačně identifikovat konkrétní jednotlivce pro všeobecné administrativní účely. Daktyloskopie 

spočívala v sejmutí otisků všech deseti prstů, které bylo podobně jako u bertillonáže možné 

standardizovaným způsobem zaznamenat, roztřídit do skupin a tím vytvořit evidenční systém 

daktyloskopických karet. Ačkoliv byla do policejní praxe evropských států zaváděna nejdříve 

bertillonáž, během první poloviny 20. století docházelo k jejímu nahrazování daktyloskopií, která byla 

jednodušší na obsluhu, celkově rychlejší a levnější.333 Jak bertillonáž, tak i daktyloskopie neměly sloužit 

pouze k identifikaci pachatelů z místa trestného činu, nýbrž byly navrženy jako speciální registry 

recidivistů. A jako takové měly sloužit také prevenci, o níž policisté a experti hovořili. Při nalezení otisku 

prstů na místě činu totiž policisté nejprve prohledávali právě existující registr recidivistů i podezřelých. 

 Policejní evidence tedy fungovaly jako databáze zločinců sestavené podle tělesných údajů. Tyto 

evidence vytvořené na základě jedné z těchto technik či jejich kombinací tak dále přispívaly k posílení 

představy o existenci „zločinců z povolání“334 či „profesionálních zločinců“ jako sice vnitřně rozmanité, 

avšak navenek stejnorodé a nanejvýš nebezpečné skupiny obyvatel, která není schopna integrace do 

moderní společnosti tehdejších národních států. Změna figury zločinců od „lumpů“ k degenerovaným 

jedincům tedy úzce souvisela i s rozšiřováním policejních evidencí. Daktyloskopické evidence často 

obsahovaly obecnější nároky jdoucí mimo pouhou evidenci zločinců, tj. odsouzených pachatelů. 

Souvisely s obecnější snahou kriminalistů a úředníků získat přesnější biologické údaje o konkrétních 

skupinách obyvatel (např. o koloniálních poddaných v Indii, o vojácích v USA atd.), které by následně 

sloužily k jejich snadnější kontrole a regulaci.335 

 V období před první světovou válkou se postupně formovalo expertní společenství 

kriminalistů, které se vnitřně štěpilo do dílčích kriminologických směrů, jež sice byly ukotveny ve 

specifických národních a státních kontextech, avšak současně je významně překračovaly. Zatímco 

„kriminální antropologie“ byla spojena s Itálií a Césarem Lombrosem, „kriminální psychologie“ 

považovaná za modernější směr, zůstala spjatá s německým jazykovým prostorem a psychiatrem 

 
330 B. ALTHAMMER, Transnational Expert Discourse, s. 114–119. 
331 M. GIBSON, Born to Crime, s. 26-28. 
332 MARTINE KALUSZYNSKI, Republican Identity: Bertillonage as Government Technique, in: Documenting 
Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern World, (edd.) Jane Caplan, John Torpey, 
Oxford 2001, s. 123–138. 
333 SIMON A. COLE, Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identification, Cambridge 2001, s. 
32–167. 
334 Zde je opět možné poukázat na zřetelnou genderovanost představy „zločinců z povolání“ v českém jazykovém 
kontextu, poněvadž dobovým ekvivalentem pro ženské recidivistky bylo označení „zlodějka z povolání“, které 
odkazovalo k drobné majetkové kriminalitě. 
335 S. A. COLE, Suspect Identities, s. 60–167. 
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Gustavem Aschaffenburgem.336 I přes profesní diferenciaci – od trestních právníků přes soudce, 

policejní důstojníky, vězeňské lékaře a dozorce, psychiatry, soudní lékaře, úředníky až po antropology 

– vznikla na počátku 20. století čilá transnacionální kriminologická komunikační síť, která zahrnovala 

časopisy, kongresy i osobní vazby. 

 V prostředí českých zemí byl boj proti zločinnosti spjat hlavně s policejní praxí bezpečnostních 

sborů, včetně četnictva, které po první světové válce musely nejprve ospravedlnit vlastní existenci. V 

dobovém vyprávění o českém národě totiž byly spojeny se zastaralým a utlačovatelským režimem 

Rakouska-Uherska. Postupná legitimizace jejich role na počátku 20. let souvisela se dvěma politickými 

agendami: dohledem nad údajně nebezpečnými národními menšinami a zároveň obranou nové 

republiky před revolučním, „rudým“ nebezpečím.337 Obou policejních sborů, státní policie i četnictva, 

jež nově podléhalo ministerstvu vnitra, se během 20. let výrazně dotkla „národní očista“. Projevila se 

nacionalizací jak policejní agendy, tak i personálního složení navyšujících se početních stavů 

jednotlivých bezpečnostních sborů v Československu.338 Rekrutování nových policistů ovšem ukázalo, 

že vedle plnění specifických národnostních úkolů hrála důležitou roli také profesionalizace a 

byrokratizace policie. V obraně před hromadným náborem legionářů, tj. v dobovém kontextu hrdinů 

národního boje za státní samostatnost, dosavadní příslušníci policie a četnictva úspěšně aktivovali 

specifické profesní, odborné atributy. Tím hromadnější vstup legionářů do existujících bezpečnostních 

složek znesnadnili.339 

 Důležitou roli při legitimizaci postavení československých policejních sborů sehrála představa 

rapidního nárůstu zločinnosti po ukončení válečného konfliktu v roce 1918, kterou měla zrcadlit 

celková čísla kriminality.340 Statistiky umožňovaly profesionalizaci a byrokratizaci policejních sborů 

sladit s oficiálním étosem první republiky coby pokrokového a demokratického státního útvaru. 

Výsledkem byla vize modernizace zastaralého rakousko-uherského aparátu, který bojem se zločinci, již 

měli sužovat občany nového národního státu, resp. primárně jejich majetek, obrátí sympatie občanů 

na svou stranu. Poněvadž představu o rapidním nárůstu sdílely bezpečnostní sbory nejen 

v Československu, nýbrž v celé Evropě, umožňovala také navázat mezinárodní profesní spolupráci a 

ovlivňovat formování transnacionální komunity kriminalistů.341 A uvedená představa v neposlední řadě 

propojovala policejní praxi s diskurzy morálního úpadku a degenerace společnosti v Evropě. 

Českoslovenští kriminalisté se tak mohli prezentovat v pozici ochránců jak hodnot evropské civilizace, 

tak i údajně vyspělého a demokratického československého národa.342 

 
336 M. GIBSON, Born to Crime, s. 18–32; R. F. WETZELL, Inventing the Criminal, s. 39–72. 
337 JAROSLAVA KACETLOVÁ, Četnictvo na cestě od monarchie k republice. Budování četnického sboru v 
Československu v letech 1918–1925, Disertační práce na Filozofické fakultě MU, Brno 2013, s. 19–20; SAMUEL 
RONSIN, Police, Republic and Nation: The Czechoslovak State Police and the Building of a Multinational 
Democracy, 1918–25, in: Policing Interwar Europe. Continuity, Change and Crisis, 1918–40, (ed.) Gerald Blaney 
jr., Basingstoke 2007, s. 136–158. 
338 MICHAL DLOUHÝ, Století četnické kriminalistiky. Historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky, 
Cheb 2014, s. 47; S. RONSIN, Police, Republic and Nation, s. 145. 
339 J. KACETLOVÁ, Četnictvo na cestě, s. 47; S. RONSIN, Police, Republic and Nation, s. 154. 
340 VLADIMÍR SOLNAŘ, Zločinnost v zemích českých v létech 1914–1922 s hlediska kriminální etiologie a reformy 
trestního práva, Praha 1931, s. 68–69. 
K historiografické perspektivě viz O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy. 
341 MATHIEU DEFLEM, Policing World Society. Historical Foundations of International Police Cooperation, Oxford 
2002, s. 143–144. 
342 Např. Veřejností podporovaná zločinnost, Československý detektiv (dále ČsD) 1/1929, s. 1–2. 
Během 30. let se texty o morálním a mravním úpadku společnosti dále množily: RUDA BALÁK, Krise a její 
problémy, ČsD 2/1931, s. 2; J. LAJČIAK, Mravná kríza a úpadok dostojnosti, ČsD 6/1935, s. 5. Na tomto základě 
existovalo pouto mezi čs. kriminologií a eugenikou. MARIUS TURDA, Modernism and Eugenics, New York 2010, 
s. 64–91. 
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 Profesionalizace československých policejních sborů byla spojena především s oblastí tzv. 

pátrací služby. Průvodní projev její modernizace tvořila centralizace daktyloskopické policejní 

evidence. Existující lokální kartotéky recidivistů, které v předválečné monarchii často na vlastní popud 

vytvářeli jednotliví důstojnicí četnictva a policie, pod svou střechou nově shromáždily centrální 

policejní instituce.343 Představa „zločinců“ a „zlodějek z povolání“ nabývala na území českých zemí a 

Slovenska konkrétní podoby až v meziválečném období, kdy se rozmanitý policejní spisový materiál 

propojoval, třídil do jednotlivých skupin a indexoval podle tělesných údajů (bertillonáž) či otisků prstů 

(daktyloskopie). K tomu došlo v roce 1922 u Poznávacího úřadu Policejního ředitelství v Praze, který 

měl i vlastní četnické oddělení a jenž podléhal přímo ministerstvu vnitra.344 

 Zvědečťování a profesionalizace československých policejních složek se odrážely i 

v systematickém úsilí, které bylo věnováno vzdělávání důstojníků. V reakci na účast československých 

zástupců na mezinárodním kongresu ve Vídni na podzim roku 1923345 byly od roku 1924 každoročně 

organizovány „kriminální kurzy“.346 Ty praktikující kriminalisty přivedly do těsného kontaktu s trestními 

právníky, lékaři, antropology, tedy vědci a soudními znalci. Vzhledem k tomu, že pro formování 

kriminologie hráli v obou částech bývalé monarchie ústřední roli trestní právníci,347 specializovaná 

pracoviště zabývající se vědeckým vysvětlováním zločinnosti vznikla v Československu ve 20. letech na 

katedrách trestního práva jednotlivých právnických fakult univerzit v Praze, Brně a Bratislavě.348 Tamní 

kriminologické ústavy nejen poskytovaly zázemí pro vysokoškolské pedagogy a studenty trestního 

práva, ale sloužily také jako expertní pracoviště v soudních případech. Rovněž pořádaly pravidelné 

kriminalistické kurzy pro odbornou veřejnost, včetně policejních a četnických důstojníků. 

Kriminologické ústavy propojily dříve oddělená pole policejní a četnické praxe s vědeckými teoriemi o 

příčinách zločinnosti a významným způsobem přispěly k upevnění československé kriminologie jako 

expertní oblasti a specifické (národní) komunity kriminalistů. 

 Významný konstitutivní faktor představovaly též mezinárodní vazby. V roce 1924 v Paříži 

vznikla Mezinárodní společnost pro trestní právo a vězeňství a ještě ve stejném roce byla vytvořena 

také Československá společnost pro právo trestní.349 Českoslovenští policisté měli trvalého zástupce 

v Mezinárodní kriminálně-policejní komisi (Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission), která byla 

založena těsně po první světové válce ve Vídni. Od vytvoření tohoto orgánu až do počátku druhé 

světové války se uskutečnilo celkem čtrnáct pravidelných setkání a dva velké mezinárodní policejní 

kongresy v Berlíně (1926) a v Antverpách (1930). 

 
343 První daktyloskopickou evidenci zločinců v českých zemích vytvořil v roce 1907 z vlastní iniciativy Josef 
Povondra (1871–1940), tehdy okresní četnický velitel na Královských Vinohradech a později velitel Ústředního 
četnického pátracího oddělení. Jednu z podkategorií této kartotéky od samého začátku tvořili „cikáni“. Právě tato 
sbírka poskytla základ pro četnický registr „zločinců z povolání“ v době první republiky. M. DLOUHÝ, Století 
četnické kriminalistiky, s. 318. 
344 PAVEL MACEK, LUBOMÍR UHLÍŘ, Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918–1939), Praha 
1999, s. 58–59. 
345 K programu kongresu viz Mezinárodní policejní kongres ve Vídni. Soubor přednášek delegátů států na kongresu 
zastoupených z oboru kriminálně policejního a z kriminální vědy, Praha 1924. 
346 NA, f. Generální velitel četnictva (GVČ), invent. č. 91, sign. 203, k. 16. 
347 ANDREA DOMOKOS, The Emergence of Criminology in Hungarian Criminal Sciences – late 19th – early 20th 
century, Acta Juridica Hungarica 54/2013, s. 331–348. 
348 V roce 1926 vznikl první ústav v Praze, o rok později v Bratislavě a v roce 1928 i v Brně. TOMÁŠ GŘIVNA, 
TOMÁŠ SCHEINOST, IVANA ZOUBKOVÁ, Kriminologie, Praha 2014, s. 28. 
349 Československá společnost pro právo trestní, Věstník Československé společnosti pro právo trestní (dále 
VČSPT) 1/1925, s. 2–3. 
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„Metla venkova“: kriminologický obraz i policejní režim kontroly a dohledu 
Prakticky od vzniku nové expertní disciplíny poutali zájem kriminologů také „cikáni“,350 kteří v jejich 

úvahách představovali specifickou skupinu zločinců. Zakladatelé kriminologie přitom navazovali na 

starší tradici policejní praxe, kde „cikáni“ jako zvláštní kategorie existovali nejpozději od počátku 19. 

století.351 

 Formování československé kriminologie zásadně ovlivnilo habsburské dědictví: úzká spojitost 

s trestním právem a paradigma Hanse Große, soudce a profesora trestního práva ze Štýrského Hradce. 

Ten se proslavil jako autor publikace „Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik“ 

(Příručka pro vyšetřujícího soudce), poprvé vydané v roce 1891.352 Přestože Groß patřil mezi velké 

kritiky kriminální antropologie, tj. směru, který zastupoval zejména Césare Lombroso a jenž usiloval o 

vypracování typologie různých typů zločinců, v případě „cikánů“ se Groß s Lombrosem prakticky 

shodoval.353 V jednom z mnoha přepracovaných vydání své nejslavnější publikace jim Groß věnoval 

celou kapitolu.354 Přestože se k ní českoslovenští kriminalisté přímo odkazovali spíše výjimečně, lze ji 

považovat za zdroj relativně uzavřené, kompaktní sady znaků, kterými českoslovenští četníci, 

příslušníci státní policie, rozmanití úředníci, trestní právníci, soudci a další „cikány“ popisovali nejen 

v textech publikovaných na stránkách rozvíjejících se odborných periodik, ale také v úředních a 

policejních dokumentech. 

 „Cikáni“ podle Große představovali „podivuhodný lid“ („merkwürdiges Volk“).355 Německý 

termín přitom připouštěl už i určitou etnickou/národní komponentu takového vymezení. Soudce ze 

Štýrského Hradce ve svém líčení navazoval na podstatně starší raněnovověké a osvícenské obrazy 

„cikánů“. Ty zahrnovaly jak charakteristickou pozici „vnitřních cizinců“ či „orientálně-necivilizované“ 

konotace,356 tak i osvícenské vize nezbytné státní intervence za účelem jejich asimilace.357 Popisy z per 

autorů cestopisů a učenců však využíval pro dokreslení hloubky a šíře vlastního obrazu „cikánů“, 

 
350 Césare Lombroso například „cikány“ označil za „rasu“ zločinců: „In the gipsies we have an entire race of 
criminals with all the passions and vices common to delinquent types: idleness, ignorance, impetuous fury, 
vanity, love of orgies, and ferocity. Murder is often committed for some trifling gain. The women are skilled 
thieves and train their children in dishonest practices.“ CÉSARE LOMBROSO, Criminal Man, New York 1911, s. 
140. K práci s pojmem „rasy“ u Césara Lombrosa viz M. GIBSON, NICOLE HAHN RAFTER, Editor’s Introduction, in: 
CÉSARE LOMBROSO, Criminal Man, Durham 2006, s. 17–19. 
351 Např. L. LUCASSEN, „Harmful Tramps“, s. 29–50. 
352 O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy, s. 47–51. Formativní vliv Großova myšlení na československou 
kriminologii lze demonstrovat například seznamem publikací nakoupených pro účely kriminalistického kurzu pro 
četnické důstojníky v roce 1923, který tvořily právě nejrůznější publikace štýrského soudce. NA, f. GVČ, k. 16, 
faktura za knihy nakoupené u nakladatelství F. Topič Generálním velitelem četnictva (31. 12. 1923). 
353 DANIEL MARK VYLETA, Crime, Jews and News. Vienna 1895–1914, New York 2007, s. 52–55. 
354 HANS GROß, Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, München 1914 (6. vydání), s. 
502–527. 
355 Českoslovenští kriminalisté toto označení do češtiny překládali jako „podivuhodný kmen [německý ekvivalent 
Stamm]“, čímž docházelo k významovému posunu. V československé antropologii bylo slovo „kmen“ používáno 
jako (klasifikačně) vyšší, biologická jednotka lidského rodu, kdežto národ již obsahoval nejen biologickou, ale i 
kulturní komponentu. V tomto smyslu „kmen“ rovněž sloužil jako ekvivalent termínu „rasa“, k rozlišení 
biologických (fyzicko-antropologických) odlišností. Např. JINDŘICH MATIEGKA, Plemeno a národ. Poměr mezi 
plemenem a národem zvláště s ohledem na československý stát, Praha 1919; EMANUEL RÁDL, Rassové theorie a 
národ, Praha 1918. 
356 S. STEINER, The Enemy Within; LUCIE STORCHOVÁ, „Mezi houfy lotrův se pustiti…“ Cizí, orientální a 
„muhametánský“ Egypt v českých cestopisech 15.–17. století, in: Mezi houfy lotrův se pustiti-. České cestopisy o 
Egyptě 15.-17. století, Praha 2005, s. 407–445, zde s. 444. 
357 Kromě již několikrát zmíněného díla Heinritze Grellmanna lze, zejména pro území Uherska, odkázat na 
publikaci jeho předchůdce, učence Samuela Augustini Ab Hortise. SAMUEL AUGUSTINI AB HORTIS, Cigáni 
v Uhorsku. Zigeuner in Ungarn, Bratislava 1995; ARNE B. MANN, Samuel Augustini Ab Hortis a jeho záujem o 
Rómov v 18. storočí, Romano Džaniben 4/1997, s. 129–132. 
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k jehož uspořádání do koherentního útvaru používal odlišnou mřížku než jeho předchůdci ze 17., 18. i 

19. století. Jakožto jeden z „otců zakladatelů“ kriminologie „cikány“ definoval coby specifickou skupinu 

obyvatel-zločinců charakterizovanou převráceným hodnotovým systémem. Kriminalita – ať již krádeže, 

žebrota či potulka – měla pro „cikány“ tvořit druh pracovního výkonu. Tento základní charakteristický 

rys na „cikány“ Groβ přenesl z dosavadních kriminalistických pojednání 19. století. Zatímco však 

„lump“ zastupoval lidského jedince, který se k provozování kriminality rozhodl na základě racionální 

kalkulace, „cikáni“ v Groβově podání již odpovídali figuře moderního degenerovaného zločince.358 

Jejich provozování kriminality tudíž nemělo základ v racionálním kalkulu jednajícího subjektu, který z 

řadového občana učinil podvodníka, nýbrž v odlišnosti od okolní společnosti, jinakosti.  

 Profesionalitu v provozování kriminality ze strany „cikánů“, lhaní, podvádění a všemožný odpor 

při vyšetřování – typické znaky „lumpa“ – tudíž doprovázela charakteristika „cikánů“ jako tělesně, 

psychicky a sociálně odlišné skupiny. Tyto vlastnosti se údajně přenášely i na jejich potomky. Popis a 

vysvětlení odlišností „cikánů“ dále zajišťoval slovník evoluční biologie. Neschopnost jejich začlenění do 

moderní evropské civilizace a jednotlivých národních celků byla naturalizována a učinila z „cikánů“ 

především prakticky neměnnou biologickou jednotku pohybující se na samotném pomezí mezi lidstvím 

a zvířeckostí, přestože za jeden z důvodů takového stavu bylo uváděno jejich pronásledování 

v předcházejících obdobích. „Cikán je něco zcela jiného než každý kulturní člověk“359 („Der Zigeuner ist 

anders als jeder Kulturmensch“360), otevíral Groβ popis „cikánů“. Absence kulturních znaků byla ještě 

podtržena přirovnáním ke zvířatům (orel, lasička, sova apod.) či celým skupinám (např. dravci).361 

 Dichotomie mezi kulturou (moderní lidské společnosti) a biologií (podstatou člověka jako 

biologického druhu) a kriminalita „cikánů“ jakožto jejich charakteristické povolání tvořily dva 

elementární prvky, pomocí nichž byli „cikáni“ napříč odlišnými kriminologickými směry definováni jako 

specifická skupina „degenerovaných zločinců“, „profesionálních zločinců“ neschopných integrace do 

moderní evropské civilizace jednotlivých národních států. 

 Projevem Großova obrazu „cikánů“ v kontextu československé kriminalistiky a policejní praxe 

bylo jejich vykreslování v podobě „metly venkova“. V mnohém ilustrativní je v tomto směru povídka s 

názvem „Metla venkova“,362 která byla publikována v roce 1932 na stránkách relativně nového 

odborného časopisu Bezpečnostní služba, jenž byl určen širokému okruhu čtenářů – nejen expertům 

(kriminologové), ale i praktikujícím policistům (četníci, příslušníci státní policie, úředníci okresních a 

zemských úřadů, státní zástupci apod.).363 Hlavní postavou příběhu je řadový četník, který dostal za 

úkol vyšetřit krádež spáchanou v nedaleké venkovské samotě. Po výslechu poškozeného chalupníka s 

ním četník kráčí na místo činu. Cestou přes polní pěšinu však zahlédne dva vozy a dým, na základě 

čehož okamžitě usoudí, že jde o „cikány“. Místo toho, aby pokračoval na samotu (místo činu), se 

rozhodne okamžitě zamířit k „cikánům“, kteří se ihned stávají podezřelými pachateli: 

„První zastávka byla tudíž u cikánské tlupy, kde se dostalo strážm[istrovi] i chalupníku uctivého 

pozdravu s lísavou cikánskou ponížeností. Hlavou tlupy byl cikán Jan Vrba, který, jsa zřejmě 

 
358 P. BECKER, Zwischen Tradition und Neubeginn: Hans Gross und die Kriminologie und Kriminalistik der 
Jahrhundertwende, in: Die Gesetze des Vaters, Marburg 2004, s. 290–310. 
359 JOSEF PETR BULAN, Kapitoly o cikánech I., ČsD 5/1934, s. 7. 
360 H. GROß, Handbuch für Untersuchungsrichter, s. 502. 
361 P. BECKER, Zwischen Tradition und Neubeginn, s. 295–299. 
362 BOHUMIL TALAFOUS, Metla venkova, Bezpečnostní služba (dále BS) 2/1932, s. 78–79. 
363 Časopis „Bezpečnostní služba“ vycházel od roku 1931. Redakce zahrnovala čelné představitele jak 
československého četnictva (např. Josefa Ježka), tak i státní policie (neuniformovaná stráž bezpečnosti). Oproti 
„Československému detektivovi“ měla „Bezpečnostní služba“ odbornější orientaci. Avšak při srovnání 
s „Věstníkem Československé společnosti pro právo trestní“ lze pozorovat snahu o propojení kriminologické 
teorie s policejní praxí. Časopis měli k dispozici nejen příslušníci četnictva, ale také úředníci okresních a zemských 
úřadů a dalších státních orgánů. 
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nemocen tuberkulosou, ležel v silničním příkopu a hřál si na prudkém slunci své znavené tělo, 

resp. již jen kůži a kosti. Nad rožněm byla skloněna kuběna cikána Vrby, cikánka Anna Marie 

Růžičková, typ pravé cikánky, vyžilého obličeje, která se zaměstnávala vařením bramborů [,] a 

ještě více důkladným vtahováním dýmu z cigarety ‚Zory‘. Kol ohně se hašteřila řada cikáňat a 

16 roků starý výrostek, cikán Eduard Růžička, a jeho o něco mladší bratr napájeli vyhublou 

cikánskou herku.“364 

Přímý styk s „cikány“ se odehrává v „cikánském táboře“, který se zcela charakteristicky nachází 

v přírodě (les, lesní louka, okraj lesa apod.). Vstup do „cikánského tábora“ je jakýmsi krokem do světa 

s vlastním, odlišným řádem („cikánstvím“), který vymezuje jak skupinové („tlupa“), tak i individuální 

role a jednání příslušníků různého věku a pohlaví. Kolektivní charakteristika („cikánství“) se přenáší a 

kontaminuje vše, co je spjato s jejími nositeli. V tomto případě se jedná o „cikánskou tlupu“, „cikánskou 

poníženost“, „cikánskou herku“ apod.365 Dokonce i jména jednotlivých postav v této instruktážní 

povídce (Jan Vrba, Anna Marie Růžičková a Eduard Růžička), běžně znak individuální subjektivity a 

občanské identity, zde podtrhují kolektivní „cikánství“. Příjmení Daniel, Růžička, Serynek, Vrba apod. 

totiž kriminalisté považovali za typicky „cikánská“, tedy nespolehlivá a záměrně podobná.366 Měla jim 

sloužit k zakrytí skutečné identity a vyhnutí se trestní odpovědnosti. Vedle postavení v rámci celku 

„cikánské tlupy“ vymezuje jednotlivé postavy také tělesnost či sexualita: „nemocný“ (tuberkulóza) muž 

jako vůdce; jeho „kuběna“ (konkubína), „typ pravé cikánky“; dva „výrostci“; nerozeznatelný počet 

„cikáňat“.367 

 „Cikánství“ jako protipól k dobovému dominantnímu společenskému řádu bylo zároveň 

genderově konotováno. Zatímco muži vedli „zahálčivý život“ (plánování krádeží a požívání alkoholu), 

ženy se žebráním, krádežemi a předstíraným čarováním staraly o živobytí „tlupy“. Společně s dětmi, 

které se od útlého věku cvičily ve zločineckých dovednostech368 a hlídaly tábor před nevítanou 

návštěvou,369 také podnikaly výzvědy usnadňující další krádeže.370 Gender tedy určoval podíl na 

provozování „cikánského“ povolání, kriminalitě. Klíčovou roli dále sehrávala sexualita. U mužů byla 

charakterizována pohlavní nezdrženlivostí pramenící z absence morálky. V tomto směru tudíž „cikáni“ 

zapadali do kriminologického obrazu degenerovaného zločince, jehož pudy (biologie) byly silnější než 

výchovou pěstovaná morálka (kultura).371 Pudovost zvýrazňovala zvířecí, biologickou, podstatu 

„cikánství“. Ženské jednání bylo současně výrazně sexualizováno.372 Každá „cikánka“ byla více či méně 

prostitutkou a sex pro ni měl představovat formu obchodu. „Cikánky“ kriminalisté důsledně označovali 

za konkubíny, namísto manželek či družek, což mimo jiné souviselo také s praxí domovského práva (viz 

kapitolu 5). Vzhledem k charakteristice sexuality byly vztahy mezi „cikány“ považovány za povrchní, 

neformální a nekontrolovatelné.373 

 V povídce použité adjektivum „pravý“ – „typ pravé cikánky“ – patřilo mezi rozšířené a policisty 

či úředníky používané vymezení zdůrazňující původ a barvu kůže. „Pravost“ opět odkazovala ke starším 

raně novověkým diskurzům a obrazům „cikánů“ a k tendenci vymezit jejich pravlast, resp. cizí původ 

 
364 B. TALAFOUS, Metla venkova, s. 78–79. 
365 Tamtéž. 
366 Např. V. KALOUSEK, Zákon o potulných cikánech I., s. 222–223. 
367 B. TALAFOUS, Metla venkova, s. 78–79. 
368 JOSEF VÁVROVSKÝ, Zločinci z povolání. Příručka pro praktickou potřebu bezpečnostních orgánů a příbuzná 
odvětví bezpečnostní služby, Praha 1930, s. 395–396. Srov. H. GROß, Handbuch für Untersuchungsrichter, s. 517–
520. 
369 JAN PELANT, Pověra a zločinnost, VČPT 7/1931, s. 121–122. 
370 JULJUZS KOZOLUBSKI, Charakteristické cikánské zvyky, BS 6/1936, s. 363. 
371 P. BECKER, Verderbnis und Entartung, s. 273–288. 
372 Až v ohni tábora..., BS 5/1935, s. 57. 
373 ROBERT VÁŇA, JOSEF MAREŠ, Cikáni v Československu, jejich historie a počet, BS 5/1935, s. 367. 
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ve vztahu k raně novověké společnosti.374 Během 19. století lze vedle tohoto policejního diskurzu 

nalézt ještě tradici romanticko-folkloristického pohledu na „cikány“, která se zaměřovala na re-

konstrukci a konzervaci původní „cikánské“ kultury. „Cikánství“ se v tomto pohledu zároveň pojilo 

s představou o jednotném pokrevním původu. Během druhé poloviny 19. století se „pravé cikánství“ 

představovalo jako něco takřka neexistujícího, co je třeba zachytit pro budoucí generace. Další 

potenciální překlad „pravosti“ pak tvořil diskurz degenerace, jehož prostřednictvím mohli doboví aktéři 

popsat „cikány“ jako skupinu, která ztratila svou kulturní autenticitu, případně i biologickou kvalitu 

míšením s okolním obyvatelstvem (podle kriminalistů šlo především o zloděje, tuláky a prostitutky).375 

Vedle „pravých cikánů“ českoslovenští četníci rozlišovali ještě „cikány bílé“, které měli zachycovat „po 

cikánsku žijící osoby“. Rozlišování mezi „pravými“ a „bílými cikány“ se v policejní praxi projevovalo při 

podrobných popisech osob, např. při zadržení, předání do vazby či donucovací pracovny, 

v pravidelných hlášeních o trestné činnosti „cikánů“ či při formulacích „cikánské otázky“, ve kterých 

autoři zdůrazňovali nebezpečnosti jedné nebo druhé skupiny „cikánů“. 

 Zásadní význam pro konstrukci jinakosti „cikánství“ hrály společenské normy, resp. představy 

kriminalistů o společenských normách. V podstatě každý jednotlivý prvek „cikánství“ byl prezentován 

jako odchylka, ať se již jednalo o sféru práce („zahálčivost“, žebrota, krádeže, ale i provozování 

kočovných živností), rodinu (konkubinát), sexualitu (promiskuita a nezdrženlivost), morálku (líný a 

zbabělý muž, nepočestná žena, výrostek), bydlení (vůz), hygienu (nečistota) atd. Kontrastní plochu 

„cikánství“, tedy „řádné občany“, ovšem netvořila národní buržoazie, jak by mohlo vyplývat z logiky 

budování moderních národních států, nýbrž v duchu demokratického a sociálního étosu první 

republiky venkovské obyvatelstvo. „Potulná tlupa“ tak byla stavěna do protikladu k „početnější 

nemajetné rodině“376 a „cikán“ – „dítě přírody“ – k „mladému řádnému hochu“ 377. Právě blízkostí k 

přírodě, biologické stránce lidství, se „cikáni“ údajně dramaticky odlišovali od „řádných občanů“, kteří 

se řídili zásadami občanské morálky. 

 Nastíněná povídka „Metla venkova“, která v kriminologickém časopise plnila instruktážní 

funkci, umožňuje nahlédnout nejen do kriminologického obrazu „cikánů“, ale rovněž do představ 

policistů, úředníků a četníků o tom, jak mělo být s „cikány“ zacházeno. Vykreslený četnický strážmistr 

hledal u „cikánů“ ukradené věci, přestože proti nim neměl žádné konkrétní podezření. A ačkoliv ani při 

prohledání obsahu jejich vozu strážmistr nic nenalezl, trval na svém a podrobil „cikány“ pečlivému 

výslechu. Tím nakonec získal přiznání Anny Marie Růžičkové. Ukradené věci dostal chalupník nazpět a 

„cikánku“ doprovodil četník k soudu.378 

 Výraz „metla venkova“ tedy lze vnímat jako specifický policejní režim, v jehož duchu bylo 

nezbytné „cikány“ považovat za neustále podezřelé osoby, jejichž majetek představoval inventář jejich 

uplynulé trestné činnosti.379 Ten bylo potřeba umět správně přečíst zkušeným policejním okem. Vstup 

četníků do tábora tudíž automaticky znamenal provedení důležitého policejního úkonu – kontroly 

majetku. A jako jakákoliv jiná procedura moderní policie měla probíhat standardizovaným způsobem. 

Hlavní úkol kriminalistů spočíval v tom, aby do „cikánského tábora“ (jakékoliv místo, kde se „cikáni“ 

právě nacházeli) vnesli vlastní řád. V první řadě bylo potřeba „cikány“ zadržet; zabránit jim v pohybu, 

aby nemohli všechny údajně nakradené věci uschovat. Četníci měli všechny členy „tlupy“ postavit do 

přehledné řady. Muži na straně jedné a ženy a děti na straně druhé měli být od sebe odděleni. Cílem 

jejich rozřazení bylo usnadnění dohledu při samotné kontrole jejich majetku, kdy se všechny věci 

 
374 P. HIML, Zrození vagabunda, s. 221–228. 
375 Viz W. WILLEMS, In Search of the True Gypsy, s. 93–170. 
376 JAN VAJA, Vyšetřování zločinů proti životu a majetku. Praktická příručka pro bezpečnostní orgány, Náchod 
1936, s. 126. 
377 VL. BOŘECKÝ, Touha cikánova, BS 2/1932, s. 301. 
378 B. TALAFOUS, Metla venkova, s. 78–79. 
379 FR. BUCEK, Kontrola cikánů, BS 3/1933, s. 54. 
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z jejich vozů umístily na volné prostranství.380 Řád, který četníci v „cikánském táboře“ nastolovali, byl 

založen na viditelnosti, jež podmiňovala správné přečtení a zaznamenání „samých cikánských věcí“,381 

ukradených v blízké či vzdálené minulosti. Celý tábor bylo nutné převést do ohraničených jednotek, 

aby bylo možné vše prohlédnout, vyčíslit a zapsat, ať se již jednalo o majetek či lidské jedince: „Cikánky 

byly prohlédnuty dvěma ženami tak, že cikánky úplně svlékly a jejich šatstvo daly četníkům ku 

prohlídce.“382 Právě podezřelost z kriminality spojená s „cikánstvím“ legitimizovala použití všech 

policejních prostředků, včetně fyzického násilí. 

 Důraz kladený na kontrolu „potulných tlup“, jež byla přítomná i v učebnicích a příručkách pro 

příslušníky policejních sborů, odhaluje snahu o co největší standardizaci této procedury. Kriminalistické 

texty přitom využívaly různé edukativní perspektivy, včetně vykreslování chybného postupu policistů 

v konkrétních případech. Ani sebedokonalejší prohlídka „cikánů“ totiž nebyla, resp. nemohla být, 

dostatečně pečlivá, a tak se musela neustále opakovat. V mnohých textech četníci připouštěli, že 

hledání či nalezení ukradených věcí představovalo pouze zástupný cíl samotné kontroly. Rozházení 

„cikánských brlohů“ bylo chápáno jako prostředek prevence, protože takovým policejním obvodům se 

prý „cikáni“ zásadně vyhýbali.383 

 Vedle kontroly byl policejní režim „metly venkova“ spjat s pravidelnými, většinou měsíčními, 

raziemi, které byly prováděny v rámci dílčího policejního obvodu či celých policejních okresů. Razie 

představovaly takové policejní praktiky, které policistům umožňovaly uplatňovat kontrolu a dohled 

také v urbánním prostoru.384 Navazovaly přitom na dlouhodobou tradici policejních „vizitací“ 

pocházející z počátku 18. století.385 Vedle kontroly „potulných tlup“ tak pozornost vymahačů 

„veřejného pořádku“ pravidelně přitahovaly rovněž romské osady – ať již celé skupiny více či méně 

trvalých obydlí, nebo i jednotlivé domy či byty, kde „cikáni“ žili. Razie proticikánskou policejní agendu 

propojovaly s opatřeními proti žebrotě či prostituci. Ve vyprávění zkušeností z razií a kontrol policisté 

tyto praktiky přirovnávali k lovu divoké zvěře: 

„Útok na ně měl úspěch, byl-li podniknut v noci. (...) Bez svítilny, tiše, aby větvičky nepraskaly, 

plížili jsme se třeba i po čtyřech k cikánům. (...) První bylo ze spících odhoditi peřinu a uchopiti 

muže za ruce. Přálo-li štěstí, chytil jeden četník jednoho, někdy i dva a ostatní proklouzli a 

utekli. Chycené cikány bylo nutno ihned ustrojiti, svázati a přivázati ke stromu.“386 

Označování těchto líčení za „indiánské povídky“ pak ještě více zdůrazňovalo civilizační osten těchto 

sdělení. 

 Kontrola „cikánské tlupy“ či případně proticikánská razie měla v kriminalistických textech 

tendenci v zástupné zkratce reprezentovat celkovou představu československých kriminalistů o tom, 

jak by bylo potřeba, aby státní orgány s „cikány“ zacházely. Legitimita této představy spočívala ve výše 

načrtnuté Groβově charakteristice. „Cikáni“ byli v povídkách zobrazováni jako takový typ člověka, jehož 

lidství mělo takřka výhradně biologický charakter. „Cikán“ byl člověkem-zvířetem, zvířecím zástupcem 

lidského rodu. Tímto způsobem docházelo k ustalování specifické „cikánské“ přirozenosti, jež stála 

v kontrastu k přirozenosti běžných, spořádaných občanů moderní společnosti. 

 
380 J. VAJA, Vyšetřování zločinů proti životu a majetku, s. 128. 
381 F. BUCEK, Kontrola cikánů, s. 52. 
382 Tamtéž, s. 53. 
383 ALOIS SOMR, Cikáni, metla venkova, BS 6/1936, s. 245. 
384 Viz NAYAN SHAH, Stranger Intimacy. Contesting Race, Sexuality, and the Law in the North American West, 
Berkeley 2011. 
385 P. HIML, Pozorovat, popsat, stvořit. Osvícenská policie a moderní stát 1770–1820, Praha 2019. 
386 MRÁZEK, Cikánský život, Bratrství 9/1927-1928, s. 36–37. 
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* 

Režim „metly venkova“ stavěl četníky v konkrétních situacích kontroly „cikánů“ do pozice suverénů 

rozhodujících o tom, kdo je či není „cikán“, a tím pádem, jak s ním nebo s ní bude dále zacházeno. 

V duchu Großova důrazu na figuru zkušeného kriminalisty byla otázka „cikánství“ dotyčných osob 

spojena s úsudkem konkrétních četníků.387 Ten se měl opírat o získané praktické zkušenosti a zároveň 

měl podléhat určité standardizaci právě pomocí instruktážních textů. Jedině zkušený četník dokázal 

díky svému „praktickému pohledu“, o němž hovoří historik Peter Becker,388 rozpoznat „cikánský 

zápach“,389 vnímal „cikány“ jako podezřelé pachatele a svým zkušeným okem je rozeznal již na dálku. 

Ačkoliv se četníci při svém rozhodování odkazovali k určitému předepsanému rejstříku, zejména 

interním instrukcím, v dané situaci disponovali relativně neomezenou mocí. Naopak obyvatelé, kteří 

byli v situacích kontroly označeni jako „cikáni“, čelili tvrdým opatřením. Celková odlišnost „cikánů“ 

četníkům umožňovala uplatňovat nejrůznější násilné praktiky, kterými si vynucovali vlastní pozici. 

Stříhání dohola, svlékání donaha kvůli kontrole, přivazování ke stromům a rozhazování všech jejich věcí 

odhalují, že „cikáni“ byli vnímáni jakožto holé životy a jako takoví mohli být vystaveni extrémnímu 

násilí, včetně použití zbraní. Taková situace vyvolávala snahu „cikánů“ se i fyzicky bránit,390 což vedlo 

k dalšímu násilí ze strany četníků a instrumentalizaci trestních paragrafů na jejich obranu (viz kapitolu 

4). 

 Četnické praktiky kontroly a dohledu měly sloužit k zabezpečení československého venkova, 

resp. k obraně vlastnictví jeho obyvatel. Jestliže spojení „cikánů“ s venkovem pochází již z raného 

novověku, kontext národního státu, resp. nacionalismu i kapitalismu, jichž byl projevem, tvořily v této 

rovnici nové proměnné. Venkov, resp. primárně „český venkov“ sloužil jako metafora celého 

československého národa mobilizující jeho příslušníky k obraně prostorových, morálních, a 

v neposlední řadě také „civilizačních“ hranic mezi „cikány“ a „spořádanou společností“.391 Četníci si 

však byli dobře vědomi skutečnosti, že účinky jejich snah měly časově i územně omezený charakter. 

Vedle neustálé kritiky ostatních orgánů, především živnostenských úřadů a obcí, které údajně nebyly 

dostatečně obeznámeny s nebezpečností „cikánů“ a kteří se „snad z přemíry lidského citu, jehož však 

cikán nezaslouží“, nechovali k cikánům dostatečně tvrdě.392 Odmítnutí humanitních ideálů ve vztahu 

k „cikánům“ šlo ruku v ruce s požadavky na získání rozsáhlejších pravomocí směřující k uplatňování 

plošné policejní prevence. Dále se také opíralo o významnou reinterpretaci stávajících (ústavních) práv 

a rovnoprávného postavení „cikánů“, tj. zavedení výjimečného stavu a postavení „cikánů“ coby holých 

životů. 

„Úchylka od ústavní listiny, která zaručuje svobodu občanů bez rozdílu národnosti, byla by tu 

jistě odůvodněna a lidské společnosti a státu jen prospěšná. Cikáni štítí se každé poctivé a 

užitečné práce, páchají zlo, jsou vředem lidské společnosti a státu a musí tudíž stát usilovati o 

to, aby v zájmu svých řádně žijících občanů toto zlo radikálně potřel.“393 

 
387 D. M. VYLETA, Was Early Twentieth-Century Criminology a Science of the “Other”? A Re-evaluation of Austro-
German Criminological Debates, Cultural and Social History 3/2006, s. 406–423, zde s. 413. 
388 P. BECKER, The Standardized Gaze. The Standardization of the Search Warrant in Nineteenth-Century 
Germany, in: Documenting Individual Identity. The Development of State Practices in the Modern Word, (edd.) 
Jane Caplan, John Torpey, Princeton 2001, s. 139–163. 
389 Nová úprava trhů, kočovných živností a cikáni, BS 1/1931, s. 137. 
390 Např. O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy, s. 245. 
391 Na rovině literárních obrazů českého národního kánonu 19. století na tuto obranu hranic poukázal literární 
historik Daniel Soukup. D. SOUKUP, „Cikáni” a česká vesnice. 
392 A. SOMR, Cikáni, metla venkova, s. 245; JOSEF ŽÁK, Potulní cikáni, BS 1/1931, s. 106. 
393 A. KREJČA, Potulné tlupy a pokutové bloky, BS 3/1933, s. 346–347, zde s. 346. 
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Tímto způsobem se četníci stávali účastníky výše představených debat o „cikánské otázce“, v jejímž 

kontextu vyjednávali pojetí humanity, demokracie, liberalismu a práv ve vztahu k „cikánům“. 

Opakovaně přitom vkládali naději do vytvoření speciální policejní evidence „cikánů“. 

Sčítání, seznamy a registry „cikánů“ 
Neustále zdůrazňovaná obtížná identifikace „cikánů“ jak při policejních kontrolách, tak v případných 

soudních řízeních pramenila v prvé řadě z rozšířené představy jejich neuchopitelnosti pro expertní 

(antropologické i kriminologické) popisy. Ta nabývala až orientalistického charakteru a podtrhávala 

skutečnost, že zaváděné speciální techniky policejní identifikace této skupiny obyvatel evropských 

národních států vycházely z původních administrativních praktik koloniální správy. V druhém sledu 

byla neuchopitelnost „cikánů“ také výsledkem jejich vědomých obranných strategií s úmyslem 

zneviditelnit vlastní individuální identitu. 

 Taková situace vedla již na přelomu 19. a 20. století ke snahám o vytvoření nejrůznějších typů 

seznamů, evidencí či speciálních sčítání „cikánů“. Tímto způsobem získané vědění o „cikánech“ mělo 

prakticky vždy sloužit k administrativně-policejním i expertním účelům. Ať se tedy jednalo o speciální 

sčítání „cikánů“ v Uhersku v roce 1893,394 vytváření seznamů domovsky příslušných „cikánů“ 

v Předlitavsku395 anebo dokonce vydání policejní příručky s názvem „Zigeunerbuch“ v roce 1905 

ředitelem policejně-expertní instituce s názvem „Nachrichtendienst für die Sicherheitspolizei in Bezug 

auf Zigeuner“,396 zkráceně „Zigeunerzentrale“ (cikánské ústředí), v Bavorsku,397 všechny tyto aktivity 

měly v představách jejich iniciátorů přispět k lepšímu uchopení „cikánů“ jako specifické skupiny 

obyvatel, a tudíž různou měrou přispět do debat o „cikánské otázce“. 

 Po vzniku Československa lze oproti období habsburské monarchie sledovat zvýšenou 

iniciativu centrálních institucí a především četnictva. V první vlně byly vytvořeny dílčí speciální 

evidence a registry. Ve stejném roce (1922), kdy došlo ke dříve zmiňované centralizaci policejních 

daktyloskopických sbírek „zločinců z povolání“ u Poznávacího oddělení Policejního ředitelství v Praze, 

byl rovněž založen celostátní rejstřík trestů „cikánů“, jehož vedením bylo pověřeno Státní zastupitelství 

v Brně.398 A současně byl během roku 1922 v Čechách vytvořen „seznam do Čech příslušných 

cikánů“,399 který měl sloužit k usnadnění policejní kontroly, identifikace a celkově provádění 

protituláckých a proticikánských opatření. 

 Vzestup role četnictva při vytváření evidencí a následné produkci vědění o „cikánech“ vycházel 

jednak ze skutečnosti, že četnictvo představovalo policejní sbor zodpovědný za „udržování pořádku“ 

v menších městech a na venkově, kde se mělo s „cikány“ setkávat častěji než státní policie sídlící ve 

větších městech. Současně měli četníci ještě z habsburské monarchie alespoň částečné zkušenosti 

s daktyloskopií, jež byla považována za nejvhodnější nástroj pro účely „cikánské“ evidence.400 

Kombinace četnických zkušeností, vědeckosti a práce s biologickými údaji (otisky prstů a 

antropometrickým měřením) československým četníkům zajistila pozici předních expertů jak mezi 

státními orgány, tak i vědci.401 Tento vliv se projevil v nejrozsáhlejší – co se počtu zachycených osob 

týče – celostátní evidenci „cikánů“, která vznikala v letech 1922 až 1927. V návaznosti na „seznam do 

Čech příslušných cikánů“ se totiž ministerstvo vnitra rozhodlo vytvořit podobné seznamy i pro ostatní 

 
394 ELIZA JOHNSON, Counting and Categorizing. The Gypsy Census in the Kingdom of Hungary, 1893, Journal of 
the Gypsy Lore Society 8/1998, s. 83–115. 
395 C. NEČAS, Evidence československých cikánů z let 1922–1927, Český lid 73/1986, s. 66–71. 
396 ALFRED DILLMANN, Zigeunerbuch, München 1905. 
397 V. ZIMMERMANN, „Zigeuner“ als „Landplage“, s. 213. 
398 P. LHOTKA, Pojem „Cikána“ v právních normách, s. 231. 
399 C. NEČAS, Evidence československých cikánů, s. 66. 
400 Např. Cikáni metla venkova, NL, roč. LIII, č. 19, 20. 1. 1913, s. 2; FRANT. MUZIKÁŘ, Evidence pohybu cikánů a 
potulných tlup I, Bratrství 8/1925-1926, s. 78–80, zde s. 79. 
401 Např. F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice, s. 9. 
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části republiky. Zejména na konci roku 1924 a v první polovině roku 1925 tak příslušné zemské úřady, 

resp. ministerstvo s plnou mocí pro správu Slovenska a civilní správa Podkarpatské Rusi na základě 

četnických instrukcí a za asistence četnictva a státní policie prováděly soupis „cikánů“ na Moravě, ve 

Slezsku, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi.402 Ne všechny lokální úřady však příslušný rozkaz 

vykonaly a evidence tudíž nebyla kompletní. I přes obdržené instrukce se navíc provádění soupisu 

region od regionu lišilo.403 Z celkových čísel (viz tabulku č. 1) je zřejmé, že především na Slovensku si 

lokální úřady soupis „cikánů“ vykládaly značně extenzivně a v některých okresech jej ani nedokončily, 

zatímco na Podkarpatské Rusi se stejně jako v Čechách týkal pouze „cikánů“ s domovským právem na 

tamním území. Výsledná čísla rovněž značně kontrastovala s údaji získanými z celostátního sčítání lidu 

v letech 1921 a 1930, které četníci považovali za zcela nespolehlivé.404 

 

Rok Typ Čechy Morava Slezsko Slovensko 
Podkarpatská 

Rus 
Celkem 

1921 
Sčítání lidu 34 27 7.999 418 8.478 

včetně cizinců 163 69 17 8.035 444 8.728 

1922-
1927 

Policejní evidence 579405 2.268 71 48.854 94 51.866 

1930 
Sčítání lidu 30 196 30.626 1.357 32.209 

včetně cizinců 31 196 31.188 1.442 32.857 

Tabulka č. 1: Počty „cikánů“ na území Československa na základě sčítání lidu v letech 1921 a 1930 a na základě nekompletní 
policejní evidence z let 1922–1927. 
(Zdroje: J. MAREŠ, Bilance a evidence cikánů za rok 1930; C. NEČAS, Evidence československých cikánů; Sčítání lidu v Republice 
československé ze dne 15. února 1921, I., Praha 1924; Sčítání lidu v Republice československé ze dne 1. prosince 1930, I., Praha 
1934.) 

Během let 1924 a 1926 byly dále na území každého zemského četnického velitelství vybrané stanice 

pověřeny vedením speciálních daktyloskopických evidencí „cikánů“.406 Přestože tyto nově zřízené 

sbírky měly svůj vzor v „evidenci pohybu cikánů a kočovných tlup“, která byla na četnické stanici 

v Kuřimi zřízena již dříve místním agilním četníkem Františkem Muzikářem,407 jejich fungování nebylo 

úplně standardizováno. Z toho důvodu byly záhy některými četnickými důstojníky vnímány jako 

„soukromé podniky“ se značně omezeným dosahem.408 

 Ve stejné době probíhala mezi četnickými důstojníky na stránkách časopisu Bratrství diskuse, 

ve které se její účastníci sice značně lišili svými definicemi „cikánů“, avšak shodovali se na potřebě 

vytvořit jednotnou centrální celostátní daktyloskopickou evidenci těchto osob.409 Očekávání, vkládané 

do vytvoření takové policejní evidence, souvisela s její funkcí jakožto policejně-preventivního nástroje. 

Namísto dosavadních snah zachytit ty obyvatele označené za „cikány“, kteří byli buď usvědčeni a 

 
402 C. NEČAS, K diskriminaci Cikánů, s. 52. 
403 C. NEČAS, Evidence československých cikánů, s. 67. 
404 JOSEF MAREŠ, Bilance a evidence cikánů za rok 1930, BS 1/1931, s. 57–59, zde s. 58. 
405 Číslo 579 ve svých pracích uvádí historik Ctibor Nečas, avšak „Seznam do Čech příslušných cikánů“ uložený 
v Národním archivu v Praze obsahuje pouze 578 osob. NA, f. MV-SR, k. 1318, Seznam do Čech příslušných cikánů. 
406 C. NEČAS, K diskriminaci Cikánů, s. 51. 
407 NA, f. MV-SR, sign. 13/4/7, k. 1318, hlášení Četnické stanice v Kuřimi pro ministerstvo vnitra (4. 12. 1926). 
408 Tamtéž, hlášení Exponovaného četnického štábního důstojníka pro Moravu (3. 12. 1926). 
409 ALOIS CUC, Evidence a pohyb cikánů I, Bratrství 8/1925–1926, s. 19–20; TÝŽ, Evidence a pohyb cikánů II, 
Bratrství 8/1925–1926, s. 21–22; FRANT. MUZIKÁŘ, Evidence pohybu cikánů a potulných tlup I, Bratrství 8/1925–
1926, s. 78–80; TÝŽ, Evidence pohybu cikánů a potulných tlup II, Bratrství 8/1925–1926, s. 81; ŠODEK, Evidence 
cikánů, Bratrství 8/1925–1926, s. 45–46; VÁCLAV UZEL, Příspěvek k evidenci cikánů I, Bratrství 8/1925–1926, s. 
15; TÝŽ, Příspěvek k evidenci cikánů II, Bratrství 8/1925–1926, s. 61. 
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odsouzeni za spáchání trestných činů, anebo pouze obviněni z jejich spáchání, krystalizovala v polovině 

20. let 20. století zřetelná shoda na speciální policejní registraci „cikánů“ bez ohledu na jejich 

skutečnou kriminální činnost. Tento relativně dalekosáhlý požadavek se přitom opíral o kriminologický 

obraz „cikánů“ jako „metly venkova“, tedy specifické skupiny obyvatel, kterou je nezbytné mít neustále 

pod policejní kontrolou a kterou je nutno přinejmenším podezřívat ze spáchání trestných činů. 

Požadovaná evidence současně měla být více než pouhým podrobným klasifikačním a identifikačním 

registrem této skupiny obyvatel Československa. „Seznam by byl podkladem při třídění cikánů podle  

jejich zaměstnání, způsobilosti k určitému zaměstnání, návštěvě škol, zaopatření v ústavu, polepšovně 

nebo přidržování v [donucovací] pracovně,“410 uváděl četnický poddůstojník v listopadu 1925. 

Nejrůznější data nashromážděná v rukou četnictva tedy měla sloužit k intenzivnějším a přesnějším 

státním intervencím. 

„Potulní“ a „domněle usedlí“: praxe legislativní kategorie 
Četnické diskuse o potřebě centralizované evidence „cikánů“ v Československu prakticky plynule 

přešly v interní debatu nad návrhy zákona „o potulných cikánech“, který ministerstvo vnitra 

připravovalo od dubna 1927 a na jehož formulaci se podíleli také četničtí experti a čelní představitelé. 

 Za tím účelem, aby si příslušní úředníci ministerstva vnitra opatřili více podkladů a současně 

otestovali definici cílové skupiny – „potulní cikáni“ v kontrastu k „usedlým“ –, obrátili se na počátku 

května 1927 na některé podřízené zemské a okresní úřady v různých částech Československa. V rozpětí 

několika dnů požadoval odborový rada Vratislav Kalousek počty jak „potulných cikánů“ v daném 

regionu, tak i těch „usedlých“. Tento úředník chtěl dále zjistit, zda „usedlí cikáni“ mají stálé nebo 

příležitostné zaměstnání či zda tito, podobně jako „potulní“, provozují kočovné živnosti. Zajímal se 

také, jestli lokální policejní úřady u „usedlých cikánů“ pozorují sklon ke zločinnosti, jak je v dané lokalitě 

postaráno o vzdělávání jejich dětí atd.411 

 Na základě tohoto dotazu okresní správa politická v Holešově dne 12. května 1927 uváděla, že 

v jejím obvodě žije asi dvacet jedna „cikánských rodin“, avšak z toho pouze čtyři rodiny měly „řádné 

bydliště v domech“.412 Ostatní rodiny žily v pojízdných vozech a ve stanech: „nejsou sice pevně usedlé, 

poněvadž je zpravidla žádná obec ve svém obvodu dlouho netrpí, přes to však nelze je považovati za 

potulné cikány, ježto nikdy nevzdálí se z místa pobytu daleko, nýbrž jen do sousedních obcí a zase se 

vrátí zpět.“413 Kromě uvedeného celkového počtu „cikánů“ však dotyčný úřad na požadované otázky 

neodpověděl. Okresní správa politická v Litovli, která vůbec necítila potřebu ve svém hlášení legislativní 

rozlišení dodržovat, obecně konstatovala, že tamní „cikáni“ žijí „výhradně z krádeží a dopouštějí se 

někdy i vloupání a jiných deliktů“.414 Obdobně reagovala řada dalších okresních úřadů. Jejich hlášení 

navrhované legislativní rozlišení na „potulné“ a „usedlé“ značně rozostřovala, ba dokonce 

podkopávala. I „usedlí cikáni“ byli pro lokální úřady stále „cikány“. Namísto připravované legislativní 

kategorie tak lokální úřady zvýrazňovaly odlišnost „cikánů“ od zbytku společnosti. „Nebylo zjištěno, že 

by se cikáni byli někdy živili způsobem poctivým,“ dodával litovelský úřad, „jde u nich o živel mravně 

úplně pokleslý a práce nadobro se štítící“.415 „Cikánská“ diference v jednotlivých hlášeních vystupovala 

jako civilizační zaostalost. Líčení obydlí a způsobů zaměstnání „cikánů“ lokální úřady vedlo 

 
410 A. CUC, Evidence a pohyb cikánů I, s. 19–20. 
411 Viz Štátný archív v Košiciach (ŠA Košice), f. Okresný úrad v Košiciach (OÚ Košice), invent. č. 174, sign. 
1980/1929, k. 131, zápis telefonogramu na Župní úřad v Košiciach (8. 5. 1927); Štátný archív v Trenčíně (ŠA 
Trenčín), f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 364, k. 240, záznam telefonogramu (7. 5. 1927). 
412 Moravský zemský archiv v Brně (MZA), f. Zemský úřad v Brně (B-40), I. manipulace, invent. č. 762, sign. 124, 
k. 2541, složka „Opatření proti cikánům“, Okresní správa politická v Holešově (12. 5. 1927). 
413 Tamtéž. 
414 Tamtéž, Okresní správa politická v Litovli (12. 5. 1927). 
415 Tamtéž. 
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k artikulovanému či implicitnímu srovnávání této skupiny s ostatními obyvateli. Ne všechny úřady 

ovšem poslaly relativně jednoznačná a přímočará sdělení. Oproti zmíněnému hlášení z Litovle lze 

postavit zprávu příslušného úřadu v Uherském Hradišti, která je plná ambivalencí. Tamní úředníci 

nejprve prohlašovali, že „až na výjimky snaží se zdejší cikáni činiti dojem občanského živlu“.416 Navíc 

referovali o tom, že „větších akcí ohrožujících veřejnou bezpečnost [‚cikáni‘] nepodnikají“.417 Úředníci 

z Uherskohradišťska tudíž zpochybňovali představu o „cikánech“ jako nebezpečných zločincích. Ve 

stejném okamžiku však tamní „cikány“ líčili jako jiný typ hrozby. Poznámku o tom, že se „ponenáhlu 

množí“, následovala finální úvaha: 

„I za těchto poměrně mírných okolností jsou cikáni v ohledu hospodářském i morálním velkou 

obtíží a jakýmsi svrabem na čistém těle kulturního obyvatelstva. O všech těchto věcech bylo již 

nespočetně jednáno a psáno, a nelze upříti, že tato otázka poskytuje vhodnému řešení obtíže 

při použití metod evropských nepřekonatelné. 

 Tolik je však naprosto jasno, že rovnocenné hodnocení cikána s normálním 

obyvatelstvem je zcela pochybeno.“418 

Podle lokálních úředníků z Uherského Hradiště proto „cikánská otázka“ nesouvisela ani tak 

s kriminalitou jako s celkovou „civilizační“ odlišností „cikánů, s nimiž bylo patrně potřebné zacházet 

jinak než „evropsky“, tj. podobně jako s původními obyvateli kolonií. 

 Podobné rozvolnění hranice připravované legislativní kategorie „potulných cikánů“ obsahovaly 

také odpovědi úřadů z některých částí Slovenska. Místní policejní úřady z okresu Nové Město nad 

Váhem se sice shodovaly v tom, že „potulní cikáni“ jsou velice nebezpeční, avšak v celém okresu takto 

identifikovaly pouze dva jedince.419 Zbylých 452 „usedlých cikánů“ pak vykreslily jako „metlu venkova“, 

na základě čehož některé úřady dokonce žádaly možnost použít proti nim „moci brachyální“, tj. 

fyzického násilí.420 Tamní okresní úřad namísto rozlišení na „potulné“ a „usedlé“ používal kategorii 

napravitelnosti. Zatímco napravitelní by se nacházeli pod intenzivním policejním dohledem v místě 

jejich bydliště, nenapravitelní by byli umístěni v donucovacích pracovnách či táborech a jejich děti 

v polepšovnách.421 

 Již šetření z května 1927, z doby precizování návrhu zákona „o potulných cikánech“, ukázalo, 

že zkonstruovaná legislativní kategorie „potulných cikánů“ neodpovídá policejní praxi, ve které 

mnohem důležitější roli hrála celková „cikánská“ odlišnost. Významný faktor nepochybně tvořil 

kriminologický obraz „cikánů“ jako „metly venkova“, který namísto vnitřní diferenciace naopak 

zdůrazňoval společné rysy „cikánství“ coby odlišnosti od „normální“, explicitně či implicitně 

„civilizované“, společnosti. Vyšší úředníci ze zemské správy na Moravě odpovědi jednotlivých 

okresních úřadů z května 1927 doprovodili také vlastním komentářem. 

„Potulování jest nevyhladitelnou vlastností cikánské rasy a jeví se téměř u nich všech. (…) Toliko 

u některých cikánských rodin možno říci, že se živí poctivě. Zpravidla dlužno míti za to, že 

způsob výchovy a života cikánů, rasovou zvláštností podmíněná kulturní isolovanost [ručně 

 
416 Tamtéž, Okresní správa politická v Uherském Hradišti (12. 5. 1927). 
417 Tamtéž. 
418 Tamtéž. 
419 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, k. 240, hlášení Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (9. 5. 
1927). 
420 Tamtéž, hlášení četnické expozitury v Brunovcích (8. 5. 1927). 
421 Tamtéž, hlášení Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (9. 5. 1927). 
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dopsáno ‚vrozená prolhanost‘] prokazuje jejich morální méněcennost a škodlivost pro 

civilisovanou lidskou společnost.“422 

I ti „cikáni“, které lokální úřady vnímaly jako „usedlé cikány“, nadále zůstávali především „cikány“, a 

nikoliv příslušníky „civilizované lidské společnosti“ či „normálními obyvateli“ Československa. 

 Měsíc poté, co československý parlament schválil zákon „o potulných cikánech“ a tím 

československým policejním úřadům umožnil vytvořit speciální centrální daktyloskopickou evidenci 

„potulných cikánů a podobných tuláků“, dostalo četnictvo pokyn, aby během roku 1927 provedlo 

registraci „všech osob přicházejících jako cikáni a tuláci v úvahu“.423 Cíl předběžného soupisu spočíval 

v tom, aby centrální orgány získaly představu, kolik speciálních legitimací bude potřeba natisknout a 

kolik jich následně podřízeným přidělit tak, aby se v budoucnosti mohla vůbec uskutečnit plánovaná 

celostátní registrace. Tento předběžný soupis prováděly lokální československé policejní úřady během 

léta a podzimu 1927. 

 Základ registrace, jejíž důležitá součást sestávala ze sejmutí otisků prstů, tvořila jak legislativní 

definice „potulných cikánů“, tak i negativní vymezení „usedlých“. Interní pokyny pro jednotlivé lokální 

policejní úřady pocházející z druhé poloviny roku 1927 se však v různých částech Československa lišily. 

V českých zemích spíše panovala tendence danou kategorii vykládat extenzivněji, poněvadž cílovou 

skupinu procesu registrace neměli tvořit pouze ti „cikáni“, kteří „jsou trvale usazeni a majíce řádné 

zaměstnání neliší se svým způsobem života od ostatního obyvatelstva“.424 Právě důraz na neodlišnost 

od většinové společnosti umožňoval pod legislativní pojem zařadit prakticky všechny „cikány“. Úřady 

na Slovensku, kde sčítání lidu i policejní evidence z let 1924 a 1925 zachytilo zdaleka nejvyšší počty 

„cikánů“ (viz tabulku č. 1), obdržely instrukce s mnohem jednoznačnějším pokynem, koho zahrnout 

pod pojem „potulní cikáni“: „pres úpis a daktyloskopovánie prijdú preto v prvej rade potulní cikáni, 

ktorí nie sú trvale usadení, kotlári, handlieri s koňmi, potom majitelia húpaček, kolotočov, strelnic a ich 

pomocníci potulující sa, eskamotéri, akrobati, brusiči, kramári, sklenári, deštníkári, papučári atď. žijúce 

po spôsobu cikánov“.425 Na „cikány“, kteří byli trvale usazení, při registraci dojít nemělo, protože nebyla 

nařízena „evidencia všetkých cigánov“.426 

 V praxi lokálních četnických orgánů se však přístupy k registraci „potulných cikánů“ mezi léty 

1927 a 1929 nesmírně odlišovaly nejen v různých částech Československa, ale i na území jednoho 

politického okresu. Četnická stanice nacházející se v obci Kysak na severozápad od Košic v říjnu 1927 

hlásila, že do jejího obvodu „žádná potulná tlupa nepřišla“, a tudíž nikoho do vytvářeného soupisu 

nezařadila.427 Četníci z obce Ždaňa ležící na jih od Košic, kde podle sčítání lidu z roku 1930 žilo celkem 

166 „cikánů“, včetně dětí,428 na počátku září roku 1927 daktyloskopovali celkem osm „cikánů zdejších, 

kteří jsou majetku nebezpeční“, a jednoho potulného brusiče.429 Příslušníci četnictva z obce Bidovce, 

která se nachází sedmnáct kilometrů vzdušnou čarou na sever od Ždani a kde v roce 1930 mělo žít 

celkem 140 „cikánů“,430 na podzim 1927 zadrželi a „sepsali“ celkem 92 osob.431 Zatímco v některých 

obvodech byli jako „potulní cikáni“ registrováni pouze příslušníci „potulných tlup“, jinde cítili 

českoslovenští četníci potřebu registrovat ty „cikány“, které považovaly za víc nebezpečnější bez 

 
422 MZA, f. B-40, I. manipulace, k. 2541, hlášení Zemské správy politické na Moravě (14. 5. 1927). 
423 Tamtéž, Zemská správa politická na Moravě (10. 6. 1927). 
424 Tamtéž. 
425 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 131, Župní úřad v Košicích (21. 6. 1927). 
426 Tamtéž. 
427 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Kysak (2. 10. 1927). 
428 Štatistický lexikon obcí v Krajine Slovenskej. Úradný soznam miest podľa zákona zo 14. apríla 1920, Praha 1926, 
s. 38. 
429 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 131, hlášení Četnické stanice Ždaňa (3. 9. 1927). 
430 Štatistický lexikon obcí v Krajine Slovenskej, s. 35. 
431 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 131, hlášení Četnické stanice Bidovce (7. 9. 1927). 
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zmínky o jejich způsobu života, a další stanice daktyloskopovali téměř všechny tamní obyvatele, kteří 

byli považováni za „cikány“. Taková různorodost provádění předběžného soupisu nepanovala pouze 

v okresu Košice, ale například v západoslovenském Novém Městě nad Váhem.432 

 Odlišná praxe legislativní kategorie „potulných cikánů“ v českých zemích a na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi stejně jako lokální různorodost se nakonec projevila v samotných číslech z let 1927 

a 1928. Jestliže pro celkovou registraci, která proběhla v létě 1928, úřady na Slovensku obdržely celkem 

deset tisíc výtisků cikánských legitimací,433 použily jich přibližně sedm tisíc.434 Toto číslo značně 

kontrastovalo s počtem „cikánů“ zachycených při nekompletní policejní evidenci z let 1924 a 1925, kdy 

lokální úřady na Slovensku evidovali celkem 49 tisíc „cikánů“ (viz tabulku č. 1). Okresní úřad v Košicích 

konkrétně v lednu 1931 hlásil, že na celém jeho území četníci vydali pouze 29 cikánských legitimací.435 

To znamená, že v létě 1928 bylo v celém politickém okresu daktyloskopováno dvakrát méně osob, než 

samotná Četnická stanice Bidovce na podzim roku 1927 navrhovala pouze ve svém obvodu. 

 Uvedeného nesouladu s čísly zjišťovanými před několika lety si všimly centrální státní úřady. 

Zemský úřad v Bratislavě v létě roku 1931 přiznával obrovský rozptyl kategorie „potulných cikánů“: 

„V niektorých okresoch boly cigánske legitimácie vydané všetkým cigáňom, v iným bol pojem 

‚potulný cigáň‘ vyložený tak, že sa nevzťahuje na rasových cigáňov, ktorých je v každej obci 

niekoľko rodín a ktorí, ačkoľvek sú považovaní za usadených /majú svoje cig[ánske]. koliby/ 

z vrodeného pudu občasne – zvlášť niektorí z nich – stávajú sa dočasne potulnými a potulujú 

sa i s rodinami po obciach a okresoch, pri čom udávajú, že hľadajú prácu, ačkoľvek, ako je 

známe zo skúsenosti, páchajú len trestné činy, najviac krádeže.“436 

Pro sjednocení přístupů jednotlivých policejních orgánů vydal úřad v Bratislavě pokyny, aby lokální 

úřady za „potulné cikány“ považovaly i „domnele trvale usadené“, kteří údajně tvořili většinu „usedlých 

cikánů“ na Slovensku.437 Použitý obrat „domněle trvale usedlí cikáni“ společně s položeným důrazem 

na existenci „vrozeného pudu“ u „cikánů“ měl umožňovat co nejširší uchopení legislativního pojmu 

„potulní cikáni“. Namísto stanovení jednoznačných rozdílů mezi „usedlými“ a „potulnými“ totiž sloužil 

k záměrnému upevnění společných prvků. Skutečnost, že záměrem centrálních československých 

orgánů bylo do evidence zařadit prakticky všechny „cikány“, dokládá i apel redakce oficiálního 

odborného periodika československých bezpečnostních sborů z dubna téhož roku. Komentář četníky i 

úředníky okresních úřadů vyzýval, aby cikánskými legitimacemi podělili „co nejvíce členů cikánského 

kmene“, proto aby jich co nejvíce „bylo pod stálou kontrolou“, protože údajně nebylo možné zaručit, 

že i ti „usedlí“ se někdy nezatoulají.438 

Otázka rozlišování mezi „potulnými“ a „usedlými cikány“ se během první poloviny 30. let dále 

stala důležitým námětem řady kriminalistických textů, včetně oficiálních příruček pro tehdejší 

četnictvo. Stanovení distinkce v těchto instruktážních textech záviselo na tom, kam byl děj daného 

textu situován v rámci symbolické geografie Československa. V souladu s obecnější československou 

imaginací „východu republiky“ jako údajně zaostalého regionu kriminalisté „usedlé cikány“ spojovali 

 
432 Viz četnická hlášení o průběhu předběžného soupisu „potulných cikánů“ v okrese Nové Město nad Váhem: ŠA 
Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 372, k. 327; P. BALOUN, „Let’s Slaughter the Gypsies!“ Anti-
Roma Pogrom in Pobedim in 1928, Střed/Centre 9/2017, s. 55–88, zde s. 64. 
433 MZA, f. B-40, I. manipulace, k. 2541, příloha oběžníku ministerstva vnitra o soupisu potulných cikánů (25. 6. 
1928). 
434 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 177, sign. 6374/1932, k. 205, příloha Soznam legitimácií a cigánskych listov 
(červenec 1931). 
435 Tamtéž, invent. č. 176, sign. 1447/1931, k. 174, hlášení Okresního úřadu v Košicích (31. 1. 1931). 
436 Tamtéž, k. 205, Krajinský úřad v Bratislavě (16. 7. 1931). 
437 Tamtéž. 
438 Viz „poznámku redakce“ k textu J. ŽÁK, Potulní cikáni, s. 107. 
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prakticky výhradně s prostorem Slovenska a Podkarpatské Rusi.439 Právě větší počet cikánů vedle 

například ortodoxních židů ve městech a obcích dokládal údajný orientální charakter těchto oblastí.440 

Jinak řečeno, dobová exotičnost východního Slovenska a Podkarpatské Rusi rovněž souvisela s tím, že 

v nich na rozdíl od českých zemí (primárně Čech) měli žít také „usedlí cikáni“. Ti přitom v dobových 

popisech netvořili výjimečný, marginální rys těchto symbolicky ohraničených území, nýbrž právě jejich 

typický, charakteristický rys. 

V souladu s instrukcemi Zemského úřadu v Bratislavě se tyto texty namísto jasných kritérií 

kategorie „potulných cikánů“ zaměřovaly na společné „cikánské“ prvky. Jednotliví autoři je nakonec 

vztahovali i na ty „usedlé cikány“, které považovali za nejméně odlišné od ostatního obyvatelstva, tj. 

hudebníky.441 Kriminalisté sice uváděli, že „usedlí“ nebyli tak nebezpeční jako členové „potulných tlup“, 

ale i oni měli páchat drobné krádeže a potulovat se po sousedních obcích mimo daný policejní obvod.442 

Podobně jako v případě šetření z května 1927 hrály významnou úlohu četné, extenzivní a barvité 

popisy obydlí (tzv. kolib), rodinného života (konkubinátu), genderových rolí (mužské zahálky a ženské 

prostituce) atd. Pomocí těchto znaků z téhož souboru jako v případě „potulných cikánů“ bylo možné i 

„usedlé“, kterým „ještě mnoho schází, aby se na ně mohlo pohlížeti jako na řádné občany“,443 

negativně vztáhnout ke společenským normám. Ani „usedlí cikáni“ se v očích československých četníků 

nezbavili své přináležitosti k přírodě (otevřený oheň, spaní před obydlími atd.), a tak i oni získávali v 

kriminalistických popisech „necivilizovaný“, a v některých případech i zvířecí charakter. Právě chápání 

„cikánství“ coby lidského života v biologickém smyslu slova, které se opíralo buď o představy civilizační 

zaostalosti této skupiny, nebo o myšlenku pudu kočovat a toulat se, či o artikulaci odlišnosti „cikánů“ 

od ostatního obyvatelstva, „usedlé cikány“ spojovalo s „potulnými“ v jeden celek. 

 Neúprosná kruhová logika začínající snahou rozlišit „usedlé“ od „potulných“, která ovšem 

ústila v naprosté setření hranic těchto pojmů, se nevyhnula ani oficiálním četnickým příručkám: 

„Třeba že cikán rád se potuluje, není tím řečeno, že by neměl někde své trvalé bydliště. Zvláště 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, ale také v historických zemích jsou vesnice nebo tábory, 

kde cikáni mají své domy a kam se na zimu uchylují. Že mnohá cikánská rodina má trvalé 

zaměstnání, je konečně také známo. Ale nomádská krev se v cikánu nikdy nezapře.“444 

Důvod tohoto pohybu spočíval v síle dominantního obrazu „cikánů“ jako „metly venkova“. Ten se sice 

opíral o různorodé a často vzájemně protichůdné prvky, avšak právě díky své ambivalentnosti a dlouhé 

tradici umožňoval pomocí jediné kategorie vymezit velice širokou a zcela nesourodou skupinu 

obyvatel. Z důvodu významové přetíženosti zůstávalo „cikánství“ na počátku 20. století „zvláštním 

způsobem prázdné“,445 a proto i pružné, tedy funkční jako široká policejně-administrativní nálepka.446 

Jasná definice protikladné dvojice „usedlých“ a „potulných cikánů“ by v konečném důsledku mohla 

zcela zpochybnit samotnou obecnou kategorii. Dobová vymezení „usedlých cikánů“ se tak v kruhu vždy 

 
439 Např. RUDOLF KOŠŤÁK, Učebnice pátrací taktiky, Praha 1935, s. 83; JOSEF MAKOVEC, Něco o usedlých cikánech 
ze Slovenska, BS 2/1932, s. 62–64, zde s. 64. 
440 S.HOLUBEC, „We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former 
oriental chaos and disorder.“ 
441 Např. KAREL BEJSTA, Tajemství cikánských houslí, BS 2/1932, s. 152–153. 
442 J. MAKOVEC, Něco o usedlých cikánech, s. 63. 
443 J. VÁVROVSKÝ, Zločinci z povolání, s. 398–399. 
444 R. KOŠŤÁK, Učebnice, s. 83. 
445 D. SOUKUP, „Cikáni“ a česká vesnice, s. 15. 
446 Holandský historik Leo Lucassen dobový termín „cikáni“ charakterizoval jako „Ordnungsbegriff“ (pořádající 
pojem), tedy pomyslnou nálepku, která významným způsobem strukturovala jednání úřadů i dalších dobových 
aktérů. L. LUCASSEN, Zigeuner. 
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vracela k upevnění „cikánství“, přičemž, jak jsme viděli, tato vazba byla vyjadřována pomocí 

nejrůznějších biologických prvků – společná krev, rasová přináležitost nebo vrozený pud. 

 Dobový termín „potulní cikáni“ v tomto smyslu představoval především legislativní ústupek 

tvůrců československého zákona „o potulných cikánech“ z roku 1927 a způsob, jak definovat „cikány“ 

v co nejširším významu, aniž by tato norma z právního (formálního) hlediska mohla být označena za 

protiústavní. Avšak právě kvůli nejednoznačnosti legislativní definice se v počáteční fázi vytváření 

centrální daktyloskopické evidence „potulných cikánů“ v rámci celého Československa i jednotlivých 

lokalit vyskytovaly velké rozdíly v tom, kteří obyvatelé do ní byli zařazeni. Různorodé zacházení 

s legislativním pojmem tehdejším československým Romům a Sintům na počátku 30. let stále 

poskytovalo jistý manévrovací prostor a možnost úniku před nálepkou „cikánů“, a tudíž i před 

zařazením do policejní evidence. Ve stejném okamžiku se však tato různorodost stala předmětem 

zájmu centrálních policejních orgánů. Jejich záměr však neležel v tom zbavit kategorii veškeré 

nejednoznačnosti. Intence spočívala v zachování určité míry ambivalence tak, aby lokální policejní 

orgány měly relativně volné ruce při rozhodování o zařazení do evidence co největšího počtu „členů 

cikánského kmene“. 

 Takovou praxi charakterizoval skokový nárůst čísel „potulných cikánů“ zařazených do evidence 

mezi léty 1930 a 1934 i vzrůstající počet vydaných cikánských legitimací (viz tabulku č. 2). Zemský úřad 

v Bratislavě totiž neposlal podřízeným policejním orgánům pouze nové instrukce, ale také nově 

natisknuté formuláře cikánských legitimací, které měly ve svých obvodech během roku 1931 použít.447 

„Cikáni“ – nebezpečná populace 
Definitivní vytvoření tzv. cikánské evidence v roce 1928 provázela celková reorganizace četnictva. 

V lednu roku 1928 byly jednak vytvořeny četnické pátrací stanice, což byly lokální policejní orgány, 

které se specializovaly na „pátrací službu“ či jinými slovy „boj proti zločinnosti“.448 A současně 

ministerstvo vnitra rozhodlo o osamostatnění četnického oddělení při Poznávacím úřadu Policejního 

ředitelství v Praze, čímž vzniklo Ústřední četnické pátrací oddělení (ÚČPO) – specializovaný četnický 

expertní orgán, jehož úkolem bylo mimo jiné vést evidence „zločinců z povolání“ i „potulných 

cikánů“.449 

 Samotná registrace „potulných cikánů“ na území celého Československa probíhala více než dva 

roky, od léta 1928 do podzimu 1930. Zahájena byla v severních Čechách v červenci 1928 a skončit měla 

podle původního plánu v polovině srpna 1929 na území Podkarpatské Rusi.450 Celý proces registrace 

však byl nesmírně komplikovaný. Zapojeny do něj byly jak centrální úřady, tak orgány lokální policejní 

(četnické stanice) a politické (okresní úřady) správy. Vedle komunikační náročnosti a celkové 

obeznámenosti daných orgánů s celým procesem registrace tato operace vyžadovala také značné 

schopnosti lokálních četníků při daktyloskopování „potulných cikánů“. Konečný výsledek celé operace 

představovalo vytvoření komplexního evidenčního záznamu o každém jednotlivci v centrálním registru 

u Četnického pátracího oddělení v Praze, záznamu v daktyloskopické evidenci u místně příslušné 

četnické pátrací stanice, která dále vedla jak evidenci „domněle či skutečně“ trestných činů spáchaných 

„cikány“, tak i evidenci pohybu „cikánů“ („potulní cikáni“ totiž měli povinnost hlásit svou přítomnost 

obecním samosprávám), záznamu v evidenční knize o vydaných cikánských legitimacích u příslušného 

okresního úřadu a v neposlední řadě také předání správně vyplněné cikánské legitimace konkrétnímu 

„potulnému cikánovi“ či „cikánce“. Základ registru tvořily jednotlivé daktyloskopické karty, které 

nejprve lokální četnické stanice opatřily sejmutými otisky všech deseti prstů. Karty následně odeslaly 

 
447 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 205, Okresní úřad v Košicích (6. 8. 1931). 
448 P. MACEK, L. UHLÍŘ, Dějiny policie a četnictva, II., s. 59–63. 
449 Tamtéž, s. 58–59; M. DLOUHÝ, Století četnické kriminalistiky, s. 164–168. 
450 MZA, B-40, I. manipulace, k. 2541, 6. složka Soupis potulných cikánů, 1. příloha k oběžníku ministerstva vnitra 
(15. 16. 1928). 
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do Prahy, kde sídlilo ÚČPO a kde je četničtí experti vyplnili, případně opravili nesprávné údaje. 

Dokument opatřili jak klasifikačními (pořadovými) údaji, tak i doplňujícími osobními daty, např. starší 

záznamy v evidencích „zločinců z povolání“, rodinné vazby apod. Poté daktyloskopické karty putovaly 

na lokálně příslušné okresní úřady, které cikánské legitimace opatřily číslem, orazítkovaly je a vytvořily 

o nich záznam ve vlastní knize. Následně daktyloskopické karty i s připravenými legitimacemi získaly 

zpět lokální četnické stanice, které „cikánům“ legitimace předaly a „poučily“ je o jejich povinnostech a 

které kromě toho vyplnily speciální formulář o vydání každé legitimace její držitelce či jejímu držiteli a 

tento dokument spolu s finalizovanou daktyloskopickou kartou odeslaly zpátky do Prahy.451 

 Do množství materiálů, které na ÚČPO v těchto dvou letech přicházely poštou, je nutno 

započítat i nejrůznější spisový materiál, včetně záznamů z matrik farních úřadů, policejních spisů o 

domovském právu či občanství, podezření z trestných činů či přestupků, záznamy trestních rejstříků 

apod. Vedoucí „skupiny evidence potulných cikánů“, která čítala celkem čtyři četníky,452 uváděl, že 

během prvních dnů registrace obdrželo ÚČPO každý den několik set spisů denně. „Pošta byla donášena 

v cestovních kufrech,“ tvrdil Josef Mareš453 a dodával, že jeden den dostali téměř tisíc poštovních 

obálek.454 

„Zpracování se dělo takto: první skupina pomocníků se zaměstnávala otevíráním obálek, druhá 

skupina třídila spisy podle rodů, další skupina rovnala spisy, počítala přílohy a několik skupin 

provádělo zápis protokolu. Příslušníci ÚČPO klasifikovali a zjišťovali identitu podle otisků 

prstů.“455 

Vznikající evidence tak představovala relativně komplexní registr založený na daktyloskopii. Základní 

klasifikační údaj reprezentoval číselný kód, který nesl informaci o jedinečné kombinaci papilárních linií 

na bříšku prstů příslušného „potulného cikána“. Vytvořený registr však dále obsahoval celý soubor 

spisů, popis obličeje, informace o různých poznávacích fyzických znameních, včetně tetování či jizev, 

případně dokonce antropometrických údajů, a dále především záznamy v matrice. Ty četníkům 

umožňovaly sledovat mimo jiné i rodinné vazby v evidenci vedených „potulných cikánů“ a „cikánek“ (a 

do budoucna tedy sestavovat jejich rodokmeny), ale i celkovou věkovou skladbu sledované skupiny. 

 

CELKEM 1928 1929 1930 1932 1933 1934 1935 1936456 1937 

Legitimací 2 339 10 354 11 642 18 980 22 280 24 818 27 026 
30 326/ 
31 326 

34 329 

Vydaných 
duplikátů 

0 115 302 1 059 1 718 2 434 3 245 4 137 5 231 

Odejmutí 
legitimací 

x x 32 61 71 82 96 137 156 

„Tuzozemců“ 2 339 10 329 11 612 18 777 22 030 24 532 26 736 
29 935/ 
30 935 

33 973 

 
451 Tamtéž, oběžník ministerstva vnitra Soupis potulných cikánů (15. 6. 1928). 
452 ROBERT VÁŇA-SEMAKA, Dvacet let trvání bývalého ÚČPO, BS 12/1942, s. 99–106, zde s. 104. 
453 Josef Mareš (1891–1963): četnický expert, od roku 1928 vedl na Ústřední četnickém pátracím oddělení tzv. 
cikánskou evidenci; ve své práci policejní experta na „cikány“ pokračoval během druhé světové války na ÚČPO a 
později na Všeobecné kriminální ústředně i v poválečném období. 
454 R. VÁŇA, J. MAREŠ, Cikáni v Československu, s. 364. 
455 Tamtéž. 
456 Pro rok 1936 se v příslušné archivní složce nachází dvě rozdílná hlášení s identickým datem vytvoření. NA, f. 
ZČV, k. 1076, hlášení činnosti „cikánského oddělení“ za rok 1936 (7. 1. 1937). 
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„Cizozemců“ 10 25 30 97 100 131 135 165 176 

„Necikánů“ x x x 146 150 155 155 166 180 

Počet osob 
v evidenci 

x x 25.640 x 32.225 34.334 x 
35.406/ 
36.406 

36.790 

Tabulka č. 2: Čísla z policejní evidence „potulných cikánů“ z let 1928–1937 
(Zdroje: J. MAREŠ, Bilance a evidence cikánů za rok 1930; NA, f. MV-SR, k. 1318, hlášení Ústředního četnického pátracího 
oddělení (6. 2. 1931); NA, f. ZČV, invent. č. 885, k. 1076, roční hlášení z „evidence cikánů“; R. VÁŇA, J. MAREŠ, Cikáni 
v Československu.) 

Ačkoliv tvůrci zákona v létě roku 1927 před členy Národního shromáždění uváděli, že daktyloskopická 

registrace se bude týkat přibližně 15 tisíc obyvatel Československa,457 toto číslo bylo výrazně 

překročeno již po první vlně registrace v roce 1930. Do konce existence první republiky muselo 

cikánskou legitimaci u sebe nosit takřka 34 tisíc obyvatel, což je číslo o dva tisíce vyšší, než kolik 

„cikánů“ československé úřady zjistily při sčítání lidu v roce 1930 a o 18 tisíc nižší než počet obyvatel 

z nekompletní policejní evidence z let 1922–1927 (viz tabulku č. 1). Vedle čísel vydaných cikánských 

legitimací si četničtí experti z „Oddělení evidence cikánů“, jak byla „skupina evidence potulných 

cikánů“ běžně nazývána samotným vedením ÚČPO,458 vedli přehled o dalších téměř třech tisících 

obyvatelích, kteří byli označováni jako „cikáni“. Jednalo se převážně o děti mladší 14 let, které byly 

v některých případech také daktyloskopovány v rozporu se zněním zákona „o potulných cikánech“.459 

Z předložených čísel rovněž jednoznačně vyplývá, jak nepatrný poměr obyvatel registrovaných jako 

„potulní cikáni“ tvořili v zákoně uvádění „podobní tuláci po cikánsku žijící“. Pouze půl procenta 

obyvatel Československa, kteří byli nuceni u sebe neustále nosit cikánskou legitimaci, četníci označili 

za „necikány“, tedy jako „kramáře“ či „řemeslné kočovníky“.460 Vytvoření a následné fungování 

policejní evidence „potulných cikánů“ mělo podstatný efekt: celkovou racializaci (zrasovění) legislativní 

kategorie „potulní cikáni“. Ten se – jak ukážu dále v textu – následně promítl i do posunu 

kriminologického obrazu „cikánů“ a policejně-administrativní nálepky „cikánství“. 

 „Cikánská evidence“ se od roku 1928 stala významným nástrojem centrálních policejních 

orgánů i řadového československého četnictva. Přestože doboví aktéři její efektivitu zpochybňovali 

spíše výjimečně (viz kapitolu 7), sloužila výhradně ke zjišťování totožnosti „cikánů“ a jejich případné 

kriminální minulosti a nikoliv k usvědčení „potulných cikánů“ ze spáchání trestných činů. Na základě 

nalezených a identifikovaných otisků prstů na místě činu či na vražedných zbraních československé 

soudy ročně usvědčily pouze několik jednotlivců.461 Tato skutečnost odráží celkovou funkci dobových 

policejních registrů „zločinců z povolání“ jako pomyslného katalogu lidí, kteří zakrývají svou identitu, 

protože páchají trestné činy, a jehož prostřednictvím policejní orgány efektivně dohledají pachatele 

trestných činů. Evidence zločinců proto zrcadlily představu o existenci jakési „zločinecké třídy“ či 

„vrstvy“, jejíž kontrolou a přesnou identifikací bylo možné omezit zločinnost, resp. znesnadnit skrývání 

totožnosti pachatelů.462 Významný kontext široce sdílené představy, že naprostou většinu zločinů lze 

 
457 K tomu např. NA, f. MV-SR, k. 792, zpráva ministerstva vnitra (1. 6. 1927). 
458 Viz NA, f. ZČV, k. 1076, roční hlášení z „evidence cikánů“. 
459 V únoru 1931 uvádělo ÚČPO, že během předběžné registrace „potulných cikánů“ probíhající v roce 1927 byly 
rovněž daktyloskopovány děti mladší 14 let. NA, f. MV-SR, k. 1318, hlášení Ústředního četnického pátracího 
oddělení (6. 2. 1931). 
460 NA, f. ZČV, k. 1076, statistika „evidence cikánů“ na ÚČPO z let 1922–1931 (nedatováno). 
461 V roce 1932 se jednalo o jedenáct případů, následující rok šlo o tři případy a v roce 1935 o pouhé čtyři případy. 
Tamtéž, roční hlášení z „evidence cikánů“. 
462 Tento fakt lze pozorovat i na statistikách celkové četnické evidence „zločinců z povolání“. Zatímco během 
druhé poloviny 20. let přicházelo do expertního orgánu ročně jen několik málo desítek tisíc daktyloskopických 
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přičíst na vrub recidivistům, tvořily rozvoj kapitalismu, rozšiřování kapitalistických vztahů produkce a 

zesílení významu vlastnictví, jež se promítaly do trestních zákoníků i do imaginace zločinců rekrutujících 

se převážně z nižších sociálních tříd společnosti, tj. těch skupin obyvatel, kterým stávající řád nenabízel 

vizi sociálního, ekonomického anii politického vzestupu.463 

 Význam „cikánské evidence“ tedy s „bojem proti zločinnosti“ souvisel pouze nepřímo. Její 

hlavní účel spočíval ve vytvoření speciálního registru specificky vymezené skupiny, kterou policejní 

orgány i státní úřady považovaly za velice obtížně identifikovatelnou. Zjištění totožnosti současně 

znamenalo zjištění kriminální minulosti a z hlediska policejní praxe mělo rovněž zajišťovat jednoduché 

provádění policejní kontroly těchto osob, a tudíž celkový policejní dohled nad touto skupinou. Takový 

krok ze strany československé vlády ovšem nakonec znamenal, že čtvrtina jednoho procenta 

z celkového počtu obyvatel Československa ve 30. letech a – pro ilustraci – pravděpodobně více než 65 

procent Romů a Sintů žijících na území tohoto státu obdržela status občanství druhé kategorie.464 Jejich 

rovnoprávné občanské postavení bylo suspendováno a v jakémkoliv okamžiku interakce s policejními i 

jinými orgány exekutivy se mohlo proměnit v pozici „zločinců z povolání“. Registr „potulných cikánů“ 

totiž svým provedením i fungováním kopíroval existující policejní evidence „zločinců z povolání“, jejichž 

záběr a pravomoci rozšiřoval mimo dosavadní kolekci soudně usvědčených pachatelů trestných činů, 

recidivistů, i na plošně vybranou skupinu obyvatel Československa. V tomto směru lze hovořit o jisté 

podobnosti zákona „o potulných cikánech“ s praktikami imperiálních mocností v koloniích. K plošnému 

a preventivnímu uplatnění daktyloskopie totiž došlo pouze v souvislosti se „zločineckými kmeny“ 

(criminal tribes) v britské koloniální Indii na základě zákona z roku 1871 a v Evropě pouze v případě 

„cikánů“.465 

 Dalším efektem této policejní daktyloskopické evidence bylo jisté omezení suverénního 

postavení a rozhodování lokálních policejních orgánů v tom, kdo je či není „cikánem“. Ve 30. letech to 

již byla „cikánská legitimace“, která vytyčovala hranice platnosti univerzálních liberálních principů a 

která odlišovala rovnoprávné občanské postavení od pouhé státní příslušnosti s řadou významných 

omezení občanských práv. Držení tohoto dokumentu pak ovlivňovalo způsob zacházení s dotyčným 

jednotlivcem či skupinou osob při policejní kontrole, případně dalších úkonech (podrobná prohlídka a 

soupis majetku atd.). 

 
karet, „stop prstů a dlaní“ odebraných četnictvem na místě činů dorazilo přibližně tisíc, tj. méně než jedna 
desetina. NA, f. ZČV, k. 1076, koncept statistické tabulky z let 1922–1931 (nedatováno). 
463 CARLO GINZBURG, ANNA DAVIN, Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method, History 
Workshop 9/1980, 5–36, zde s. 25. 
464 Základem tohoto výpočtu je číslo 51 866, tedy celkový počet „cikánů“ získaný na základě nekompletní policejní 
evidence probíhající v Československu v letech 1922–1927. Na základě údajů týkající se povolání je ovšem zřejmé, 
že tato starší evidence, zasáhla mnohem více Neromů, než daktyloskopická evidence „potulných cikánů“. 
Například 12,3 % z celkového počtu „cikánů“ z Čech tvořili „komedianti“ (C. NEČAS, Českoslovenští Romové 
v letech 1938–1945, s. 14). Uvedený procentuální počet Romů a Sintů z Československa zasažených tímto 
registrem tedy byl s velkou pravděpodobností mnohem vyšší. 
465 Zákon „o zločineckých kmenech“ byl spíše než jedinou zákonnou normu sérií zákonů z různých částí britského 
koloniálního panství v Indii na přelomu 19. a 20. století. Důvod spočíval v propojení představ o zločinnosti a 
kastovním systému. „Zločinecké kmeny“ představovaly skupiny těch koloniálních poddaných, které měly žít 
neusedlým a kriminálním životem, jež dále předávaly svým potomkům. Součástí celého balíku státních opatření 
namířených vůči takto označeným skupinám obyvatel byla jak speciální, daktyloskopická policejní evidence, tak 
nucené usazení na vymezených místech, využívání k nucené práci či osidlování a zemědělskému využívání nových 
území atd. S. A. COLE, Suspect Identities, s. 66–68; PREETI NIJHAR, Law and Imperialism. Criminality and 
Constitution in Colonial India and Victorian England, Abingdon 2009, s. 117–136; MEENA RADHAKRISHNA, 
Dishonoured by History. “Criminal Tribes” and British Colonial Policy, New Delhi 2001. 
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Strategie a taktiky rezistence 
„To neexistovalo, aby to [cikánskou legitimaci] ňákej Cigán neměl, tenkrát jsme to měli všichni, i když 

jsme v tý obci žili od narození,“ vzpomínal v 90. letech František Daniel, který se narodil v roce 1921 ve 

Chvalkovicích na Hané.466 Právě proto, že cikánská legitimace byla svého druhu „cejchem“,467 tj. 

dokladem statusu občanů druhé kategorie, stala se také předmětem různých forem rezistence těch, 

kterým byla přidělena a kteří ji měli neustále nosit při sobě. 

 Pravděpodobně nejrozšířenější podobou rezistence vůči policejní snaze o evidování údajně 

nebezpečné a kriminální populace byla ztráta, zahození či poničení tohoto dokladu. Již v září 1929 

ÚČPO hlásilo ministerstvu vnitra, že dva „cikáni“, které četníci „přistihli“ v Plané u Mariánských Lázní, 

u sebe opakovaně neměli cikánské legitimace, přesto že je obdrželi již třikrát, což tamní četnictvo 

zjistilo na základě jejich daktyloskopování a korespondence s ÚČPO v Praze.468 Podle dobových statistik 

vydali četníci do konce roku 1937 celkem přes pět tisíc náhradních legitimací (duplikátů). Ačkoliv 

v legislativní normě nebyla záměrná ztráta či zničení legitimace přímo sankcionována, zahození 

cikánské legitimace se mohlo svým majitelům značně vymstít. Zákon „o potulných cikánech“ totiž 

stanovil nositelům cikánských legitimací jednak povinnost ohlášení ztráty tohoto dokladu do tří dnů a 

rovněž povinnost jej „na požádání předložit“ konkrétnímu policejnímu orgánu.469 V případě, že by 

dotyčný „potulný cikán“ toto neučinil, mohl být u okresního úřadu potrestán až jedním měsícem 

vězení.470 

 Dne 22. ledna 1931 kontroloval četnický strážmistr Hrůza ze stanice v Lesonicích (okres 

Moravské Budějovice) Václava a Karolínu Chotětických, kteří se živili prodejem nádobí. Hrůza byl 

zřejmě přesvědčen, že dotyční jsou „potulnými cikány“, a proto je vyzval k předložení „cikánských 

legitimací“. Václav Chotětický i Karolína Chotětická mu však průkazy předložit odmítli. Na základě toho 

je zmíněný četník zadržel, odvedl na četnickou stanici a zde daktyloskopoval. Dalším pátráním četník 

Hrůza zjistil, že Václav Chotětický obdržel legitimaci s číslem 8009 a Karolína Chotětická číslo 4027. 

Přestupkové řízení u Okresního úřadu v Moravských Budějovicích ovšem následovalo až téměř o dva 

roky později, v polovině prosince 1932. Během něho shledali úředníci oba uvedené „potulné cikány“ 

vinnými z nepředložení „cikánské legitimace“ po vyzvání policejního orgánu. Václav s Karolínou se však 

proti rozhodnutí odvolali k Zemskému úřadu v Brně, který rozhodnutí lokálního úřadu pozměnil na 

přestupek neohlášení ztráty „cikánských legitimací“ do tří dnů (§ 4 zákona „o potulných cikánech“). 

V době policejní kontroly strážmistrem Hrůzou tak oba vůbec neměli své cikánské legitimace při sobě. 

Zda se jednalo o výsledek jejich záměrného zahození či zničení, jasné není, avšak neohlášení jejich 

ztráty při kontrole naznačuje snahu vyhnout se intenzivnímu režimu policejní kontroly spojenému se 

statusem „potulných cikánů“.471 

 I přes uvedené vysoké maximální výše trestů za tyto přestupky vznikal pro obyvatele 

Československa, kteří byli zařazeni do evidence „potulných cikánů“, určitý potenciální prostor, který 

jim umožňoval se na přechodnou dobu vyhnout režimu policejní kontroly a dohledu. Ztrátu totiž mohli 

ohlásit až v situaci, kdy byli kontrolováni nebo zadrženi četnictvem a tím předejít případnému trestu. 

Současně, jak odhaluje výše popsaný případ z Moravskokrumlovska, přestupkové řízení u lokálních 

 
466 Rozhovor s Františkem Danielem z 18. 6. 1997 v Plzni pro Muzeum romské kultury. Citováno podle JANA 
HORVÁTHOVÁ, Dílčí příspěvek k zamyšlení nad povahou a působením zákona č. 117/1927 Sbzn. o potulných 
cikánech, s. 313. 
467 Tamtéž, s. 314. 
468 NA, f. MV-SR, k. 1318, zpráva Ústředního četnického pátracího oddělení (20. 11. 1929). 
469 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 4. 
470 Tamtéž, § 13 odst. 1. 
471 MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7016, spis Václav Chotětický a Karolína, výměr 
Zemského úřadu v Brně (9. 9. 1933). 
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politických orgánů mohlo trvat poměrně dlouhou dobu, po kterou mohli „potulní cikáni“ více či méně 

pokračovat v každodenním životě – podomním prodeji hliněného nádobí. 

 Snaha zbavit se nepříjemných dokladů měla velice různorodou podobu. V únoru roku 1931 

Zemský úřad v Brně na adresu Tomáše Ištvána uvedl, že se snaží zbavit své cikánské legitimace, která 

je mu údajně „na obtíž při jeho toulkách a brání mu v pohybu v území pohraničním“.472 Namísto zničení 

nebo ztráty ovšem Tomáš Ištván legitimaci opakovaně poštou „vracel“, „aby se mohl vymlouvati jen 

na to, že není držitelem cik. průkazů“.473 Vzhledem k existenci centrální daktyloskopické evidence 

„potulných cikánů“ měly tyto podoby snah o zbavení se cikánských legitimací pouze velice časově 

omezenou povahu, kterou ohraničovala příští policejní kontrola. Ani nevšední snaha Tomáše Ištvána 

nakonec neměla dlouhého trvání. V jejím důsledku jej lokální úřady opakovaně trestaly za nepředložení 

„cikánské legitimace“ a zároveň na sebe strhl o to větší pozornost policejních orgánů: „Okresní úřady 

v Mor. Budějovicích a v Jihlavě stejně jako ostatní okresní úřady budou Vaše chování přísně sledovati 

a v případě potřeby bude proti Vám zakročeno se vší přísností zákona.“474 

 V červenci 1938 hlásila četnická stanice Spišské Podhradie (okres Levoča), že místní „robotník, 

cigán“ Štefan Škop, kterému lokální úřady v roce 1929 vydaly „cikánskou legitimaci“, ji na konci dubna 

1938 „zastavil“ u místní obyvatelky Alžběty Ilášovej za „starší mužské šaty“. Při svém výslechu za důvod 

uvedl, že na oblečení neměl peníze.475 Ačkoliv je zřejmé, že hlavní motivaci nepředstavovala snaha 

uniknout policejnímu dohledu, nýbrž pořízení nového oblečení, skutečnost, že za ně ze svého majetku 

nabídl zrovna „cikánskou legitimaci“, tj. dokument o svém „cejchu“, naznačuje souvislost s rezistencí. 

Namísto strategie však lze hovořit, ba skoro spekulovat, o nízkoprofilové, jemnější vrstvě rezistenčních 

taktik, tj. jednání charakterizovaném improvizací a schopností si „poradit“ ve vytčeném poli, vystačit si 

v každodenním životě s omezenými prostředky.476 „Cikánská legitimace“ se v této konkrétní situaci 

stala z „cejchu“ platidlem, jehož hodnotu uznávala i obyvatelka obce Ilášová. Potenciální trest za 

záměrné zničení a její ztrátu symbolizoval význam Škopova závazku. V případě svého zastižení bez 

tohoto dokladu se totiž vystavoval vysokému trestu vězení. Avšak ve stejném okamžiku Škopovi toto 

„zastavení“ jeho legitimace, jež zapříčinil patrně aktuální materiální nedostatek, umožnilo 

v krátkodobé perspektivě získat potřebné oblečení, a ještě uniknout intenzivnímu policejnímu dohledu 

a kontrole. Ačkoliv s ním místní okresní úřad záhy po odhalení jeho jednání zahájil řízení za spáchání 

přestupku proti zákonu „o potulných cikánech“, protože, jak uvedl, „jest každý cigán povinovaný 

cigánskou legitimáciu vždy pri sebe nosiť“,477 na základě abolice bylo v prosinci 1938 zastaveno.478 I 

přes vysoké sankce tak někteří „cikáni“ v situacích materiální nouze, dokázali odklánět úsilí policejních 

orgánů o jejich neustálou kontrolu a dohled. Dlouhá doba přestupkového řízení, která v tomto případě 

trvala pět měsíců, jim současně poskytovala dodatečný prostor k dalšímu jednání, resp. mohla vést 

k otevření nových možností. 

 Mnohem méně četný způsob, jak se zbavit neustálé policejní kontroly, bylo využít dostupné 

právní nástroje a proti udělení cikánských legitimací se odvolat. Na rozdíl od zahození, zničení, 

„zastavení“ či odesílání legitimace vyžadovala obrana prostřednictvím práva nezbytný kulturní, sociální 

 
472 Tamtéž, spis Tomáš Ištván, výměr Zemského úřadu v Brně (27. 2. 1932). 
473 Tamtéž. 
474 Tamtéž, výměr Zemského úřadu v Brně (26. 10. 1932). 
475 Štátný archív v Levoči (ŠA Levoča), f. Okresný úrad v Levoči (OÚ Levoča), invent. č. 731, sign. 2013/1938, k. 
748, hlášení četnické stanice Spišské Podhradie (30. 7. 1938). 
476 K odlišení taktiky od strategie mě zde inspiroval francouzský historik Michel de Certeau, který se snažil nalézt 
způsob, jak v historiografii analyticky uchopit každodenní „umění si poradit“ (art of making do). Zatímco strategie 
podle něj souvisely s celkovou produkcí, uspořádaností a zaváděním určitého sociálního prostoru, taktiky měla 
charakterizovat práce s takto formovaným prostorem: jeho různorodé využití, manipulace a odchýlení či 
odklonění. MICHEL DE CERTEAU, The Practice of Everyday Life, Berkeley 1988, s. 29–42. 
477 ŠA, Levoča, f. OÚ Levoča, k. 748, hlášení četnické stanice Spišské Podhradie (30. 7. 1938). 
478 Tamtéž, výrok Okresního úřadu v Levoči (20. 12. 1938). 
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či finanční kapitál, aby dotyční mohli žádost sami napsat a podat, nebo o takovou službu požádat 

známé či sousedy, či si mohli dovolit zaplatit advokáta. Jestliže v případě výše představených strategií 

či taktik byla dlouhá jednací doba státních a policejních úřadů značnou výhodou, u obrany 

prostřednictvím práva tvořila naopak jednu z významných nevýhod. 

 Jednu z rodin, kterou českoslovenští četníci během realizace soupisu „potulných cikánů“ v roce 

1929 zadrželi a daktyloskopovali, představovala šestičlenná rodina Hauerů. Četníci ze stanice v Místku 

(dnes Frýdek-Místek ve Slezsku) její příslušníky považovali za „rasové cikány z místa na místo se 

toulající“ a za „práce se štítící“ osoby „po cikánsku žijící“.479 Důvod spočíval v tom, že rodina se svými 

„obytnými kočovnými vozy“ pravidelně navštěvovala místní dobytčí trhy a během této doby tábořila 

v okolí Místku. Za „práce se štítící“ je četníci označili přesto, že legálně provozovali obchod s koňmi.480 

Hauerovi, německy hovořící Sintové,481 si v listopadu 1930 v Místku najali advokáta Emila Finka, 

kterého požádali, aby jim sepsal odvolání proti zařazení do evidence „potulných cikánů“. Hauerovi 

uváděli, že měli v Nové Bělé (dnešní část Ostravy) vlastní domek a živili se provozováním kočovných 

živností, brusičstvím a „koňským handlem“, na které měli platné živnostenské listy.482 Kromě toho proti 

zařazení do policejního registru namítali, že žijí ve společné domácnosti se svými manželkami, příp. 

družkami, a nejsou „cikánského původu“.483 Protože jim zařazení mezi „potulné cikány“ výrazně 

ztěžovalo provozování jejich živností, když na ně policejní orgány pohlížely jako na „skutečné cikány, 

neb tuláky, práce se štítící a dle toho se s jimi jedná“, požádali svého advokáta ještě o vyplnění a 

odeslání žádosti o vydání občanských legitimací.484 Hauerovi tudíž usilovali nejen o zpochybnění 

druhořadého občanského statusu, ale rovnou o formální uznání rovnoprávného občanství. 

Prostředkem k dosažení tohoto cíle měly být občanské legitimace, tedy takový doklad, který nebyl 

spojen s neustálým policejním dohledem a trvalou registrací u československého četnictva vedle 

„zločinců z povolání“. 

 Na rozdíl od argumentace rodiny Hauerů ovšem Okresní úřad v Moravské Ostravě v březnu 

1932 uváděl, že v Nové Bělé nevlastní domek, nýbrž se tam pouze zdržují v zimních měsících ve svých 

obytných vozech. Pouhá tato skutečnost dotyčnému úřadu stačila k rozhodnutí předloženému 

odvolání nevyhovět.485 Proti zamítavému rozhodnutí se však Hauerovi prostřednictvím svého advokáta 

opět odvolali k nadřízenému Zemskému úřadu v Brně.486 Následně se tento úřad obrátil na Policejní 

ředitelství v Moravské Ostravě se žádostí o zjištění, „zda se jedná o cikány rasové z místa na místo se 

toulající, či o tuláky práce se štítící, žijící po cikánsku, zejména zda byli trestáni pro potulku, krádeže a 

zda se toulají světem, taboříce na pastviskách“.487 Na základě pátrání lokálních četnických stanic dospěl 

obvodní policejní inspektor Růžička k závěru, že Hauerovi „nejsou sice podle pleti rasovými cikány“ a 

neovládají „cikánskou řeč“, ale jsou „částečně spřízněni s rodinami Serynků a Růžičků, které dlužno 

považovati za rasové cikány“.488 Příslušný úředník tedy v podstatě neodpovídal na to, na co se jej 

nadřízený orgán ptal, což odhaluje jeho předporozumění pojmu „potulný cikán“, které se opíralo o 

„rasová“ kritéria jako barva kůže, jazyk a pokrevní vazby. Důvodem Růžičkova tvrzení bylo, že Adolf 

Hauer, „hlava rodiny Hauerových“, „žil v poslední době 9 roků v konkubinátě s rasovou cikánkou 

Antonií Serynkovou“ a současně Eduard Serynek, syn Antonie, žil v „konkubinátě“ s Janou Hauerovou, 

 
479 MZA, f. B-40, II. manipulace, k. 7026, hlášení Četnické stanice v Místku (11. 5. 1931). 
480 Tamtéž. 
481 Za Sinty je lze označit z toho důvodu, že se s tímto vymezením identifikuje jejich potomek. 
482 Tamtéž, žádost sepsaná Emilem Finkem, advokátem v Místku (12. 12. 1930). 
483 Tamtéž. 
484 Tamtéž. 
485 Tamtéž, výměr Okresního úřadu v Moravské Ostravě (12. 3. 1931). 
486 Tamtéž, žádost Emilem Finkem, advokátem v Místku (2. 4. 1931). 
487 Tamtéž, dotaz Zemského úřadu v Brně (23. 4. 1931). 
488 Tamtéž, hlášení Policejního ředitelství v Moravské Ostravě (11. 6. 1931). 
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dcerou Adolfa Hauera.489 Načrtnuté rodové vazby rekonstruovali četníci na základě materiálů 

z centrální „cikánské evidence“, kde součást velice rozmanitého materiálu měly tvořit také „matriky“ 

– typ dokumentů umožňující sestavovat a sledovat pokrevní pouta těch „cikánů“ zařazených do 

registru. Policejní úředník je pak doprovodil komentářem, že Hauerovi „kočují (…) ve svých obytných 

vozech po celé republice“, zejména po dobytčích trzích, a přitom táboří ve vesnicích.490 

 Použití nálepky „potulných cikánů“ a zařazení širší rodiny Hauerů do policejního registru se 

opíraly o jejich rodinné vazby s romskou rodinou Serynků a skutečnost, že větší část roku netrávili 

usedle, nýbrž provozovali kočovné živnosti. Samotný obvodní policejní inspektor Růžička konstatoval, 

že právě kvůli tomu, že se na Moravskoostravsku zdržují pouze po část roku, není možné stanovit, 

„možno-li je dle způsobu života považovati za práce se štítící tuláky“.491 Hlavní argumentační linie 

žádostí rodiny Hauerů o vyjmutí z policejní daktyloskopické evidence spočívající v dokládání 

„spořádaného života“ – legálního provozování kočovných živností a rodinného života – se daný 

policejní orgán při svém šetření nedotkl. Namísto jednoznačného doložení opaku, tedy „štítění se 

práce“ a páchání kriminality, se policejní orgány spokojily s doložením jejich příslušnosti k „cikánství“ 

skrze pokrevní svazky a neusedlý život. 

 Celé odvolací řízení však bylo z formálního důvodu zastaveno, protože původní odvolání 

neobsahovalo doklad o plné moci.492 Přestože tak rodina Hauerů vynaložila – ať již finanční či jiné – 

prostředky za tím účelem, aby se svému označení za „potulné cikány“ bránila, ani najmutí právního 

profesionála jim nezajistilo splnění formálních požadavků odvolání. Navíc neukončené řízení trvalo dva 

roky. Jestliže se v odvolávání proti zákonu „o potulných cikánech“ stěží vyznal profesionální advokát, 

který se nejprve chybně obrátil přímo na ÚČPO namísto na politické úřady,493 je otázkou, jakou šanci 

v komunikaci s úřady mohli mít nemajetní usedlí Romové. 

 Případ rodiny Hauerů rovněž prohlubuje naši představu o praxi legislativního pojmu 
„potulných cikánů“ a jeho porozumění ze strany různých lokálních policejních orgánů, tj. četnictva i 
státní policie. Vzhledem k faktickému přenesení celkové dokazovací povinnosti při odvolacím řízení 
z policejních orgánů na samotné obyvatele, kteří byli do registru „potulných cikánů“ začleněni, hrály 
významnou roli představy o společenských normách – „spořádanost“, „usedlost“, „rodinný život“, 
„způsob obživy“ apod. – a jejich výklady. Jinými slovy řečeno, namísto toho, aby měli četníci povinnost 
při registraci konkrétních obyvatel mezi „potulné cikány“ doložit jejich „potulnost“, „štítění se práce“ 
a celkovou nebezpečnost pro „veřejný pořádek“, byli to právě tito obyvatelé, kteří se snažili odvrátit 
presumpci viny a vyložit svůj život co nejvíce v souladu se společenskými normami. Při výše popsané 
charakteristice „cikánství“ jako známky odlišnosti od „normální společnosti“ a její celkové 
kontaminační funkci stavěli obyvatelé, kteří byli označeni za „potulné cikány“, svá odvolání na snaze o 
co největší distanci od jakýchkoliv známek „cikánství“ a od „cikánů“ vůbec. 
 Například Josefa a Alžbětu Vaškovi z Uherskohradišťska zařadili místní četníci do 

daktyloskopické evidence proto, že se v zimě zdržovali v „cikánském táboře“ v jedné obci tohoto 

politického okresu a v létě odcházeli za prací „do blízkého okolí“.494 Z pohledu četníků z Hluku (okres 

Uherské Hradiště) představovala rozhodující znak ta skutečnost, že Josefa a Alžbětu Vaškovi „nelze 

považovati (…) za trvale usedlé občany“.495 Pouhé zdržování se v blízkosti „cikánů“ tak v kombinaci se 

sezonní prací v očích četníků stačilo, aby jako „cikány“ vnímali rovněž manžele Vaškovi. 

 V tomto smyslu prováděli četníci v obci Dešná (okres Zlín) šetření o rodině Chotětických, jejichž 
rodinná historie byla poznamenána právě kontakty s „cikány“. „Na svých cestách se Stehlíková [matka 

 
489 Tamtéž. 
490 Tamtéž. 
491 Tamtéž. 
492 Tamtéž, vyjádření Policejního ředitelství v Moravské Ostravě (22. 3. 1933). 
493 Tamtéž, žádost sepsaná Emilem Finkem, advokátem v Místku (12. 12. 1930). 
494 Tamtéž, spis Josef a Alžběta Vaškovi, výměr zemského úřadu v Brně (nedatováno). 
495 Tamtéž. 
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Karolíny Chotětické] scházívala s různými individui jako: cikány, potulnými brusiči, a práce se štítícími 
osobami, s nimiž se s rodinou slučovala a tábořila po lesích a pastvištích, kdež pod širým nebem vařili 
a nocovali,“ uvádělo místní četnictvo.496 Taková argumentace hrála při zařazení konkrétních obyvatel 
Československa do policejní daktyloskopické evidence „potulných cikánů“ stejnou roli jako záznamy 
v trestním rejstříku. Kategorie nebezpečnosti těchto osob ve vztahu k „veřejnému pořádku“, která 
existenci daného registru na veřejnosti ospravedlňovala, rovněž nebyla jasně definována. Vedle 
nebezpečí plynoucího ze samotné podstaty „potulného“, resp. „neusedlého“ života není zřejmé, zda 
se policejní orgány zaměřovaly pouze na počet záznamů v trestním rejstříku anebo výrazněji 
diferencovaly mezi jednotlivými typy přestupků a trestných činů. Vzhledem k dobovým formám 
sociální marginalizace „cikánů“ již v době Rakouska-Uherska, která značně omezovala prostor pro 
naplnění dobových společenských norem „řádného výdělku“ či „poctivé obživy“, jež sloužily k rozlišení 
mezi kriminálním a nekriminálním jednáním, množství záznamů „cikánů“ v jejich rejstřících bylo 
relativně vysoké, tj. zrcadlilo především dříve načrtnutou marginalizaci (viz kapitolu 1). V případě 
odvolání rodiny Chotětických četníci nečinili rozdílů mezi třinácti tresty Anny Stehlíkové za potulku, 
žebrotu a drobné krádeže, třemi tresty její dcery Karolíny Chotětické za drobnou krádež a potulku a 
mnohočetnými tresty pro Tomáše Ištvána, které vedle tuláctví, žebroty a drobných krádeží zahrnovaly 
také podvody, a dokonce odsouzení za vraždu. 
 Převrácení rolí při dokazování a otázka udržování sociálních kontaktů s „cikány“ ostatně 
zdůrazňovalo samotné vedení československého četnictva: 

„Byl-li někdo podělen cikánskou legitimací při nahodilém styku s cikány, může vždy požádati 

okr. úřad o zrušení cikánské legitimace. Okolnost, že v podobném případě se řádně přezkouší 

minulost takového jedince, je jen k jeho prospěchu a později si dá jistě dobrý pozor, aby se 

lehkomyslně nepřidružoval k cikánům, nebo nevyhledával jejich společnost.“497 

K rozpoznávání „přidružování“ se či „styku“ s „cikány“ sloužily vedle nashromážděného spisového 
materiálu v policejním registru také výše zmíněné „matriky“. Jejich prostřednictvím četníci, a i politické 
úřady, rozhodující při odvolacích řízeních, mezi „potulnými cikány“ a „podobnými tuláky“ konstruovali 
pokrevní vazby jako u rodiny Hauerů. Policejní registr tak v případě potřeby umožňoval sestavovat i 
rodokmeny „cikánů“, které dále zhmotňovaly biologické, „rasové“ definice „cikánství“. 

* 

Při porovnání dvou kategorií čísel, které ÚČPO v případě „cikánské evidence“ sledovalo, tj. počty 
duplikátů cikánských legitimací a počty případů odejmutí těchto dokladů obyvatelům ČSR, je mezi nimi 
patrný řádový rozdíl (viz tabulku č. 2). Na základě analýzy lze usuzovat, že rezistence vůči „cikánským 
legitimacím“ nabývala spíše nejrůznějších – pro historiky a historičky jen stěží zachytitelných – forem 
zničení, zahození a „zastavení“ než využívání právních prostředků. Zdá se, že takový postup volili 
především provozovatelé kočovných živností (brusiči, obchodníci koňmi, prodejci nádobí či 
galanterního zboží), kteří se snažili udržet svůj způsob obživy i sociální status. Ti právě proto, že byli ve 
svém každodenním životě „potulným cikánům“ nejblíže, poněvadž s nimi sdíleli tábořiště, potkávali se 
spolu na trzích a vytvářeli mezi sebou rodinné či jiné sociální vazby, usilovali o co největší distancování 
se od dobové nálepky „cikánství“, a tudíž od intenzivního a trvalého policejního režimu kontrol a 
dohledu (viz kapitolu 3). 

„Biologie cikánů“: od populace k „rase“ 
Jestliže jeden z autorů osnovy zákona „o potulných cikánech“, ministerský úředník Vratislav Kalousek, 
v roce 1927 ve svém oficiálním výkladu této normy, který byl určen všem zainteresovaným orgánům, 
prohlásil, že „jde (…) o boj proti zastaralému zlu, spočívajícímu v základě v tom, že žije mezi námi 

 
496 Tamtéž, spis Václav a Karolína Chotětických, hlášení Velitelství četnické stanice v Dešné (20. 2. 1930). 
497 Viz „poznámku redakce“ Bezpečnostní služby k textu J. ŽÁK, Potulní cikáni, s. 107. 
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element naší kultuře a našemu sociálnímu pořádku cizí, ba nepřátelský“,498 policejní registr ve 30. 
letech tento dříve těžko popsatelný „element“ učinil uchopitelným. Speciální daktyloskopická evidence 
umožnila nejen z nerozpoznatelné skupiny obyvatel učinit rozpoznatelné jednotlivce (občany druhé 
kategorie), ale zároveň tuto skupinu zachytit jako kolektivní jednotku – odlišnou a nebezpečnou 
populaci. Přinést přesné informace o „cikánech“ jako skupině tvořilo jeden ze základních cílů vytvořené 
evidence a ze zdrojů postavení četnictva jako expertní autority při popisech „cikánů“. 
 V momentě, kdy českoslovenští četníci interpretovali data z „cikánské evidence“ za účelem 
zachycení celé této skupiny obyvatel Československa, hledali pomoc u antropologie, tj. vědecké 
disciplíny, která stála u zrodu zvědečťování policejní praxe. Zásadní význam získala mezi 
československými kriminalisty ve 30. letech 20. století monografie antropologa a školního inspektora 
Františka Štampacha s názvem „Cikáni v Československé republice“ z roku 1929.499 
 Štampach ve své knize v první řadě přinesl vymezení „cikánů“ jako specifického fyzického 

(antropologického) typu: 

„Cikáni v Československu jsou rasovou skupinou velmi tmavé barvy očí a vlasů, u nichž plavá 

barva vlasů je vzácnou, hnědožluté pleti, velmi zdravého chrupu (…), rovného nosu, šikmého 

čela (…), mesocefalní a středně vysokého těla.“500 

Typ představoval sice výsledek průměru naměřených hodnot tělesné konstituce, tvarů hlavy a 

pigmentace, ale jeho specifičnost Štampach konstruoval vždy ve vztahu k nejrůzněji (národnostně, 

rasově, nábožensky, geograficky i státně) definovaným lidským skupinám – od Čechů přes Tatary a Indy 

k americkým „bělochům“ a „černochům“.501 

 Zásadní bylo, že takto definovaná fyzická odlišnost „cikánů“ Štampachovi sloužila k interpretaci 

nejrůznějších historických, geografických, sociálních, ekonomických a dalších souvislostí. Údajná 

izolovanost cikánů mezi jednotlivými evropskými národy spočívala v odlišném „rasovém charakteru“ 

cikánů, resp. jejich „rasové čistotě“.502 Jinými slovy řečeno, zatímco „židé“ coby další izolovaná skupina 

se podle Štampacha od Evropanů odlišovali svou kulturou, „cikáni“ představovali biologicky 

vymezitelnou skupinu, „rasu“. Tuto „rasu“ Štampach dále rozčlenil podél evoluční hierarchické škály 

vývoje od údajných primitivů („původních kočovníků“) k civilizovanějším polo-usedlým „cikánům“ a 

„cikánům“ nelišícím se způsobem života od „necikánů“. Rozdíl mezi „kočovníky“ a „usedlými“ dále kladl 

do souvislosti se stupněm „rasového promíšení“. Zatímco „kočovníci“ – „rasově izolováni“ – stále ještě 

udržovali „primitivní komunismus“ spojený s pácháním zločinnosti,503 „usedlí“ se již údajně vyvíjeli 

v „přechodné typy mezi necikány a cikány“.504 Kočování v tomto smyslu Štampach považoval za „rasový 

znak“. 

 Štampachovo dílo stálo v širším kontextu meziválečné československé antropologie, vědecké 

disciplíny již od svého vzniku na konci 19. století úzce propojené s agendou českého národního hnutí.505 

Myšlenka československého státního národa a existence početných národnostních menšin se 

v antropologickém bádání projevily v posunu zájmu od zdůrazňování specifik „českého národního 

 
498 V. KALOUSEK, Zákon o potulných cikánech I., s. 223. 
499 F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice. 
500 Tamtéž, s. 24. 
501 Tamtéž, s. 30. 
502 Tamtéž, s. 25. 
503 Tamtéž, s. 47. 
504 Tamtéž, s. 48. 
505 TOMÁŠ HERMANN, Antropologie, evoluční teorie, život národa, in: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. 
Sborník příspěvků z 29. sympozia k problematice 19. století, Praha 2010, s. 15–26; F. HERZA, Anthropologists and 
Their Monsters. Ethnicity, Body, and Ab/Normality in Early Czech Anthropology, East Central Europe 43/2016, 
s. 64–98. 
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typu“ k pozitivnímu hodnocení „rasového míšení“,506 které bylo zejména v průběhu 30. let dáváno do 

kontrastu k nacistické „rasové teorii“. Odmítnutí ideálu „čisté árijské rasy“, její nadřazenosti a důraz na 

„rasovou smíšenost“ československého obyvatelstva se však automaticky nevylučovalo s úvahami o 

nebezpečí „přimísení méněcenných prvků“, které bylo z hlediska eugeniky nutno eliminovat (izolovat 

nebo sterilizovat), a s upevněním „bělošské nadřazenosti“.507 Štampachův význam spočíval v tom, že 

odmítl dobově rozšířenou tezi o „rasové degeneraci“, a kladné hodnocení „rasového míšení“ 

československých antropologů přenesl i na „cikány“.508 „Splynutí rasy cikánské s lidem necikánským 

bylo by jen prospěšné našemu lidu,“ konstatoval český antropolog doslova.509 Ani v jeho pojetí se však 

nejednalo o všechny „cikány“, nýbrž jen o ty, kteří by jak svým „tělesným zjevem“, tak i „duševními 

vlastnostmi“ obohatili československý národ.510 Nositele těchto kladných vlastností Štampach spojoval 

s „pravými cikány“ ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.511 

 Štampachova publikace československým kriminalistům pomáhala tematizovat „cikánství“ 

jako biologickou, „rasovou“ odlišnost a zároveň o „cikánech“ uvažovat ve vztahu k evolučnímu vývoji 

lidstva (pokroku směrem k „moderní“, „civilizované“ společnosti).512 Antropologické vědění o 

„cikánech“ poskytlo jednak vědeckou legitimitu biologickému vymezování „cikánství“ a současně tato 

různá biologická vymezení na základě vágních kritérií „krve“ či „pudů“ zastřešilo pojmem „rasa“. 

Ústřední dynamický prvek nadále představovala otázka „primitivnosti“ či „zaostalosti“, tedy stanovení 

stupně civilizovanosti, a tudíž i nebezpečnosti pro „normální obyvatelstvo“ a „civilizovanou společnost“ 

československého národního státu. 

 Snahy přinést ucelenější pohled na „cikány“ jakožto nebezpečnou populaci a tím přispět do 

debat o „cikánské otázce“ na konci 30. let podnítilo samo vedení četnictva. V roce 1937 vypsala 

redakce „Bezpečnostní služby“ soutěž. Jakýkoliv řadový četník či četnický důstojník mohl odevzdat 

odbornou esej na jedno ze tří předepsaných témat. Nejvíce textů redakci dorazilo na téma „Biologie 

cikánů v ČSR“, jehož název inspirovala kapitola Štampachovy knihy. Následně redakce časopisu 

publikovala tři vítězné texty.513 

 Oldřich Pinkas514, autor vítězného textu a náměstek velitele ÚČPO, svou esej považoval za 

příspěvek k uplatňování proticikánského zákona z roku 1927, který podle něj kvůli nedostatečnému 

provádění kontrol a současně špatné práci obcí a živnostenských úřadů neučinil „cikánskému zlu“ 

přítrž. Biologii, spolu s etnografií, připisoval zásadní roli, protože měla podle něj přinést přesnější 

definici pojmů „cikán“ a „cikánský život“, které v zákoně údajně nemohly být uvedeny.515 Tato klíčová 

role biologie se výrazně promítla do obsahu textu a použité terminologie. Jako „Historii a biogeografii 

cikánů“ označil Pinkas popis migrace „cikánů“ z Indie do Evropy. „Ekologie“ zahrnovala jak celkové 

 
506 J. MATIEGKA, Plemeno a národ; E. RÁDL, Rassové theorie a národ. 
Podobně tomu bylo i v dalších evropských zemích viz M. TURDA, Modernism and Eugenics. 
507 JIŘÍ MALÝ, Rovnocennost evropských plemen po stránce tělesné, in: Rovnocennost evropských plemen a cesty 
k jejich ušlechťování, (ed.) Karel Weigner, Praha 1934, s. 47–60. 
508 F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice, s. 49. 
509 Tamtéž. 
510 Tamtéž. 
511 Tamtéž, s. 44. 
512 Výklad Štampachova díla srov. R. PIVOŇ, František Štampach; VICTORIA SHMIDT, KAREL PANČOCHA, Building 
the Czechoslovak nation and sacralizing peoples’ health: the vicissitudes of disability discourse during the 1920s, 
Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 25/2017, s. 1–23, zde 15–17. 
513 Soutěž, BS 6/1936, s. 41; C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 25–26. 
514 Oldřich Pinkas (1886–1960): četnický expert, úředník 13. oddělení ministerstva vnitra, od r. 1933 nejprve 
náměstek a od r. 1939 i velitel Ústředního četnického pátracího oddělení až do začlenění tohoto orgánu do 
Všeobecné kriminální ústředny (1942). 
515 OLDŘICH PINKAS, Biologie cikánů II, BS 7/1937, s. 130–135, zde s. 131. 
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statistiky, tak i otázku jazyka a kriminality. V „Psychologii“ se Pinkas věnoval umění (hudbě) a 

náboženství. Štampachův popis „typických cikánů“ lze nalézt v části nazvané „Morfologie a ontogenie“. 

 V centrální pasáži o zločinnosti „cikánů“ Pinkas na jedné straně zdůrazňoval, že jakkoliv 

altruistický („humánní“) kriminalista může být, vždy musí uznat, že „cikáni kradou, jsou zbabělí a 

mstiví“.516 Na straně druhé dodával, že je pro ně třeba mít i omluvu. Zločinnost, která se údajně 

předávala dědičně, pro něj představovala projev „primitivnosti a zaostalosti cikánů“.517 Bojovat s ní 

bylo možné prostřednictvím kultury,518 zejména výchovou. Pinkasova argumentace tedy kopírovala 

starší osvícenské diskurzy a napětí mezi policejní represí a nutnou státní intervencí ve prospěch 

asimilace. Tato v podstatě „civilizační mise“, šíření kultury mezi údajně primitivní a zaostalou populací, 

měla spočívat v budování speciálních škol a souvisela se symbolickými geografiemi Československa – 

týkala se Slovenska a Podkarpatské Rusi.519 Pinkas v podstatě kráčel ve stopách, které učinil antropolog 

Štampach. Jeho vizi také tvořila asimilace chápaná jako „rasové míšení“, a nakonec i „splynutí cikánů“ 

s „necikány“, které se mělo uskutečnit na „východě republiky“. 

 Hlavní linii druhé oceněné eseje, jejímž autorem byl Josef Mareš, pověřený vedením tzv. 

cikánské evidence, představoval motiv „rasové čistoty cikánů“ a jejich případného úpadku. Pečlivé 

odlišování „cikánů“ na „bílé“, „černé“, „pravé“ apod. doprovázel Mareš pasážemi o uzavírání svazků a 

popisem jejich sexuality. Rozmanité formy kriminality, jimiž Mareš nešetřil, vysvětloval s odvoláním na 

Štampacha jako projev „primitivity“ a „rasové“ odlišnosti.520 Ačkoliv stejně jako Pinkas kladl důraz na 

výchovu dětí „cikánů“, nabývala v jeho pojetí podoby speciálního disciplinačního režimu. Hlavní slovo 

totiž měla hrát tvrdá, vojenská kázeň a disciplína. I když identicky jako antropolog Štampach i jeho 

nadřízený Pinkas viděl cíl v asimilaci z „rasového“ hlediska „cizího prvku“, jeho tón nebyl tak 

optimistický. „Cikáni“ měli ještě na dlouho zůstat „trýzní venkova“, kočovníky, kteří se jen málo snaží 

o „přizpůsobení“ k okolnímu obyvatelstvu – „řádným občanům“.521 

 Jestliže první dvě eseje pocházely od důstojníků-expertů z ÚČPO, autorem třetí oceněné eseje 

byl četník z terénu sloužící na Kroměřicku a autor „Slovníčku cikánské hantýrky“ Ludvík Machala.522 

Také základ jeho textu představovala Štampachova kniha, jejímiž citáty svou esej prokládal. V celkové 

interpretaci se však Machala se Štampachem zásadně rozcházel. Namísto Štampachova 

romantizujícího ideálu „pravých cikánů“ postavil jejich „rasovou degeneraci“, jejíž znaky pozoroval ve 

všech oblastech jejich života.523 Degeneraci též vyvozoval ze skutečnosti, že „cikáni“ se během 

historického vývoje necivilizovali a zůstali na tom stupni („divoký kočovný kmen“), v jakém původně 

dorazili do Čech.524 S představou degenerace „cikánů“ šla ruku v ruce obava z jejich „míšení 

s necikány“.525 Ta se nicméně netýkala východu Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde měla žít řada 

„bílých cikánů“, které Machala považoval za fyzicky neodlišitelné od „necikánů“.526 Barva kůže tedy 

v jeho myšlení odhalovala postavení „cikánů“ na vývojové, evoluční linii lidstva. S odkazem na jejich 

 
516 Tamtéž, s. 130. 
517 Tamtéž. 
518 Tamtéž, s. 134. 
519 Tamtéž, s. 135. 
520 J. MAREŠ, Biologie cikánů III, BS 7/1937, s. 302–305, zde s. 303. 
521 Tamtéž, s. 304. 
522 M. DLOUHÝ, Záhadné příběhy z pátrací služby, Praha 2004, s. 63; L. MACHALA, Slovníček cikánské hantýrky. 
523 L. MACHALA, Biologie cikánů I., BS 8/1938, s. 57–60, zde s. 60. 
524 Tamtéž, s. 57. 
525 V tomto směru se mohl implicitně opírat o jiné dobové československé antropologické či etnologické 
publikace. Např. etnolog Karel Chotek v případě míšení „cikánů“ s „necikány“ rozlišoval mezi průběhem tohoto 
procesu na západě a na východě Československa: „Na západě se s nimi mísily odpadky ostatní společnosti, 
odpadky sociální i morální. Zde také nejvíce utrpěla jejich somatická i psychická osobitost.“ KAREL CHOTEK, Rasa 
a kultura, in: Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování, s. 121–134, zde s. 130. 
526 L. MACHALA, Biologie cikánů I, BS 8/1938, s. 59–60. 
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údajnou nekontrolovatelnou sexualitu Machala vykreslil „cikány“ jako nebezpečnou hrozbu, s níž bylo 

nezbytné se vypořádat komplexněji, než pouhou standardní výchovou a policejní kontrolou a 

dohledem. 

„Ze všeho, co jsem zde uvedl, je patrno, že otázka cikánů je u nás velmi palčivá. Jsou to 

individua, kterým je nutno věnovati pozornost a čeliti jejich zlořádům, poněvadž necháme-li je 

tak, jak žijí nyní, pak ovšem bude těžko přivésti je k pořádnému životu, nehledíc ani k tomu, že 

se cikáni velmi rozmnožují a jejich děti nejsou o nic lepší svých rodičů, ba naopak lze pozorovati, 

že jsou horší a nenapravitelnější. 

 Bylo by velmi účelné vykázati cikánům nějaké hospodářské komplexy, přiděliti, jim 

půdu [,] a tak je přinutiti k práci (…).“527 

Machalovo pojetí asimilace tak bylo již značně represivní a opíralo se o potřebu rázných státních 

intervencí, které ospravedlňovala obava z populačního nárůstu „cikánů“ a nemožnosti je jakousi 

přirozenou cestou – bez speciálních státních zásahů – začlenit mezi „normální obyvatelstvo“ žijící 

„pořádným životem“. 

 Zřetelnou červenou niť vítězných textů tvořil zájem jejich autorů – četníků zodpovědět otázku, 

zda jsou „cikáni“ napravitelní a jakým způsobem. V tomto bodě se kriminologické popisy „cikánů“, 

které dříve souvisely hlavně s lokální policejní praxí kontroly a dohledu, provazovaly s vývojem na poli 

kriminologických teorií, kde během 30. let docházelo k posunu směrem ke „kriminálněbiologickému“ 

paradigmatu. Jeho ústřední kategorií byla právě „ne-/napravitelnost“. „Kriminální biologie“ měla 

sloužit jako expertní nástroj k rozlišení „nenapravitelných“ recidivistů („zločinců z povolání“) od 

„napravitelných“ prvopachatelů, které mělo vést k odlišným způsobům zacházení s oběma 

skupinami.528 „Kriminální biologie“ prohloubila dominanci biologie, resp. přírodních věd, jako nástroje 

k vysvětlování kulturních, sociálních a dalších rozdílů a stávajících společenských hierarchií. Jakékoliv 

odchylky od žádoucích společenských norem bylo následně možné považovat za projevy „chorob“, 

„rasové méněcennosti“ apod.529 

* 

Z předložené analýzy zřetelně vystupuje racializace dobové kategorie „cikánství“, která se 

v meziválečném Československu odehrávala na třech úrovních: na rovině praxe legislativního pojmu 

„potulní cikáni“, v číselných údajích z vytvořené „cikánské evidence“ a konečně také 

v kriminologických, expertních pojednáních o „cikánech“. Takový proces představoval důsledek 

uplatnění principů policejní prevence podle zákona „o potulných cikánech“ z července roku 1927 a 

uzákonění statusu občanství druhé kategorie. Racializace odrážela myšlenkový posun 

československých četníků od těžko zachytitelného „cizího“ a „nepřátelského“ elementu k nebezpečné 

populaci, o níž získávali veliké množství nejrůznějších informací a kterou vymezovali primárně 

 
527 TÝŽ, Biologie cikánů II, BS 8/1938, s. 76. 
528 V meziválečné praxi se kriminální biologie uplatnila především ve vězeňství. Prvním vězením vybaveným 
kriminálně-biologickou službou byla věznice v Mnichově. Tento systém měl být zaveden také v meziválečném 
Československu, avšak i přes trvalé snahy jak kriminalistické komunity, tak i Československé eugenické 
společnosti k tomu meziválečné Československo nepřikročilo. Vědeckým zkoumáním zločinců, VČSPT 14/1938, 
s. 93–94, zde s. 94; R. F. WETZELL, Inventing the Criminal, s. 132–135. 
529 OLIVER LIANG, The Biology of Morality. Criminal Biology in Bavaria, 1924–1933, in: Criminals and Their 
Scientists. The History of Criminology in International Perspective, (edd.) Peter Becker, Richard F. Wetzell, 
Washington 2006, s. 425–445; R. F. WETZELL, Inventing the Criminal, s. 175; PETER WIDMAN, The Campaign 
against the Restless: Criminal Biology and the Stigmatization of the Gypsies 1890–1960, in: The Roma: a minority 
in Europe. Historical, political and social perspectives, (edd.) Roni Stauber, Raphael Vago, Budapest 2007, s. 19–
29. 
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prostřednictvím biologických kritérií. Na základě jednotlivých statistických údajů, mezi něž patřila 

porodnost, úmrtnost, sňatečnost apod., četníci z „cikánů“ vytvořili specifickou lidskou jednotku, 

„rasu“, s vlastním, odlišným kolektivním tělem, jehož biologické procesy sledovali. 

 Ačkoliv samotný pojem „rasa“ tvořil běžnou součást dobových populárních i odborných 

(antropologických a etnologických) diskurzů o „cikánech“ přinejmenším od 19. století, jeho uplatnění 

přímo v policejní agendě a v rámci československé administrativy znamenalo význačný biopolitický 

zlom. Jednalo se o projev a současně důsledek procesu vytěsňování této skupiny mimo celek 

obyvatelstva moderních národních států, tj. populaci, jejímiž biologickými procesy se představitelé 

státní administrativy zabývali od 18. století.530 „Cikáni“ však představovali tu skupinu obyvatel, která 

měla z rozmanitých opatření směřujících k regulaci těchto procesů neustále vypadávat – ať již na rovině 

úvah, nebo i sociální praxe. Tento fakt dále zesiloval tendenci k jejich kriminalizaci a na přelomu 19. a 

20. století nakonec vedl k úsilí prosadit vůči této skupině speciální sadu opatření; takovou, která by na 

jedné straně zlegalizovala jejich vyloučení z celku občanské populace československého státu, avšak 

zároveň by je konečně umožnila uchopit jako specifickou populaci, jejíž odlišné procesy by 

českoslovenští úředníci regulovaly ve speciálním policejním režimu. „Rasa“ v praxi československých 

četníků, resp. četnických expertů v centrální instituci v Praze (ÚČPO), představovala nástroj, jak tuto 

vymezenou výjimku – mající formu onoho „vylučujícího zahrnutí“ – poměrně jednoduše uchopit. 

 Uchopení „cikánů“ prostřednictvím pojmu „rasa“ bylo operací s jasným mocenským 

výsledkem: vymezení statusu druhořadého občanství pro příslušníky „neevropské“ a/jako 

necivilizované skupiny. V tomto směru sloužila „rasa“ ke svázání sociální reprodukce s biologickou 

reprodukcí.531 Nicméně „rasa“ přesto sama o sobě neurčovala další postup v policejní praxi lokálních 

bezpečnostních orgánů. 

 S racializací se rozšířil prostor pro artikulace a uplatnění různých forem regulace a dohledu nad 

touto skupinou, tedy pro různé varianty biopolitiky. Mezi artikulacemi československých četníků lze 

jednoznačně rozlišit přinejmenším dva odlišné typy. Represivně-asimilační variantu, která spočívala ve 

výrazných speciálních státních zásazích do života obyvatel označených za „cikány“, zavedení pracovní 

povinnosti a donucování k práci prostřednictvím vojenské disciplíny, reprezentoval Ludvík Machala. 

Tvrdé zacházení s „cikány“ ospravedlňoval bezprostřední četnickou a policejní zkušeností s nimi 

„v terénu“. V jeho podání na sebe rasa – v souladu s mnohými teoretiky konstatovanou polyvalencí a 

heterogenitou532 – vázala jak dobové představy o celkové degeneraci „cikánů“, tak i o jejich civilizační 

zaostalosti a jakési víceméně přirozené asimilovatelnosti na Slovensku a Podkarpatské Rusi. „Cikáni“ 

v této formě biopolitiky zastupovali mnohočetnou (reprodukční i bezpečnostní) hrozbu pro 

„spořádané“ a „normální“ obyvatele Československa, kterou by československé orgány měly 

významně regulovat. 

 Vítězná esej vysoce postaveného četnického experta v používání kategorie „rasy“ kopírovala 

Štampachem vyznačený rámec pozitivního vlivu „rasového míšení“. Asimilaci, jež tvořila žádoucí cíl, 

tento kriminolog chápal v úzkém, biologickém významu. Měla ji zajistit kombinace civilizační mise a 

jakéhosi „přirozeného“ procesu „rasového míšení“. Asimilaci ovšem spojil především s „východem 

republiky“. Ocenění Pinkasova eseje a následná publikace jeho závěrů v dalších dobových 

popularizačně vědeckých časopisech naznačují favorizaci jeho náhledu ze strany vedení četnického 

sboru i ministerstva vnitra.533 Takové pojetí prakticky kopírovalo stávající přístup k „cikánům“ 

 
530 Např. DANIELA TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010. 
531 P. WOLFE, Traces of History, s. 14. 
532 Viz ÉTIENNE BALIBAR, IMMANUEL WALLERSTEIN, Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, London 1991; M. 
FOUCAULT, Je třeba bránit společnost; A. L. STOLER, Race and the Education of Desire; M. TURDA, MARIA SOPHIA 
QUINE, Historicizing Race, London 2018. 
533 O. PINKAS, R. VÁŇA, Cikáni, Věda a život 4/1938, s. 375–380; TÍŽ, Biologie cikánů v republice Česko-Slovenské, 
Biologické listy 23/1938, s. 184–198. 
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v Československu mimo jiné i v tom, že nebylo spojeno s výraznějším přesunem autority na centrální 

orgány, vyjma stávajícího policejního registru. 

 Tento typ biopolitiky lze chápat jako civilizačně-regulační v tom smyslu, že druhý, významnější 

pilíř vedle „přirozené“ asimilace měla tvořit regulace „kočování cikánů“ a jejich „potulování“, namísto 

principiálního zákazu. Za tímto pojetím stál kalkul státního zájmu – úvaha o proveditelnosti – učiněný 

s ohledem na ústřední prvek „cikánství“, který mělo tvořit „kočování“ či „potulování“. „Nic by zajisté 

nebylo platno, kdyby zákon obsahoval např. naprostý zákaz kočování, věděli-li bychom již předem, že 

zákaz takovýto není proveditelný, ba že státní správa ani nemůže potulným cikánům zaručiti stálá 

sídla,“ konstatoval jeden z tvůrců československé proticikánské normy Vratislav Kalousek.534 

Civilizačně-regulační biopolitika tudíž vycházela z otevřeného pragmatismu, jehož kontury vymezovaly 

jak ústavní principy, tak ale přinejmenším stejně důležitý kalkul státního zájmu, včetně finančních 

nákladů. 

 Celkový režim kontroly a regulace „potulných cikánů“ v meziválečném Československu stál na 

zásadě, že co nejvíce příslušníků této populace musí být začleněno do speciálního policejního registru. 

Českoslovenští četníci předpokládali, že pouze prostřednictvím dokladů jako vnějšího projevu 

registrování a interních několikaúrovňových záznamů může celý systém fungovat. Proto do registru 

zanášeli i údaje o těch „potulných cikánech“, kteří měli nezjištěnou státní příslušnost.535 Regulace 

pohybu a policejní kontroly měly být účinné jedině u „řádně“ identifikovatelných obyvatel. Takový krok 

navíc počítal s intenzivnější policejní spoluprací v mezinárodním, evropském měřítku (viz kapitolu 7).536 

  

 
534 V. KALOUSEK, Zákon o potulných cikánech I., s. 223–224. 
535 NA, f. MV-SR, sign. 5/98/3, k. 2431, instrukce Ústředního četnického pátracího oddělení pro četnické pátrací 
stanice (29. 10. 1935). 
536 Tamtéž. 
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Kapitola 3 

„Prosíme Vás, abyste již nikdy neztotožňoval jména cikánů, brusičů, 

s poctivými živnostníky…“ Racializace „cikánství“ a kočovní živnostníci537 

Dveře se otvírají a do porotní síně vstupuje starší cikánka, se světlým šátkem na hlavě. (…) 
Předseda: Vy jste cikánka, viďte? 
Svědkyně: Ne. 
Předseda: A co jste tedy? 
Svědkyně: Můj otec byl artista! 
Předseda: Ale vždyť máte cikánskou legitimaci. 
Svědkyně: My cikány nejsme. 

popis soudního líčení v deníku Národní politika (1937)538 

„Byli to potulní šlejfíři, mající za manželky cikánky, kteří ukradli manželům Hamplovým na jarmarce 

v Neveklově bednu zboží,“539 bránila se redakce časopisu „Kočující obchodník“ v roce 1908 vůči 

obviněním, která zveřejnil deník agrární strany „Venkov“. Článek s titulem „Z potulného života“ přinesl 

zprávu o krádeži, kterou měla spáchat jedna skupina „kramářů“ na druhé. Z toho důvodu, že se údajně 

poslední dobou „družili“ ke „kočovnému národu cikánů“ a „také neméně zajímavému národu 

komediantů“, kladl text „kramáře“ na rovinu zločinců.540 Redakce „Kočujícího obchodníka“ na daný 

článek reagovala poté, co ji na něj upozornil Spolek kočujících obchodníků v Rakovníku. „Až dosud měli 

jsme za to, že jsme synové českého národa,“541 uváděla redakce. Rozhořčení „veškerých příslušníků 

našeho stavu“, jak psal „Kočující obchodník“, spočívalo v tom, že „kramáři“ byli na stránkách 

„Venkova“ hozeni „do jednoho pytle s cikány“ či „potomky rodin cikánů Růžičky a Vrby“.542 

 Tato na první pohled drobná epizoda se pro začínající profesní organizaci českých kočujících 

živnostníků a podomních obchodníků stala poměrně významným momentem na jejich cestě za 

dosažením lepšího společenského statusu a změnou zacházení ze strany státních úřadů, včetně 

policejních orgánů. Zásadní význam v jejich úsilí totiž hrála snaha zbavit se sebemenšího spojení s 

„cikánstvím“, a tudíž nežádoucí kontaminace jejich obrazu „poctivých živnostníků“ kriminalitou. Hned 

v následujícím čísle redakce časopisu uváděla, že na svůj ostrý komentář k „Venkovu“ od svých čtenářů 

– členů profesní organizace – obdržela jak blahopřejné ohlasy, tak ovšem i nesouhlasné dopisy „plné 

sprostoty a nadávek“.543 Někteří předplatitelé na to konto časopis dokonce vraceli či přestali 

odebírat.544 Ne všichni členové zřejmě souhlasili s jednoznačným protikladem „poctivých živnostníků“, 

„kramářů“, na straně jedné a „cikánů“ a „komediantů“ coby „zločinných živlů“ na straně druhé. 

Namísto změny své sebeprezentační strategie však redakce tohoto listu spolu s vedením organizace 

přikročila k „čistce“ ve vlastních řadách. Negativní odpovědi na svůj komentář k článku „Venkova“ byly 

označeny za důkaz správné cesty „Kočujícího obchodníka“ a doklad toho, že se do řad této profesní 

 
537 Tato kapitola z části vychází ze studie, kterou jsem publikoval v roce 2019: P. BALOUN, ”We beg you not to 
equate the names of Gypsies and knife-grinders with honest traders”. State regulation of Itinerant Trades, 
Trader’s Agency and Racialization of “Gypsies” in Czech Lands between 1918 and 1938, S: I.M.O.N. 6/2019, s. 44–
54. 
538 NA, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižek Národní politika, 2. 6. 1937. 
539 Žurnalistická ničemnost a zákeřnictví, Kočující obchodník (KO), roč. II, č. 3, 15. 2. 1908, s. 3–4. 
540 Z potulného života, V, roč. III, č. 30, 5. 2. 1908, s. 7. 
541 Žurnalistická ničemnost a zákeřnictví, s. 3. 
542 Tamtéž. 
543 Tříbení ducha, KO, roč. II, č. 4, 1. 3. 1908, s. 1. 
544 Tamtéž. 
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organizace dostali ti, kteří „pod záštitou živnosti“ provádějí „nekalé řemeslo“.545 V březnu 1908 si 

vedení organizace od svých jednotlivých lokálních buněk dokonce vyžádalo členské seznamy, aby je 

mohlo přezkoumat. Dále též apelovalo na vedení místních organizací, aby za členy nepřijímalo takové 

jedince, kteří „by mohli naše slibné hnutí poškodit“.546 

 Skutečnost, že podobná vymezení se z časopisu zastupujícího zájmy stále většího počtu 

„kramářů“ a „trhovců“ před první světovou válkou postupně vytratila a po vzniku Československa 

zmizela prakticky úplně, naznačují, že zvolená sebe-prezentační strategie byla relativně úspěšná i 

přesto, že lokální úřady ve svých artikulacích „cikánské otázky“ z počátku 20. let zmiňovaly také 

„kramáře“ (viz kapitolu 1). Postupné zúžení kategorie „cikánů“ lze zřetelně pozorovat také 

v jednotlivých statistikách a evidencích „cikánů“ (viz kapitolu 2). Definitivně se toto zúžení, které jsem 

označil jako racializaci, projevilo ve speciálním registru „potulných cikánů“, kdy pouhé půl procento 

obyvatel ČSR evidovaných četnictvem jako „potulní cikáni“ tvořili „necikáni“, tj. „řemeslní kočovníci“ a 

„kramáři“. 

 Cílem této kapitoly je ukázat, že proces racializace nebyl spojen výhradně s profesionalizací 

policie, zvědečťováním policejní praxe a modernizací na tomto poli státní správy. Důležité a 

v dosavadním bádání opomíjené aktéry racializace tvořili jak jednotliví podomní obchodníci a kočovní 

živnostníci, tak i jejich zájmy zastupující profesní organizace. Kromě operace související s vytvářením 

speciálního policejního registru představovala racializace také důsledek situace, kdy kriminalizace 

„cikánů“ v meziválečném Československu prostřednictvím práva a uzákoněním statusu druhořadých 

občanů mohla potenciálně dopadnout na relativně širokou skupinu obyvatel provozující specifické 

ekonomické aktivity (podomní obchod a kočovné živnosti). Zástupci této velice heterogenní skupiny 

obyvatel se své skutečné či pouze potenciální kriminalizaci i očerňování v dobových médiích, zejména 

během epizod morálních panik ohledně „cikánů“, snažili bránit. 

 Na následujících řádcích nejprve představím neúspěšnou prvorepublikovou předlohu zákona o 

kočovných živnostech a poté budu věnovat pozornost sebeprezentačním strategiím „kramářů“, 

„trhovců“ a „majitelů cestovních a zábavních podniků“ během první republiky. Zajímá mě rovněž, 

jakým způsobem československé úřady činily rozdíly mezi „poctivými obchodníky“ ze zahraničí a 

nežádoucími „cizozemskými cikány“. Zabývat se budu také vlivy dobových symbolických geografií 

meziválečného Československa mezi českými zeměmi, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí na utváření 

obrazu „cikánů“ jako provozovatelů specifických druhů živností. 

Návrh zákona o kočovných živnostech: mezi nástrojem k omezení konkurence a 

prostředkem chudinské péče 
Požadavky na omezení provozování a udělování nových koncesí kočovných živností tvořily na přelomu 

19. a 20. století běžný repertoár artikulací „cikánské otázky“ (viz kapitolu 1). V tomto směru také autoři 

zákona č. 177/1927 Sb. z. a n. o potulných cikánech počítali s celkovou změnou živnostenské politiky. 

Již na samém počátku meziministerských porad týkajících se právě nové proticikánské legislativy na 

jaře 1927 zástupci Ministerstva průmyslu, obchodu a živností prohlásili, že „živnostensko-právní“ 

ustanovení o kočovných živnostech upraví jejich úřad zvlášť, tj. mimo rámec připravovaného 

proticikánského zákona.547 První porady, z nichž měla vzejít osnova budoucího zákona o kočovných 

živnostech, se uskutečnily prakticky paralelně s přípravou osnov zákona „o potulných cikánech“ 

v květnu 1927.548 Avšak tyto počáteční porady s jednotlivými živnostenskými komorami i profesními 

organizacemi odhalily, že příprava zákona o kočovných živnostech si vyžádá mnohem větší úsilí. 

 
545 Tamtéž. 
546 Tamtéž. 
547 Viz NA, fond Ministerstvo obchodu, průmyslu a živností (MPOŽ), III. sekce, č. j. 32.300/27, k. 1929. 
548 Tamtéž, č. j. 6.199/31, k. 2003, zpráva Ministerstva průmyslu, obchodu a živností (27. 5. 1917). 
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 Hlavním cílem legislativní změny mělo být sjednocení územně rozmanitých a často velice 

starých předpisů z doby habsburské monarchie – některé živnosti se řídily nařízeními dokonce z 1. 

poloviny 19. století.549 Kromě toho si státní úřady, včetně policejních orgánů, od nové právní normy 

slibovaly jednoznačné omezení celkového počtu udělených koncesí. Jak ovšem pověření úředníci 

dotyčného ministerstva záhy zjistili prostřednictvím rozsáhlého dotazníkového šetření, koncese byly 

vydávány také za účelem redukce chudinské péče, jejíž náklady musely nést lokální samosprávy 

(vzhledem ke komplikovanému systému domovského práva se jednalo převážně o venkovské 

samosprávy).550 Starou habsburskou legislativu tak i nadále doprovázela dřívější praxe koncesí pro sběr 

hadrů (a dalších předmětů a surovin),551 provozování brusičství a dalších živností ze strany venkovských 

„chudých“ či tzv. válečných poškozenců.552 Zájem policejních orgánů na významném omezení 

provozování kočovných živností proto musel být nějakým způsobem moderován s ohledem na zájmy 

venkovské obecní samosprávy. 

 Kromě toho úředníci ministerstva museli sladit také rozmanité zájmy velice odlišných 

profesních a živnostenských organizací. Jejich představy se různě střetávaly a překrývaly napříč 

třídními, národními a regionálními vymezeními. Většina živnostenských komor, která sdružovala 

zejména vyšší střední třídu, požadovala úplné zrušení povolení k provozování kočovných živností, 

případně jejich co největší redukci.553 Zástupci drobnějších živnostníků pak byli roztříštěni do velkého 

množství sdružení a svazů, jejichž pomocí se snažili prosazovat své profesní (stavovské) i politické 

preference, včetně národních a regionálních. Zejména menší živnostníci hlásící se k české národnosti 

si u ministerstva dlouhodobě stěžovali na „potulné Slováky“554, kteří ničili „řádné“, české a „usedlé 

živnostníky“. „Společenstvo sklenářů a brusičů skla“ opakovaně žádalo Ministerstvo průmyslu, 

obchodu a živností, aby příslušným policejním úřadům v českých zemích nařídilo zakázat vydávání 

nových povolení k provozování tohoto řemesla ze strany „kočovných Slováků“ a aby ty, kteří by toto 

řemeslo provozovali bez povolení, „vykázalo“ do „příslušných domovů“.555 Nejrozsáhlejší diskuse se 

nakonec vedly o to, které živnosti, řemesla či služby mělo ministerstvo zařadit do připravovaného 

zákona. Zařazení anebo naopak vyřazení z osnovy zákona totiž znamenalo, zda se dotyční živnostníci 

konečně zbaví své nežádoucí konkurence a rovněž zda určitá skupina kočovných živnostníků přijde o 

svůj způsob obživy. Mnohé organizace, např. klempíři a deštníkáři, z českých zemí vyjadřovaly své 

znepokojení nad tím, že jejich profese byla právě zařazena do osnovy, což jim namísto zlepšení 

neutěšeného stavu naopak přinese další konkurenci ze strany Slováků.556 

 Spolu s požadavky živnostníků provozujících své profese na jednom místě („usedle“) však 

ministerstvo obdrželo řadu dopisů a připomínek ze strany samotných kočovných živnostníků a jejich 

organizací či lokálních úřadů na jejich podporu. Prakticky všichni pisatelé těchto dokumentů se velice 

podobně dovolávali společenské potřebnosti jejich kočovných profesí, která úzce souvisela s popisem 

sociální a ekonomické situace daných regionů. 

„Již od nepaměti, několik století živí se v našem kraji nejchudší vrstvy lidí sítařstvím od místa 

k místu. Sítařství provozují na tak zvanou licenci, kterou jim vydává okresní úřad, chodí od 

 
549 Tamtéž, k. 2002, důvodová zpráva k návrhu zákona o kočovných živnostech. 
550 Tamtéž, f. Zemský úřad v Praze – záležitosti obchodů a živností, invent. č. 863, sign. XII-176, k. 749. 
551 Viz S. WADAUER, Asking for the Privilege to Work; TÁŽ, Mobility and Irregularities. 
552 Český dobový termín „válečný poškozenec“ sloužil k zastřešení vojáků, kteří v první světové válce utrpěli 
zranění s trvalými následky. 
553 Např. NA, MPOŽ, k. 2002, dopis Ústředny čsl. obchodních a živnostenských komor v Praze (9. 2. 1933). 
554 K tomu viz Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve, (ed.) Jana Adamusová, Žilina 2010. 
555 NA, MPOŽ, k. 2002, dopis Svazu závodů sklenářských v Československu (24. 3. 1932). 
556 Tamtéž, dopisy Jednoty mistrů klempířských (18. 4. 1932) a Společenstva soustružníků, deštníkářů, 
kovotlačitelů, dýmkařů, formařů a hřebenářů ve Velké Praze (15. 2. 1936). 
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místa k místu, opravují stará síta a též sestavují nová na požádání. Tento druh živnosti přejímá 

syn od otce, takže toto přechází z generace na generaci.“557 

Takovouto žádost „Severomoravských sítařů“ ještě doprovázelo vyjádření regionálních výrobců 

drátěných pletiv a síťařského zboží, kteří zdůrazňovali význam kočovných sítařů, „hauzírníků“, pro 

zprostředkovávání vztahu mezi výrobci a konzumenty.558 Důrazem na regionální specifičnost své 

profese a dlouhodobou tradici se tito sítaři rovněž distancovali od negativního obrazu spojeného 

s běžnou asociací kočovného způsobu života. 

 Ještě větší důraz na zachování kočovných živností přicházel z organizací a úřadů na Slovensku. 

Konkrétně Notářský úřad ve Valašské Belé (okres Prievidza) se zastával obyvatel-sklenářů z tamější 

obce, kteří byli údajně různými státními úřady v českých zemích „pronásledováni“ a „haněni“: 

„Ráčte láskave uznať, že na Slovensku sa živí tiež spústa ľudí z historických zemí a teda už aj z 

ľudskosti má byť z tamojšej stránky trpené, aby i naši niektorí ľudia tam mohli najsť obživu. 

Prosíme o to tým skorej, jako úrady, ktoré hája vždy ideu čsl. vzájomnosti, keďže za maďarskej 

éry naši oknári v Budapešti bez všetkých prekážok mohli svoje remeslo vykonávať a to bol 

predsa len nám Slovákom neprajný štát, nie náš. Čsl. republika je naša, teda ráčte záležitosť 

slovenských sklenárov-oknárov aspoň do zákonitého vybavenia kočovných živností shovievave 

pojednávať a nedovoliť, aby sa mohlo prekážať jejích živobytiu v republike, čo potom ide 

obyčajne na úkor dobrého pomeru čsl.“559 

Za tolik rozšířenou argumentací „sociální potřebnosti“ se skrývalo přiznání nedostatečnosti systému 

chudinské péče v daném regionu, jehož pilíře pocházely ještě z dob habsburské monarchie stejně jako 

samotný diskurz „sociální potřebnosti“. Tato úředníky artikulovaná omezenost chudinské péče, 

především v zemědělsky orientovaných regionech meziválečného Československa, je přivedla 

k formulování kompromisu. Jako vzor jim přitom sloužil zákon o podomním obchodě (č. 87/1926 Sb. z. 

a n.), který zákonodárci prosadili v roce 1926.560 Tato norma měla v podstatě identický cíl: na jedné 

straně co nejvíce omezit daný druh živností a na straně druhé umožnit její pokračování s ohledem na 

údajnou sociální potřebnost pro obyvatele „chudých krajů“ či regionů s dlouhodobými tradicemi této 

profese a též na „válečné poškozence“.561 Zákon o podomním obchodě v tomto směru nabízel klíč 

k žádoucí moderaci protichůdných zájmů zúčastněných aktérů. Pod formulací „chudé kraje“ se 

nacházelo dominantní vnímání Slovenska a Podkarpatské Rusi,562 tedy tzv. východu republiky jako 

v podstatě jednolité periferie nového národního státu,563 přestože v prováděcích předpisech se řada 

stanovených výjimek v provozování podomního obchodu týkala také Moravy.564 

 Osnova zákona o kočovných živnostech, která se do Národního shromáždění dostala až v roce 

1935 a nebyla nakonec schválena, se měla týkat především „brusičů, dráteníků, letovačů plechového 

nádobí, kartáčníků a štětkařů, košíkářů, korytářů, košťatářů, kotlářů, řezačů dříví, řešetářů, sekerníků, 

síťařů, sklenářů ze Slovenska, správkařů deštníků a výrobců opálek“.565 Ačkoliv zákonodárci nevložili do 

návrhu normy úplný výčet živností, jejichž provozování měl regulovat, obsahovala osnova také 

negativní vymezení obsahující „sbírání odpadků a přírodnin“ či „po kočovnicku provozované zábavní 

 
557 Tamtéž, dopis Severomoravských sítařů pracujících na licenci (21. 3. 1937). 
558 Tamtéž, potvrzení Výrobců drátěných pletiv a síťařského zboží na severní Moravě (22. 2. 1937). 
559 Tamtéž, dopis Notářského úřadu ve Valašské Belé (31. 10. 1934). 
560 Viz HYNEK DAVID, Zákon o podomním obchodě, Praha 1926. 
561 Tamtéž, s. IV. 
562 Tamtéž. 
563 Např. S. HOLUBEC, „We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of 
former oriental chaos and disorder.“ 
564 H. DAVID, Zákon o podomním obchodě, s. 32–39. 
565 NA, MPOŽ, k. 2002, osnova vládního návrhu zákona o kočovných živnostech, § 1, odst. 2. 
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podniky“.566 Zákon neměl upravovat situaci dvou živností, které byly s „cikánstvím“ spojovány 

nejčastěji. Tato skutečnost jednak potvrzovala jejich nízký sociální status v očích veřejnosti567 a 

současně upevňovala ústřední roli policejních orgánů při jejich regulaci. 

 Účel omezení počtu udělených licencí se podobně jako v případě zákona o podomním obchodě 

promítl do ustanovení týkajícího se otázky, kdo bude moci vykonávat kočovnou živnost. Jestliže ovšem 

zákon o podomním obchodě vylučoval osoby se záznamem v trestním rejstříku, včetně trestů za 

potulku a žebrotu,568 osnova předkládané normy o kočovných živnostech měla podřízeným lokálním 

úřadům na okresní úrovni poskytnout mnohem širší manévrovací prostor. K odmítnutí povolení 

k provozování kočovné živnosti mělo stačit pouhé podezření „z tuláctví, z ohrožování osobní 

bezpečnosti nebo lidského majetku“, případně obava z toho, že žadatelé budou licenci „zneužívat“.569 

 Požadavky policejních orgánů na omezení kočovných živností (nedílná součást „cikánské 

otázky“) se tedy měly projevit v následné praxi zákona: 

„Z kočovných živností mají býti eliminovány všechny osoby, které zvláštního ohledu 

nepotřebují a nezasluhují a provozování kočovných živností jest jim vlastně záminkou k jiné 

nelegální a nekontrolovatelné často činnosti, tuláctví, žebrotě a zahalečství.“570 

Zamýšlený československý zákon o kočovných živnostech, avšak i platný zákon o podomním obchodě 

do značné míry pouze prohlubovaly stávající systémové rozpory související s nastavením chudinské 

péče. Udělování licencí k provozování specifických typů kočovných živností (sběr hadrů, brusičství atd.) 

tvořilo důležitou součást zděděného systému chudinské péče o venkovské obyvatelstvo zemědělských 

regionů. Jinak řečeno tyto koncese ze strany státních orgánů sloužily jako alternativní formy chudinské 

péče.571 Vyloučení osob trestaných za potulku i žebrotu, tj. v podstatě chudých nezaměstnaných, 

z přístupu k těmto profesím zesilovalo představu existence „tuláků z povolání“ a „práce se štítících“ a 

navíc ospravedlňovalo jejich kriminalizaci. Právě narýsováním jasnější hranice mezi „řádnými“ a 

„poctivými“ živnostníky a „cikány“ měla připravovaná zákonná norma o kočovných živnostech přispět 

k posílení proticikánských opatření v meziválečném Československu. 

 Přestože po legislativním vytyčení takové hranice – jak uvidíme dále – volaly též mnohé 

profesní organizace sdružující různé podomní obchodníky i kočovné živnostníky, političtí reprezentanti 

v Národním shromáždění zákon o kočovných živnostech během existence Československa 

neschválili.572 V důsledku velké hospodářské krize, jež zvyšovala napětí mezi dvěma ústředními principy 

státní regulace daných profesí, se totiž úředníkům Ministerstva průmyslu, obchodu a živností nedařilo 

vyjednat kompromis mezi ochranou zájmů živnostníků před v jejich očích nežádoucí konkurencí 

„kočovníků“ a současně definováním „sociální potřebnosti“ na údajných periferiích Československa. 

„Poctiví živnostníci“ a „řádní občané“: obranné strategie kočovných živnostníků 
Úsilí relativně široké skupiny kočovných živnostníků a podomních obchodníků vytvořit vlastní 

organizaci a jejím prostřednictvím uniknout zvyšujícímu se dohledu policejních úřadů se po vytvoření 

Československa ukázalo jako úspěšné. Budování silné vlastní identity „trhovců“ a „kramářů“ založené 

jak na profesní, tak i národní příslušnosti a dovolávající se dobových normativů „poctivé práce“ 

zástupcům této organizace přineslo vyšší společenskou prestiž a tím pádem i lepší pozici při jednání 

s úřady. Organizování na profesním základě představovalo silnou obrannou reakci různorodých 

 
566 Tamtéž, § 1, odst. 5. 
567 DANIEL DRÁPALA, Venkovský obchod Moravy a Slezska. Socio-ekonomické sondy, Brno 2014, s. 357–360. 
568 H. DAVID, Zákon o podomním obchodě, s. 2–3. 
569 NA, MPOŽ, k. 2002, osnova vládního návrhu zákona o kočovných živnostech, § 2, odst. 5. 
570 Tamtéž, důvodová zpráva k návrhu zákona o kočovných živnostech, s. 9. 
571 K tomu viz S. WADAUER, Asking for the Privilege to Work; TÁŽ, Mobility and Irregularities. 
572 Tamtéž, zpráva Ministerstva průmyslu obchodu a živností (28. 11. 1941). 



89 
 

živnostníků na situaci, kdy policejní orgány zesilovaly tlak na přesnější vymezení „cikánů“ a 

zintenzivňovaly jejich následnou kriminalizaci. Profesní identita v tomto směru umožňovala přepsat 

policejními orgány přisuzované označení „cikáni“. V tomto duchu časopis „Československý trhovec“, 

nástupce předválečného „Kočujícího obchodníka“, v květnu 1920 upozorňoval všechny členy 

organizace na to, aby si zakoupili svazové odznaky a nosili je neustále připnuté na oblečení.573 Členství 

v kolektivní profesní organizaci mělo jednotlivé členy a členky bránit před jejich kriminalizací ze strany 

lokálních policejních úřadů, resp. na venkově a menších městech ze strany četníků. Organizování 

provozovatelů těchto živností představovalo nejviditelnější a také nejúspěšnější formu rezistence těch, 

kteří se ocitali v blízkosti policejní nálepky „cikánství“ ještě před vytvořením speciálního policejního 

daktyloskopického registru „potulných cikánů“. Organizování znamenalo nejen využití dostupných 

právních prostředků při vlastní obraně před nežádoucí policejní nálepkou, ale také mělo v krajním 

případě vést k vynucení legislativní změny. „Prostředky naše budou jednak tisk, petice, schůze a bude-

li to třeba, demonstrace na tržištích,“ uvádělo se ve zveřejněném programu „Kočujícího obchodníka“ 

v roce 1907.574 

 „Trhovce“ a „kramáře“ na počátku 20. let následovali „majitelé cestovních a zábavních 

podniků“, tedy ti, kteří byli ze strany policejních úřadů označováni jako „komedianti“ a kteří se – kromě 

zmíněných „kramářů“ – nejčastěji ocitali v blízkosti „cikánů“. Toto pouto ostatně dokládají policejní 

statistiky: celých 12,3 % z celkového počtu obyvatel, kteří byli na území Čech zařazeni do policejní 

evidence „cikánů“ ve 20. letech (viz tabulku č. 1), tvořili právě „komedianti“.575 Pod daným dobovým 

termínem se nacházela velice profesně, sociálně i ekonomicky různorodá skupina obyvatel 

Československa. Jednalo se o kočovné loutkaře,576 majitele cestovních kinematografů,577 menažerií578 

a dalších zábavních podniků, jednotlivé kočovné umělce (např. provazolezci) či celé cirkusy579. 

 Dne 15. září 1920 několik takových živnostníků převážně z území Čech založilo „Sdružení 

majitelů cestovních zábavních podniků v Československé republice všech odvětví“ a rovněž začalo 

vydávat časopis „Kotva“. Mezi členy organizace patřily představitelé rozmanitých profesí, z nichž 

někteří patřily mezi rodinné příslušníky známých a tradičních rodin tzv. světských,580 jako byli 

Berouskové, Kaiserové, Kludští, Kočkové, Kopečtí, Lagronové581 atd.582 Obecný cíl organizace tvořilo 

 
573 Vkusné svazové odznaky, Československý trhovec, roč. II, č. 1, 1. 5. 1920, s. 4. 
574 Náš program, KO, roč. I, č. 1, 1. 8. 1907, s. 1. 
575 C. NEČAS, Českoslovenští Romové v letech 1938–1945, s. 14. 
576 MARTIN BERNÁTEK, The Renaissance of Czech Puppetry and the Cinema, Theatralia 18/2015, s. 135–167; 
ALICE DUBSKÁ, Dvě století českého loutkářství. Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. 
století do roku 1945, Praha 2004, s. 119–166. 
577 IVAN KLIMEŠ, Kinematograf, rakouský stát a České země 1895–1912, Iluminace 11/2002, s. 73–87. 
578 F. HERZA, Imaginace jinakosti. Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19 a 20. století, Praha 2020, s. 34–40. 
579 HANUŠ JORDÁN, Orbis cirkus. Příběh českého cirkusu, Praha 2014, s. 35–88. 
580 Označení světští slouží buď k pojmenování širší skupiny kočovných živnostníků, nebo k vymezení majitelů 
cirkusů, kolotočů apod. (tedy zábavních podniků). Ačkoliv se tímto termínem z hlediska etnicity běžně rozumí 
neromští „kočovníci“, představa jednoznačné etnické kategorie je příliš zavádějící. Na základě nedávných 
výzkumů lze vztah mezi světskými a Romy a Sinty na území českých zemí označit za mnohem bližší a současně 
ambivalentnější. Identita světských je založena na převážně negativním vymezení vůči Romům a Sintům, avšak 
současně právě z této vazby na „exotické“ a „cizí“ „cikány“ čerpá svou popularitu mezi veřejností. MARKÉTA 
SKOČOVSKÁ, Světští: Identita a základní kulturní rysy, Diplomová práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2010. 
Současná genealogická sonda do historie některých známějších rodin pak potvrzuje, že světští navazovali četné 
rodinné vazby právě s obyvateli českých zemí, kteří byli označováni jako „cikáni“. HANKA TLAMSOVÁ, 
Loutkoherci, gymnasté, kramáři a šlejfíři. Proměny životních strategií světských rodů od konce 18. do počátku 20. 
století, Diplomová práce na Filozofické fakultě JČU, České Budějovice 2016, s. 52–142. 
581 JAN ANTONÍN MAGER, Náhled do osudů rodu Lagronů. Aneb nejen Matěj Kopecký byl loutkohercem, 
Rodopisná revue 17/2015, s. 7–11. 
582 Viz seznam abonentů Kotvy zveřejňovaný v prvních ročnících časopisu. Např. Adresář předplatitelů Kotvy, 
Kotva (K), roč. IV, č. 6, 15. 6. 1923, s. 4. 
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profesní sjednocení všech „majitelů cestovních zábavních podniků“, aby tito u státních úřadů nabyli 

statusu „poctivých živnostníků“. Praktickým účelem se stala snaha o zařazení „majitelů cestovních 

zábavních podniků“ jako specifické živnosti do stávající legislativy tak, aby na ně stávající proticikánská 

opatření nedosahovala. „Bylo by již na čase, aby ve sněmovně byl projednán ten zastaralý 

„Wagabunden Gesetz“, tulácký zákon z 18. a 19. stol. vydaný Rakouskem, by konečně byl z nás sňat a 

my byli postaveni na úroveň upravenému živnostenskému řádu,“ konstatoval v roce 1925 jeden 

z odběratelů „Kotvy“, který se podepsal jako F. Švarc.583 Hlavní motivaci členů tvořil opakovaně 

artikulovaný útisk při vykonávání živnosti ze strany lokálních policejních i živnostenských úřadů či 

obecní samosprávy. Ten se měl projevovat jak omezováním doby pobytu kočovných živnostníků 

v jednotlivých obcích,584 údajným nadržováním konkurenci (cizincům)585 či opakovanými kontrolami 

policejních orgánů,586 tak i omezeným přístupem k občanským právům (chudinská péče a volební 

právo),587 které byly navázány na institut domovského práva. Právě v tomto směru se tedy postavení 

kočovných živnostníků pokládaných za „komedianty“ protínalo s postavením „cikánů“. 

 Základním stavebním kamenem vlastní identity „kotváků“, jak si kolem pěti až sedmi desítek 

členů588 sdružení mezi sebou říkalo, byla profesní, „stavovská“ čest, která stála v opozici vůči 

„cikánům“, příp. „brusičům“ či majitelům „žebráckých licencí“. Druhým důležitým prvkem „řádných“ 

majitelů cestovních a zábavních podniků pak byla příslušnost k českému národu. Tu sdružení dokládalo 

jednak prostřednictvím historické tradice kočovných loutkařů, kteří se nacházeli mezi členy Kotvy, a 

jejich role během národního obrození a vedle toho též množstvím legionářů ve svých řadách. 

„A prosíme Vás, abyste již nikdy neztotožňoval jména cikánů, brusičů, s poctivými živnostníky 

[,] jako jsou dle Vašeho pojmenování „komedianti“. Píšete [,] že vidět jest v úhoru 

komediantský vůz, z něhož děti vybíhají na žebrotu. (…) Jestli vás někdy obtěžovalo cikánské 

dítě, pak ale nesmíte psáti, že to bylo dítě komedianta, neb děti komediantů, ani ty nejchudší 

nežebrají, všechny umějí čísti a psáti. Jsou to poctivý [sic!] lidé [,] a to že osud dal jim jen 

komediantské vozy za útulek, není ještě nic špatného. Vždyť s takovým komediantským vozem 

jezdil Kajetán Tyl, Matěj Kopecký, a mnoho jiných dobrých českých lidí. Z těchto 

komediantských vozů vyšlo mnoho legionářů, jen 4 bratři Kopecký [sic!], všichni legionáři, 

mimo mnoha jiných.“589 

Tímto způsobem reagovala Františka Finková, „majitelka biografu“, na článek, který v dubnu 1927 vyšel 

na stránkách „Národní politiky“, listu blízkého pozicím národnědemokratické strany, jejíž představitelé 

stáli až do roku 1934 v čele ministerstva průmyslu, obchodu a živností. Sdílení kočovného způsobu 

života a v důsledku toho i míst k táboření, tras za účelem navštívení trhů apod. s „cikány“590 vytvářelo 

v kombinaci s policejní nálepkou „cikánství“ výraznou potřebu distancování se od této skupiny. Jestliže 

tedy „cikáni“ byli nejen na stránkách policejních časopisů a hlášení chápáni jako lidé charakterizovaní 

převráceným hodnotovým systémem ve vztahu ke společenským normám, „poctiví živnostníci“, „chudí 

poctiví lidé“591 se měli vyznačovat právě naplňováním těchto norem. Posílání dětí do školy, jejich 

 
583 F. ŠVARC, Co bychom rádi věděli, K, roč. VII, č. 2, 15. 2. 1925, s. 4-5. 
584 Slavné ministerstvo vnitra v Praze, K, roč. IV, č. 12, 15. 12. 1923, s. 1. 
585 V započaté práci vytrváme, K, roč. XV, č. 11, 15. 11. 1934, 1. 
586 Zemská správa politická ve Slezsku, K, roč. VIII, č. 10, §, s. 4. 
587 Např. Dostanou majitelé cestovních zábav. podniků volební právo?, K, roč. XV, č. 5, 15. 5. 1934, s. 1. 
588 V období 30. let se počet členů pohyboval mezi padesáti a sedmdesáti. Co jsme vykonali a co připravujeme, K, 
roč. XV, č. 3, 15. 3. 1934, s. 1–2; Pokladní zpráva, K, roč. XV, č. 11, 15. 11. 1934, s. 4. 
Z toho však například v roce 1934 méně než polovina platila členské příspěvky. Nezahálíme, K, roč. XV, č. 1–2, 15. 
2. 1934, s. 1. 
589 Hanebné psaní některých časopisů, K, roč. VIII, č. 5, 15. 5. 1927, s. 3–4. 
590 J. HORVÁTHOVÁ, Meziválečné zastavení mezi Romy v českých zemích, Romano Džaniben 12/2005, s. 63–84. 
591 Hanebné psaní některých časopisů, s. 3. 
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výchova, udržování čistoty a pořádku v domácnostech, rodinné poměry atd. měly dokládat onen 

podstatný rozdíl. „Majitelé cestovních zábavních podniků“ navíc zdůrazňovali rozdíl v „kočování“ jako 

způsobu vykonávání řemesla, znaku profese a přetrvání rodinných tradic od „cikánského toulání“, jež 

dávali do souvislosti s jejich charakteristikou jakožto zvířecích zástupců lidského rodu. Zatímco „cikáni“ 

a „brusiči“ provozovali „žebravé licence“,592 což zdůrazňovalo souvislost mezi udělováním licencí ke 

kočovným živnostem a chudinskou péčí, „majitelé cestovních zábavních podniků“ zprostředkovávali 

převážně venkovskému obyvatelstvu národní kulturu a zábavu. 

„Líbilo by se mi, aby v novém zákoně naše podniky nesly pojmenování: ‚Putovní zábavní a 

kulturní podniky‘. Rozhodně se mi ale nelíbí, aby naše podniky měly býti přirovnávány 

k potulným brusičům, deštníkářům atd.“593 

Takovou odpověď obdržela redakce „Kotvy“ v roce 1931 z Plzně na vypsanou anketu o tom, jak by si 

členové organizace představovali ideální název jejich profese. 

 Nikoliv náhodou vyšla reakce Františky Finkové v květnu 1927, tedy v době, kdy ministerstvo 

vnitra v reakci na kauzy „loupežných cikánských band“ v Moldavě nad Bodvou a na jihu Čech (viz 

kapitolu 5) vyhlásilo přípravu nového legislativního opatření namířeného proti „cikánům“. Nebezpečí 

v podobě možnosti ocitnout se v hledáčku policejních orgánů vedlo v roce 1927 k zesílení aktivit 

sdružení. Jestliže na počátku 20. let začalo vedení řadovým členům vydávat jak speciální legitimace, 

tak i členské odznaky určené na jejich obytné vozy,594 aby byli při styku se státními úřady viditelně 

odlišeni od zbytku kočovných živnostníků a především od „cikánů“, hrozba policejní registrace a 

daktyloskopování pod nálepkou „potulných cikánů“ vedla k řadě činností, které měly kriminalizaci 

členů zabránit. Návrh na vytvoření vlastní kartotéky „poctivých živnostníků“ realizován nakonec 

nebyl.595 Hlavní úsilí zástupci „Kotvy“ věnovali jednání se státními úřady, především ministerstvem 

vnitra a ministerstvem průmyslu, obchodu a živností. 

 Již v dubnu 1927 poslalo vedení „Kotvy“ stížnost na ministerstvo vnitra, v níž apelovalo, aby 

členové jejich organizace – „majitelé větších a velmi nákladně a vkusně upravených cestovních 

zábavních podniků“ – nebyli zahrnováni do nařízení namířených proti „potulným tlupám“.596 Vedení 

organizace si v dopise stěžovalo, že četníci s jejich členy „zacházejí nebo zacházeti dají jako se zločinci“. 

„Ponižování“ a „nedůstojné“ zacházení se projevovalo rovněž prohlídkami a výslechy konajícími se 

„často takovým způsobem, že to vzbuzuje přímo pohoršení u občanstva“. Tento způsob jednání pak 

měl u obyvatelstva formovat představu, že majitelé cestovních zábavních podniků byli „špatní lidé“ či 

osoby „soukromému majetku nebezpeční“.597 Tento apel se promítl do několika opakovaných instrukcí 

ministerstva podřízeným orgánům, aby do evidence „cikánů“ (před rokem 1927 vedených pověřenými 

četnickými stanicemi na území Československa) a následně registru „potulných cikánů“ nezařazovaly 

„majitele cestovních a zábavních podniků, kteří opatření jsouce předepsanou produkční licencí a plníce 

příslušné zákonné předpisy nezneužívají svého oprávnění hlavně ku krytí svého potulného života a 

k páchání trestných činů“.598 

 
592 Např. Žádosti, K, roč. VIII, č. 5, 15. 5. 1927, s. 4–5; Hausírka, K, roč. XIX, č. 3, 15. 3. 1938, s. 2. 
593 Upozornění všem kolegům!, K, roč. XII, č. 3, 15. 3. 1931, s. 3. 
594 Spolkové zprávy, K, roč. IV, č. 12, 15. 12. 1923, s. 3. 
595 Pokus o vytvoření vlastní kartotéky zmiňovali členové – pamětníci Kotvy v roce 1941, kdy organizace zanikala. 
Výborová schůze, K, roč. XXII, č. 8, 15. 8. 1941, s. 1–2. 
596 MZA, B-40, I. manipulace, invent. č. 762, sign. 124, k. 2541, opis dopisu Sdružení cestovních a zábavních 
podniků v ČSR (13. 4. 1927). 
597 Tamtéž. 
598 Tamtéž, zemská správa politická pro Morava (31. 3. 1927); Ponižující soupis našich podniků zase straší, K, roč. 
XV, č. 9, 15. 9. 1934, s. 3. 
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 V praxi se však členové „Kotvy“ s „ponižujícím“ a „nedůstojným“ zacházením, které mělo 

připomínat jednání se zločinci, setkávali i nadále, přestože několikrát zmiňovaná čísla z policejního 

daktyloskopického registru „potulných cikánů“ ukazují, že pouze malé množství „komediantů“ bylo 

nakonec do evidence zařazeno. Za účelem právní ochrany si „Kotva“ platila stálého právníka, na 

kterého se členové sdružení mohli obrátit v případě, kdy se dostali do potíží při styku s policejními 

úřady.599 Sdružení si bylo vědomo křehkosti svého úspěchu, který spočíval v nezařazení členů mezi 

„potulné cikány“, což znamenalo pouze dočasnou ochranu před proticikánskými opatřeními. Naděje 

na trvalejší změnu vkládala „Kotva“ do dlouhodobých jednání s reprezentanty Ministerstva průmyslu, 

obchodu a živností o osnově zákona o kočovných živnostech. Avšak počáteční nadšení se vytratilo ve 

chvíli, kdy se ukázalo, že návrh osnovy z dílny ministerstva se cestovních a zábavních podniků výslovně 

neměl týkat.600 Na počátku 30. let se proto „Kotva“ stala součástí širší odborové platformy zastupující 

drobnější živnostníky – Ústředního svazu jednot a spolků živnostnictva a obchodnictva národně-

socialistického pro Československou republiku se sídlem v Praze.601 Avšak ani vstup do početnější 

organizace s jasnou politicko-stranickou afiliací Sdružení žádoucí legislativní změnu nezajistil. 

Organizace majitelů cestovních zábavních podniků se tak po celou dobu existence Československa 

mohla těšit pouze z drobných výsledků, mezi něž patřilo navázání trvalého kontaktu s úředníky 

ministerstva vnitra a Zemského úřadu v Praze,602 které mělo na každodenní výkon jejich profese a 

úspěchu v podnikání větší vliv než Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. 

 Neúspěch v prosazování hlavních cílů se v průběhu 30. let projevoval zdůrazňováním potřeby 

vnitřní organizační i celoprofesní – „stavovské“ – jednoty.603 Jejím důsledkem pak byla ideologicko-

politická profilace „Kotvy“ směrem k myšlenkám „stavovské demokracie“604, kteréžto politicko-

ekonomické uspořádání by majitelům cestovních a zábavních podniků konečně přineslo rovnou a 

stálou pozici v národním, československém státě a zamezilo pronikání nežádoucí „cizozemské“ 

konkurenci.605 Ve stejném okamžiku se členové organizace opakovaně dožadovali nutné vnitřní 

„očisty“ tak, aby jejich profesní pověst „poctivých živnostníků“ a postavení „řádných občanů“ nemohly 

kazit žádné „nekalé živly“, které „pod záštitou licence provádí činy odporující trestním zákonům“.606 

* 

Formování vlastního obrazu „komediantů“ jakožto majitelů cestovních a zábavních podniků na 

stránkách „Kotvy“ obnášelo nezbytnou reprodukci stereotypních obrazů „cikánů“, vůči nimž „kotváci“ 

svou profesní a národněloajální identitu budovali. V tomto směru se artikulace majitelů cestovních a 

zábavních podniků protínaly s argumentací rozmanitých státních úřadů požadující legislativní změnu 

provozování kočovných živností. I přes vynaložené úsilí se však sdružení nedařilo trvale uniknout 

 
599 Viz Protokol, K, roč. XI, č. 11, 15. 11. 1930, s. 1–3. 
600 Kotva například otevřela mezi svými členy anketu na téma, jak by měly být jejich živnosti správně pojmenovány 
v připravovaném zákoně. Viz Upozornění všem kolegům, K, roč. XII, č. 3, 15. 3. 1931, s. 3. 
601 Do nové práce, K, roč. XV, č. 1-2, 15. 2. 1934, s. 3. 
602 Referent Zemského úřadu v Praze jednak obdržel předplatné časopisu Kotva a současně se zúčastňoval schůzí 
organizace. Ožehavá otázka s cizími podniky, K, roč. XV, č. 9, 15. 9. 1934, s. 1–2. 
603 Přinejmenším dvě podobné organizace zastupující kočovné živnostníky, resp. světské, vznikly v meziválečném 
období v Československu. Další česká organizace sídlila v Praze a německá – pod názvem Globus – v Mostu. 
Neupřímnost mosteckého spolku, K, roč. XII, č. 4, 15. 4. 1931, s. 2. 
604 Pojem „stavovství“ na stránkách Kotvy nebyl nikdy otevřeně spojován s italským fašismem. Zdá se, že v řadách 
„kotváků“ rezonovaly v době velké hospodářské krize a tzv. krize demokracie relativně volně a široce recipované 
úvahy o možnostech jiného společenského uspořádání. „Národ není dnes plně jednotný společenský útvar, ono 
příbuzenství podle mateřské řeči, třeba silně jednotící, musí býti doplněno hospodářským uspokojením,“ uváděla 
„Kotva“. Stavovství a demokracie, K, roč. XV, č. 5, 15. 5. 1934, s. 1. 
605 Např. Domácí zábavní podniky živoří – říšskoněmecké vydělávají, K, roč. XV, č. 8, 15. 8. 1934, s. 1. 
606 Nutnost změny zákon. úpravy existence maj. záb. podniků, K, roč. XV, č. 12, 15. 12. 1934, s. 1–2. 
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důsledkům druhořadého občanského statusu. V takové pozici se jednotliví členové organizace mohli 

kdykoliv ocitnout. Jeden z hlavních důvodů asociování obrazu „komediantů“ s „cikánstvím“ přitom 

tvořila očividná blízkost majitelů cestovních zábavních podniků reprezentacím „cikánů“ v dobové 

populární kultuře. Kočování a táboření na okraji měst a obcí často spolu s opovrhovanými „brusiči“, 

„řemínkáři“607, zkrátka podomními obchodníky a jinými kočovnými živnostníky, včetně Romů a Sintů, 

sdílení cest a vzájemné rodinné vazby, to vše vedlo k podezírání „komediantů“ z „cikánského života“. 

Patrně proto, že si majitelé cestovních zábavních podniků tuto hrozbu uvědomovali a zřejmě věděli o 

tom, že četníci sledovali genealogie „potulných cikánů“, nelze na stránkách „Kotvy“ nalézt sebemenší 

stopy o sociálních vazbách a vztazích mezi „komedianty“ a „cikány“. 

 Čilé vazby a vztahy ovšem alespoň útržkovitě dokládají vzpomínky a paměti Romů. „Stalo se 

také, že jsme se sjeli s CHÁLAMA (jak jsme říkali světským) a vypůjčili si od nás hrnec,“ zmiňovala ve 

svých vzpomínkách na dětství ve 30. letech v českých zemích Romka Karolína Kozáková.608 Podobně lze 

číst také výpověď Josefa Serinka. „Já jsem byl v té době už znám mezi kočovnými lidmi, vždy jsem za 

ně vyjednával na úřadech a oni o mně věděli a chodili za mnou,“ uvedl a pokračoval představením své 

myšlenky z 30. let na uspořádání „sjezdu kočovných národů“ v Československu.609 

Cizinci-obchodníci, anebo „cizozemští cikáni“? 
Opakovaným terčem organizovaných československých podomních obchodníků a kočovných 

živnostníků se stala cizí konkurence. „Kramáři“ a „trhovci“ si po celou dobu meziválečného 

Československa stěžovali na údajně nekalé praktiky „bosňáků“.610 Pod tímto rozšířeným dobovým 

termínem byli rozuměni podomní obchodníci pocházejících z oblasti Království Srbů, Chorvatů a 

Slovinců.611 Odvození názvu od Bosny, která v době před první světovou válkou patřila k Rakousku-

Uhersku a byla vnímána jako „zaostalý“, orientální prostor s de facto koloniální správou,612 podtrhovalo 

pochybný obraz těchto obchodníků jako „nekalé konkurence“. Podle Československého trhovce bylo 

na vině především ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, které v zákoně o podomním obchodě 

z roku 1926 neomezilo vykonávání podomního prodeje pouze na československé státní příslušníky. 

Obdobným způsobem si u československých úřadů zejména od doby velké hospodářské krize na 

„cizácké podniky“ stěžovali „majitelé cestovních a zábavních podniků“.613 

 Přestože by se z pohledu organizovaných kočovných živnostníků a podomních obchodníků 

mohlo zdát, že pro cizince vykonávající na území Československa tyto živnosti žádná legislativní 

omezení neexistovala, jedno z významných opatření bylo spojeno právě s „cikány“. Již předlitavské 

interní nařízení ministerstva vnitra z roku 1888 (viz kapitolu 1) mělo sloužit k zamezení vstupu 

„cizozemských cikánů“ na území tohoto státního celku.614 Vedle hranice konstruované mezi „řádnými 

 
607 Označení „řemínkář“ bylo zřejmě jedním z mnoha dobových výrazů pro označení „potulných rasíků“, tedy 
takových obyvatel, kteří se živili kočovně provozovaným pohodnictvím. 
608 Karolína – cesta životem v cikánském voze, in: Memoáry romských žen, s. 19. 
609 J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 37. 
610 Např.: Proč jsou vydávány výnosy ministerstva obchodu?, Československý trhovec, roč. IX, č. 4, 15. 7. 1927, s. 
1–2; Vystavování poloročenek Bosňákům, Československý trhovec, roč. XVI, č. 7, 15. 10. 1934, s. 2; Bosňáci se 
vrací, Zájmy trhovců a podomních obchodníků (Zájmy), roč. I, č. 10, 1. 4. 1929, s. 2–3; Bosňáci a podomní 
obchodníci, Zájmy, roč. II, č. 1, 1. 1. 1930, s. 3–4; Bosňáci, Zájmy, roč. II, č. 11, 1. 11. 1930, s. 3. 
611 D. DRÁPALA, Venkovský obchod, s. 348. 
612 K postavení Bosny v rámci Rakouska-Uherska, orientalismu a habsburské civilizační misi v Bosně před první 
světovou válkou viz BRIGITTE FUCHS, Orientalizing Disease. Austro-Hungarian Policies of „Race“, Gender, and 
Hygiene in Bosnia and Herzegovina, 1874–1914, in: Health, Hygiene and Eugenics in South-Eastern Europe in 
1945, (edd.) Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda, Budapest 2011, s. 57–85; ROBIN OKEY, Taming 
Balkan Nationalism. The Habsburg “Civilizing Mission” in Bosnia, 1878–1914, Oxford 2007. 
613 Např. Žalujeme, K, roč. IV, č. 6, 15. 6. 1923, s. 2; Proti přílivu cizozemských zábavních podniků, K, roč. XV, č. 8, 
15. 5. 1934, s. 2–3. 
614 P. LHOTKA, Pojem „Cikána“ v právních normách, s. 230–231. 
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nezaměstnanými“ a „práce se štítícími“ či „tuláky z povolání“ se tak kategorie „cikánů“ pojila také 

s rozlišováním mezi „cizozemskými cikány“, kterým měl být coby „nežádoucím cizincům“ zamezen 

vstup do země, a zahraničními kočovnými živnostníky a podomními obchodníky provozujícími své 

profese na základě oficiálních povolení. V období před první světovou válkou přitom téma kontroly 

státních hranic před „cikány“ vyvolávala snahy o hledání mezinárodního řešení „cikánské otázky“.615 

 Dřívější funkci proticikánských opatření z habsburské monarchie přejala také administrativa 

nového československého státu. V prosinci 1921, tj. v době, kdy diskuse o potřebě nového 

legislativního proticikánského opatření byla v Československu teprve na samém počátku, se 

ministerstvo vnitra obrátilo na ministerstvo zahraničních věcí, aby dotyčný úřad instruoval své 

podřízené orgány tak, „aby obmezena byla trýzeň se strany cikánů a cikánských tlup“.616 Důvodem 

korespondence byly dva případy, kdy na území Slovenska vstoupili a provozovali své profese „cikáni 

/kotláři/ z Polska“, kteří k tomu obdrželi povolení od československého konzulátu v Opolí (město na 

jihozápadě Polska).617 Ministerstvo zahraničních věcí na to reagovalo oběžníkem, který byl určen všem 

československým zastupitelským úřadům v sousedních státech (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, 

Rakousko a Německo) a též na území Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Ty byly v jedné větě 

instruovány, aby „cikánům a cikánským tlupám“ neudělovaly povolení ke vstupu do Československa618. 

Přesnější instrukce však tyto úřady nedostaly. Z uvedeného je zřejmé, že problém z hlediska 

ministerstva vnitra ležel už v samotném vstupu „cikánských“ podomních obchodníků a kočovných 

živnostníků do Československa – bez ohledu na to, zda se dopustili trestných činů či nikoliv. 

Významným kritériem pro zamítnutí vstupu na území první republiky se tak stal romský či sintský 

původ. 

 Na jaře roku 1927 se na území Slovenska „zdržovala“ skupina tří cizích živnostníků: Josef 

Petrovič, jeho žena Julie („podomní obchodnice“) a Eva Sárközy („potulná cikánka“). V červnu téhož 

roku byli československými policejními orgány na základě obvinění z krádeže na trhu v Trnavě zadrženi 

a následně vyhoštěni z Československa. Daný případ se však neobešel bez stížnosti ministerstva vnitra 

a policejních úřadů na ministerstvo zahraničních věcí, resp. příslušný československý konzulát 

v Budapešti, který těmto „cikánům“ udělil víza.619 Konzulát se bránil, že jim udělil víza, poněvadž měli 

„řádné maďarské pasy, ve kterých měli zaznamenáno zaměstnání jako obchodníci“.620 Příslušné 

oddělení úřadu „v daném případě nebylo si vědomo toho, že jedná se o cikány“, které si tamější 

konzulát spojoval s provozováním „živnosti kotlářské, brusičské atd.“. „Přes to vyslanectví bude dbáti, 

aby pokud bude lze z fysiognomie osob rozpoznati, že jde o cikána, aby mu visum nebylo uděleno,“ 

doplňoval československý konzul v Budapešti.621 

 Podobná kauza se odehrála o rok dříve, kdy vyslanectví v Bělehradě udělilo víza dvěma 

rolníkům z města Kragujevac (dnešní Srbsko). Ti ve svých žádostech uvedli, že účelem jejich žádosti na 

cestu do Československa jsou „rodinné záležitosti“.622 Marinko Živkovič a Michalj Mitrovič byli na jaře 

1926 zadrženi Policejním ředitelstvím v Bratislavě, když provozovali „rôzne atrakcie s opicami“ a 

 
615 Švýcarsko se v roce 1909 pokusilo zorganizovat mezinárodní policejní konferenci na téma „cikánské otázky“ a 
regulace mezistátního pohybu obyvatel, kteří byli v různých státech Evropy označeni za „cikány“ a byla jim 
jednotlivými státními orgány odpírána státní příslušnost a občanství. J. ILLUZZI, Gypsies in Germany and Italy, 
s. 76–77. K regulaci migrace „cikánů“ na mezinárodní úrovni viz I. ABOUT, Unwanted “Gypsies”. 
616 Archiv Ministerstva zahraničních věcí (AMZV), fond V. (administrativní) sekce – 6. běžná spisovna (1918–1939), 
k. 410, složka Cikánská otázka (různé), dopis ministerstva vnitra na ministerstvo zahraničních věcí (27. 12. 1921). 
617 Tamtéž. 
618 Tamtéž, oběžník ministerstva zahraničních věcí (3. 1. 1922). 
619 Tamtéž, dopis ministerstva vnitra na ministerstvo zahraničních věcí (28. 6. 1927). 
620 Tamtéž, dopis Vyslanectví Československé republiky v Budapešti ministerstvu vnitra (24. 6. 1927). 
621 Tamtéž. 
622 Tamtéž, dopis Vyslanectví Československé republiky v Bělehradě ministerstvu zahraničních věcí (17. 7. 1927). 
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neuposlechli výzvy, aby opustili Československo. Proti stížnosti ministerstva vnitra, jež žádalo 

potrestání příslušného úředníka, který těmto „cikánům“ udělil vízum, se konzulát v Bělehradě bránil: 

„Ani z cestovních pasů, ani z karakteru jmenovaných osob, jak byl označen v cestovním pase, 

ani konečně ze zevnějšku obou žadatelů, kteří představovali normální srbské typy, nebylo lze 

– podle sdělení pasového referenta – souditi, že jde o srbské cikány. Úředník, pověřený 

pasovou kontrolou a visovou agendou [,] jest velmi zapracován a svojí obezřetností několikráte 

již zamezil vylákání visa osobami, jichž příjezd do ČSR jest ať již zakázán, nebo nevítán. V tomto 

případě neměl tušení, že jde o cikány.“623 

„Cikánství“ tudíž mělo prakticky vždy širší význam, nešlo jej jednoznačně definovat. Na jedné straně 

tak působilo dojmem nálepky s prázdným obsahem, který byl ponechán na libovůli konkrétních úřadů, 

avšak na straně druhé jej zároveň charakterizovala významová přetíženost. Toto napětí učinilo ze 

srbských rolníků – „normálních srbských typů“ – „cizozemské cikány“, protože provozovali specifický 

typ živnosti. A podobně se z řádných maďarských podomních obchodníků – patrně romského původu 

– při zadržení policejními úřady stali cizozemští „potulní cikáni“. Absence jiných přesnějších vodítek 

vedla k tomu, že základními znaky pro určení pro Československo nežádoucích „cikánů“ byla právě 

otázka původu: „karakter“, „zevnějšek“ či „fysiognomie“. 

 Zintenzivnění snah o takové čtení „cikánství“ vedlo k zesilování úsilí Romů a Sintů uniknout 

nepříjemné nálepce „cikánství“. Jak jsem ukázal na příkladě německy hovořící rodiny Hauerů ze Slezska 

(viz kapitolu 2), součástí argumentace podomních obchodníků a kočovných živnostníků bylo 

rozporování jejich „cikánského původu“. Jednalo se o projev rozšířené strategie zneviditelňování 

vlastní romské či sintské identity ve styku se státními úřady, resp. zdůrazňování profesní identity a 

příslušnosti k širšímu socio-ekonomickému kolektivu (stavu). 

 Opačný a v mnohém smyslu výjimečný případ představoval pohyb skupiny „cikánského krále“ 

z Polska Michała Kwieka na území Československa v letech 1933–1934.624 Ten jakožto cizí státní 

příslušník a „potulný cikán“ musel žádat československé ministerstvo vnitra o speciální povolení ke 

vstupu do země, jež získal. Všechny členy jeho skupiny českoslovenští četníci daktyloskopovali a opatřili 

je policejními doklady – patrně „cikánskými legitimacemi“ a „kočovnickými listy“ s vyznačením, že se 

jedná o „potulné cikány“ cizí státní příslušnosti. Jestliže mezi „cikány“ provozujícími rozmanité kočovné 

živnosti a podomní prodej převažovala strategie zneviditelňování, resp. přeznačení připisované 

identity („cikánství“), některé širší rodiny Romů a Sintů ke svým živnostem naopak volily takový způsob 

sebeprezentace, který využíval dobových romantizujících a exotizujících „cikánských“ stereotypů. 

Specifické vystavování a zviditelňování lákající zájem veřejnosti a lokálního tisku jim umožňovalo 

oslovovat široké publikum, tj. potenciální zákazníky. Takové rodiny charakterizoval vysoký stupeň 

mobility a široké sítě mezinárodních, i mimoevropských kontaktů.625 Z kusých dobových informací o 

pohybu skupiny Michała Kwieka lze usuzovat, že takovým způsobem jednala i tato široká rodina 

kalderašských Romů z Polska, jež se živila výrobou a prodejem měděného nádobí. Ta však 

v Československu vyvolala příliš velikou senzaci a pozornost médií a Okresní úřad v Písku ji nakonec 

v roce 1934 vyhostil.626 Zviditelňování, vystavování „cikánství“ na odiv a práce s exotizujícími obrazy 

„cikánů“ proto představovaly poměrně nebezpečnou strategii, jež byla vlastní zřejmě velice 

omezenému okruhu romských rodin, které disponovaly značným ekonomickým, sociálním i kulturním 

kapitálem. 

 
623 Tamtéž. 
624 Tamtéž, složka cizinci v RČS cikáni; C. NEČAS, „Cikánský král“ Michał II. Kwiek a jeho působení 
v Československu, Vlastivědné listy 34/2008, s. 19–22. 
625 A. SUTRE, „They Give a History of Wandering Over the World“, s. 471–498. 
626 C. NEČAS, „Cikánský král“ Michał II. Kwiek, s. 22. 
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Mezi tradicí a neloajální konkurencí: romská řemesla a živnosti na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi v době Československa 
Zatímco v českých zemích obrazy „cikánů“ souvisely s kočovným brusičstvím či řemínkářstvím a byly 

značně negativně konotovány, na Slovensku a Podkarpatské Rusi se během 19. století zformovaly dvě 

dominantní představy o „cikánech“ jakožto kovářích a hudebnících,627 které jejich nositelům 

propůjčovaly určitou společenskou prestiž. Ta se výrazně promítala jak do státní regulace provozování 

určitých živností a do konkurenčních živnostenských bojů, tak i do vnitřní dynamiky struktur tamních 

romských komunit. 

„Mezi hudebníky byla velká konkurence. Na východním Slovensku se to romskými kapelami 

jen hemžilo. Říkalo se Rom pes pal o bašaviben murdarel. Ko džanel te bešavel, na chal. – Každý 

Rom se dere o to, aby mohl hrát. Kdo neumí hrát, ten se nenají. – To byla pravda. Kdo neuměl 

hrát, byl odkázaný na nádeničinu u sedláků.“628 

Konkrétně v Košicích, kde existovala silná tradice městských romských hudebníků z doby Rakouska-

Uherska,629 se mělo přibližně 75 % ze všech dospělých mužů, kteří byli v tomto městě zařazeni do 

policejní evidence „cikánů“ v letech 1921–1924, živit hudebnictvím.630 

 Pozitivní obraz „cikánů“ hudebníků se projevil také v dobových antropologických textech. 

František Štampach hovořil dokonce o „jakési šlechtě“ mezi „cikány“: „svým ušlechtilým zjevem 

tělesným, svou inteligencí jsou mezi cikány primáši, kapelníci cikánských band“.631 Prestiž romských 

hudebníků obecně souvisela s jejich vnímáním jako asimilovaných a „řádných cikánů“. Pozitivní 

hodnocení hudebníků se dostalo také do dobových policejních textů, kde však ani „hudebníci“ neunikli 

kontaminaci „cikánstvím“, tedy přenášení prvků „cikánské“ odlišnosti.632 Chápání provozování hudby 

ze strany „cikánů“ jako znaku jejich asimilace do městské společnosti bylo v době meziválečného 

Československa široce přejímáno. Avšak skutečnost, že romští hudebníci často hovořili maďarsky (jako 

značná část jejich klientely),633 se po roce 1918 stala terčem jejich organizující se konkurence. 

 Záhy po vzniku Československa rozšířilo svou působnost na Slovensko a Podkarpatskou Rus 

Odborové sdružení hudebníků, organizace zastupující zájmy „občanských hudebníků“. Obdobně jako 

v případě „trhovců“ tvořila její hlavní agendu snaha o změnu stávající živnostenské legislativy tak, aby 

byla vytvořena profesní, stavovská hudebnická organizace, která by obdržela pravomoci regulovat 

provozování této živnosti.634 Takový dlouhodobý cíl kráčel ruku v ruce s požadavky na příslušné lokální 

 
627 A. B. MANN, Rómski kováči na Slovensku, Bratislava 2018, s. 321–324. 
628 E. LACKOVÁ, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, s. 43 [zvýrazněno v originální publikaci]. 
629 DANA KUŠNÍROVÁ, Košické dostaveníčka. Historický sprievodca košickými pohostinstvami v rokoch 1918–
1948, Poprad 2016, s. 31–35; A. MANN, Rómski mestskí hudobníci, in: Diferenciácia mestského spoločenstva v 
každodennom živote, (edd.) Peter Salner, Zuzana Beňušková, Bratislava 1999, s. 154–174. 
630 E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach po vzniku ČSR, s. 147. 
631 F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice, s. 44. 
632 Například v četnické povídce s názvem „Tajemství cikánských houslí“ četník Bejsta líčil nedělní zábavu, která 
se měla odehrát v krčmě v blíže nespecifikované rusínské obci. Místním rolníkům k večerní zábavě hrála 
„cikánská“ kapela. Rolníci se přitom s místními „cikány“ družili. Nechali je k sobě dokonce přisednout, nalít jim 
pití a společně vzpomínali na společně prožité události. Na konci večera však jeden z rolníků zjistil, že ho někdo 
okradl. Do hospody se proto dostavili četníci. „Páni žandáři přišli. Mrkli sem, mrkli tam a usmáli se. Mrkli na 
okradeného gazdu, mrkli na cikány a kývli hlavami.“ Poté následovala pečlivá prohlídka „cikánů“, během níž 
ovšem četníci peněženku nenašli. Poněvadž se „cikáni“ při kontrole usmívali, napadlo nakonec velitele četnické 
hlídky prohlídnout jim také jejich hudební nástroje, kde ukradené peníze nakonec našli. KAREL BEJSTA, Tajemství 
cikánských houslí, BS 2/1932, s. 152–153. 
633 A. MANN, Rómski mestskí hudobníci, s. 165. 
634 Např. Resoluce přijaté na mimořádném sjezdu a schválené všemi delegáty, Hudebník, roč. III, č. 11, 15. 1. 1921, 
s. 2–3; Hudebnické komory na obzoru?, Hudebník, roč. IV, č. 12, 15. 2. 1922, s. 1. 
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státní úřady na vyloučení nežádoucí konkurence. Členské buňky v českých zemích si stěžovaly zejména 

na vojenské kapely, kdežto lokální odbočky na Slovensku se zaměřovaly hlavně na „cikánské 

hudebníky“.635 Jejich údajná nekalá činnost měla spočívat v provozování hudby v restauracích a 

kavárnách bez potřebného povolení v podobě vybírání peněz přímo od návštěvníků těchto podniků 

apod. 

„Protestujeme co nejrozhodněji proti chování se okresních i policejních úřadů oproti 

nadržování cikánským hudbám na Slovensku, které se pohybují ve veřejnosti a vydírají přímo z 

kapes peníze od obecenstva, aniž by měli k provozování hudby legitimace neb živnostenských 

listů. Tím poškozují naše členstvo, které účinkuje za předem smluvený honorář a více her 

pořádá ve prospěch dobročinných a humanních účelů. 

 Hostinští a korporace béřou tyto cikány jen z těch důvodů, poněvadž konají s nimi 

neohlášené zábavy, které se béřou na konto domácí zábavy a tím se poškozuje i stát o poplatky 

ze zábav. Naši členové přinesli na Slovensko pokrok hudební a snaží se ze všech sil, by i Slováci 

dosáhli vzdělanosti v hudebním umění jako Češi. Za staré maďarské vlády byli Slováci 

znásilňováni vládou, z druhé strany cikány, kteří požívali u našich utiskovatelů veškeré 

privilegie jako povaleči na konto chudobného lidu Slovenského.“636 

Apely na státní úřady, aby aktivně regulovaly a pečlivě kontrolovaly lokální provozování hudební 

živnosti ze strany Romů na Slovensku, doprovázela jejich obvinění z „maďarizace“, která se opírala 

právě o spjatost tradice romských hudebníků s maďarskou kulturou.637 V tomto směru se v případě 

nacionálně profilovaného slovenského tisku obraz romských hudebníků měnil v jednu z mnoha 

různých podob figury údajných národních zrádců.638 Vytrvalé stížnosti organizovaných hudebníků však 

v přijetí nových legislativních opatření neústily. Úřady zakročovaly pouze v případě konkrétních 

trestních podnětů.639 V kontrastu k nacionalistickému diskurzu byli romští hudebníci někdy zváni i na 

oficiální státní události, jako byla například oslava desátého výročí vzniku Československa v Košicích 

v roce 1928.640 

 Společenská prestiž romských hudebníků nicméně souvisela se symbolickými geografiemi 

meziválečného Československa. Byla svázána s prostorem Slovenska a Podkarpatské Rusi, kde obraz 

hudebníků měl pevnou tradici. Titíž hudebníci, kteří se na Slovensku těšili postavení „řádných cikánů“, 

se při provozování své profese na území tzv. historických zemí (Čechy, Morava a Slezsko) mohli dostat 

do hledáčku policejních orgánů a právě jako „cikáni“ být kriminalizováni. V průběhu května 1928 sice 

Zemská správa politická v Opavě udělila povolení k provozování hudby skupině slovenských Romů 

z Klenovce (obec ve středním Slovensku), ale současně se obrátila na lokální policejní a politické úřady 

s tím, zda se snad nejedná o „potulné cikány“.641 Ačkoliv Okresní úřad v Rimavské Sobotě uváděl, že 

uvedení „cikáni“ jsou muzikanti, kteří „majú riadne obytné domy v Klenovci, ích rodiny stále tam 

bývajú“ a rozhodně nepatří mezi „potulné cikány“,642 četnictvo je jako „potulné cikány“ zaneslo do 

 
635 Např. Zpráva jednatele Bratislavské odbočky, Hudebník, roč. V, č. 4, 15. 6. 1923, s. 8. 
636 ŠA Košice, f. Košická župa (KŠ) (1923–1928), invent. č. 199, sign. 24968/1924, k. 374, rezoluce Odborového 
sdružení hudebníků v Československé republice (nedatováno). 
637 Viz MARIAN ZǍLOAGǍ, Germans, Hungarians and the Zigeunerkapelle: Performing National Enmity in Late 
Nineteenth-Century Transylvania, Patterns of Prejudice 47/2013, s. 379–394. 
638 P. BALOUN, „Let’s Slaughter the Gypsies!“, s. 72–73. 
639 Např. Archiv Mesta Košice (AMK), f. Mestský notársky úrad (MNÚ) v Košiciach (1923-1938), administratívne 
spisy, invent. č. 112, sign. 21230/32, k. 112. 
640 A. JUROVÁ, E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach v 1. ČSR, s. 108. 
641 MZA, B-40, I. manipulace, k. 2541, 6. složka Soupis potulných cikánů, dopis Zemské správy politické v Opavě 
(29. května 1928). 
642 Tamtéž, opis dopisu Okresního úřadu v Rimavské Sobotě (13. 8. 1928). 



98 
 

daktyloskopického registru a vydalo jim „cikánské legitimace“, přestože lokální četnická stanice 

v Klenovci připouštěla, že proti nim „není závad se stanoviska mravního ani státoobčanského“.643 

 O něco menší společenské prestiži se na Slovensku a Podkarpatské Rusi těšili „cikáni“ kováři, 

což souviselo s dobovým obrazem, který měl tradici v 19. století.644 Pozitivní hodnocení romských 

kovářů vycházelo z jejich funkce v rámci tamní venkovské společnosti, kdy zajišťovali především 

drobnější a levnější kovářské práce a tímto způsobem spíše doplňovali ekonomickou strukturu, než že 

by představovali konkurenci stávajícím, domácím kovářům.645 Podobně jako v případě hudebníků byli 

také romští kováři vnímáni jako lépe asimilovaní zástupci „cikánů“.646 Avšak ani jejich profesi se po 

vzniku Československa nevyhnul tlak organizovaných živnostníků na omezení údajně „nekalé“ 

konkurence v podobě „cikánských kotlářů a kovářů“. 

 Například Československý svaz živností a závodů mědikoveckých v Praze se v roce 1927 obrátil 

na ministerstvo průmyslu, obchodu a živností s tím, aby jemu podřízené úřady „zakročovaly proti 

cikánům a potulným kotlářům, nabízejícím mědikovecké výrobky, a aby tam, kde se mědikovecké práce 

konají na základě licence, byla licence taková prohlášena za neplatnou“, protože převzatá uherská 

legislativa neobsahovala žádné předpisy o provozování „cikánského kotlářství a kovářství“.647 Oslovené 

ministerstvo zvláštní předpisy nenalezlo, a proto se obrátilo na podřízené úřady s tím, jak nejlépe 

danou situaci vyřešit.648 Zatímco některé úřady se klonily k názoru, že „cikány“ provozované kovářství 

a kotlářství přinášelo pouze „nebezpečí krádeží“,649 jiné argumentovaly „zvláštními sociálními poměry“ 

na Slovensku, kde romští kováři a kotláři „vykonávajú zväčša svoje remeslo dosť zručne a vykonávajú 

také práce jednoduchšie, najviac chudobných ľudí dedinských“.650 Ačkoliv tím úřady připouštěly, že 

provozování kotlářství a kovářství se často odehrávalo mimo dosah státní regulace a v případě 

chudšího venkovského obyvatelstva probíhalo na bázi naturální směny, chtěly zachovat stávající 

situaci. 

 Důvod tohoto jednání spočíval v opakovaně zmíněném systému chudinské péče, který 

Československo zdědilo z habsburské monarchie. Tento systém stále počítal s tím, že zejména chudší 

venkovské obce nebyly schopny nést náklady na všechny místní nemajetné, a proto státní úřady 

takovým obyvatelům udělovaly povolení k provozování specifických typů kočovných živností. 

Rozhodující úlohu v tomto systému hrál diskurz „sociální potřebnosti“, který umožňoval takovou de 

facto alternativní podobu sociální péče legitimizovat. Měl ovšem značně paternalistický osten a stavěl 

žadatele o tyto koncese do podřízené pozice příjemců benevolentního přístupu státních orgánů. 

Takové dědictví habsburské monarchie dokázaly československé úřady jednodušeji legitimizovat ve 

spojení s prostorem „východu republiky“ než s imaginací českých zemí jakožto ekonomického a 

politického centra první republiky. 

* 

Významný faktor postupného a dlouhodobého procesu racializace kategorie „cikánství“ představovalo 

vytváření rozmanitých profesních organizací živnostníků. Jejich vznik a formování na počátku 20. století 

lze klást do souvislosti s dopady proticikánských opatření na širší, heterogenní skupinu obyvatel, kam 

 
643 Tamtéž, dopis Četnické stanice v Klenovci (25. 7. 1928). 
644 A. MANN, Rómski kováči na Slovensku. 
645 Tamtéž, s. 275-282. 
646 Tamtéž. 
Z dobových publikací např. F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice. 
647 AMK, MNÚ v Košiciach, administratívne spisy, invent. č. 151, sign. 1170/30, k. 87, opis dopisu Ministerstva 
průmyslu, obchodu a živností (19. 11. 1929). 
648 Tamtéž. 
649 NA, MPOŽ, č.j. 6.199/31, k. 2003, zpráva Župního úřadu v Mukačevě (15. 12. 1927). 
650 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 175, sign. 622/1930, k. 152, ručně psaný koncept odpovědi Okresního úřadu 
v Košicích (nedatováno). 
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patřili i mnozí kočovní živnostníci a podomní obchodníci. Zatímco institucionalizovaní živnostníci 

v obchodních komorách se snažili tohoto tlaku využít ve svůj prospěch, tj. k omezení konkurence, 

provozovatelé kočovných živností a podomní obchodníci vyvíjely značné úsilí za účelem vybudování 

vlastních profesních organizací a oficiálního uznání ze strany státu – vlastní institucionalizaci. Budování 

profesní identity kočovných živnostníků a podomních obchodníků kráčelo ruku v ruce s reprodukcí 

stereotypních „cikánských“ obrazů („práce se štítící“ zločinná skupina), jež „poctivým živnostníkům“ 

sloužily jako negativní projekční plátno. Tento postup „kramářům“, „trhovcům“ a „majitelům 

cestovních zábavních podniků“ přinesl ve větší či menší míře částečný úspěch v podobě změny přístupu 

policejních orgánů. Tlak namířený na různé státní úřady, ať se již jednalo o oficiální stížnosti, požadavky 

a delegace, se nakonec viditelně promítl do přístupu policejních orgánů při vytváření 

daktyloskopického registru „potulných cikánů“ od roku 1927 a ve 30. letech. Výsledek takové situace 

představovalo zúžení manévrovacího prostoru (prostoru pro jednání) těch obyvatel, kteří obdrželi 

nálepku „potulných cikánů“, tj. převážně Romů a Sintů v Československu. Někteří z nich se sice velice 

pravděpodobně nacházeli v řadách dílčích profesních organizací (zejména ve Sdružení majitelů 

cestovních zábavních podniků) či je s jejími členy pojila pevná sociální i rodová pouta,651 avšak 

v důsledku racializace policejní kategorie „cikánů“ měli při styku s policejními orgány zhoršenou pozici. 

Pro tyto Romy a Sinty převážně na území českých zemí nabývaly značného významu praktiky 

zneviditelňování „cikánství“ a zdůrazňování právě profesní identity. 

 Poněkud odlišná situace panovala v meziválečném období na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

Kombinace starších, z doby Uherska pocházejících vesměs pozitivních obrazů romských hudebníků a 

kovářů jakožto asimilovaných „cikánů“ a specifického přístupu československé administrativy k těmto 

územím, jež byla líčena jako ekonomicky i kulturně „zaostalá“, legitimizovala udržování dřívějších 

forem alternativní chudinské péče a s ním související diskurz „sociální potřebnosti“. Romové a Sintové 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi tak při styku se státními úřady měli poněkud širší prostor pro vlastní 

jednání a pro rezistenci vůči kriminalizaci. Kromě svého zneviditelňování, včetně pudrování obličeje při 

hraní v kavárnách a restauracích,652 mohli s odkazem na provozování hudebnictví či kovářství také 

rozehrávat obraz „řádných cikánů“, tj. asimilovaných. Avšak vzhledem k praxi proticikánských opatření 

byla i tato pozice velice křehká a neustále v ohrožení, protože československé policejní orgány ji mohly 

prakticky kdykoliv přeměnit v postavení občanů druhé kategorie. Obrazy „cikánských“ hudebníků i 

kovářů kromě toho opakovaně zpochybňovali organizující a profesionalizující se živnostenští 

konkurenti. 

 Předložená analýza rovněž umožňuje učinit poznámku o relativně rozšířené tezi, že 

provozování podomního obchodu a kočovných živností představovalo znak ekonomické „zaostalosti“ 

celých regionů či skupin obyvatel.653 Omezování těchto forem ekonomické obživy se dělo v důsledku 

institucionalizace zájmů živnostenských organizací na omezení údajně nekalé konkurence, tj. 

modernizačního procesu. Samotné tyto formy živností se vyznačovaly vnitřní heterogenitou (od 

alternativního způsobu chudinské péče ke kulturně prestižním formám obživy) a vysokým stupněm 

adaptibility aktuální ekonomické situaci.654 

  

 
651 Viz též J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 36–37. 
652 A. MANN, Rómski mestskí hudobníci, s. 165. 
653 Např. D. DRÁPALA, Venkovský obchod Moravy a Slezska. 
654 MILAN MYŠKA, Podomní obchodníci aneb jak se kdysi ve Slezsku hauzírovalo. Příspěvek k historii podomního 
obchodu na přelomu 19. a 20. století, Historica 5/2014, s. 173–196, zde s. 174. 
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Kapitola 4 

„Cikánství“ před soudem. Kriminalita, násilí a spravedlnost v liberálně-

demokratickém národním státě 

Kriminologie dospívá k podobným závěrům, jako medicína, když stále větší důraz klade na 
hygienu. Máme-li společnost chrániti od zločinnosti, pokud je to prostředky trestního práva 
vůbec možno, nesmíme trest snižovati na pouhý nástroj slepé pomsty, již by poškozený rád 
viděl vykonánu na tom, kdo jej poškodil. Neboť pak bychom došli tam, kde jsme dnes, k trestům 
bezúčinným. (...) Stát musí viděti dále. Musí věděti, že kdyby tresty ukládal jen podle způsobené 
škody, musil by stejně stíhati toho, kdo nešťastným sběhem okolností k činu dal se strhnouti, 
jako toho, u něhož čin byl výrazem trvalé špatnosti. (...) 
 Těmito úvahami je též diktována trestní soustava osnovy. Především odlišuje živly 
skutečně kriminální od náhodných pachatelů trestných činů. Za druhé pak snaží se na jedné 
straně účelnou výchovou zachrániti, co ze zločinných prvků zachrániti lze, na druhé straně 
uchrániti nákazy zločinností ty, kdo nejsou ještě zkažení, třebaže se dopustili trestného činu. 

Jaroslav Kallab, univerzitní profesor a člen komise pro reformu čs. trestního práva (1921)655 

Úsilí o zintenzivnění kriminalizace „cikánů“, tedy o řešení „cikánské otázky“, pramenilo 

z konstatovaného napětí mezi deklarovanými univerzálními liberálními principy a státní agendou, která 

byla v 1. polovině 20. století formulována prostřednictvím „národních zájmů“. Ústřední pozici při 

vyjednávání komplexu proticikánských opatření měly soudy.656 Právě v soudních síních meziválečného 

Československa, kde se při vykonávání spravedlnosti měla manifestovat nejen rovnost občanů před 

zákonem a s novým státem spojené „sociální cítění“,657 ale současně mělo docházet také k žádoucímu 

trestání „cikánů“ jakožto příslušníků nebezpečné populace. 

 Konflikt, jež se v těchto rozporných požadavcích skrýval, ještě prohlubovalo stáří a rozdílnost 

trestně-právních prvorepublikových norem. Zatímco v českých zemích platil v podstatě přes sto let 

starý a v roce 1852 novelizovaný trestní zákoník habsburské monarchie, na území Slovenska a 

Podkarpatské Rusi se českoslovenští soudci řídili zalitavským trestním zákoníkem z roku 1878.658 Obě 

normy vycházely z dřívějších právních zásad. Soustředily se nikoliv na povahu zločince, jak by vyplývalo 

z kriminologických i trestně-právních teorií počátku 20. století, nýbrž na zločiny.659 Snaha vytvořit nový 

trestní zákoník byla záhy po vzniku Československa motivována také myšlenkou, že obě staré trestně-

právní normy směšovaly „zásadu rovnosti před zákonem s nesprávnou domněnkou, že lidé jsou 

stejní“.660 Důraz na zásadu rovnosti, který ve starých normách ztělesňovala perspektiva zločinu, byl 

v přípravě nového trestního zákoníku spíše upozaděn. Vypracovaná osnova z roku 1921, jež měla 

odrážet celkový charakter nového, moderního národně-liberálního státu, vycházela ze základních 

sdílených požadavků reformátorů trestního práva a kriminologů. V jádru tohoto dokumentu stála 

potřeba obrany společnosti před „nákazou“, jimiž byla „individua, neschopná přizpůsobiti se novému 

řádu“,661 tj. principům „civilizované“, moderní společnosti, která měla patřit k „vyspělému“ Západu. 

Nový trestní zákoník se měl stát prostředkem, pomocí něhož by soudci rýsovali hranici mezi „zločinci 

z povolání“ a prvopachateli, resp. těmi, kteří „jen náhodným shlukem okolností k činu se dali strhnouti, 

 
655 JAROSLAV KALLAB, Ochrana společnosti trestním právem, LN, roč. XXIX, č. 553, 5. 11. 1921, s. 1. 
656 J. ILLUZZI, Gypsies in Germany and Italy, s. 152–173; TÁŽ, Negotiating the “state of exception”. 
657 J. KALLAB, Ochrana společnosti trestním právem. 
658 Trestní zákon ze dne 27. května 1852, čís. 117 Ř.z., Praha 1921; Trestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi. Doplněný pozdějšími zákony i zásadními nálezy bývalé kurie v Budapešti, Kroměříž 1922. 
659 P. PASQUINO, Criminology. The Birth of a Special Knowledge, s. 235–250. 
660 J. KALLAB, Boj proti zločinnosti, LN, roč. XXIX, č. 291, 13. 6. 1921, s. 1 
661 TOMÁŠ JABLONICKÝ, Pokus o reformu československého trestního práva – osnova trestního zákona z let 1921–
1926, Právněhistorické studie 43/2013, s. 84–96, zde s. 89. 
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kdo však společnosti nejsou nebezpečni“.662 Důležitým faktorem při rozhodování soudců o pachatelově 

trestu měla být kategorie nebezpečnosti. „Veřejné bezpečnosti však nejsou jen nebezpeční pachatelé 

těžkých zločinů či přečinů, nýbrž i ony osoby, jež protloukají se životem ve stálém drobném boji s 

právním řádem, osoby, jimž na konec vězení je milým domovem, do něhož se s jakousi pravidelností 

vracejí zvláště v době zimní,“663 upozorňoval veřejnost jeden z autorů výsledné osnovy. Pomyslnou 

cílovou skupinou předních československých expertů na trestní právo tak byli rovněž „zpětná individua 

[recidivisté] práce se štítící“, „duševně vadní“ a „nepolepšitelní“.664 

 Dobovými artikulacemi prostupující medikalizace665 trestního práva – slovník udržování 

„zdraví“ společnosti, vymýcení „nákaz“ či provádění hygieny – se projevovala v navržených opatřeních: 

vyloučením zločinců ze společnosti a v závislosti na stupni jejich nebezpečnosti stanovení nápravných 

prostředků (vězení, lékařské psychiatrické zařízení, donucovací pracovna apod.). Takový trestní zákoník 

však nebyl prosazen ani na samém počátku existence Československa, ani v polovině 20. let a též ani 

v polovině 30. let.666 Českoslovenští soudci tedy vykonávali spravedlnost s ohledem na staré právní 

zásady trestu jako odstrašujícího prostředku. Principy obrany společnosti a zohledňování povahy 

pachatelů a pachatelek trestných činů se do československého trestního práva tudíž dostávaly pouze 

prostřednictvím dílčích legislativních novel.667 

 Jakým způsobem se do výkonu soudní spravedlnosti promítaly představy o „cikánech“? Které 

„cikánské“ obrazy a pomocí jakých praktik ovlivňovaly soudní praxi v různých regionech meziválečného 

Československa? Představovaly-li prvorepublikové soudy arénu, v níž docházelo k vyjednávání 

spravedlnosti, jaké obranné prostředky poskytovala konkrétním obyvatelům Československa, kteří byli 

označováni jakožto „cikáni“ a stanuli v soudních síních – ať již v roli obžalovaných, svědků či žalujících? 

Odpovědi na tyto provázané otázky budeme hledat v rozmanitých soudních případech z Moravy a 

Slovenska (k výběru regionů viz úvod) 20. a 30. let 20. století. 

„Méněcenní degeneráti“ či „zločinci z povolání“? 
„Žádní cikáni svými trestnými skutky neobrátili na sebe tolik pozornosti a zájmu široké veřejnosti jako 

moldavští cikáni,“668 stálo v obžalobě celkem devatenácti osob, které pocházely z obce Moldava nad 

Bodvou (východně od Košic) a okolí. V rozmezí let 1920 a 1927 měli spáchat kolem osmdesáti trestných 

činů: od drobných krádeží přes loupežná přepadení až po úmyslné vraždy. 

„Kradli, loupili a vraždili nikterak z nedostatku neb nouze, ale proto, že poctivé práci a řádnému 

zaměstnání odvykli natolik, že jim ani nenapadlo, aby si jiným než tímto zločinným způsobem 

opatřovali prostředky k živobytí. Veškeré trestní skutky za vinu jim kladené jest proto přičítati 

na vrub jejich lenosti, zahálčivosti a z nich vyplývající mravní zkáze a zvrhlosti.“669 

Takové formulace v kombinaci s tvrzením, že obvinění „cikáni“ a „cikánky“ tvořili jednu „lupičskou 

bandu“ s vlastní mocenskou strukturou („vůdce“, jeho nejbližší spolupracovníci a řadoví členové) 

vytvářely situaci, kdy měl Krajský soud v Košicích rozhodovat nejen o vině či nevině konkrétních 

 
662 J. KALLAB, Ochrana společnosti trestním právem. 
663 TÝŽ, Boj proti zločinnosti. 
664 Tamtéž. 
665 K dobovému kontextu medikalizace trestního práva viz R. F. WETZELL, The Medicalization of Criminal Law 
Reform in Imperial Germany, in: Institutions of Confinement: Hospitals, Asylums and Prisons in western Europe 
and North America, 1500-1950, (edd.) Norbert Finzsch, Robert Jütte, New York 1996, s. 275-284. 
666 T. JABLONICKÝ, Pokus o reformu československého trestního práva, s. 92-93. 
667 Např. VÁCLAV ŠMIDRKAL, Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918-1923, Český 
časopis historický 114/2016, s. 89-115, zde s. 105-106. 
668 MRK, fond písemného materiálu, číslo 344-06, obžalovací spis Státního zastupitelství v Košicích (25. 3. 1929), 
s. 12. 
669 Tamtéž, s. 13. 
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obžalovaných „cikánů“, nýbrž de facto o „cikánství“ jako obecné kategorii pro odlišnou a nebezpečnou 

skupinu obyvatel Československa. Skutečnost, že „tito cikáni mají zakořeněný sklon k násilnickým 

deliktům směřujícím proti cizímu majetku“,670 se tak díky zájmu dobového tisku přetavila v obecnější 

otázky týkající se všech „cikánů“ (viz kapitolu 1).671 Pozornost médií ještě vzrostla poté, co během 

prvních výslechů povětšinou maďarsky hovořících obviněných vznikla domněnka, že některé oběti 

svých vražd dokonce snědli. 

 Tato senzace, jež nakonec přilákala značný zájem nejen domácí, ale i evropské veřejnosti, byla 

zřejmě výsledkem několika faktorů současně. Za prvé se jednalo o komplikovanou komunikaci mezi 

převážně česky a slovensky hovořícími zástupci československé státní moci a maďarsky a romsky 

hovořícími obžalovanými.672 Jestliže povolaní tlumočníci z maďarštiny i romštiny dokázali překlenout 

relativně běžné jazykové obtíže, s nimiž se českoslovenští úředníci, četníci, soudci i lékaři na Slovensku 

a Podkarpatské Rusi potýkali, dva „hluchoněmí“ obžalovaní představovali závažnější komplikaci. 

Krajský soud v Košicích se obrátil na lokálního odborníka – ředitele Ústavu pro hluchoněmé v Košicích. 

Ten sice ovládal znakovou řeč, avšak oba nedoslýchaví obžalovaní byli zvyklí se se svým okolím 

dorozumívat jak vlastními posunky, tak i maďarsky a romsky, tedy jazyky, které povolaný expert 

neovládal.673 Za druhé obraz obviněných „cikánů“ jakožto údajných kanibalů dobovému tisku 

umožňoval různými způsoby využít motivu, který byl s „cikánstvím“ spojen již od novověku.674 

Kanibalismus coby prostředek v různých variacích sloužil k potvrzování hranic mezi moderní, 

civilizovanou společností evropských národních států a „barbarstvím“ „neevropské“, „zaostalé“ 

skupiny a současně též oživoval stávající, převážně expertní diskuse o „řešení cikánské otázky“. 

 Intenzivní zájem zahraničního tisku značně formoval přístup místních československých 

orgánů, jejichž postup byl sledován centrálními orgány v Praze.675 V sázce totiž bylo nejen vyšetření 

množství komplikovaných, navzájem provázaných trestných činů, nýbrž také obraz Československa 

jako moderního, demokratického a k Západu se hlásícího státu.676 „Jak k těmto událostem mohlo dojít 

v moderní zemi, je největší záhadou,“677 uváděl v článku z července 1928 například americký 

„Cleveland Plain Dealer“. Kauza kanibalismu spolu se skutečností, že československé orgány na 

„cikánskou loupežnou bandu“ přišly až v roce 1927, tedy poté, co její údajní členové spáchali přes 

osmdesát trestných činů, mohla v očích Západu ohrozit kompetentnost československé administrativy 

na území, o něž se po skončení první světové války vedly diplomatické spory a válečný konflikt. 

 V duchu étosu „modernosti“ Československa nakonec legitimitu československého panství na 

bývalém území svatoštěpánské koruny zajistilo expertní vědění. Zásadní úlohu sehráli dva čeští lékaři, 

primáři košické městské nemocnice, kteří na Slovensko přišli spolu s tisíci dalšími úředníky české 

národnosti budovat moderní (lékařskou, školní, policejní, dopravní atd.) státní infrastrukturu.678 

 
670 Tamtéž, s. 14. 
671 P. ŠALAMON, Vplyv tlače medzivojnového obdobia; J. KRAPFL, Czech perception of Roma in the First Republic. 
672 R. KISEĽ, Pohľad na proces s moldavskými Cigánmi, s. 31. 
673 Tamtéž, s. 32. 
674 Nejznámější kauzu týkající se „cikánů“ coby „lidojedů“ představuje soudní řízení z roku 1782 s více než stovkou 
„cikánů“ obviněných ze spáchání několika vražd na území tehdejší hontianské župy. W. WILLEMS, In Search of 
the True Gypsy, s. 25–27. 
675 Viz NA, f. MZV-VA, k. 2328. 
676 Slovenský národný archív (SNA), f. Referát ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave (RMŠANO), 
invent. č. 162, sign. B.I.8, k. 28, opis dopisu „Moldavští cikáni před soudem“ Ministerstva zahraničních věcí (12. 
7. 1928). 
677 „How these things could happened in a modern country is the greatest mystery of all.“ NA, f. MZV-VA, k. 2328, 
výstřižek Cleveland Plain Dealer, 28. července 1928, s. 12. 
678 S. HOLUBEC, „We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former 
oriental chaos and disorder.“ 
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Nejprve Václav Strimpl679 provedl rozbor kostí nalezených v „cikánském táboře“ v Moldavě nad 

Bodvou. Zjistil, že se nejednalo o kosti lidí, nýbrž domácích zvířat.680 Další expertizou, o niž si košický 

krajský soud v souladu s dobovým chápáním „modernosti“ v oblasti trestního práva požádal, byly 

lékařské posudky o zdravotním stavu jednotlivých obžalovaných „cikánů“. Psychiatr Jaroslav Stuchlík681 

měl zodpovědět pro další směřování procesu zásadní otázku: zda byli obžalovaní natolik duševně 

zdraví, aby mohli být za své činy také trestně odpovědní. V případě, že by totiž byli shledáni duševně 

nemocnými, mohl je místo trestu čekat pobyt v psychiatrických zařízeních. 

 Nikoliv náhodou to byl právě Stuchlík, který si později nárokoval hlavní zásluhy na „rozbití 

povídaček o kanibalismu“.682 Jím vypracované individuální posudky balancovaly na hraně mezi oběma 

možnými póly, jež následně určovaly výkon soudní spravedlnosti. Stuchlík totiž na jedné straně 

potvrzoval trestní odpovědnost obžalovaných a na straně druhé pomocí expertního psychiatrického 

diskurzu degenerace obžalované diagnostikoval jako „méněcenné“ jedince a zástupce odlišné „rasy“. 

Obžalovaní tak byli trestně odpovědní za své činy, ale rovněž ne úplně „zdraví“. A současně byli 

obvinění „primitivové“, ale přitom ne úplně „nemocní“. Obviněný, který se ke kanibalismu ochotně 

přiznal, tak byl označen za „degenerativního primitiva intelektuálního i citového“.683 „Ani intelektuální 

a morální méněcennost,“ dodával ve stejném okamžiku Stuchlík, „nejsou takového stupně, aby 

vylučovaly neb obmezovaly zodpovědnost za činy“.684 Důvodem totiž byla skutečnost, že přes veškeré 

tělesné „příznaky rasové méněcennosti“685 a duševní „degenerativní primitivnosti“686 u obviněného 

nedosáhlo „takové defektuosity, aby bylo lze hovořiti o idiocii neb imbecilitě morální“.687 Vyvažování 

lékařského hodnocení mezi úplným „zdravím“ a úplnou „úchylností“ dobře ilustruje charakterizace 

tělesného stavu jiného obviněného: „Zdravý. Asthenický [neduživý]. Degenerační příznaky“.688 Jindy 

posudek prostě uváděl oba protipóly vedle sebe: „Zdravý. Degenerát.“689 Diagnostikovaná 

„animálnost“, „primitivnost“ či „méněcennost“ obviněných „cikánů“ sice neustále utvrzovala jejich 

celkovou „rasovou“ odlišnost, avšak právě jejich obecnější charakteristika coby „cikánů“ umožňovala 

na konkrétní obžalované přikládat jiné měřítko normality. 

„Z výše uvedeného jest patrno, že expl.[orand] jest duševně defektní. Ale stejně jest patrno, že 

tato defektnost nepřesahuje hranice variability normálnosti právě pro kruhy obyvatelstva jeho 

celkové životní úrovně, jeho rasy a jeho založení.“690 

Stuchlíkovy posudky čerpaly z dobového antropologického diskurzu o „cikánech“. Ostatně v roce 1929, 

kdy se konala jednotlivá líčení, byla vydána kniha Františka Štampacha Cikáni v Československé 

republice (viz kapitolu 2). S jejími závěry se vypracované posudky do jisté míry překrývaly.691 Ovšem 

 
679 Václav Strimpl (1894–1942): lékař, odborník v oblasti bakterologie, imunologie a epidemiologie, který do roku 
1938 vedl Ústav patologie městské nemocnice v Košicích. 
680 R. KISEĽ, Pohľad na proces s moldavskými Cigánmi, s. 28–29. 
681 Jaroslav Stuchlík (1890–1967): psychiatr, který studoval na univerzitách v Curychu u Eugena Bleulera a ve 
Vídni u Sigmunda Freuda, publikoval řadu textů o psychoanalýze a po první světové válce se stal primářem 
městské nemocnice v Košicích, kde působil do roku 1937. 
682 J. STUCHLÍK, „Cikánská otázka“, s. 211. 
683 ŠA Košice, f. Krajský soud v Košicích (KS Košice), invent. č. 992, sign. 1927 Tk 135, k. 171, posudek na Kolomana 
Janó (18. 4. 1929), s. 9. 
684 Tamtéž, s. 11. 
685 Tamtéž, s. 4. 
686 Tamtéž, s. 9. 
687 Tamtéž, s. 10. 
688 Tamtéž, posudek na Desidera Pécsiho (18. 4. 1929), s. 4. 
689 Tamtéž, posudek na Josefa Žigu Thulo (18. 4. 1929), s. 4. 
690 Tamtéž, posudek na Imricha Žigu (18. 4. 1929), s. 6. 
691 R. KISEĽ, Pohľad na proces s moldavskými Cigánmi, s. 30. 
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zatímco Štampach se vůči motivu degenerace značně vymezoval, aby zdůraznil potenciál „cikánů“ 

k asimilaci do československého národa, Stuchlíkovi sloužil ke zvýraznění odlišnosti „cikánů“ od 

„normální“ společnosti. Přesto Stuchlíkovo uchopení dobově mnohoznačného motivu degenerace 

nestálo v úplném protikladu ke Štampachově kladnému hodnocení „rasového míšení“.692 

 Význam posudků v celém soudním procesu nakonec podtrhla samotná soudní porota. Dva 

doživotní tresty pro údajné vůdce „bandy“, dlouhodobé tresty pro další obžalované a osvobození čtyř 

obviněných doprovázelo zdůvodnění, v němž na důležitém místě mezi polehčujícími okolnostmi 

figurovala „náklonnosť cigánskej rasy k trestným činom, ich zavrhované položenie v ľudskej spoločnosti 

a z toho vyvierajúci ich odpor voči tejže“.693 Vynesený rozsudek potvrzoval skutečnost, že v případě 

soudního procesu s „moldavskými cikány“ nešlo pouze o konkrétní obžalované jedince, kteří byli 

označováni jako „cikáni“. Jak obžaloba, dobový tisk a povolaní experti, tak i soudní orgán se ve stejném 

okamžiku vyjadřovali na adresu širší skupiny obyvatel Československa. 

* 

O pouhý rok a půl později a téměř tři stovky kilometrů na západ od Košic odsoudil Krajský soud 

v Uherském Hradišti „cikána“ Tomáše Daniela za krádež gramofonu, pánského obleku, bot a dalších 

věcí k osmi měsícům vězení.694 Kromě toho soud obviněnému odňal volební právo a vyslovil 

„přípustnost“, aby po odpykání svého trestu mohl být dále umístěn v donucovací pracovně. 

 Takový rozsudek byl výsledkem vyšetřování a soudního procesu, během něhož byl obžalovaný 

Daniel místní četnickou stanicí označen za „zločince z povolání“ s „násilnou povahou“.695 „Jako každý 

cikán tak i on práce se štítí a živí se ponejvíce krádežemi, přičemž je velice rafinovaný, takže nedá-li se 

mu krádež prokázati náhodnými usvědčujícími okolnostmi, nikdy se k ní nepřizná za žádných 

okolností,“696 poznamenali dále četníci ze stanice v Hluku (obec u Uherského Brodu). Četnická nálepka 

„zločince z povolání“ související s tím, že obžalovaný byl již sedmnáctkrát trestán za různé trestné činy 

neznámého druhu,697 byla ještě zesílena označením Daniela za prakticky „nepolepšitelného“ ze strany 

jeho domovské obce.698 Dobový obraz „cikánů“ jako „metly venkova“ (viz kapitolu 2) v tomto soudním 

případu z roku 1930 ovšem nejen prostupoval dokumenty policejních orgánů, nýbrž také významně 

pronikl do způsobu, jakým krajský soud rekonstruoval trestný čin. 

„Dále bylo zjištěno touže výpovědí, že když tento svědek přišel do vykradeného bytu, cítil 

docela jasně zápach po cikánech. Z té okolnosti, že pachatelé neukradli kožich a že po krádeži 

bylo cítit zápach po cikánech ve vykradené místnosti, dospěl soud k přesvědčení, že krádež 

spáchali cikáni. Cikáni kradou peřiny, šaty a prádlo, kožichy však nekradou, jak je soudu 

známo.“699 

Ať již dotyčný soudce své vědomosti o „cikánech“ přejímal z vlastní četby knih Hanse Große či jiných 

kriminologických textů, jeho rozhodování o vině konkrétního „cikána“ bylo výrazně ovlivněno dobovou 

 
692 K roli teorie degenerace v psychiatrických soudních posudcích srov. O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty 
z apokalypsy, s. 75–90. 
693 ŠA Košice, f. KS Košice, invent. č. 992, sign. 1927 Tk 135, k. 171, rozsudek Krajského soudu v Košicích (20. 7. 
1929), s. 206. 
694 MZA, f. Zemská donucovací pracovna Brno (ZDP), k. 256, složka Tomáš Daniel, rozsudek Krajského soudu 
v Uherském Hradišti (5. 12. 1930). 
695 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Hluku (11. 8. 1933). 
696 Tamtéž. 
697 Vzhledem k absenci trestního listu v daném spisu není možné rekonstruovat, o jak závažné trestné činy se 
jednalo – žebrání, potulku a drobné krádeže či těžší zločiny ublížení na zdraví apod. Tamtéž. 
698 Tamtéž, životopis Tomáše Daniela vypracovaný Obecní radou v Hluku (9. 1. 1932). 
699 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (5. 12. 1930). 
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kategorií „cikánství“. Údajně charakteristický zápach a specifická logika krádeže nakonec tvořily hlavní 

důkaz, pomocí něhož bylo možno identifikovat obžalovaného jako pachatele daného trestného činu. 

 Tato skutečnost dále soudce vedla k využití relativně tvrdých prostředků, které mu dobové 

československé trestní právo nabízelo. Krajský soud totiž trestný čin klasifikoval mimo jiné jako trestný 

čin z „vlastnosti pachatele“ (§ 176, IIa trestního zákona),700 což znamenalo, že Daniel musel být 

v minulosti již dvakrát trestán pro přestupek či zločin krádeže. Použitím tohoto opatření ze starého 

habsburského trestního zákoníku spolu s konstatováním, že Daniel byl „cizímu majetku 

nebezpečný“,701 soud v podstatě v duchu reformního pojetí trestního práva stanovil nebezpečnost 

obžalovaného. Uvedený případ tak odhaluje, že i přes neprovedení zásadní reformy stávajícího 

trestního práva se československé soudy v konkrétních případech mohly řídit v podstatě reformními 

principy obrany společnosti. Absence polehčujících okolností a vysoká nebezpečnost Daniela, která 

z něj v duchu těchto zásad (viz kapitolu 2) činila v podstatě lidského jedince neschopného se 

přizpůsobit životu v „moderní“ československé společnosti, vedla k jeho vyloučení ze společnosti jak 

v podobě trestu vězení, tak i následného pobytu v donucovací pracovně (2 roky), kde měl být 

„napraven“. 

* 

Z obou odlišných soudních řízení vyplývá, že dobová nálepka „cikánství“ pronikala do jednotlivých 

trestních procesů. Přestože si českoslovenští reformátoři trestního práva stěžovali na to, že zásada 

rovnosti obyvatel nového Československa před zákonem v soudní praxi stávajícího trestního práva 

vede k náhledu na pachatele jako na identické lidské jedince, bližší pohled naznačuje, jak univerzální a 

z liberalismu plynoucí principy dokázaly dílčí orgány nezávislé soudní moci v různých situacích skloubit 

s požadavky výkonné moci na speciální zacházení s těmi obyvateli, již byli označováni jako „cikáni“. 

 „Národní zájmy“ státních orgánů však závisely na způsobech výkonu státní správy v daných 

částech Československa. Vyjednávání spravedlnosti se proto odvíjelo i od odlišných podob legitimizace 

československého panství na tzv. východě republiky a v „historických“ českých zemích. Proces s 

„loupežnou cikánskou bandou“ v Košicích byl sice v mnohém ohledu výjimečným, ovšem zároveň ve 

všech možných aspektech odrážel postoje československé administrativy na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi. Obrovské finanční náklady na celé řízení,702 význam expertního vědění, antropologický diskurz 

definující „cikány“ jako odlišnou „rasu“, včetně příznaků „degenerace“ a „primitivnosti“, doživotní 

tresty namísto trestů smrti – to vše symbolizovalo „moderní“ a „civilizační“ poslání československého 

panství na území bývalého Zalitavska. Naproti tomu relativně běžný soudní případ z českých zemí 

demonstruje mimořádně silný průnik dobového policejního obrazu i režimu „cikánů“ jakožto „metly 

venkova“ do soudního řízení. Prostor „historického území“ Československa vyžadoval uplatnění 

reformních principů trestního práva tak, aby „moderní“ společnost byla pomocí zákonů co nejvíce 

uchráněna před „zločincem z povolání“. 

 Jak ukážu dále, oba přiblížené soudní případy však v československé soudní praxi představovaly 

v zacházení s „cikány“ spíše výjimky vrhající světlo na obecné tendence, jejichž projevy nabývaly 

jemnějších forem. 

 
700 „Z vlastnosti pachatelovy jest krádež zločinem: (…) II. Hledíc k částce vyšší stopadesáti korun: a) když pachatel 
byl již dvakráte pro krádež trestán, ať byla krádež zločinem nebo přestupkem (…).“ § 176 tr. zák. 
701 MZA, f. ZDP Brno, k. 256, spis Tomáš Daniel, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (5. 12. 1930). 
702 K. SOMMER, Konflikt rozumu a střet rozdílných kulturních vzorců, s. 254. 
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„Běžte chytat raději zloděje a né mě!“ Násilí a „cikáni“ v soudnictví meziválečného 

Československa 
Významný počet soudních případů, které projednávaly zejména soudy druhé instance, tedy krajské 

soudy, se týkal obvinění „cikánů“ z tzv. násilí proti vrchnosti. Slovní urážky úředníků, především 

obecních strážníků a četníků, neuposlechnutí jejich výzev či přímo bránění jim ve výkonu služby 

obecněji souvisely s vymáháním autority československých policejních orgánů vůči obyvatelům, kteří 

byli označováni jako „cikáni“. Zacházení s „cikány“ v režimu „metly venkova“, tj. využívání komplexu 

proticikánských opatření k intenzivnímu policejnímu dohledu, a tudíž vytváření časově a prostorově 

ohraničeného výjimečného stavu logicky vedlo ke značnému využívání donucovacích prostředků ze 

strany policejních orgánů. Soudní případy obvinění „cikánů“ z trestných činů násilí proti 

československým státním autoritám nabízí určitý vhled do rozmanitých projevů symbolického, 

slovního i fyzického násilí, k němuž docházelo v důsledku kriminalizace „cikánů“. 

 Dne 8. července 1932 přibližně o půl osmé ráno vyzval obecní strážník ve městě Spišské 

Podhradie (nedaleko města Levoča) „cikány“, kteří se podle něj shromažďovali v blízkosti veřejné 

studny (v tehdejší Prešovské ulici), aby místo ihned opustili.703 „Jelikož toto místo ze zdravotních 

důvodů jest cikánům zakázáno,“ uváděli ve svém návrhu na zahájení trestního řízení místní četníci, vzal 

městský strážník za rameno přítomného Gustava Kandru.704 Strážník Štefan Teliščák dále vypověděl, že 

jej však Kandra odstrčil a „keď som ho žiadal, aby preukázal cigáňskú legitimáciu, lebo že inák pôjde so 

mnou na strážnicu“, měl na něj Kandra začít nadávat.705 Jiný svědek celé situace ovšem tvrdil, že Kandra 

se strážníkovi odmítl prokázat svou legitimací se slovy: „Já mám také právo jako ty.“706 Podobně bylo 

toto slovní odepření vlastní identifikace vylíčeno také v četnickém návrhu trestního řízení.707 Poté, co 

strážník sáhl k použití donucovacích prostředků a snažil se Kandru odvést na městskou strážnici, měla 

na něj jak slovně, tak i kamenem zaútočit Kandrova manželka Marie. Navíc Kandra měl na strážníka 

vytáhnout nůž. Za „cikánských nadávek“ pak manželé Kandrovi strážníkovi utekli.708 

 V září 1932 byli oba obyvatelé „cikánského tábora“ v Jablonově (obec u Spišského Podhradie) 

obviněni, že „ozbrojene prekážali v udržování veřejného poriadku zakročujúcemu polic. strážnikovi“.709 

Gustav Kandra během soudního výslechu uvedl, že si do Jablonova přišel koupit vápno. Protože ale 

obchod ještě neměl otevřeno, čekal prý u jeho vchodu „nedaleko studně“.710 

„Tu prišel ke mně strážník Teleščák a vyzval mne, abych se ihned vzdálil. Říkal jsem, že půjdu 

ihned, jen co si koupím vápno. Strážník mne však vzal za ruce a chtěl mne vzít na radnici.“711 

Zároveň žádal Krajský soud v Levoče, aby během líčení vyslechl dva Romy, kteří měli být celé situaci 

přítomni.712 Avšak příslušný samosoudce jeho žádost nevzal v úvahu. Po vyslechnutí svědků obžaloby 

a za nepřítomnosti obžalovaných manželů Kandrových, které u soudu nezastupoval ani žádný obhájce, 

 
703 ŠA Levoča, f. Krajský soud v Levoče (KS Levoča), invent. č. 334, sign. Tk 466/1932, k. 214, hlášení Četnické 
stanice Spišské Podhradie (27. 7. 1932). 
704 Tamtéž. 
705 Tamtéž, výpověď Štefana Teleščáka (5. 9. 1932). 
706 Tamtéž, výpověď svědka Tomáše Červeného (5. 9. 1932). 
707 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Spišské Podhradie (27. 7. 1932). 
708 Tamtéž, výpověď Štefana Teleščáka (5. 9. 1932). 
709 Tamtéž, obžalovací spis Státního zastupitelství v Levoči (6. 9. 1932). 
710 Tamtéž, výpověď Gustava Kandry (5. 9. 1932). 
711 Tamtéž. Skutečnost, že výpověď Gustava Kandry, který ovládal romštinu a slovenštinu, byla na rozdíl od svědků 
a městského strážníka zapsána v češtině, odhaluje, že při její přesné formulaci měli hlavní slovo dva přítomní 
úředníci české národnosti. To neznamená, že by si obžalovaného výpověď sami vymysleli. Úředníci ji dle zápisu 
obviněnému přečetli a on s ní vyslovil souhlas. Avšak převedení Kandrových slov ze slovenštiny do češtiny 
poukazuje na neustálou přítomnost mocenského aspektu v komunikaci československých úřadů s „cikány“. 
712 Tamtéž, poznámka Krajského soudu v Levoče (4. 10. 1932). 
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rozhodl ve prospěch obžaloby. Gustav i Marie Kandrovi byli oba odsouzeni k trestu jednoho měsíce 

vězení.713 

 O necelé dva roky později se Romové žijící v moravské obci Biskupice (nedaleko Luhačovic) 

rozhodli slavit máj. Z toho důvodu si ve svém „cikánském táboře“ postavili májku, pozvali Romy 

z okolních vesnic a zajistili také „cikánskou kapelu“. Avšak při snaze zamluvit si na oslavu jednu 

z místních hospod je hospodský požádal, aby si nejprve zajistili souhlas starosty obce. Starosta jim ale 

souhlas neposkytl. Předpokládal totiž, že „by při soustředění tolika cikánů jistě byl porušen veřejný 

pořádek“.714 Proto se zástupci Romů z Biskupic dne 27. května 1934, kdy se měla již ohlášená slavnost 

konat, obrátili na několik obecních radních. Dle výpovědi jednoho z nich mu několik místních Romů 

vyhrožovalo ublížením na těle. Přesto však žádný z radních ani starosta ze svého stanoviska neustoupili. 

Když tedy odpoledne na dřívější pozvání biskupických Romů dorazila kapela i Romové z blízkého okolí, 

začalo se napětí ohledně povolení zábavy stupňovat. Podle radních se ve večerních hodinách 

v hospodě i před ní nacházelo kolem sto padesáti Romů. „Ježto situace počínala být hrozivou, požádal 

starosta obce telefonicky četnictvo o zakročení,“ stálo dále v obžalovacím spise celkem třinácti 

Romů.715 

„Cikáni však, mezi nimi především obvinění, kteří byli vesměs ozbrojeni klacky a tropili na návsi 

výtržnosti, a byla obava, že dopustí se na funkcionářích obce násilí ze msty, že jim zábava 

nebyla povolena, výzvy k rozchodu neuposlechli, takže museli býti četníky rozptylováni. Na to 

obvinění počali se znovu seskupovati, mávajíce holemi a klacky a muselo četnictvo obviněné 

poznovu rozptylovati a vytlačiti z vesnice.“716 

Neuposlechnutí výzvy potvrdil Krajský soud v Uherském Hradišti a dvanáct obviněných Romů poslal do 

vězení na dobu jednoho týdne.717 

 Obdobný případ, při němž se jednalo o nežádoucí přítomnost „cikánů“ ve veřejném prostoru, 

se odehrál dne 24. října 1936 ve tři hodiny odpoledne v Kyjově. Zde před obchodem místní prodejny 

Spotřebního družstva Včela stálo v hloučku patnáct Romů, kteří podle městského strážníka „úplně 

znemožňovali průchod“.718 Tato skutečnost pro něj byla důvodem k tomu, aby je vyzval k rozchodu. 

Většina Romů výzvy uposlechla. Jen Karel Holomek se svou družkou Marií Danielovou na místě zůstali. 

V této situaci Holomek na adresu strážníka prohlásil, aby šel raději chytat zloděje a nikoliv jeho. Strážník 

ve své výpovědi uvedl, že se na něj „sprostým tónem“ utrhl tak, až se „mimojdoucí nad tím 

pozastavovali“.719 Holomek se údajně choval drze, a tak jej vyzval, aby jej následoval na strážnici. První 

reakci měly ještě následovat slova: „Furt proti mně něco máte!“ A při strážníkově „služebním 

zakročení“, tj. použití donucovacích prostředků, ještě „To jste si postihl!“720 Verbální odmítnutí 

odchodu z ulice, kde tou dobou již žádní „cikáni“ ve skupině nepostávali a nikomu již tedy nebránili 

v průchodu, a zadržení byla přítomna Marie Danielová. Ta podle výpovědi strážníka kopla, chytila 

strážníka za ruku a „cloumala jí“ a slovně jej urazila.721 Oba obvinění měli v dané situaci hovořit romsky. 

Avšak vzhledem k tomu, že ani strážník, ani nikdo další z přítomných romsky neuměli, bylo použití 

romštiny automaticky chápáno jako další slovní urážení strážníka a též jako snaha o domluvení se na 

 
713 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Levoče (24. 10. 1932). 
714 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 1722, Tk X 711/34, k. 1546, obž. 445, rozsudek 
Krajského soudu v Uherském Hradišti (25. 9. 1934). 
715 Tamtéž, obžalovací spis Státního zastupitelství v Uherském Hradišti (15. 5. 1934). 
716 Tamtéž. 
717 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (25. 9. 1934). 
718 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 2237, Tk VIII 1270/36, obžaloba (obž.) 124, k. 1690, 
výpověď Adolfa Fischera (30. 10. 1936). 
719 Tamtéž. 
720 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Kyjově (25. 10. 1936). 
721 Tamtéž, výpověď Adolfa Fischera (30. 10. 1936). 



108 
 

společném útoku a útěku obžalovaných.722 Po chvíli na místo přispěchali další dva strážníci a Holomka 

odvedli na strážnici. 

 Uvalení vyšetřovací vazby na Karla Holomka následovalo soudní řízení, při kterém soudce bez 

dalšího zjišťování okolností přistoupil na strážníkovu verzi o tom, že „cikáni“ v daný den v Kyjově „úplně 

znemožňovali průchod“ ulice u spotřebního družstva Včela.723 Rychlost soudního řízení dokresluje 

skutečnost, že kromě výpovědi dotyčného strážníka a na místo přispěchavšího četníka nebyli 

vyslechnuti žádní další svědci,724 přestože právě perspektiva kolemjdoucích (jejich pohoršení) ve 

výpovědi strážníka ospravedlňovala jeho zákrok. K tomuto průběhu procesu zřejmě ještě přispělo, že 

obvinění nebyli hájeni advokátem. Jestliže však obžaloba žádala pro oba obviněné vysoké tresty šesti 

měsíců vězení,725 soud je sice oba poslal do vězení, výši trestu ale zmírnil na šest týdnů pro Karla 

Holomka a čtyři týdny pro Marii Danielovou.726 

 Efekt proticikánských opatření lze rovněž ilustrovat na situaci, která se odehrála v květnu 1937 

před sanatoriem na Pěkné vyhlídce ve Starém Smokovci (blízko Tatranské Lomnice). „Priestihol som 

niekoľko cikánov jak hrali, vyzval som ich, aby prestali hrať, že to není dovolené,“727 vypovídal místní 

strážník před soudem. Následovat mělo jejich odvedení na strážnici za účelem zjištění jejich 

totožnosti.728 Oproti tomu do návrhu trestního řízení tentýž strážník uvedl, že přítomným romským 

hudebníkům chtěl pouze zkontrolovat jejich živnostenské listy. Až ve chvíli, kdy je odmítli předložit a 

též se odmítli prokázat „cikánskými legitimacemi“, uchopil jednoho z nich, aby jej předvedl na 

četnickou stanici.729 V tuto chvíli se zadržený Ondřej Baláž strážníkovi vytrhnul, třikrát jej udeřil 

smyčcem po zádech a všichni Romové se rozutekli do blízkého lesa. Strážník od pronásledování Baláže 

upustil až tehdy, když mu měl Baláž s klackem v ruce vyhrožovat, že ho zabije. 

 Soudní přelíčení bylo v tomto případě stejně rychlé jako v případě Uherského Hradiště. Jediné 

další svědectví, které v soudní síni kromě verze obviněného a poškozeného zaznělo, byla výpověď 

jednoho z romských hudebníků. Tento ještě v srpnu 1937 tvrdil, že strážník Baláže chytil za kabát tak 

silně, až jej roztrhl. Ani údery smyčcem ani výhrůžky vůči strážníkovi nezaznamenal.730 Během hlavního 

soudního líčení ovšem potvrdil strážníkovu verzi celé události.731 Ta se poněkud lišila od původního 

návrhu trestního řízení, ale přesto byla soudem akceptována. Návrh státního zastupitelství na trest 

vězení v trvání šesti měsíců732 soud ovšem zmírnil na tři týdny vězení spolu s peněžitou pokutou dvou 

set korun.733 

* 

Přestože se ani v jednom z přiblížených soudních řízení nejednalo o přestupky konkrétních 

proticikánských norem, uvedené případy ze Slovenska a Moravy ze 30. let zřetelně ukazují konkrétní 

důsledky proticikánských opatření. Vytváření výjimečného stavu coby výsledku intenzivního 

policejního dohledu nad „cikány“ se týkalo především regulace „cikánství“ v urbánním prostoru 

československých měst a obcí. Policejní obraz a režim „metly venkova“ ovlivňoval nejen zacházení 

 
722 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Kyjově (25. 10. 1936). 
723 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (15. 12. 1936). 
724 Tamtéž, zápis o průběhu hlavního přelíčení (15. 12. 1936). 
725 Tamtéž, obžalovací spis (3. 11. 1936). 
726 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (15. 12. 1936). 
727 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 375, sign. Hpa 110/1937, k. 345, výpověď Viléma Chrobačinského (30. 7. 
1937). 
728 Tamtéž. 
729 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Starý Smokovec (19. 6. 1937). 
730 Tamtéž, výpověď Jozefa Čonky (15. 8. 1937). 
731 Tamtéž, zápis o průběhu hlavního líčení (15. 11. 1937). 
732 Tamtéž, obžalovací spis Státního zastupitelství v Levoče (15. 8. 1937). 
733 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Levoče (15. 11. 1937). 
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československých státních orgánů s „cikány“, ale také celkový náhled na tuto skupinu obyvatel. 

Samotná jejich přítomnost ve veřejném prostoru představovala v očích některých policejních orgánů 

nežádoucí jev. Následné „čištění“ veřejného prostoru od „cikánů“ pak státní úřady či obecní 

samosprávy v jednotlivých případech ospravedlňovaly různými dílčími motivy kriminologického obrazu 

„cikánů“. Ať se již jednalo o představu nebezpečí kontaminace obecní studny (Spišské Podhradie), 

„žebrání“, tj. „obtěžování hostů“ hraním na housle (Starý Smokovec734) či přítomnost ve vysokém počtu 

(Biskupice a Kyjov), mělo podle líčení policistů docházet k narušení „veřejného pořádku“. 

 Různé slovní i tělesné projevy odporu „cikánů“ vůči jejich vytěsňování do pozice holých životů 

v tomto směru policejní orgány klasifikovaly jako násilné jednání a vedly k zahájení soudních řízení. 

Původní důvody k vyhodnocení konkrétních situací, během nichž policejní orgány sahaly k použití 

donucovacích prostředků, právě jako narušení „veřejného pořádku“ se ale na pořad soudních líčení 

nedostaly. Československé soudy tak do značné míry přistupovaly na záměry exekutivy a tím se podílely 

na kriminalizaci „cikánů“. Zároveň však při vyjednávání spravedlnosti sahaly k zákonným předpisům, 

pomocí nichž obviněným „cikánům“ vyměřovaly spíše nízké trestní sazby. Zvýznamnění polehčujících 

okolností v případě romského páru z Moravy735 či překlasifikování zločinu na přečin Krajským soudem 

v Levoče736 pak představovaly dva různé prvky se stejnou funkcí v odlišných právních rámcích. 

„Ako cigáni sa vôbec chovajú“: Praktiky zvýrazňující „cikánství“ a projevy 

rezistence 
Ambivalentní role československých soudů v procesu kriminalizace „cikánů“ pramenila z jejich 

formálně nezávislé pozice coby reprezentantů soudní moci. Přesto ale nemohly neregistrovat 

intenzivní tlak exekutivy na vytlačování „cikánů“ jako nebezpečné populace z československé 

společnosti. Ten se neprojevoval pouze typem případů, jako bylo tzv. násilí proti vrchnosti, ale zejména 

rozmanitostí praktik, jejichž prostřednictvím do rozhodování o podobě spravedlnosti pronikala dobová 

nálepka „cikánství“. 

 Dobová policejní kategorie do soudního jednání pronikala primárně skrze vyšetřovací spis, 

resp. návrh na zahájení trestního řízení vypracovaný lokálním policejním orgánem (četnictvem). 

Obvinění, které vyšetřující orgány označily za „cikány“, zde příslušníci bezpečnostních sborů popisovali 

prostřednictvím široké palety motivů kriminologického obrazu „metly venkova“. „Nestálé bydliště“ či 

adresa v „cikánském táboře“, absence povolání, za něž často považovali samotné „cikánství“ 

obviněných, a nesezdaná partnerství („konkubinát“) představovaly typické projevy dobové policejní 

nálepky. Tyto formulace však při zvýznamňování „cikánství“ během soudního řízení nemusely hrát 

nikterak zásadní úlohu. 

 Závažnost jim propůjčovaly až dva klíčové dokumenty, které soudům sloužily k rekonstrukci 

povahy obžalovaných. V první řadě se jednalo o výpisy z trestního rejstříku. V případě obyvatel, které 

policejní orgány označovaly jako „cikány“, ministerstvo spravedlnosti již v roce 1922 vytvořilo speciální 

centralizovaný registr u Státního zastupitelství v Brně.737 To znamená, že v případech, kdy se v pozici 

obžalovaného či obžalované před jakýmkoliv soudem v meziválečném Československu ocitl někdo, kdo 

byl policejními orgány identifikován jako „cikán“, obracel se soud na Státní zastupitelství v Brně 

s dotazem, zda u tohoto obyvatele či obyvatelky neregistrují předchozí tresty. A pokud během daného 

 
734 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Starý Smokovec (19. 6. 1937). 
735 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 2237, Tk VIII 1270/36, obžaloba (obž.) 124, k. 1690, 
rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (15. 12. 1936). 
736 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 375, sign. Hpa 110/1937, k. 345, rozsudek Krajského soudu v Levoče (15. 11. 
1937). 
737 P. LHOTKA, Pojem „Cikána“ v právních normách, s. 231. Jak vypadala akta centralizovaného registru, jak 
vypadal a jak byl uzpůsoben, se mi nepodařilo zjistit. Ve fondu Státního zastupitelství v Brně v Moravském 
zemském archivu jsem o něm nenašel žádný záznam. 



110 
 

soudního řízení došlo k vynesení rozsudku a odsouzení obžalovaného „cikána“ či „cikánky“, musel o 

tom příslušný soud ihned informovat Státní zastupitelství v Brně. Výpis z trestního rejstříku z tohoto 

registru úředníci v záhlaví opatřili vždy velkým písmenem „C“. Tímto způsobem československé státní 

orgány propojovaly trestní historie konkrétního jedince s obecnou policejní kategorií, jejímž 

prostřednictvím ji dále vysvětlovaly a poměřovaly. 

 Druhý dokument, jehož prostřednictvím si československé soudy utvářely představu o 

celkovém charakteru obžalovaných, se v různých částech státu lišil. Zatímco v českých zemích to byly 

jednotlivé obecní úřady (samospráva), kam dotyční obžalovaní formálně (z hlediska domovského 

práva) příslušeli, které vyplňovaly „Zprávy o pověsti“, na Slovensku a Podkarpatské Rusi podobný 

dokument s názvem „Svedectvo zachovalosti“ vyplňovaly lokální notářské úřady (nejnižší orgány státní 

správy). Obě tyto různé varianty v podstatě stejného dokumentu obsahovaly jednak standardizované 

osobní údaje a jednak kolonky, do nichž příslušné orgány uváděly své (morální) hodnocení celkového 

chování obžalovaných a jejich majetkových a rodinných poměrů. Na základě těchto kritérií byla 

rekonstruována celková společenská pověst – „spořádanost“ – obviněných. 

 „Zprávy o pověsti“ obsahovaly poměrně stručné hodnocení. „Nemajetný. Pověst 

neuspokojivá,“738 byla nejčastější odpověď v případě „cikánů“ na předtištěnou otázku. Naopak 

rozsáhlejší „Svedectvo o zachovalosti“ vedle předtištěných otázek příslušným orgánům nabízelo i 

množství připravených odpovědí pokrývající celou šíři „dobré“ či „neuspokojivé“ pověsti: „Poriadok 

milující, spoľahlivý, robotný, tichý, triezlivého života alebo práci vyhýbajúci, prchký, bitkár, pijak, 

márnotratník, pomstychtivý atď.“ Řada notářských úřadů ovšem namísto těchto vyjmenovaných 

odpovědí volila formulace, které zdůrazňovaly buď příslušnost k „cikánství“, nebo jednotlivé prvky 

policejního obrazu „cikánů“. Manžele Kandrovi, s nimiž jsme se setkali v případě trestného činu násilí 

proti vrchnosti, úředník Notářského úřadu Spišské Podhradie charakterizoval: „Ako cigáni sa vôbec 

chovajú.“739 Na adresu Ondřeje Baláže, jenž byl obviněn z téhož trestného činu, příslušný notářský úřad 

pouze stručně poznamenal: „cigáň“.740 Romské obyvatele z obce Pobedim (u Trenčína) místní orgán 

opakovaně definoval: „Rád sa bije a rád kradne“.741 

 Přestože tyto charakteristiky byly časté, řada lokálních úřadů některé obžalované „cikány“ 

popisovala kladně. Například jeden z devatenácti obžalovaných „cikánů“ tvořící údajnou „loupežnou 

bandu“ z Moldavy nad Bodvou byl označen za spolehlivého, usilovného a střízlivého,742 což značně 

kontrastovalo s ostatními obviněnými: „Nemravný, túlavý jako každý cigán.“743 Tyto popisy navíc úplně 

nekorespondovaly s trestní historií obviněných. Jestliže tak i „cikáni“ bez trestní minulosti byli někdy 

charakterizováni jako „násilné povahy“, Neromové s trestní minulostí (včetně závažných trestných 

činů) byli hodnoceni kladně (viz i dále).744 Celkové hodnocení chování obviněných „cikánů“ záviselo na 

řadě faktorů vycházejících z lokálního kontextu a do značné míry odráželo stupeň vyloučení či asimilace 

„cikánů“ v dané obci či městě. Negativní hodnocení kopírující policejní obraz „metly venkova“ však 

převažoval.745 Tento fakt lze přičítat na vrub jeho celkové funkci, kdy „cikánství“ představovalo 

 
738 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 1888, Tk VII 19/35, Zpráva o pověsti Antonína Daniela 
(31. 12. 1934). 
739 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 334, sign. Tk 466/1932, k. 214, Svedectvo o zachovalosti Gustava Kandry 
(29. 9. 1932). 
740 Tamtéž, invent. č. 375, sign. Hpa 110/1937, k. 345, Svedectvo o zachovalosti Ondreje Baláže (1. září 1937). 
741 Štátný archív v Bytči (ŠA Bytča), f. Krajský súd v Trenčíne (KS Trenčín), Tk 533/26, Svedectvo o zachovalosti 
Štefana Heráka (10. 5. 1926). 
742 ŠA Košice, f. Krajský soud v Košicích (KS Košice), sign. B 5466/1940, k. 368, Svedectvo o zachovalosti Julia 
Csisára (20. 11. 1927). 
743 Tamtéž, Svedectvo o zachovalosti Jána Horvátha (20. 11. 1927). 
744 Např. P. BALOUN, „Let’s Slaughter the Gypsies!“, s. 66–70. 
745 K tématu též V. GECELOVSKÝ, Sociálno-politické postavenie a perzekúcia Cigánov, s. 106. 
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komplexní protipól „spořádané“, „řádné“ československé společnosti. Pokud byl někdo jako „cikán“ 

označován, znamenalo to, že o jeho „spořádanosti“ může být z principu kdykoliv pochybováno. 

 Výrazný efekt takového pronikání kriminologického obrazu „cikánů“ do soudního řízení 

představoval relativně benevolentní postoj soudů k využívání vazby i při obvinění z drobných trestných 

činů. O tom, jakým způsobem státní zastupitelství vazbu ospravedlňovala, svědčí případ z Krajského 

soudu v Levoče. 

 Dne 6. února 1932 byl četníky ze stanice v obci Stará Lubovňa (obec na severovýchodě 

Slovenska blízko hranic s Polskem) zadržen Gustav Bandy. Šestadvacetiletý Bandy byl obviněn 

z vyhrožování násilím místnímu obvodnímu notářovi. Předchozího dne totiž přišel do příslušného 

úřadu v Jarabině žádat o poukázky ze státní stravovací akce746, ale protože nemohl úředně prokázat, 

že poslední tři měsíce měl zaměstnání, neměl na poukázky nárok. Úředník, který mu toto údajně 

vysvětlil, uvedl, že Bandy na něj následně začal křičet a vyhrožovat mu zabitím, jestli mu poukázky ten 

samý den večer nevydá.747 Poté Bandy z úřadu odešel. Podle vlastních slov šel do práce do 

Kežmaroku.748 Svou pohrůžku Bandy nesplnil a do Jarabiny přišel až druhého dne ráno, kdy byl u sebe 

doma okamžitě zadržen četnictvem a eskortován do vazby k Okresnímu soudu ve Staré Lubovni.749 

Vazbu četníci zdůvodňovali tím, že spáchal „násilí proti vrchnosti, po spáchání činu uprchl a vyhrožoval, 

že až se vrátí, že čin bude opakovati“.750 O tři dny později prodloužil Krajský soud v Levoči Bandyho 

vazbu až do 20. února, protože obviněný „nemá stálého bydliska, riadného pomeru zárobkového“ a 

„očekáva ho pravdepodobne vysoký trest“.751 Přestože četníci již v návrhu trestního řízení uvedli, že 

Bandy žil v „konkubinátě“ v „cikánské kolibě“ v obci Jarabina, kde se i narodil a kam byl domovsky 

příslušný,752 jeho charakteristika coby „cikána“ měla v tomto případě větší váhu. Dne 19. února byla 

Bandymu vazba prodloužena na dalších patnáct dní.753 Ani skutečnost, že Bandy dosud nebyl vůbec 

soudně trestán, že byl lokálním úřadem označen za pořádkumilovného, spolehlivého, usilovného, 

nábožného a tichého a že staral se o družku a dvě děti,754 tedy Bandymu nepomohla. Stejně dopadla i 

žádost jeho otce Martina z 28. února 1935.755 Důvody, že se kvůli vazbě nemohl starat o své rodinné 

příslušníky, byly senátem krajského soudu shledány „neopodstatnenými a nedostatečnými“.756 Na 

svobodu se Bandy dostal až po vynesení rozsudku. Dne 30. března 1935 samosoudce Krajského soudu 

v Levoče Bandyho odsoudil k jednomu měsíci vězení a zaplacení pokuty pěti set korun (či dalších deseti 

dnů vězení).757 Odsouzený však ve vazbě strávil celkem 52 dní (od 6. února do 30. března), což bylo 

dokonce více, než mu soud vyměřil. Namísto vysokého trestu, který legitimizoval neustálé prodlužování 

vazby, přišel právě s ohledem na Bandyho dosavadní beztrestnost a charakter relativně nízký trest. 

 Soudy přistupovaly na žádosti státních zastupitelství k využití vazby proti „cikánům“ i při 

mnohem méně závažnějších obviněních. Vazba byla ospravedlňována právě různými odkazy k dobové 

policejní kategorii. „Nemá stálé bydliště a je z útěku podezřelá,“ uváděli místní četníci o obviněné 

 
746 Státní stravovací akce byly určeny odborově neorganizovaným dělníkům, kteří v důsledku tzv. gentského 
systému neměli nárok na podporu v nezaměstnanosti. Viz J. RÁKOSNÍK, Odvrácená tvář meziválečné prosperity, 
s. 233–245. 
747 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 337, sign. Tk 91/1935, k. 245, hlášení Četnické stanice Stará Lubovňa (7. 2. 
1935). 
748 Tamtéž, výpověď Gustava Bandyho (7. 2. 1935). 
749 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Stará Lubovňa (7. 2. 1935). 
750 Tamtéž. 
751 Tamtéž, usnesení Krajského soudu v Levoče (9. 2. 1935). 
752 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Stará Lubovňa (7. 2. 1935). 
753 Tamtéž, usnesení Krajského soudu v Levoče (19. 2. 1935). 
754 Tamtéž, Svedectvo o zachovalosti Gustava Bandyho (27. 2. 1935). 
755 Tamtéž, dopis Martina Bandyho (28. 2. 1935). 
756 Tamtéž, usnesení Krajského soudu v Levoče (12. 3. 1935). 
757 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Levoče (30. 3. 1935). 
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„cikánce“.758 V jiném případě příslušný policejní orgán napsal: „jest ve zdejším obvodě známá zlodějka 

a byla jako cikánka z útěku podezřelá“.759 Požadavkům exekutivy na kriminalizaci obyvatel 

označovaných jako „cikáni“ se tedy soudy snažily vycházet vstříc. 

 S tímto postupem ale kontrastovalo vyměřování trestů. Při trestání „cikánů“ se československé 

soudy na návrhy státních zastupitelství příliš neohlížely, což je patrné ze všech dosud přiblížených 

případů. Vyjednávání spravedlnosti vůči obyvatelům označovaným jako „cikáni“ nabývalo v soudních 

síních meziválečného Československa charakteristické podoby. Na jedné straně byly trestní sazby 

konkrétních trestných činů, které byly spáchány „cikány“, výrazně zmírňovány na základě polehčujících 

okolností. Mezi ně soudy řadily sociální (bída a nouze) či rodinné (starost o děti a příbuzné) podmínky. 

Jak soudní orgány v českých zemích, tak na Slovensku téměř se železnou pravidelností využívaly 

paragrafy760, pomocí nichž výši trestů značně snižovaly. To znamená, že v tomtéž případě, kdy soud 

prodloužil vazbu vůči „cikánce“, kterou charakterizoval jako „známou zlodějku“, při vyměřování trestu 

sáhl k těm zákonným ustanovením původního předlitavského zákoníku, pomocí nichž výrazně snížil 

dobu jejího trestu vězení.761 Jestliže v českých zemích soudy zohledňovaly zejména „nevinnou rodinu“ 

či „bídu“, v rozsudcích ze Slovenska se takřka se železnou pravidelností vedle ohledu na rodinu 

objevovala „zanedbaná výchova“762 či „nižší stupeň vzdělanosti“763. V tomto směru československé 

soudy zjevně široce využívaly manévrovacího prostoru, který jim odlišné právní normy poskytovaly. 

 Extenzivní výklad právních prostředků ke stanovení nízkých trestních sazeb ale na druhé straně 

měl své jasné hranice. Jestliže použití zmírňovacích paragrafů se v rozsudcích projevilo formulacemi o 

tom, že soudy věřily v naději na „polepšení“ jednotlivých obžalovaných, ve stejném okamžiku však vždy 

současně vypočítávaly důvody, proč nebylo možné využít zmírnění trestu odnětí svobody dokonce na 

podmínku. Nejčastější důvod tvořila právě trestní minulost sestavovaná na základě výpisu z centrálního 

registru trestů „cikánů“ v Brně. I zde tak hrálo „cikánství“, resp. písmeno „C“ v záhlaví dokumentu, roli. 

 Fakt, že udělení podmínky však přímo nezáviselo na předchozí beztrestnosti, dokresluje jediný 

případ zmírnění rozsudku na podmínku obžalovanému „cikánovi“, s nímž jsem se během bádání setkal. 

Dne 24. června 1937 o sedmé hodině večer se kočí Michal Žiga – „cikán“ živící „konkubínu“764 – vracel 

s povozem domů po celodenním svážení dřeva. U dřevěného mostu přes řeku Hnilec v Gelnici 

(přibližně 30 kilometrů severozápadně od Košic) však přejížděl koleje právě v okamžiku, kdy po nich jel 

motorový vlak. Celkovou škodu na vlaku vyšetřující orgány vyčíslily na šest set korun. Kůň táhnoucí 

povoz namístě zemřel. Žigu náraz vymrštil až do řeky, odkud ho četníci vylovili a následně dopravili do 

nemocnice.765 Zřejmě právě s ohledem na povahu trestného činu nakonec soud rozhodl, že Žigovi trest 

zmírnil na podmínečný. 

„Podmienočný odklad výkonu trestu krajský súd preto povolil, lebo obžalovaný bol už sice 

trestaný, ale len pre činy menšieho významu k penežitým trestom, a vzhľadom ku povahe 

tohoto činu, na jehož spáchanie mala nemalý vliv aj únava obžalovaného po celodennej práci, 

 
758 MZA, f. KS Uherské Hradiště, II. manipulace, invent. č. 2295, sign. Vr X 3032/21, obž. 2304, hlášení Četnické 
stanice v Uherském Ostrohu (28. 9. 1921). 
759 Tamtéž, invent. č. 2410, sign. Vr VIII 281/22, obž. 159, hlášení Četnické stanice v Uherském Brodě (9. 2. 1922). 
760 V rámci původního rakouského trestního zákoníku se jednalo o paragrafy 52 až 55, který vymezovaly funkci 
polehčujících okolností a možnost snižování výměry trestní sazby. V kontextu Slovenska a Podkarpatské Rusi šlo 
o jednotlivé články hlavy VII původního uherského trestního zákoníku (Trestní řád platný na Slovensku a 
Podkarpatské Rusi, s. 12–13). 
761 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (2. 5. 1922). 
762 Viz ŠA Košice, f. Štátne zastupiľstvo v Košiciach (SZ Košice), kartony 3–5. 
763 Např. ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 334, sign. Tk 466/1932, k. 214, rozsudek Krajského soudu v Levoče 
(24. 10. 1932). 
764 Tamtéž, invent. č. 375, sign. Hpa 131/1937, k. 345, hlášení Četnické stanice Gelnica (30. 6. 1937). 
765 Tamtéž. 
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krajský súd má za to, že obžalovaný naďalej povedie poriadný život a že teda výkon trestu 

nebude potrebný.“766 

Zatímco u trestných činů drobných i větších krádeží a násilných trestných činů soudy „cikány“ vnímaly 

sice jako potenciálně „polepšitelné“, ale současně ne natolik, aby jim tresty změnily v podmínečné 

sazby, za jiných okolností – jako v případě Žigy – policejní nálepka „cikánství“ ve vyjednávání 

spravedlnosti nemusela hrát žádnou roli. 

 Popsaná nekonzistentnost soudů, s níž přistupovaly na kriminalizaci „cikánů“, aby uspokojily 

požadavky policejních orgánů na tvrdé zacházení s „cikány“ a zároveň aniž by výrazně porušily obecné 

zásady dobového trestního práva, přispívala k tomu, že orgány exekutivy žádaly větší pravomoci při 

zacházení s „cikány“ a současně uzákonění jejich druhořadého postavení v československé společnosti. 

Nekonzistentní lpění soudců na univerzálních liberálních zásadách tak posilovalo tendence vedoucí 

k rozšiřování výjimečného stavu, v jehož rámci mohly státní orgány s „cikány“ jednat jako s holými 

životy – mimo dosah soudů. 

 Vymezování „cikánů“ jako od „spořádané“ společnosti odlišné, nebezpečné a v podstatě 

zločinné populace sice znamenalo, že tito obyvatelé Československa byli lapeni v široké síti opatření a 

praktik, které podstatně určovaly jejich postavení při styku se státními úřady i rozhodování soudů, ale 

právě soudní řízení měla i jim ze své podstaty poskytovat prostor k představení vlastní verze 

skutečností, které policejní orgány klasifikovaly jako trestné činy. 

 Na základě provedené analýzy je však zřejmé, že obžalovaní „cikáni“ využívali různých právních 

nástrojů ke své obraně jen sporadicky. Zásadní význam zde – zdá se – měl omezený ekonomický, 

kulturní a sociální kapitál většiny „cikánů“. Nechat se během soudního řízení zastupovat právním 

profesionálem bylo častější v českých zemích, kdežto na Slovensku se tak dělo spíše výjimečně. 

Obžalovaní „cikáni“ dále vůbec nevyužívali možnosti odvolání. Tento stav byl pravděpodobně 

výsledkem obecné nedůvěry obyvatel označovaných jako „cikáni“ ke státním orgánům. Na dané situaci 

se ovšem podílely také soudy. V těch případech, kdy se „cikáni“ právní prostředky pokusili využít a 

například žádali o předvolání dalších svědků, kteří by svědčili v jejich prospěch, totiž soudy jejich žádosti 

odmítaly.767 Výkon spravedlnosti byl v tomto smyslu podřízen požadavkům na rychlost a efektivitu 

procesu. Výslech svědků, kterými byli většinou další „cikáni“, se proto soudcům jevil jako zbytečný. 

Vzhledem k tomu stačilo k prokázání viny „cikánů“ relativně malé množství důkazů a nejasnostmi ve 

výpovědích klíčových svědků – jak jsme například poukázali v případě městského strážníka ze Starého 

Smokovce – se soudy příliš nezaobíraly. 

 Namísto obranných strategií využívajících právní prostředky lze u soudních řízení 

s obžalovanými „cikány“ pozorovat dílčí taktiky podporující zmírnění jejich trestů. Tuto úlohu plnila 

částečná přiznání k trestným činům a také prosby o nízkou výměru trestu. Vůbec nejvíce rozšířený 

nástroj „cikánů“ však tvořily jejich žádosti o odklad nástupu trestu vězení. 

„Podpísaný Ján Tomáš obyvateľ obce Čaklov, uctive Vás prosím ráčte môj trest, ktorý mám na 

ihned nastúpiť u tamojšieho súdu (...) preložiť na inú dobu a to kedy bude po práci na jaseň a 

to z dôvodov: 

 Som ženatým, mám 3 maloleté deti, ktoré živím aj s manželkou len zo zárobku 

denného. Teraz v našej obci sú práce, chcel som teraz niečo zarobiť, aby sme máli na daľšiu 

 
766 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Levoče (20. 12. 1937). 
767 Např. ŠA Levoča, f. Krajský soud v Levoče (KS Levoča), invent. č. 334, sign. Tk 466/1932, k. 214, poznámka 
Krajského soudu v Levoče (4. 10. 1932); ŠA Levoča, f. Krajský soud v Levoče (KS Levoča), invent. č. 375, sign. Hpa 
110/1937, k. 345, žádost Ondřeje Baláže (nedatováno). 
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výživu. Preto Vás znovu prosím ráčte prihliadnuť na takého chudobného cigáňa a mňa tento 

trest ráčte povolať odpykať až keď bude po práci, a to v jaseni.“768 

Na základě takové žádosti byl jak Tomášovi, tak i dalšímu odsouzenému povolen odklad nástupu trestu 

až do 1. října 1938.769 Ke trestu dvou měsíců vězení přitom byli Krajským soudem v Košicích odsouzeni 

již 20. října 1937.770 Zásadní význam pro kladné vyřízení žádosti měla zpráva lokální četnické stanice, 

která potvrdila pravdivost tvrzení.771 Podobné žádosti odsouzeným dokonce vytvářely samotné obce a 

notářské úřady.772 Tímto způsobem se „cikáni“ i opakovaně snažili o obranu před dopady soudního 

řízení. Taktika byla úspěšná zejména na Slovensku, kde soudy přistupovaly na odklad nastoupení trestu 

i po dobu několika měsíců. V českých zemích panovala poněkud odlišná situace. Žádosti o odklad 

nástupu trestu odsouzení „cikáni“ uváděli již po vynesení rozsudku. Délka odkladu i úspěšnost žádostí 

byla podstatně nižší. 

 Dne 7. srpna 1929 povolil Krajský soud v Uherském Hradišti odklad nástupu trestu Štěpánu 

Danielovi, který byl odsouzen k trestu osmi měsíců „těžkého žaláře“, do 1. září 1929.773 Daniel však 

prostřednictvím svého advokáta 6. září 1929 žádal o další odložení nástupu trestu o tři měsíce.774 

Součástí jeho žádosti byla také „stvrzenka“ soukromé firmy Jaroš, která potvrzovala Danilovu 

argumentaci, že je u ní zaměstnán a že živí nemocnou družku, děti a svého otce.775 Tuto výpověď četníci 

nejprve zpochybnili, protože hovořili s Danielovou bývalou manželkou, která uvedla, že Daniel s ní 

nežije a o jejich děti se nestará.776 Daniel však soud upozornil, že měl na mysli svou družku.777 Na to 

četníci jeho výpověď potvrdili.778 Krajský soud nicméně přesto žádost odmítl.779 Protože se však celé 

řízení protáhlo, nastoupil Daniel svůj trest až v listopadu, tedy téměř o tři měsíce později, jak původně 

žádal. Daniel tedy dosáhl svého nikoliv pro úspěšnost své žádosti, nýbrž kvůli době celého úředního 

procesu. 

 Rozdíl v úspěšnosti těchto žádostí souvisel s celkovým přístupem československých orgánů 

k výkonu státní moci v jednotlivých částech první republiky. „Moderní“ a „civilizační“ charakter 

československé administrativy na Slovensku umožňoval soudům přistupovat k „cikánům“ nejen jako 

zástupcům nebezpečné populace, ale také jako chudým obyvatelům Československa. „Zanedbaná 

výchova“ či „nižší stupeň vzdělání“ a chudoba, tedy prvky spojené spíše s antropologickým diskurzem 

o „cikánech“, které bylo jako „zaostalé“ potřeba asimilovat do československé společnosti, 

umožňovaly Romům a Sintům na Slovensku a Podkarpatské Rusi využívat dostupných obranných taktik 

mnohem početněji než v českých zemích. 

* 

Oproti představě dobových československých reformátorů trestního práva soudy v trestní praxi 

starých habsburských norem významným způsobem rozlišovaly mezi obviněnými, resp. jejich povahou. 

Z perspektivy jednotlivých soudů meziválečného Československa nestála zásada rovnosti před 

 
768 ŠA Košice, f. SZ Košice, sign. ST 3445/35, k. 3, žádost Jána Tomáše (27. 5. 1938). 
769 Tamtéž, zpráva Státního zastupitelství v Košicích (22. 7. 1938). 
770 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Košicích (20. 10. 1937). 
771 Tamtéž, zpráva Státního zastupitelství v Košicích (6. 7. 1938) 
772 Viz tamtéž, sign. ST 2871/36, žádost Obvodního notářského úřadu ve Vinné (25. 9. 1936). 
773 MZA, f. Krajský soud v Uherském Hradišti, III. manipulace, invent. č. 859, sign. Tk VIII 496/29, k. 1345, rozsudek 
Krajského soudu v Uherském Hradišti (7. 8. 1929). 
774 Tamtéž, žádost Štěpána Daniela (6. 9. 1929). 
775 Tamtéž. 
776 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Uherském Hradišti (22. 9. 1929). 
777 Tamtéž, žádost Štěpána Daniela (15. 10. 1929). 
778 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Uherském Hradišti (12. 9. 1929). 
779 Tamtéž, zpráva o nastoupení trestu Štěpána Daniela (17. 11. 1929). 
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zákonem v rozporu se zohledňováním dobové policejní kategorie „cikánství“. Kriminalizace této 

skupiny obyvatel silně ovlivňovala podobu, jakou v soudních síních nabývala spravedlnost. 

 To však neznamená, že by soudy tvořily pouhou prodlouženou ruku exekutivy. Na jedné straně 

„cikánství“ legitimizovalo relativně tvrdé postupy během vyšetřování, zejména v podobě používání 

vazby, nebo celkový neproblematizovaný průběh dokazování skutkové podstaty trestných činů 

obžalovaných. Na straně druhé se však kriminalizace „cikánů“ prostřednictvím soudů projevovala 

výrazně nízkými trestními sazbami a hlavně na tzv. východě republiky i benevolentním přístupem 

k nastoupení trestů. I „cikánství“ tak v československé soudní praxi mělo své hranice. O tom svědčí 

rovněž jen v mimořádných případech vyslovená možnost o umístění odsouzených do donucovacích 

pracoven. Soudní orgány sice přistupovaly na perspektivu policejního obrazu „metly venkova“, kdy 

„cikáni“ neměli tvořit součást „spořádané“ československé společnosti, ale ve stejném okamžiku je – 

až na výjimky – odmítaly považovat za zcela „nepolepšitelné“. Vyjádřeno jazykem dobových principů 

reformy trestního práva „cikáni“ sice byli nebezpeční, ale natolik, aby před nimi musela být „zdravá“ 

společnost trvale bráněna zdmi vězení. 

 Takové jednání soudů, jež se do značné míry snažily vyhovět poptávce po tvrdším zacházení 

s „cikány“ po svém, v procesu kriminalizace „cikánů“ opakovaně zesilovalo artikulace některých 

expertů či orgánů exekutivy na potřebu „řešení cikánské otázky“ (viz kapitolu 1). 

Kontury holého života: protiromské násilí před soudem 
Specifickou roli, kterou v procesu kriminalizace „cikánů“ hrály soudy, dokreslují rovněž takové soudní 

případy, při nichž se „cikáni“ ocitali v pozici „poškozených“, tj. obžaloby. Postup jednotlivých státních 

orgánů a následná soudní řízení zde výrazně kontrastovaly s výše nastíněnými soudními řízeními. 

 Dne 29. září 1934 kolem půl třetí odpoledne se v hostinci tehdejší obce Kubachy (dnešní 

Spišské Bystré, deset kilometrů jižně od Popradu) odehrála rvačka.780 Všichni zúčastnění byli čerstvými 

branci československé armády, tedy mladí muži pocházející z obce. Vzhledem k absenci detailnějšího 

vyšetřování ze strany tehdejších policejních orgánů není jasné, proč se přítomní mladí muži do rvačky 

pustili. Též není jasné, zda měla pouze dvě strany. Jisté je, že rány obdrželi i rozdali jak místní Romové, 

tak i Neromové. Bitka se však stala roznětkou. Ve stejný den večer se totiž měla v obci konat hasičská 

slavnost, na které měli vystupovat místní romští hudebníci žijící v přilehlé osadě. Po odpolední rvačce, 

při níž utržil ránu mimo jiné jeden z hudebníků, se Romové rozhodli své vystoupení zrušit. Nato, kolem 

páté hodiny večer, se příslušníci místního hasičského sboru spolu se starostou obce vydali „k cikánům“, 

aby je přemluvili. Hudebník Jozef Žiga starostovi a hasičům sdělil, že Romové na zábavu hrát nepřijdou, 

protože se obával, že ho „mládenci“, se kterými se odpoledne popral, zbijí. Starosta nejprve Žigu 

ujišťoval, že bude u zábavy přítomen a bude ručit za „pořádek při zábavě“.781 Žiga však s hasiči a se 

starostou odmítl jít. Starosta mu měl poté sdělit, že „jestli nepůjdou hasičům hrát, že neručí za to, že 

mládenci v noci cikánům něco neprovedou“.782 

Podle výpovědi napadených Romů kolem deváté hodiny večer tito „mládenci“ – jednalo se o 

téměř 150 útočníků783 – obklíčili romskou osadu a následně začali ničit jednotlivé „domky“. Po 

vytlučení oken pachatelé vnikli do několika obydlí a pustili se do demolování jejich zařízení. Párali 

peřiny, rozbíjeli nábytek a trhali oblečení. Několik útočníků navíc napadlo příslušníky Žigovy rodiny. 

 
780 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 357, sign. Tk 484/1935, k. 251, hlášení Četnické stanice Vikartovce (3. 10. 
1934). 
781 Tamtéž. 
782 Tamtéž. 
783 Podle sčítání lidu v roce 1930 žilo v obci Kubachy šedesát pět „cikánských obyvatel“ v patnácti obydlích. V celé 
obci pak žilo 1 500 obyvatel, včetně dětí. Štatistický lexikon obcí v Republice československej. Úradný soznam 
miest podľa zákona zo 14. apríla 1920, s. 74. 
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Jeho manželku Marii útočníci za jejích proseb, aby ušetřili děti, bili po těle dřevěnými tyčemi.784 

Příznačné pro celou událost je, že pachatelé Žigovi rozbili cimbál a pak jej údajně hodili do Bystré 

(potok). Přítomní Romové též viděli, že „kolem cikánských domků je velké množství občanů, kteří 

všichni házeli do oken kamení“.785 

„Na tomto pustošení cikánských domků je zaujata celá obec Kubachy, jejíž občané cikány 

nenávidí a při vyšetřování bylo mnoho poznámek kubašskými občany proneseno, že cikáni jsou 

větší páni jako rolníci a že jim měly býti ještě i domky zapáleny. 

 Jiného přímého svědka nebylo možno v obci Kubachách zjistit, neboť skoro všichni 

kubaští občané trestní čin schvalují a těší se ze škody cikánům způsobené.“786 

Kromě toho četníci uvedli, že všichni neromští obyvatelé obce, jež vyslechli, tvrdili, že se v noci ničeho 

nezúčastnili. Například starosta jim sdělil, že o celé události neměl ponětí, protože až do tři čtvrtě na 

deset v noci byl u správce místní školy.787 Jeden z hlavních obviněných, kterého Romové dokázali 

identifikovat mezi útočníky, byl pouhý den po napadení osady četníky „přistižen u cikánů v Dolních 

cikánských domkách, kde hleděl cikánům, kteří ho při pustošení poznali, toto jejich tvrzení vyvrátit“.788 

 Aktivita státních úřadů po napadení romské osady značně kontrastuje s případy „cikánské“ 

kriminality. Žádný z Romy identifikovaných útočníků nebyl vzat do vazby,789 přestože jednoho z nich 

četníci „přistihli“, když jim v podstatě vyhrožoval, a ačkoliv to trestní řád v takovýchto případech 

výslovně připouštěl. Tímto způsobem se takřka celá obec mohla dohodnout na společném alibi. 

Popírání účasti na útoku došlo až tak daleko, že rolník bydlící v sousedství romské osady (přibližně 

osmdesát metrů) při obvinění z účasti na útoku uvedl, že sice slyšel křik a rány, ale myslel si, že „sa 

[‚cikáni‘] opili ako majú vo zviku se opiť a biť“.790 Jinými slovy řečeno, za poničené domky a několik 

lehkých zranění (pohmožděniny, vyražené zuby atd.) si tedy „cikáni“ mohli sami. 

 Až o rok později bylo před Krajským soudem v Levoči obviněno z účasti na napadení místních 

Romů nejprve deset mužů z obce.791 Všichni svou vinu popírali a jediný důkaz proto tvořily výpovědi 

„poškozených“. Ty vzal soud v úvahu a tři z deseti obžalovaných odsoudil ke dvěma sedmiměsíčním a 

jednomu šestiměsíčnímu trestu vězení.792 Podmínku jim soud odmítl vyměřit proto, že „činom svojím, 

ktorého dopustili sa z malichernej príčiny (…) prejavili takú surovosť a násilnickú povahu, ktorýžto 

povahový ráz nedává záruky, že sa bez výkonu polepšia“.793 Odsouzení se však proti rozsudku odvolali 

a Vrchní soud v Košicích je v květnu 1937 zcela osvobodil. Soud vyšší instance oproti Krajskému soudu 

v Levoče poukazoval na odchylky ve výpovědích Romů, a proto „neshľadal dokázaným, že uvedení traja 

obžalovaní boli členmi tlupy čítajúcej asi 100 osôb, ktorá sa dopustila násilia“.794 

 
784 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 357, sign. Tk 484/1935, k. 251, hlášení Četnické stanice Vikartovce (3. 10. 
1934). 
785 Tamtéž. 
786 Tamtéž. 
787 Tamtéž. 
788 Tamtéž. 
789 „Nemohou-li se při pozdvižení, vzbouření, při veřejném násilí nějakém anebo při jiném trestném činu, 
spáchaném velkým počtem osob, viníci ihned vyhledati, mohou prozatím býti zadrženi všichni, kteří při příběhu 
byli přítomni a nejsou zcela podezření z účasti.“ ZDENĚK BURŠÍK, Trestní řád československý, Praha 1938 (4. vyd.), 
s. 31. 
790 Tamtéž, invent. č. 357, sign. Hp 222/1937, k. 281, dopis Jozefa Vítka, Štefana Kubíčka a Jozefa Kubíčka (28. 5. 
1937). 
791 Tamtéž, invent. č. 357, sign. Tk 484/1935, k. 251, obžalovací spis Státního zastupitelství v Levoče (3. 9. 1935). 
792 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Levoče (21. 3. 1936). 
793 Tamtéž. 
794 Tamtéž, rozsudek Vrchního soudu v Košicích (31. 5. 1937). 



117 
 

 Během roku 1937 bylo obžalováno ještě třicet dalších útočníků, včetně starosty.795 Avšak Státní 

zastupitelství v Levoče v reakci na rozhodnutí Vrchního soudu v Košicích obžalobu stáhlo.796 Za vylíčené 

napadení Romů tak nakonec nebyl potrestán nikdo ani po čtyřech letech soudního řízení. Rolí, kterou 

během celé události sehrál například starosta obce zodpovědný na udržování „veřejného pořádku“, se 

policejní orgány dále nezabývaly. 

 Podobný charakter jakéhosi výkonu „lidové spravedlnosti“ za účasti vysokého počtu místních 

obyvatel měl rovněž případ protiromského násilí, který se odehrál o téměř tři roky dříve v moravské 

obci Hluk (u Uherského Hradiště). Dne 24. listopadu 1932 se zde v místní hospodě konala taneční 

zábava.797 Na tu dorazily také dvě Romky (sestřenice) se svým starším příbuzným z Hluku. V průběhu 

večera Antonie Danielová tancovala také s Františkem Bláhou starším. V půl osmé obě Romky ze 

zábavy odešly ke své rodině, která žila v bytě obecního domu. Poté, co Bláha přišel domů, zjistil, že mu 

v peněžence chybí dva tisíce korun. Domyslel si, že mu tyto peníze vzala právě „cikánka“, s níž tancoval. 

Proto se záhy vrátil do hospody a přemlouval přítomné, ať se k němu přidají. 

„Kolem 20. hod., když již celá rodina v cikánském táboře dlela na odpočinku,“ uváděli četníci i 

přes skutečnost, že tato romská rodina žila v jednom z bytů obecního domu, nikoliv v osadě na okraji 

obce, „(…) bylo pojednou na dvéře silně zaboucháno“.798 Bouchání následovala pohrůžka, že pokud 

dotyčným nikdo neotevře, dveře rozbijí. Nato kovář Petr Daniel otevřel a do bytu vnikla skupina 

útočníků vedená právě Bláhou. „Kdo je u vás cizí,“ měla být jedna z otázek agresorů.799 Antonie 

Danielová totiž nepocházela z Hluka, nýbrž z Břestku, a ke svým příbuzným přišla pouze na návštěvu a 

za zábavou. Bláha na ni měl křičet, aby mu vrátila ukradené peníze. Vzhledem k tomu, že ležela v posteli 

přikryta peřinou, vytáhl ji a uhodil do obličeje.800 

„Pak ji úplně svlékl [Bláha] (…). Když ji matka bránila, tak hodil matku na zem a pobil i ji [,] při 

čemž ji roztrhl košili a sukni. Při tom křičel, že musí všechny pozabíjet. Když jsem se ozvala, tak 

mně dal František Polášek [druhý obžalovaný] tři facky a křičel, že nás všechny pozabíjí. Řekl 

Matěji Hrubému [třetí obžalovaný], že by bylo lepší mě vytáhnout ven, se mnou se vyspat. 

Utekla jsem pak ven, a tam mně Bláha st. chytl a trnkovou palicí, kterou si vzal na dvoře [,] mně 

uhodil po hlavě a po zádech a způsobil mně, jak na hlavě, tak i na zádech rány. (...) Bláha st. 

hodil pak na dvoře po mně plotnu od sporáku, načež jsem utekla.“801 

Zatímco Anně Danielové se spolu s některými dalšími členy rodiny po obdržení několika ran podařilo 

z bytu utéct a ukrýt se u sousedky, hlavním terčem útočníků se stala nyní již nahá Antonie Danielová. 

Její mužští příbuzní se ji sice pokoušeli bránit, ale tím se sami stali cílem napadení dalších útočníků. 

Protože Bláha nepřestával v bití, Antonie mu řekla, že peníze mu vzala Anna.802 Místo, aby Bláha 

Antonii nechal být, jak doufala, vlekl ji ke dveřím sousedního bytu, kde se tou dobou nacházela Anna. 

Sousedka ji schovala k sobě do komory, kterou zamkla, a poté pustila Bláhu dovnitř.803 Ten, když Annu 

nenašel, začal znovu bít Antonii – tentokrát cementovou cihlou, kterou si měl předtím opatřit na dvoře 

domu. „Oba dva byli zbroceni krví,“ uvedla sousedka Vaňková.804 

 
795 Tamtéž, invent. č. 357, sign. Hp 222/1937, k. 281, obžalovací spis Státního zastupitelství v Levoče (22. 6. 1937). 
796 Tamtéž, zápis o průběhu hlavního líčení (25. 1. 1938). 
797 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 1439, sign. Tk VIII 797/32, k. 1493, obž. 463, hlášení 
Četnické stanice v Hluku (17. 12. 1931). 
798 Tamtéž. 
799 Tamtéž. 
800 Tamtéž. 
801 Tamtéž, výpověď Anny Danielové (3. 2. 1932). 
802 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Hluku (17. 12. 1931). 
803 Tamtéž. 
804 Tamtéž, výpověď Marie Vaňkové (3. 2. 1932). 
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 Teprve v tento moment zasáhl starosta spolu s obecním strážníkem. Jejich výpovědi do 

rekonstrukce celého napadení vnášejí spíše další nejasnosti. Není jasné, v jakém pořadí nechal starosta 

rozehnat „dav před domem stojící“,805 který měl čítat kolem stovky lidí806, a zadržet Bláhu st., na 

kterého však tito dva nestačili.807 To, v čem se naprosto shodovali, nicméně bylo, že prohlíželi byt, 

v němž Romové žili, a „hledali peníze“,808 které nenašli. Až poté odešli pro posily – četníky. Při 

počátečním vyšetřování ale starosta připustil, že se na místě činu objevil dříve. Vyzval Annu 

Danielovou, aby Antonii sdělila „cikánskou řečí, aby peníze vrátila [,] a budou míti pokoj“ a následně 

odešel.809 Líčení situace ze strany četníků naznačuje, že událost měla jasný charakter kolektivního aktu 

„lidové spravedlnosti“. Krádež byla totiž připisována „cizí cikánce“, kterou měli v očích útočníků „místní 

cikáni“ krýt. Starosta, zástupce úřední moci, přitom hrál roli pomyslného arbitra. Na jednu stranu se 

zřejmě pokusil situaci moderovat, ale tím, že přišel spolu s útočníky a přistoupil na jejich obvinění z 

krádeže, napadení Romů na straně druhé dodal legitimitu. Spolu se strážníkem zasáhl až tehdy, když 

jej nechala přivolat sousedka Vaňková.810 Z následného vyšetřování četníků pak vyšlo najevo, že peníze 

Bláhovi nikdo neukradl. Schovala mu je jeho žena v obavě, že by je mohl všechny propít.811 

 Vzhledem k tomu, že Bláhu st. i další útočníky, které Romové identifikovali, četníci nevzali do 

vazby, vypovídala prakticky celá obec shodně. Nikdo kromě Bláhy se napadení nezúčastnil, přestože o 

něm všichni věděli. Zatímco Bláha tvrdil, že byl zcela opilý a téměř nic si nepamatoval, čtyři ostatní 

obžalovaní sice připouštěli, že se v inkriminovaný čas nacházeli v obecním domě, ale žádného násilí se 

nedopustili.812 V září 1932 Krajský soud v Uherském Hradišti všechny obžalované kromě Bláhy 

osvobodil. Bláhovi pak vyměřil trest tří měsíců vězení, které mu však zmírnil na tříletou podmínku.813 

„Vzhledem k tomu, že obžalovaný se k trestným činům svým doznal, že byl k nim, jak se shora 

vylíčeného skutkového děje vysvítá, stržen jednak domněním, že byl Antonií Danielovou 

okraden, jednak rozrušením z podnapilosti, že dále již téměř 20 let se slušně choval a že požívá 

ve své obci dobré pověsti, má soud za to, že obžalovaný se polepší a povede řádný život i 

nebude-li trest mu přisouzený vykonán (…).“814 

Přestože byl Bláha před první světovou válkou trestán mimo jiné za podvod a ublížení na těle,815 a jeho 

žena jej považovala na opilce, obecní úřad jeho chování hodnotil kladně. Do příslušného formuláře 

zástupci obecní samosprávy uvedli, že se těší „dobré“ pověsti.816 Právě celková „spořádanost“ 

odsouzenému zajistila podmínku. Toto hodnocení se nezměnilo ani tehdy, když Bláha v době podmínky 

„cikánům“ nenahradil způsobené škody, což mu soud rovněž uložil.817 

* 

Kriminalizace „cikánů“ vedle vytváření výjimečného stavu rovněž znamenala jejich vytlačování do 

pozice holých životů, které mělo velice různorodé projevy. V případech obvinění ze zločinů „násilí proti 

 
805 Tamtéž, výpověď Františka Soviše (3. 2. 1932). 
806 Podle sčítání lidu v roce 1930 žilo v Hluku celkem 3 306 obyvatel. Statistický lexikon obcí v Zemi 
moravskoslezské. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1930, Praha 1935, s. 45. 
807 Tamtéž, výpověď Jana Dufky (3. 2. 1932). 
808 Tamtéž, výpověď Františka Soviše (3. 2. 1932). 
809 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Hluk (17. 12. 1931). 
810 Tamtéž, výpověď Marie Vaňkové (3. 2. 1932). 
811 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Hluk (17. 12. 1931). 
812 Tamtéž, např. výpověď Jana Jiříčka (3. 2. 1932). 
813 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (27. 9. 1932). 
814 Tamtéž. 
815 Tamtéž, zpráva o pověsti Františka Bláhy (28. 12. 1931). 
816 Tamtéž. 
817 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Uherském Hradišti (15. 1. 1936). 
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vrchnosti“ policejní orgány vůči „cikánům“ tvrdě zasahovaly, aby zjednaly „veřejný pořádek“, který tito 

měli často pouhou svou přítomností ve veřejném prostoru narušovat. Kdežto kolektivní vymáhání 

„lidové spravedlnosti“ přítomní představitelé státní moci vyhodnocovali jako narušení „veřejného 

pořádku“ až se značným zpožděním. Tímto svým jednáním ospravedlňovali potřebnost určité míry 

násilí při jednání s obyvateli, kteří byli označováni jako „cikáni“. Jestliže samotná příslušnost 

k „cikánství“ legitimizovala obvinění ze spáchání trestného činu, takové obvinění dále posvětilo použití 

násilí ze strany policejních orgánů anebo těch místních obyvatel, kteří vzali spravedlnost „do vlastních 

rukou“. Ostatně byl to také Krajský soud v Uherském Hradišti, který Bláhovo jednání vysvětloval jak 

opilostí, tak tím, že byl stržen domněním, že ho Antonie Danielová okradla.818 Právě odkazem na jeho 

„rozčílení“ soud obžalovaného osvobodil od přestupku urážky mravopočestnosti (§ 516819) a 

bagatelizoval tím patrný sexuální podtón útoku, jež potvrzovala citovaná výpověď Anny Danielové.820 

Bral-li tedy tento soudní orgán ohled spíše na obžalovaného, soud v Levoče měl naopak potřebu 

zdůraznit, že trestný čin byl spáchán na „sociálně nejubožejších“ občanech a tím pádem vyžadoval 

tvrdší formu spravedlnosti.821 

 V soudních síních meziválečného Československa se projednávaly také různé případy 

protiromského násilí. Avšak stejné praktiky, pomocí nichž vyšetřující orgány zvýrazňovaly příslušnost 

obviněných k policejní kategorii „cikánství“ při jejich obvinění ze spáchání potulky, žebroty, 

majetkových trestných činů či „násilí proti vrchnosti“, ovlivňovaly také vyjednávání spravedlnosti 

v opačných situacích; tehdy, když se „cikáni“ ocitli v pozici žalující či poškozené strany soudního řízení. 

Rekonstrukce povahy a historie pachatelů trestných činů ze strany československých soudů proto při 

obvinění ze spáchání násilí proti „cikánům“ vedla k tomu, že soud v Uherském Hradišti – v kontrastu 

k případům kriminality „cikánů“ – přistoupil nejen k nižší výměře trestu vězení (paragrafy 54 a 55 

bývalého předlitavského trestního zákoníku), ale dokonce na podmínečný trest. Příslušníci 

„spořádané“ společnosti pak kromě snazšího výchozího postavení při získání „dobré pověsti“ častěji 

využívali dostupných právních prostředků. To potvrzuje jednání obžalovaných útočníků z obce 

Kumbachy. 

 Naopak napadení Romové následně čelili zpochybňování autenticity svých výpovědí, které 

představovaly prakticky jediné důkazy. Nejednoznačnost těchto svědectví, do níž se promítaly jak 

slovní pohrůžky zabitím ze strany nezjištěných pachatelů, tak patrně i samotný prožitek kolektivně 

vykonaného fyzického násilí, československé soudy zdůrazňovaly ve zdůvodnění rozsudků. „Členové 

rodiny Danielových mají zajisté hmotný zájem na výsledku tohoto trestního řízení a je tudíž 

pochopitelno, že vypovídají proti obžalovaným, dosvědčujíce více, nežli se skutečně stalo a nejsouce si 

ovšem toho ani vědomi,“822 příznačně uváděl Krajský soud v Uherském Hradišti. Také výpovědi 

„cikánů“ soudy interpretovaly prostřednictvím jejich odlišnosti. Jednání ve vlastní prospěch – na rozdíl 

od ostatního obyvatelstva – bylo nevědomé, pramenilo z pudů a vnitřních, biologických, pochodů, a 

nikoliv vědomé volby. V tomto směru opět vystupuje ambivalentní význam obrazu „cikánů“ ve vztahu 

ke spravedlnosti v meziválečném Československu. „Cikáni“ netvořili součást společenství moderních 

 
818 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (27. 9. 1932). 
819 „Hrubá a veřejné pohoršení působící urážka mravopočestnosti nebo stydlivosti“: „Kdo vyobrazeními nebo 
smilnými činy mravopočestnost nebo stydlivost urazí hrubě a způsobem budícím veřejné pohoršení, vinen jest 
přestupkem a odsouzen býti má k tuhému vězení od osmi dnů až do šesti měsíců. Ale stalo-li se uražení takové 
tiskopisem, potrestati se má jako přečin tuhým vězením od šesti měsíců až do jednoho roku.“ § 516 tr. zák. 
820 Tamtéž. 
821 ŠA Levoča, f. KS Levoča, invent. č. 357, sign. Tk 484/1935, k. 251, rozsudek Krajského soudu v Levoče (21. 3. 
1936). 
822 MZA, f. KS Uherské Hradiště, III. manipulace, invent. č. 1439, sign. Tk VIII 797/32, k. 1493, obž. 463, rozsudek 
Krajského soudu v Uherském Hradišti (27. 9. 1932). 
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občanů, a proto čelili kriminalizaci svého jednání. Ve stejném okamžiku však tato jejich pozice mohla 

přinést i zmírnění některých dopadů této kriminalizace. 

 Významnou roli zřejmě rovněž hrála skutečnost, že v důsledku nezbytnosti společného soužití 

mohli být napadení Romové různými způsoby (včetně pouhých ekonomických či sociálních důvodů) 

nuceni k přistoupení na mimosoudní řešení (viz kapitolu 5): nepodávali obžaloby anebo od nich 

ustoupili.823 Kolektivnímu rozměru spáchaných trestných činů a možnému projevu přisvojení státní 

autority za účelem vykonání spravedlnosti žádné státní orgány překvapivě nevěnovaly pozornost. 

  

 
823 Viz P. BALOUN, „Let’s Slaughter the Gypsies!“, s. 77–85. 
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Kapitola 5 

Regulace „cikánství“ v regionech: odlišné režimy proticikánské praxe 
Byl jsem u manželčiných rodičů v Němči u Podbořan [v severozápadních Čechách]. Pracovali 
tam u sedláka Bonerta (…) Měl asi tři páry koní, jezdil jsem s nimi, vozil a vagonoval písek z jeho 
pískovny a vykonával podobné práce. Byl jsem tam asi tři měsíce a znovu přišel [sedlák], že 
mne musí propustit. Ten mně už neřekl proč, ale bylo to jasné. Musel jsem jít pryč, protože 
střílím po četnících. To už se nám narodila první holka a manželka byla v domácnosti. Měli jsme 
děcko a já byl zase na ulici. To už mě namíchlo. Chtěl jsem dělat pořádný život, ale když mě tak 
pronásledovali, vydal jsem se zase do světa. 
(…) Předtím jsem měl koupený barák u Žlutic [na Karlovarsku], ale lidi protestovali, musel jsem 
ho prodat, abychom tam neměli domovské právo. 

vzpomínky Josefa Serinka z let 1963–1964824 

Dne 29. května 1921 kolem desáté hodiny večer „veliký zástup“ neromských obyvatel obce Ludkovice 

(nedaleko Luhačovic) probudil členy dvou romských rodin,825 které žili ve svém – jak sami uvedli – 

„ležení“ na okraji obce.826 Obyvatelé byli vyzbrojeni holemi, tyčemi a zřejmě i jednou střelnou zbraní. 

Mezi útočníky se navíc nacházel také starosta obce. „Jak v pěti minutách se neodstěhujeme z Ludkovic, 

že budeme ihned všichni zabiti,“ měl „cikánům“ vyhrožovat jeden z přítomných radních.827 „Na to 

tloukli všichni obvinění silnými kůly, holemi a tyčemi do naší boudy, až tuto celou roztloukli, a naše děti 

strachem pojaté se rozutekly do blízkého lesa,“ uváděly ve svém trestním oznámení rodiny Danielových 

a Didy.828 Slovní vyhrožování a demolování domků měl ještě doprovodit výstřel do vzduchu. Všichni 

Romové nakonec přečkali noc v lese a druhý den přišli ke svým příbuzným do Luhačovic.829 

 Během následného soudního řízení pouze s několika útočníky – čelnými představiteli obce –, 

jež Romové dokázali za tmy identifikovat, vyšlo najevo, že toto stručně představené vyhnání bylo 

výsledkem dlouhodobějšího úsilí vedení obce zbavit se „cikánů“. Obyvatelé Ludkovic jim totiž 

připisovali na vrub krádeže, na něž si měli opakovaně stěžovat u místního starosty i radních.830 

Četnictvu ovšem s největší pravděpodobností žádnou krádež neohlásili. Na základě těchto stížností se 

radní dvakrát vydali do „cikánského tábora“, který se rozkládal u lesa na okraji vesnice, a přítomné 

„cikány“ vyzvali, aby se odstěhovali.831 Ti to však neučinili. Jak uváděli ve svém trestním oznámení, 

k vystěhování neobdrželi „žádné písemné vyzvání“.832 

 Přestože samotní aktéři výkonu „lidové spravedlnosti“ v Ludkovicích své jednání zdůvodňovali 

stupňující se „cikánskou“ kriminalitou, důležitým motivem tohoto činu kolektivního násilí byla otázka 

domovského práva, tedy legální vazba dvou romských rodin k obci. Obě rodiny totiž ve svých 

výpovědích i v trestním oznámení zdůrazňovaly, že v obci žily již delší dobu. Libor Daniel uváděl rok 

1909 a František Didy hovořil dokonce o dvaceti letech strávených v Ludkovicích.833 „Příslušní však tam 

nejsme,“ dodával kovář Libor Daniel příznačně.834 Podle legislativy mohli dotyční „cikáni“ kdykoliv 

 
824 J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 35 a 38. 
825 MZA, f. KS Uherské Hradiště, II. manipulace, invent. č. 2184, sign. Vr VIII 2146/21, k. 448, obž. 1632, výpověď 
Antonína Novoty (18. 6. 1921). 
826 Tamtéž, trestní oznámení Libora Daniela, Františka Didy a spol. (4. 6. 1921). 
827 Tamtéž, trestní oznámení Libora Daniela, Františka Didy a spol. (4. 6. 1921). 
828 Tamtéž. 
829 Tamtéž. 
830 Tamtéž, výpověď Antonína Novoty (28. 6. 1921), Josefa Matouše (28. 6. 1921), Jana Juričky (28. 6. 1921) a 
Vincence Talaše (28. 6. 1921). 
831 Tamtéž, výpověď Josefa Matouše (28. 6. 1921). 
832 Tamtéž, trestní oznámení Libora Daniela, Františka Didy a spol. (4. 6. 1921). 
833 Tamtéž. 
834 Tamtéž, výpověď Libora Daniela (28. 6. 1921). 
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požádat o udělení domovského práva v obci na základě tzv. vydržení (nároku na domovskou příslušnost 

na základě více než desetiletého pobytu v dané obci).835 A v případě, že by splnili podmínku, že během 

svého pobytu v Ludkovicích ze strany obce neobdrželi žádnou „trvalou hmotnou podporu“,836 

domovskou příslušnost by podle zákona837 i běžné praxe měli obdržet.838 „Nařídil jsem proto [kvůli 

obvinění „cikánů“ z krádeží], aby se cikáni všichni, kteří k nám do obce se nastěhovali, se do týdne 

vystěhovali,“ zdůvodňoval své rozhodnutí starosta.839 Ve své výpovědi – stejně jako ostatní obvinění 

radní – přitom symptomaticky zvýrazňoval krátkodobost či dočasnost pobytu dvou romských rodin 

v obci (ti, co se „k nám do obce nastěhovali“).840 Jelikož Krajský soud v Uherském Hradišti považoval 

výpovědi „cikánů“ za ne „úplně spolehlivé“,841 všechny obviněné nakonec osvobodil. Ačkoliv tento 

výsledek dotyčný soudce doprovodil výrokem o tom, že nebylo pochyb, že „obžalovaní v daném 

případě nepostupovali korektně“,842 přesto svým jednáním v podstatě legitimizoval použití pohrůžek a 

násilných prostředků ze strany obecní samosprávy. Kolektivně provedené vyhnání „cikánů“ z Ludkovic 

tedy bylo úspěšné. Naopak pokus dvou romských rodin učinit z něj soudní spor namísto 

administrativního řízení u místního okresního úřadu se ukázal být neúspěšnou strategií. 

 Prvek násilí, ba celý akt „lidové spravedlnosti“ v Ludkovicích, lze v prvé řadě odvozovat od 

celkového kontextu vzniku Československa. V tomto smyslu patřilo vyhnání Romů z Ludkovic k mnoha 

jiným projevům „národní revoluce“, včetně aktů nacionálně konotovaného kolektivního násilí, které 

mířily na širokou paletu „nepřátel“ a jejich jednání: od používání němčiny ve veřejném prostoru větších 

měst, ničení symbolů habsburské monarchie, zabírání kostelů, židovské obyvatelstvo, jež mělo 

ztělesňovat jak národního nepřítele, tak i obchodníky, kteří měli bohatnout z poválečné bídy atd.843 

Zbavení obce „cikánů“, tedy místní „metly“, zrcadlilo představy obyvatel Ludkovic o žádoucí podobě 

výkonu státní moci v novém československém státě, v jehož centru stál národní kolektiv. Podobně jako 

židovské obyvatelstvo či používání němčiny měli hranice a okraje utvářeného národního společenství 

vyznačovat také „cikáni“.844 Ve druhém sledu však je zřejmé, že určitá míra násilí patřila k relativně 

běžnému arzenálu možností, jak státní orgány i lokální kolektivy jednaly s obyvateli označovanými za 

„cikány“ nejen v době státního rozvratu a obnovy během a těsně po skončení první světové války, nýbrž 

obecněji na konci 19. a začátku 20. století (viz kapitolu 4).845 

* 

Na následujících řádcích sestoupím na úroveň politických okresů a představím tři specifické konflikty, 

při nichž běželo o vazbu těch obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“, na lokální venkovská 

společenství. Zpochybňování či odmítání uznat domovské právo těmto obyvatelům přitom ze strany 

obecních samospráv obecněji souviselo s dynamikou vyloučení a zahrnutí na lokální úrovni: konstrukcí 

sociálních a mocenských hranic mezi společností „spořádaných občanů“ a „cikány“. 

 
835 A. BŘESKÝ, Právo domovské a státní občanství v republice Československé, Praha 1923, s. 19–39. 
836 Tamtéž, s. 31. 
837 Zákon č. 222/1896 ř. z., jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 3. prosince 1863 z. ř. č. 105, kterým 
byly uspořádány záležitosti domovské. Viz tamtéž, s. 131–135. 
838 A. BŘESKÝ, Právo domovské. 
839 MZA, f. KS Uherské Hradiště, II. manipulace, invent. č. 2184, sign. Vr VIII 2146/21, k. 448, obž. 1632, výpověď 
Antonína Novoty (28. 6. 1921). 
840 Na katastru obce Ludkovice ovšem žili Romové již od počátku 19. století. C. NEČAS, Romové na Moravě a ve 
Slezsku, s. 96–98. 
841 Tamtéž, rozsudek Krajského soudu v Uherském Hradišti (7. 1. 1922). 
842 Tamtéž. 
843 O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy, s. 266–270. 
844 M. FRANKL, M. SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu? 
845 Z líčení Ctibora Nečase lze uvést přinejmenším případy „lidové spravedlnosti“ v obcích Okrouhlá a Svatobořice. 
C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 137–151 a 160–163. 
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 Cílem jednotlivých exkurzů do regionálních a lokálních kontextů je zaprvé přiblížit interakce 

obecních samospráv s okresními úřady a četnictvem. Dospívají-li současní badatelé a badatelky 

k určitému konsenzu v tom, že uplatňování komplexu proticikánských opatření se lišilo nejen v rámci 

větších územně-správních celků, ale hlavně na úrovni jednotlivých politických a soudních okresů (tj. 

nejnižších administrativních jednotek), zajímá mě, jaké faktory tyto odlišnosti ovlivňovaly a jak se 

následně promítaly do praxe. Za druhé usiluji o nastínění prostoru pro jednání těch, kteří byli 

v Československu označováni jako „cikáni“. Poněvadž institut domovského práva ošetřoval vztah mezi 

obyvateli a obecní samosprávou, ovlivňoval nejen regulaci pohybu obyvatel habsburské monarchie a 

nástupnických států (potulka, žebrota, prostituce apod.), ale také podoby živobytí „cikánů“ 

v jednotlivých obcích a městech. Rozdíl mezi kočováním, resp. „touláním se světem“, a způsobem 

usazení nabýval významu zejména ve vztahu k praxi institutu domovského práva. Jakým způsobem 

v takto omezeném rámci „cikáni“ na různých místech Československa žili a utvářeli nejrůznější vztahy 

s příslušníky převážně venkovských společenství? Nakonec mě zajímá také souvislost mezi zmíněným 

násilím, konkrétně v podobě „lidové spravedlnosti“, a domovským právem. 

Pogrom a „udržování pořádku“ v Pobedimi846 

Extrémním příkladem podobné situace jako v Ludkovicích byl protiromský pogrom,847 tj. jednostranná 

nestátní forma kolektivního násilí namířená proti etnické skupině,848 spáchaný místními obyvateli 

slovenské obce Pobedim v okrese Nové Město nad Váhem v roce 1928. Tato událost se vedle procesu 

s „moldavskými kanibaly“ (viz kapitolu 4) a vytvoření „cikánské školy“ v Užhorodu v roce 1926 (viz 

kapitolu 6) stala tématem nejen československého, ale i evropského tisku.849 

 Podle sčítání lidu z roku 1921 v Pobedimi žilo celkem 1141 obyvatel, včetně 60 „cikánů“.850 

Četníci z příslušné stanice nacházející se v sousedních Brunovcích v květnu roku 1927 hlásili, že v obci 

žilo celkem devadesát čtyři „cikánů“.851 Do registru „potulných cikánů“, jehož sestavování v okrese 

Nové Město nad Váhem probíhalo v srpnu a v září téhož roku, však zařadili jen sedmnáct z nich.852 

Zároveň úspěšně žádali o stanovení zákazu vstupu cizím „potulným cikánům“ do obce z toho důvodu, 

aby se nemohli spojit s místními „usedlými“ a nebezpečnými „cikány“.853 

 Historie romské osady v Pobedimi sahala zřejmě do poloviny 19. století.854 Oproti větší části 

jiných osad pocházejících spíše z konce 18. století, kdy byla prosazována politika nucené asimilace,855 

tedy vznikla později. Ovšem podobně jako na většině území Slovenska žili ti obyvatelé Pobedimi, kteří 

 
846 V této části vycházím ze studie, kterou jsem publikoval v roce 2017: P. BALOUN, “Let’s Slaughter the Gypsies!”. 
847 Tento pojem ve vztahu k událostem v Pobedimi opakovaně použili jak tuzemští, tak i zahraniční badatelé a 
badatelky. Např. E. DAVIDOVÁ, Bez kolíb a šiatov, s. 26; DAVID SCHEFFEL, Svinia v černobielom. Slovenskí Rómovia 
a ich súsedia, Prešov 2009, s. 187. 
848 K předložené definici pogromu viz CHRISTHARD HOFFMANN, WERNER BERGMANN, WALSER SMITH, 
Introduction, in: Exlusionary Violence: Antisemitic Riots in Modern German History, Ann Arbor 2002, s. 11–17. 
849 Viz NA, f. MZV-VA, sign. N9, k. 2328. 
850 Statistický lexikon obcí na Slovensku. Úradný soznam miest podľa zákona zo dňa 14. dubna 1920, čís. 266 sb. 
zák. a nar., Praha 1927, s. 13. 
851 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 364, k. 240, výkaz cikánů usazených v obvodu Četnické 
stanice Brunovce (8. 5. 1927). 
852 Tamtéž, invent. č. 372, k. 327, hlášení četnické expozitury Brunovce (28. 9. 1927). 
853 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (10. 3. 1928). 
854 Tuto informaci bez uvedení zdroje ve svém textu uvádí Rastislav Pivoň. R. PIVOŇ, Tragické události 
v Pobedime, Romano Džaniben 6/1999, s. 39–42, zde s. 39. 
855 K tomu viz A. JUROVÁ, Historický vývoj rómskych osád na Slovensku a problematika vzťahov k pôde („nelegálne 
osady“), Člověk a spoločnosť (online časopis) 5/2002, http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-5-rok-
2002/4/studie-a-clanky/historicky-vyvoj-romskych-osad-na-slovensku-a-problematika-vlastnickych-vztahov-k-
pode-nelegalne-osady/ [4. 12. 2019]. 
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byli označováni jako „cikáni“, odděleně, v tzv. cikánském táboře.856 Pozemek, kde osada stála, se 

nacházel na samotném okraji vesnice a patřil obci. 

 Pogrom provedený místními neromskými občany na podzim roku 1928 nicméně nebyl jediným 

projevem „lidové spravedlnosti“ vůči „cikánům“. Již před první světovou válkou (v roce 1913 či 1914) 

si pobedimští „spořádání občané“ šli do romské osady „zjednat pořádek“.857 Násilí (bití) však měl 

následovat požár stodoly jedné z rodin místních rolníků, který byl – přinejmenším v roce 1928 – 

interpretován jako pomsta „cikánů“.858 Celková situace se záhy po vzniku Československa promítla do 

zvýšeného úsilí místní samosprávy zbavit se „cikánů“ ze svého katastru. Na konci léta roku 1920 se 

obecní zastupitelstvo usneslo, že je potřeba, „aby sa so zdejšími cigánmi poriadok spravil“.859 O tři 

měsíce později, 28. listopadu 1920, již zastupitelé, mezi něž patřila řada mužů, kteří v roce 1929 stanuli 

před soudem coby obžalovaní ze spáchání pogromu, volili pro svou žádost nadřízeným úřadům nového 

státního útvaru tvrdší výrazové prostředky. 

„Poneváč v posledním čase sa spätočne opakujú prípady krádeže a ničenia jako jednotlivým 

tak i obecne majetkov je nutne, aby sa hned zakročilo. Žiada obecný výbor, že vzhledem na to, 

je v obci 84 cigánov, a posledním čase pribudzajú, nech dajú vrchnosti právo obci jich telesne 

trestať, nech ich niekde presídly prípade na nucenú prácu, ku stavbám nebo do dolu uhelných 

nebo podobne. Stav je neudržitelný a obec jako i četnictvo a úrady jsou bezmocne. Žiadame, 

aby jich deti byli odebrane do ústavov kde by dostali výchovu. Cigáni jsou dnes úplne 

nezamestnaný a žijú vylučne z krádeže, které prevádzajú na celom okolí v noci.“860 

O necelé dva roky později představitelé obce žádali místní četníky, aby v romské osadě prováděli 

pravidelné, měsíční kontroly „cikánů“, a „ktorí sem sú nie príslušný nech ich dajú vyšupovať“.861 Dne 

10. dubna 1924 se zastupitelé dále rozhodli, že je nezbytné „cikány“ přesídlit do extravilánu. Protože 

však na obecním katastru nenašli vhodné místo, podali již druhou žádost „ohľadom toho, aby cigáni 

boli na Žitnom ostrove usídlení“.862 „Obec je ochotná štátu 10 tisíc Kč dáť za pozemok,“ dodávali k tomu 

zastupitelé Pobedimi.863 Za tímto účelem vyslala obec dokonce oficiální delegaci do Bratislavy, která 

nejprve zamířila na tamní oddělení ministerstva vnitra, pak na „kolonizační referát“, tj. součást 

Státního pozemkového úřadu, a následně i do kanceláře slovenského agrárního poslance Pavola 

Blahy.864 Takové mimořádné a vytrvalé úsilí obce zbavit se „cikánů“ ze svého katastru spolu 

se zkušeností kolektivního násilí v obci zřejmě vedlo k zesílení nedůvěry ve státní orgány. Až série 

 
856 Z dosavadního výzkumu statistik speciální uherské evidence „cikánů“ z roku 1893 vyplývá, že 52 % obyvatel 
zařazených do tohoto soupisu na území celého Uherska žilo mimo obce (A. JUROVÁ, Historický vývoj rómskych 
osád na Slovensku). Pro území Slovenska se mělo jednat přibližně až o 78 % (BRONISLAV ŠPROCHA, PAVOL 
TIŠLIAR, Rómovia na Slovensku podľa súpisu z roku 1893, Historická demografie 40/2016, s. 93-112, zde s. 98), 
což nasvědčuje celkové míře prostorového a sociálního vyloučení „cikánů“. 
857 Slovenský národný archív (SNA), f. Krajinský úrad v Bratislave – administratívne oddelenie (KÚ – adm. odd.), 
invent. č. 220, k. 285, zpráva hlavního komisaře politické správy Zemského úřadu v Bratislavě (5. 10. 1928), s. 12. 
858 Tamtéž. 
859 ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231, Výťah zo zápisnice spísanej v zasadnutí 
zastupiteľského sboru obce Pobedim (29. 8. 1920). 
860 Tamtéž, Výťah zo zápisnice spísanej v zasadnutí zastupiteľského sboru obce Pobedim (28. 11. 1920). 
861 Tamtéž, Výťah zo zápisnice spísanej v zasadnutí zastupiteľského sboru obce Pobedim (22. 10. 1922). 
862 Tamtéž, Výťah zo zápisnice spísanej v zasadnutí zastupiteľského sboru obce Pobedim (10. 4. 1924). 
863 Tamtéž. 
864 ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231, zápisnica napísaná pri vypočutí Viktora Segeše 
(2. 11. 1928) a zápisnica napísaná pri vypočutí Alojza Kuchára (2. 11. 1928). 
Pavol Blaho (1867–1927): lékař, politik a novinář, který před první světovou válkou spolu s Vavro Šrobárem založil 
časopis „Hlas“; zasedl v Uherském sněmu; v roce 1918 byl signatářem Martinské deklarace a během první 
republiky poslancem Národního shromáždění za agrární stranu. 
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událostí z podzimu roku 1928 nakonec přetavila tuto vytrvalou snahu zbavit obec „cikánů“ v brutální 

akt „lidové spravedlnosti“. 

 Dne 1. září 1928 večer se místní sedlák Ján Mišík spolu s několika dalšími známými vydal 

ozbrojen hlídat svá pole.865 Když v noci zahlédli několik Romek, začali na ně střílet. Čtyři z nich přitom 

zranili. Tento incident však ani sedlák, ani poraněné ženy z romské osady v Pobedimi neohlásili 

úřadům. Teprve za dva dny se o něm dozvěděli četníci a zahájili vyšetřování. Avšak kromě několika 

broků, které lékař vyňal ze zraněné Anny Herákové, neměli žádný důkaz, který by jim umožnil přesně 

stanovit, zda ke střelbě došlo na poli, nebo na blízké cestě, což z jejich perspektivy hrálo rozhodující 

roli v tom, zda sedlák Mišík bránil svůj majetek či nedovoleně ozbrojen zaútočil na kolemjdoucí 

obyvatele obce. Rozcházející se výpovědi Mišíka a jeho druhů a Herákové spolu s dalšími Romkami 

tudíž nebylo možné ověřit. Vyšetřování nakonec rozhodla celková společenská prestiž aktérů. Přestože 

četníci při domovní prohlídce zjistili, že Mišík nelegálně drží zbraň, konstatovali, že „jestli Mišík čin 

spáchal, pak jedině z toho důvodu, aby zamezil polním krádežím, a neměl na žádný způsob úmysl 

cikánky zavražditi nebo snad zabíti“.866 Specifický projev svépomoci, jímž ozbrojené hlídání vlastního 

majetku bylo, tedy četníci legitimizovali proto, že Mišík „jest bohatý rolník požívající v obci Pobedímě 

té nejlepší pověsti“.867 Naopak zraněná Anna Heráková představovala „zločinku z povolání“.868 

 Nedůvěra ve státní orgány zahrnovala také místní obyvatele romské osady, kteří se v reakci na 

poranění čtyř Romek měli ozbrojit sekerami a motykami a vyrazit za odplatou do polí za obcí, kde se 

střelba odehrála.869 Když ozbrojené rolníky na poli nenašli, začali neromským obyvatelům obce slovně 

vyhrožovat. Tak to alespoň někteří neromští obyvatelé Pobedimi uváděli po pogromu.870 Proto když 

Anně Miklovičové dne 30. září 1928 shořela část stodoly s čerstvou sklizní, přičítali titíž obyvatelé celou 

událost na vrub „cikánům“ jako projev jejich msty.871 Přivolaní četníci po uhašení požáru zadrželi 

Antonína Toráče, Alexandra Toráče a Zuzanu Toráčovou jako podezřelé z úmyslného založení 

požáru.872 Avšak kromě tvrzení několika „spořádaných občanů“ Pobedimi, že tito byli „schopni všeho 

zlého“, proti nim nebylo žádného důkazu. Četníci je umístili do vazby příslušného soudu proto, aby 

jednak předešli případnému násilí v obci a jednak zabránili „podobným trestným činům ze strany 

pobedímských cikánů“.873 Zatčení těchto tří Romů však na uklidnění „veřejného hlasu“ neromských 

obyvatel obce nestačilo. Namísto toho se mezi nimi rozšířila zkazka, že je třeba „pozabíjať cigánov“.874 

A pouze díky vytrvalému uklidňování ze strany starosty a kněze k pogromu nedošlo již 30. září 1928 

večer. 

 Pachatelé této „lidové spravedlnosti“ – muži angažovaní v lokální politice – se nejprve 

zúčastnili každoročních hodů pořádaných druhý den na svátek archanděla Michaela, jemuž byl 

zasvěcen tamní kostel. Teprve v průběhu noci se zřejmě výrazně posilněni alkoholem a ozbrojeni 

několika střelnými zbraněmi, baterkami, boxery, háky, okovanými tyčemi a kameny vydali směrem 

k romské osadě. Právě proto, že pogrom v Pobedimi – podobně jako mnohé jiné akty „lidové 

spravedlnosti“ – pachatelé provedli v noci, byly výpovědi přeživších Romů v mnoha ohledech 

fragmentované. Celkový počet útočníků, kteří se v noci z 1. na 2. října přiblížili k jejich domkům, tak 

mohl být vyšší než uváděných čtyřicet. Celou osadu nejprve obklíčili, poté začali na domky házet 

 
865 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, hlášení četnické expozitury Brunovce (5. 9. 1928). 
866 Tamtéž. 
867 Tamtéž. 
868 Tamtéž. 
869 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (1. 10. 1928). 
870 Tamtéž, zpráva hlavního komisára politickej správy Krajinského úradu v Bratislave (5. 10. 1928). 
871 Tamtéž. 
872 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (1. 10. 1928). 
873 Tamtéž. 
874 Tamtéž, zpráva hlavního komisára politickej správy Krajinského úradu v Bratislave (5. 10. 1928). 
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kamení a nakonec do několika z nich i vnikli. Stříleli po zde se ukrývajících Romech, demolovali nábytek 

i další vybavení a ty „cikány“, kteří se pokoušeli utéct z obklíčení do lesa, pronásledovali a brutálně bili. 

„Svědek Kateřina Heráková udala, že byla ve svém domku se svými dvěma dětmi [-] šesti letou 

Arankou a jeden rok starým Rudolfem. (…) Jakmile se strhl hluk [,] vzala Heráková [s] sebou své 

děti a ukryla se s nimi v domku (…) u Ondřeje Biháriho [,] kde hořela rozsvícená lampa. (…) 

V domě u Biháriho byl též Rudolf Baláž a Verona Toráčová (…), Ondřej Bihári a jeho žena Marie 

Bihári. Pachatelé předem házeli kamením do dveří [,] a když tyto dveře vedoucí do kuchyně 

vyrazili [,] přišli ku dveřím světnice [,] z[e] kterých vyrazili dvě prkna. (…) Heráková si sedla na 

podlahu, šestiletou Aranku přitlačila k sobě po levé straně a jeden rok starého syna Rudolfa po 

pravé straně ku zdi. Po pravé straně stála Verona Bihárová (…) a u samých dveřích v koutě stál 

Ondřej Bihári. Po levé straně poblíže její dcery Aranky ležel na podlaze Rudolf Baláž, jsa přikryt 

prknem od postele. Pod postelí byla ukryta Marie Biháriová [,] žena Ondřeje. Alois Brandstäter 

stál v kuchyni u rozbitých dveří vedoucích do světnice [,] v levé ruce držel elektrickou svítilnu a 

v pravé ruce držel bubínkový revolver. Brandstäter svítil elektrickou svítilnou do světnice a 

vyraženým otvorem ve dveřích střílel z revolveru. První rána zasáhla její šestiletou dceru 

Aranku, která zůstala okamžitě mrtvá. Druhá rána zasáhla Kateřinu Herákovou do pravé ruky, 

pak vystřelil ještě tři až čtyři rány do přítomných cikánů. Na to vešli do světnice Josef Miklovič, 

Alois Brandstäter, Cyril Melicher a Michal Godák. Josef Miklovič udeřil do hlavy Veronu 

Bihárovou …, která ihned padla před ní na podlahu. Útočníci rozházeli nábytek, roztrhali peřiny, 

z kterých se vysypalo peří [,] a pak dům opustili.“875 

Kromě Aranky Herákové a Verony Biháryové útočníci zavraždili ještě Apolenu Toráčovou, Marii 

Biháryovou, Ondreje Dýchu a Pavlínu Toráčovou, která záhy zemřela na následky zranění. O brutalitě, 

s jakou útočníci pogrom provedli, svědčí též výpověď Františka Biháryho: 

„Dále udal, že oknem viděl šest jemu neznámých útočníků, kteří přepadli utíkající cikánku 

Pavlínu Toráčovou (…) a tuto bili na zemi tak dlouho holemi [,] až zůstala ležeti v bezvědomí. 

Jeden z neznámých útočníků zůstal při Pavlíně Toráčové státi [,] drže v ruce tyč, kterou šťoural 

do ležící Pavlíny Toráčové. Za malou chvíli vida, že tato ještě jeví známky života, volal opět na 

útočníky (…) [,] aby se vrátili [,] se slovy: Poďte ona ještě žije. Odešlých pět útočníků se opět 

vrátilo zpět a bili Toráčovou po celém těle, načež potom odešli k cikánským domkům. Jeden 

z nich ještě zůstal u Pavlíny Toráčové a pozoroval [,] zdali ještě jeví známky života. Když se 

Toráčová pohnula, opět volal útočníky [,] aby se vrátili, že tato ještě žije. Ti se opět vrátili a opět 

Toráčovou bili.“876 

Následné četnické vyšetřování sloužící k soudnímu řízení se opíralo primárně o svědecké výpovědi 

přeživších Romů. Nashromážděné důkazy, expertní posudky a podrobné náčrty místa činu sloužily 

pouze k potvrzení pogromu a celkového násilného charakteru „lidové spravedlnosti“, ale k usvědčení 

konkrétních pachatelů byly nepoužitelné. Četníci totiž nenašli vražedné zbraně či jakékoliv další 

důkazy, např. stopy krve na oblečení, které by nějaké neromské obyvatele Pobedimi prokazatelně 

spojili s účastí na pogromu s jednotlivými vraždami. Romové sice ve tmě dokázali podle obličejů a hlasů 

rozpoznat přibližně dvacet útočníků, ale prakticky celá vesnice těmto zadrženým mužům, včetně 

starosty a dalších členů zastupitelského sboru, poskytovala nejrůznější alibi.877 Tomu nahrávala také 

skutečnost, že pogrom útočníci spáchali na konci oslavy, a je zřejmé, že se na jeho provedení nějakým 

způsobem předem domluvili. 

 
875 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (4. 10. 1928). 
876 Tamtéž. 
877 Viz ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231, zápisy z výslechů obyvatel obce. 
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 Přeživší Romové se po pogromu z obce vytratili. Odešli ke svým příbuzným či známým v okolí 

a snažili se začít žít jinde. Podle hlášení četnictva z okolí Pobedimi z 9. října 1928 „cikáni“ jednohlasně 

prohlásili, že se do Pobedimi za žádných okolností již nevrátí.878 V tomto ohledu u Okresního úřadu 

v Novém Městě nad Váhem intervenovala lokální buňka Komunistické strany Československa, která 

přeživším Romům poskytla symbolickou i určitou materiální pomoc.879 

 Do celé situace v obci, ba v celém regionu ale záhy po pogromu vstoupily orgány státní správy. 

Vzhledem k tomu, že pogrom upoutal pozornosti tisku i celostátní politické reprezentace, vyslal 

Zemský úřad v Bratislavě již 2. října 1928 na místo svého komisaře. Úkolem tohoto úředníka bylo 

provést šetření týkající se fungování jednotlivých státních orgánů před pogromem, během něj a těsně 

po něm.880 Zatímco jednání Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem příslušný úředník vyhodnotil 

kladně, zástupci obecní samosprávy i v obci působící notář (úředník nejnižšího orgánu státní správy, 

Obvodního notářského úřadu v Pobedimi) upadli do podezření, poněvadž se pravděpodobně na 

pogromu sami podíleli anebo o něm přinejmenším věděli více, než uvedli četníkům.881 Prvním 

bezprostředním následkem administrativního šetření se stalo rozpuštění celého obecního 

zastupitelstva, poněvadž jak starosta a někteří radní, tak i značná část zastupitelů byli obviněni z účasti 

na pogromu.882 Za dohledu Zemského úřadu v Bratislavě Okresní úřad v Novém Městě nad Váhem do 

čela obce dosadil vládního komisaře. Na základě přání místního faráře se jím stal Jozef Vavro,883 muž 

pocházející z Pobedimi, který se s obviněnými útočníky znal, protože v první polovině 20. let rovněž 

působil v lokální politice. Vavro byl zastupitelem v době, kdy obec mimo jiné žádala nadřízené orgány 

o možnost fyzického trestání „cikánů“. 

 Administrativní vyšetřování mělo rovněž vliv na stanovení základních úkolů státních úřadů 

v regionu. Na základě nařízení Zemského úřadu v Bratislavě a Okresního úřadu v Novém Městě nad 

Váhem v Pobedimi vznikla „občanská stráž“ – noční strážní služba vykonávaná vždy čtyřmi mužskými 

neromskými obyvateli obce.884 V obci dále zřídilo svou expozituru také četnictvo a denně zde 

hlídkovalo.885 Cíl tohoto zintenzivnění udržování „veřejného pořádku“ v obci přitom spočíval v obraně 

obce před „cikánskou“ kriminalitou či pomstou.886 V dlouhodobé perspektivě pak měl neustálý 

četnický dohled nad „cikány“ přispět k tomu, aby „byli přinuceni živiti se prací, a ne žebrotou a 

krádežemi“.887 Ve svém důsledku tedy administrativní vyšetřování vedlo k převzetí pohledu 

„spořádaných občanů“ Pobedimi, kdy „udržování pořádku“ na lokální úrovni znamenalo především 

zintenzivnění dohledu a kontroly nad „cikány“, kteří představovali nebezpečné, kriminální, a tudíž 

druhořadé příslušníky obce. 

 Státní úřady tak s přeživšími Romy, kteří po pogromu z obce utekli, naložily podle nastíněné 

logiky „udržování pořádku“. „Bylo by třeba, aby tak četná osada cikánů, jako je ta v Pobedímě se nějak 

rozešla, poněvadž když cikáni nejsou tak silní, nemají tak velkou odvahu,“ uvažovali místní četníci 

 
878 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad 
Váhem (9. 10. 1928). 
879 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (17. 10. 
1928). 
880 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, dopis Zemského úřadu v Bratislavě (4. 10. 
1928). 
881 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva hlavního komisára politickej správy Krajinského úradu v 
Bratislave (5. 10. 1928). 
882 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (17. 10. 1928). 
883 Obecné zastupiteľstvo v Pobedíme, Považské hlasy, roč. XI, č. 41, 20. 10. 1928, s. 6. 
884 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva Zemského úřadu v Bratislavě (15. 10. 1928). 
885 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, zpráva Zemského úřadu v Bratislavě (5. 10. 
1928). 
886 Tamtéž; SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva Zemského úřadu v Bratislavě (15. 10. 1928). 
887 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, hlášení četnické expozitury Brunovce (26. 2. 1929). 
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14. října 1928.888 Ale přesto, že by podle nich bylo vůbec nejlepší, kdyby se „cikáni“ do Pobedimi již 

nevrátili, usuzovali, že vzhledem k „dosavadní praxi“, tedy praxi proticikánských opatření, přeživší 

Romy z Pobedimi žádná obec „k bydlení nepřijme“, protože pro každou obec představovali „velké 

zatížení“ kvůli své kriminalitě.889 O návrat „cikánů“ do obce se nakonec postarali četníci, okresní úřad i 

okolní obce, na jejichž území se přeživší Romové rozhodli přestěhovat. Příčina jejich nuceného návratu 

spočívala v domovském právu. Poněvadž byli domovsky příslušní do Pobedimi, okolní obce s nimi 

mohly zacházet jako s „cizími cikány“ a jako takové je nechat četnictvem postrčit zpět do Pobedimi. 

Jestliže tedy domovská příslušnost obyvatel romské osady v Pobedimi během 20. let zabránila tamním 

obecním zastupitelům uskutečnit jejich vyhnání z obce, kde strávili často celý život, ten samý právní 

institut jim po pogromu znemožnil začít žít jinde. Vazba, kterou domovské právo v případě „cikánů“ 

utvářelo, tudíž nabývala na významu v závislosti na situaci: z účinné právní obrany se po pogromu stal 

prostředek jejich disciplinace. 

 Toto přinucení přeživších Romů z Pobedimi k návratu do zdemolované osady bylo 

doprovázeno příslibem rychlého finančního odškodnění za poničený majetek. Zemský úřad v tomto 

směru instruoval podřízené orgány, aby vyčíslily škody, a úřad by následně poskytl finanční výpomoc – 

úředníci počítali s částkou pět tisíc korun.890 Lokální orgány však celý proces značně zpomalily. Místní 

četnictvo uvažovalo nad tím, že taková finanční výpomoc by měla záviset na celkové „spořádanosti“ 

jednotlivých „cikánů“. Okresní úřad zase hlásil, že vyčíslení škod na domcích v romské osadě bylo 

prakticky nemožné, poněvadž „cigánske búdy reprezentujú iba subjektivnú hodnotu a ťažko by bolo 

tam spôsobené škody odhadnúť, keďže tieto búdky nemajú žiadnej efektivnej hodnoty“.891 Celý proces 

se nakonec protáhl až do konce února 1929, kdy Romové obdrželi 990 korun,892 tedy výrazně méně, 

než Zemský úřad sliboval. 

 Za nastíněnými průtahy ze strany lokálních orgánů a výrazně nižší částkou výpomoci mohla stát 

skutečnost, že Okresní úřad v Novém Městě nad Váhem v této době instruoval dosazeného vládního 

komisaře v obci, aby „v zaujme spokojného naživania cigánov s občanmi“ zajistil mezi „občany“ a 

„cikány“ z Pobedimi uzavření dohody.893 Nedostatek financí, zničené domky a příchod zimy tvořily 

významnou část motivace přeživších Romů k tomu, aby přistoupili na jednání se zástupci pachatelů 

pogromu. Dne 25. března 1929 proto na místním farním úřadě uzavřeli tajnou dohodu. Vedle vládního 

komisaře Vavra na vše dohlížel také místní kněz, dále lokálně významný politik, úředník a právník 

Rudolf Markovič894, kterému okresní hejtman připisoval hlavní zásluhy, ještě dva či tři neromští 

obyvatelé Pobedimi a není jasné, kolik zástupců místních Romů.895 Za celkovou částku 22 tisíc korun, 

která měla být vyplacena po dvou částech, se Romové zavázali vypovídat před soudem tak, aby 

obžalovaní byli co nejméně potrestáni. K takovému jednání byli, jak uváděli sami četníci, „donuceni 

bídou a nedostatkem“.896 Prvních jedenáct tisíc korun vládnímu komisaři předal rolník Ferdinand 

 
888 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, hlášení četnické expozitury Brunovce (14. 10. 
1928). 
889 Tamtéž. 
890 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva Zemského úřadu v Bratislavě (15. 10. 1928). 
891 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (19. 12. 1928) [zvýrazněno v originálním 
dokumentu]. 
892 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, zpráva Obvodního notářského úřadu 
v Pobedimi (1. 2. 1929). 
893 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad Váhem (8. 4. 1929). 
894 Rudolf Markovič (1868–1934): advokát a politik, obhájce představitelů slovenského národního hnutí před 
první světovou válkou v soudních procesech, signatář Martinské deklarace, po vzniku Československa župan 
v Banské Bystrici, úředník v Novém Městě nad Váhem a představitel agrární strany. 
895 ŠA Trenčín, f. OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, zpráva Okresního úřadu v Novém Městě nad 
Váhem (8. 4. 1929). 
896 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (28. 3. 1929). 
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Mitošinka, který v tomto směru zastupoval pachatele pogromu. Jelikož podle informací četnických 

„konfidentů“ tvořili pachatele pogromu jiní muži z obce než ti, kteří byli obžalováni u Krajského soudu 

v Trenčíně, existoval mezi občany Pobedimi zájem udržet detaily o pogromu v tajnosti.897 O tomto 

obchodování se spravedlností věděli nejen četníci, ale prostřednictvím jejich pravidelných zpráv také 

Okresní úřad v Novém Městě nad Váhem, který v celém procesu sehrál nejdůležitější roli, ba dokonce 

i Zemský úřad v Bratislavě, jenž na „udržování pořádku“ v Pobedimi dohlížel.898 

 Tímto způsobem orgány exekutivy značně ovlivnily výsledek dvou samostatných soudních 

řízení s celkem 33 obžalovanými muži, obyvateli Pobedimi, které projednávala porota Krajského soudu 

v Trenčíně během února a března 1929.899 Svědecké výpovědi přeživších Romů ze soudního procesu se 

výrazně odlišovaly od těch, jež poskytli četníkům záhy po spáchání pogromu.900 Tato skutečnost se 

promítla do výsledku obou řízení. Pouze deset obžalovaných bylo shledáno vinnými a odsouzeno 

k převážně mírným trestům ve výši od dvou a čtvrt roku do pouhých tří měsíců. K tomu přispěla také 

obratná strategie jejich obhájce – bratislavského advokáta a představitele Hlinkovy slovenské ľudové 

strany Jána Gally. Na podporu „spořádanosti“ obžalovaných mužů z Pobedimi shromáždil dopisy 

místního faráře, okolních obcí i lokálních státních orgánů, včetně okresního a zemského úřadu, které 

potvrzovaly verzi obžalovaných, podle níž se jednalo o svépomocnou obranu „spořádaných“ rolníků 

před organizovanou, násilnou a kriminální skupinou „cikánů“.901 O tom, že celé soudní jednání 

významně ovlivnila tajná dohoda z března 1929, svědčí také fakt, že po skončení řízení dne 9. května 

1929 vládní komisař obce Jozef Vavro Romům vyplatil druhou polovinu finanční částky, tj. dalších 

jedenáct tisíc korun.902 

 Ani uzavření tajné dohody však nezabránilo tomu, aby porotní senát Krajského soudu 

v Trenčíně poslal některé pachatelé pogromu do vězení. Z toho důvodu určoval spáchaný pogrom 

dynamiku vztahů v této vesnici i během 30. let. Odsouzení, kteří s podporou lokálních úřadů neúspěšně 

žádali o prezidentskou milost,903 po svém návratu do obce vyhrožovali, že prozradí jména dalších 

pachatelů i těch, kteří měli pogrom naplánovat.904 Ještě v lednu 1930 obdržel příslušný soud dopis od 

anonymního pisatele, který z pogromu obviňoval čtyři muže z obce. I přes usilovné vyšetřování ale 

četníci autora tohoto dopisu nevypátrali.905 

 Jestliže pogrom ukázal, že československé státní orgány nebyly ochotné obecní samosprávě 

tolerovat snahu zbavit se „cikánů“ za pomoci brutálního násilí, a potvrdil centrální roli domovského 

práva v praxi proticikánských opatření, přikročila obec ještě pod vedením dosazeného vládního 

komisaře k využití dostupných právních prostředků. Dalším projevem „udržování pořádku“ v Pobedimi 

se tak staly administrativní řízení této obce ohledně domovské příslušnosti některých „cikánů“. Zvolená 

strategie zřejmě byla inspirována dřívějšími výroky lokálního četnictva o potřebě zmenšení počtu 

obyvatel romské osady v obci.906 Pouze několik měsíců po ukončení soudních procesů u Krajského 

soudu v Trenčíně zahájil dosazený vládní komisař Vavro administrativní řízení s některými „cikány“ za 

účelem odepření domovské příslušnosti. V rozmezí podzimu roku 1929 a konce roku 1932 nakonec 

 
897 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (18. 4. 1929). 
898 Viz SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, složka vražda cigánov v Pobedíme. 
899 ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231; tamtéž, invent. č. 97, sign. Tk 38/29, k. 234. 
900 Podrobněji k soudnímu líčení viz P. BALOUN, “Let’s Slaughter the Gypsies!”, s. 66–70. 
901 Viz ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231. 
902 ŠA Trenčín, f. OÚ OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, hlášení četnické expozitury Brunovce (19. 
5. 1929). 
903 ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231, žádosti o milost Eleanory Brandstätové a Anny 
Melicharové. 
904 ŠA Trenčín, f. OÚ OÚ Nové Město nad Váhem, invent. č. 317, k. 38, hlášení četnické expozitury Brunovce (30. 
4. 1929). 
905 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (30. 1. 1930). 
906 Tamtéž, hlášení četnické expozitury Brunovce (14. 10. 1928). 
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obec odmítla uznat domovskou příslušnost více než desítky rodinných příslušníků několika rodin 

z romské osady v Pobedimi.907 Toto úsilí, jež mělo vést k vyhnání „cikánů“ z obce postrkem, se vládní 

komisař dokonce snažil prezentovat jako pouhé plnění přání Romů, kteří chtěli začít žít jinde.908 A 

důležitou součástí žádostí obce Pobedim o zahájení administrativních řízení, které mířily na Okresní 

úřad v Novém Městě nad Váhem, se rovněž staly výhrůžky: „Žiada sa nadriadená administr. vrchnosť, 

by obci vo veci jejich vykázania nápomocná byla, by ľud proti dotyčným sám nebol odkázaný 

nepríjemnym zpôsobom vystúpiť.“909 Necelé tři roky po pogromu tak zástupce obce vyhrožoval 

místnímu okresnímu úřadu, že pokud nepodpoří zájem obce, mohli by si místní obyvatelé znovu 

pomoci sami. 

 Vedle odkazů na potřeby bezpečnosti a obecného veřejného zájmu se zástupci obce ve své 

argumentaci zpochybňující domovskou příslušnost Romů z Pobedimi odvolávali zejména na nesezdané 

svazky Romů. Dobové termíny jako „konkubinát“ a „nemanželské dítě“ v době přelomu 19. a 20. století 

obecně sloužily k morálnímu pranýřování nesezdaných párů i k upevňování manželství jako sociální 

normy buržoazní společnosti.910 V případě obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“, byly významy 

daných termínů ještě zesilovány policejním obrazem „cikánů“ jako „metly venkova“, kdy „konkubinát“ 

dokresloval celkovou odlišnost „cikánů“ od „spořádané“ moderní a civilizované společnosti (viz 

kapitolu 2). Pro dané obyvatele bývalé habsburské monarchie i následných nástupnických států ovšem 

tyto pojmy také nesly jasné právní důsledky, a to zejména ve vztahu k praxi vzájemně propojeného 

systému trestání „tuláctví“ na straně jedné a přístupu k chudinské péči na straně druhé (viz kapitolu 

1). 

 „Bývám v Pobedíme v cigánskom tábore u Ondreja Dýcha s mojimi dvoma nezákonnými 

detmi,“ uváděla ve své výpovědi zaznamenané četníky záhy po pogromu v říjnu 1928 Katerina 

Heráková,911 přičemž jedno z jejích „nemanželských“ dětí – šestiletou Aranku – útočníci před jejíma 

očima zastřelili. Zavražděn byl také její druh Ondrej Dýcha a sama utrpěla zranění. „Prvý úder od Jozefa 

Mikloviča dostala moje žena kôlom (…). Vlastne nie ženou, ale konkubínou bola mne Verona 

Biháriová,“ stojí ve svědecké výpovědi Alexandra Baláže o smrti jeho družky ve věku 37 let.912 Takto 

důsledné označování některých svazků mezi Romy z Pobedimi za „konkubináty“ a z nich pocházejících 

dětí za „nemanželské“ zástupcům obce umožnilo několik let po pogromu zpochybnit jejich právní vztah 

k místu a společenství, kde žili, přiváděli na svět děti, umírali a kam je dokonce lokální úřady po 

pogromu donutily k návratu. 

 Na základě rozhodnutí vládního komisaře Jozefa Vavra ze dne 27. října 1930 zahájila obec 

administrativní řízení o vyhoštění zmíněné Kateriny Herákové.913 Ta se podle argumentace zástupců 

obce sice v Pobedimi narodila a žila zde se svými rodiči, ale protože nebyli sezdáni, měla být Heráková 

 
907 Tamtéž, f. Obvodný notársky úrad (ObNÚ) Pobedim, invent. č. 13, k. 3, invent. č. 14, k. 4 a invent. č. 15, k. 4, 
záznamy z jednání zastupitelstva obce Pobedim. 
908 Např. tamtéž, invent. č. 15, k. 4, zápisnica značaná v Pobedime dňa 20. júna 1931 na mimoriadnom obecnom 
zasadnutí. 
909 Tamtéž. 
910 Přestože měl patrně pojem „konkubinát“ v habsburské monarchii starší kořeny, domnívám se, že během 19. 
století jej výrazně, byť nepřímo, ovlivnil dynamický vývoj v kontextu koloniálních panství, kde sloužil k zvýraznění 
mocenských (rasových, genderových a třídních) asymetrií (A. L. STOLER, Carnal Knowledge and Imperial Power. 
Race and the Intimate in Colonial Rule, Berkeley, 2002, s. 41–78). V meziválečném Československu, obdobně jako 
v dalších evropských státech (LYNN ABRAMS, Concubinage, Cohabitation and the Law: Class and Gender 
Relations in Nineteenth-Century Germany, Gender & History 5/1993, s. 81–100), plnil relativně stejnou funkci. 
911 ŠA Bytča, f. KS Trenčín, invent. č. 96, sign. Tk 1331/28, k. 231, záznam o výslechu Kateriny Herákové (4. 10. 
1928). 
912 Tamtéž, dodatečný záznam o výslechu Alexandera Baláže (16. 10. 1928). 
913 ŠA Trenčín, f. ObNÚ Pobedim, invent. č. 14, k. 4, zápisnica napísaná na zasadnutí vládného komisára miesto 
obecného zastupiteľstva (27. 10. 1930). 
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domovsky příslušná po své matce do sousední obce Korytné (dnes součást obce Podolie).914 Romové 

z Pobedimi byli dále představováni jako cizí obyvatelé, jejichž pobyt v obci nabýval dočasného 

charakteru: 

„(…) obyvateľstvo sa proti cudzím príslušníkom cigáňom rozhodne stavá, těchto vo svojej obci 

trpeť nákloné není (…). Dotyčných odstránenie z tejto obce je v zaujme verejnej bezpečnosti 

nútne a neodkladne potrebné.“915 

Uvedený trend administrativních řízení s „cikány“ ohledně jejich domovské příslušnosti pokračoval i po 

zasednutí nového obecního zastupitelstva v září 1931. Tehdy vládního komisaře nahradili 

reprezentanti Hlinkovy slovenské ľudové strany a agrárníci, mezi nimiž se objevilo hned několik mužů 

z ovlivněného soudního procesu s pachateli pogromu.916 Vyjádření obecních představitelů se během 

roku 1932 postupně přestala týkat jednotlivých Romů, ale rozšiřovala se stále na širší okruh osob – celé 

široké rodiny. „Cigánska rodina Herákov sem nikdy nepatrila a tu vôbec ani nebýva,“ prohlašovali 

političtí reprezentanti Pobedimi v květnu 1932.917 V červenci 1932 pak znovu žádali okresní úřad, aby 

se „teraz už rychle“ postaral o „odstránenie“ příslušníků rodiny Balážů, jejichž domovskou příslušnost 

neuznávali.918 

 Administrativní řízení z počátku 30. let však nebyla úspěšná. Okresní úřad v Novém Městě nad 

Váhem shledal důvody obecních reprezentantů nedostatečnými.919 Během roku 1932 se proto téma 

domovského práva „cikánů“ na zasedání obecního zastupitelstva přetavilo v obnovení snah o 

přemístění celé romské osady.920 Oproti předchozímu úsilí z 20. let však vágní vyhnání „cikánů“ mimo 

katastr obce nahradil přesun romské osady ze stávajícího místa v blízkém sousedství zbytku vesnice na 

okraj obecního katastru, tj. co nejdále do extravilánu. O cíli svého počínání přitom měli zastupitelé 

jasno: „a tu je jediná príležitosť, aby sa obec týchto [„cikánů“] zbavila, lebo je miesto od obce 

ďaleko.“921 Mezi dodatečné důvody, které zastupitelé uváděli v žádosti o povolení adresované 

okresnímu úřadu, patřila bezpečnost (s ohledem na kriminalitu připisovanou „cikánům“), estetický 

dojem (pohled turistů, kteří před vstupem do obce spatří romskou osadu) i potřeba obce získat prostor 

pro výstavbu bytů.922 Jednání o přesunu romské osady v Pobedimi z dosavadního místa u silnice na jiné 

se však protáhla až do roku 1935. Konečný neúspěch způsobily stížnosti okolních obcí, s jejichž 

katastrem by romská osada po přesunu přímo sousedila, a celkový nesouhlas Okresního úřadu 

v Novém Městě nad Váhem.923 

* 

Z předložené analýzy situace v Pobedimi v prvé řadě vystupuje kontinuální snaha politické 

reprezentace této obce zbavit se romské osady. Tamní „cikáni“ byli opakovaně představováni jako cizí 

a nebezpečná skupina obyvatel, která symbolizovala protiklad národnostně slovenského venkovského 

 
914 Tamtéž. 
915 Tamtéž, invent. č. 15, k. 4, zápisnica značená v Pobedime dňa 6. augusta 1931 na mimoriadnem zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 
916 Tamtéž, invent. č. 189, k. 12, zápis o volbě obecního zastupitelstva (27. 9. 1931). 
917 Tamtéž, zápisnica spísaná v Pobedime dňa 7. mája 1932 na mimoriadnem zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
918 Tamtéž, zápisnica značená v Pobedime dňa 16. júla 1932 na mimoriadnem zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
919 Např. ŠA Trenčín, f. ObNÚ Pobedim, invent. č. 192, k. 13, opis rozhodnutí Okresního úřadu v Novém Městě 
nad Váhem (18. 7. 1932). 
920 Viz zápisy z jednání obecního zastupitelstva z let 1932 a 1933. ŠA Trenčín, f. ObNÚ Pobedim, invent. č. 15, k. 
4. 
921 Tamtéž, zápisnica napísaná dňa 19. novembra 1934 v mimoriadnom zasadnuti zastupiteľského sboru obce 
Pobedim. 
922 Tamtéž, invent. č. 194, k. 13, výtah ze zápisu mimořádného zasedání obecního zastupitelstva (28. 8. 1934). 
923 Viz ŠA Trenčín, f. ObNÚ Pobedim, invent. č. 194, k. 13. 
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společenství.924 K dosažení vytčeného cíle obecní zastupitelé Pobedimi zkoušeli využít nejrůznějších 

prostředků. Určitou aktivizační roli sehrálo také vytvoření Československa. Do institucí nového státního 

celku totiž lokální politická reprezentace vkládala výrazné naděje pro dosažení vlastních politických 

cílů.925 Žádosti o přemístění či úplné vysídlení romské osady doprovázely intervence u lokálních 

státních úřadů, které se měly postarat o tvrdší, přísnou a neustálou kontrolu „cikánů“ v obci anebo 

dané obecní samosprávě udělit širší pravomoci k zacházení s nimi dle svého uvážení (mimo dosah 

soudů). Jinak vyjádřeno, tyto artikulace odrážely postavení „cikánů“ v meziválečném Československu 

jakožto holých životů, které mohly být zbaveny právní ochrany a vystaveny různým formám násilí. 

Spáchání pogromu několika desítkami ozbrojených mužů z obce, kteří se často významně angažovali 

v lokální politice, lze v tomto smyslu pokládat za akt „lidové spravedlnosti“. Jednalo se o takový projev 

kolektivního násilí, jehož cílem mělo být jak prosazení dlouhodobého politického cíle (vyhnání 

„cikánů“), tak i symbolické upevnění hranic mezi „spořádanými občany“ Pobedimi a „cikány“. 

 Širší časový kontext pogromu v Pobedimi dále umožňuje poukázat na podvojný význam 

domovské příslušnosti a ústřední roli domovského práva pro postavení Romů v rámci konkrétního 

venkovského společenství. Zatímco v období habsburské monarchie se na území Slovenska a 

Podkarpatské Rusi domovská příslušnost obyvatel neevidovala tak důsledně jako v případě českých 

zemí,926 po vytvoření Československa se z institutu domovského práva stal důležitý nástroj vykonávání 

policejního dohledu nad „cikány“. Významnou roli zde patrně sehrál speciální policejní soupis „cikánů“ 

z let 1924–1927 (viz kapitolu 2), který představoval jeden z klíčových dokumentů pro určování jejich 

domovské příslušnosti. V případě Pobedimi se jednalo o seznam s názvem „cikáni obce Pobedim“.927 

Ačkoliv domovská příslušnost stvrzovala zahrnutí „cikánů“ do venkovského společenství, v určitých 

situacích se též stávala prostředkem k jejich vyloučení a potvrzení statusu druhořadých občanů 

Československa, tj. omezení jejich pohybu a udržování speciálního policejního dohledu nad nimi. 

Institut domovského práva tedy lze – vedle speciálních policejních registrů – chápat jako další 

významný prostředek „zahrnujícího vyloučení“ a jako důsledek výjimečného stavu ve vztahu 

k „cikánům“.928 

 Analyzované prameny a na jejich základě předložené závěry ovšem neumožňují jinak než pouze 

v náznacích ohledávat každodenní dynamiku vztahů a sítě sociálních a ekonomických vazeb uvnitř obce 

Pobedim v dané době. Je přitom více než pravděpodobné, že obyvatelé obce utvářeli hranice mezi 

„spořádanými občany“ a „cikány“ v různých situacích odlišně. Zda nestabilní a propustná bariéra mezi 

„našimi cikány“ a „cizími cikány“ mohla hrát roli během samotného pogromu nebo v případě 

administrativních řízení ohledně domovského práva Romů z Pobedimi, není jasné. Pachatelé pogromu 

se z neznámého důvodu zcela vyhnuli domku jedné romské rodiny, který stál na samém okraji osady,929  

přestože si jinak počínali poměrně systematicky. Současně však útočníci brutálně – z bezprostřední 

 
924 Podle výsledků ze sčítání lidu v roce 1930 v obci žilo celkem 1240 obyvatel. Jiné než československé národnosti 
bylo uvedeno pouze pět Židů a 80 „cikánů“. K židovskému náboženství se hlásilo sedm obyvatel obce a jeden 
příslušel k evangelickému vyznání – všichni ostatní byli zaznamenáni jako římští katolíci. Lexikon obcí v krajine 
slovenskej. Úradný soznam miest podľa zákona zo 14. apríla 1920, čís. 266 Sb. zák. a nar., Praha 1936, s. 58. 
925 Utváření nového československého státu šlo v regionu ruku v ruce s dalšími projevy „národní revoluce“, mezi 
něž patřily také protižidovské „rabovačky“. Např. M. FRANKL, M. SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu?, s. 
92. 
926 Na tento významný rozdíl v dědictví habsburské monarchie upozorňuje Anna Jurová: A. JUROVÁ, Historický 
vývoj rómskych osád na Slovensku. 
927 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, cikáni obce Pobedim. 
928 G. AGAMBEN, Homo sacer, s. 29. 
929 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 220, k. 285, zpráva hlavního komisára politickej správy Krajinského úradu 
v Bratislave (5. 10. 1928). 
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blízkosti – zavraždili i Ondreje Dýchu, který byl zaměstnán jako obecní sluha a který mezi, zjevně pouze 

některými, neromskými obyvateli platil za „řádného cikána“.930 

„Čištění“ jižních Čech od „metly venkova“: „Cikánská kolonie Na Jordáně“ 

v Čížové931 
Jestliže hlavním zdrojem morální paniky, která přispěla k přijetí nového československého zákona „o 

potulných cikánech“ v roce 1927, byl zájem celostátního, a částečně i evropského tisku o případ 

„kanibalismu“ z Moldavy nad Bodvou, český tisk a zejména tisk agrární strany rovněž zaměstnávalo 

„řádění cikánů na českém jihu“.932 

 Zpravodajství o „cikánech“ na stranách především agrárního tisku navazovalo na situaci 

z počátku 20. let. Tehdy informace o kriminalitě sloužily k artikulaci nadějí i obav z poválečného 

stavu.933 V období vzniku nového státu na konci první světové války byly jižní a šířeji jihozápadní Čechy 

prostorem, kde se otázka bezpečí venkovského obyvatelstva a jeho majetku stala velice důležitým 

politickým tématem. Působení „loupežné bandy cikánů“ vedlo k provázání otázky bezpečnosti a 

legitimity institucí československého státu s artikulacemi „cikánské otázky“.934 Z tohoto důvodu se 

obce i lokální státní úřady na počátku 20. let tak hojně obracely na československé centrální orgány 

s žádostmi na „řešení cikánské otázky“ (viz kapitolu 1). Zpravodajství o „cikánech“ však z politického 

tisku nezmizelo ani po dopadení vůdce „cikánské bandy“ v roce 1922.935 Antonína Fialu-Vrbu, který byl 

označován za „bílého cikána“ či „cikána a brusiče“,936 sice Krajský soud v Českých Budějovicích odsoudil 

k trestu smrti, ale prezident Tomáš G. Masaryk tento trest vyměřený „zrůdě v lidské podobě, pravému 

typu člověka bestie“ změnil v doživotní pobyt ve vězení.937 „Metla venkova“ sužovala jihočeský venkov 

na stránkách politického lokálního tisku i nadále.938 

 Samotný fakt odhalení další „loupežné bandy“ na přelomu let 1926 a 1927, kterou vedl 

Antonínův syn Jakub Vrba (přezdívaný Bagro), takřka deset let po vzniku Československa, podlamovala 

jak legitimitu lokálních státních orgánů, tak i důvěru obyvatelstva v činnost agrární strany, která 

v jižních Čechách patřila k významným vládnoucím politickým silám. „Řádění cikánů na českém jihu“, 

jak o něm mluvil například tehdejší poslanec a budoucí druhorepublikový premiér Rudolf Beran, 

 
930 Tamtéž. 
931 Tato část představuje přepracovanou verzi anglického textu, který bude publikován v roce 2020: P. BALOUN, 
Between Memory and Amnesia. Silencing Genocide of the Roma in Local Memory in the Czech Lands, in: Legacies 
of the Romani Genocide, (edd.) Celia Donert, Eve Rosenhaft, Londýn 2020 (v tisku). 
932 Např. RUDOLF BERAN, Řádění cikánů, zlodějů a lupičů na českém jihu, V, roč. XXII, č. 89, 15. 4. 1927, s. 3. 
933 O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy, s. 139–154 a 244–255. 
934 Např. Metla venkova, Písecké listy (dále PL), roč. XXVII, č. 10, 11. 3. 1922, s. 5–6; Metlou venkova, PL, roč. XVII, 
č. 14, 8. 4. 1922, s. 5; Cikáni, PL, roč. XXVII, č. 42, 21. 10. 1922, s. 5; Metla našeho venkova, cikáni, PL, roč. XXVIII, 
č. 27, 7. 7. 1923, s. 4–5. 
935 M. SMOLINSKÝ, Vztah četnictva k potulným cikánům (historický exkurz). 
936 Vzhledem k prostoru, kde Fialova „loupežná banda“ působila a skutečnosti, že se o ní hovořilo v období těsně 
po skončení první světové války, je otázkou, zda přinejmenším někteří její příslušníci nepatřili mezi tzv. zelené 
kádry jako byl například mladý Josef Serinek. J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 27–32. 
K tématu „zelených kádrů“ viz JAKUB S. BENEŠ, The Green Cadres and the Collapse of Austria-Hungary in 1918, 
Past and Present 236/2017, s. 207–241. 
937 Cikán Fiala k smrti odsouzen, PL, roč. XXVII, č. 44, 4. 11. 1922, s. 5. V dobovém pravicově-konzervativním 
diskurzu bylo zmírnění trestu smrti oběšením na doživotní vězení ze strany T. G. Masaryka vnímáno jako 
potenciální i reálná příčina vzniku Bagrovy i dalších „cikánských band“. Odtud toto spojení proniklo také do 
historiografie: M. SMOLINSKÝ, Vztah četnictva k potulným cikánům, s. 170–171. Srov. V. ŠMIDRKAL, Fyzické násilí, 
státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. 
938 Např. Velká krádež, PL, roč. XXVIII, č. 29, 21. 7. 1923, s. 5; Působnost cikánů, PL, roč. XXVIII, č. 30, 28. 7. 1923, 
s. 5; Krádež hodinek, PL, roč. XXVIII, č. 34, 25. 8. 1923, s. 5; Krádeže se množí, PL, roč. XXVIII, č. 51, 22. 12. 1923, 
s. 4. 
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v tomto kontextu představovalo především politický slogan. S jeho pomocí se agrární strana snažila 

mobilizovat podporu potřebnou k prosazení legislativních změn, které její zástupci v oblasti 

proticikánských opatření požadovali (viz kapitolu 1), a zároveň jeho prostřednictvím vyvíjela tlak na své 

koaliční partnery, jejichž zástupci měli na starosti resorty vnitra a spravedlnosti. Líčený obraz „českého 

jihu“ ohrožovaného nebezpečnými „cikány“ umě využíval českému nacionalistickému diskurzu vlastní 

motiv „české vesnice“ a jí „cizích“ prvků.939 

 Zejména politický okres Písek se během dubna a května 1927 stal dějištěm rozsáhlých 

četnických manévrů. Centrální orgány totiž v této době na vzniklou situaci reagovaly nejen přípravou 

nových legislativních proticikánských opatření, ale také zvýšením počtu četníků v jižních Čechách, 

zintenzivněním policejních kontrol a opakovanými plošnými raziemi na „cikány“ v celém regionu.940 

Kromě toho státní úřady obcím nařídily, aby ze svých občanů vytvořily ozbrojené občanské hlídky.941 

Tato mimořádná opatření zůstala v platnosti až do července 1927.942 Vedle plnění stanoveného úkolu 

– noční ochrany vesnic – občanské hlídky sloužily také k udržení státní kontroly nad možným násilným 

jednáním místních obyvatel vůči „cikánům“. Tento účel se podařilo splnit pouze částečně. Dne 20. 

května 1927, kdy četníci zadrželi vůdce „bandy“ a několik dalších členů, je podle novinových zpráv 

museli bránit před rozlícenými venkovskými obyvateli, kteří je chtěli „lynčovati“ a některým dokonce 

„rozbili hlavu“.943 

 Jestliže celé jihozápadní Čechy ve 20. letech představovaly oblast, odkud k centrálním orgánům 

a nejvyšší politické reprezentaci Československa trvale přicházela volání po „radikálním zákroku“ vůči 

„metle venkova“,944 lokální státní úřady na Písecku zcela systematicky využívaly dřívějších 

(habsburských) i nových (republikánských) proticikánských opatření k tomu, aby celý politický okres 

Písek „zbavily cikánů“. Praxe pravidelných měsíčních razií ještě z dob habsburské monarchie zde 

pokračovala až do konce roku 1934.945 Změnila se pouze cílová skupina: od „cikánů“, „kočujícího lidu“ 

(„kramáři, kejklíři, brusiči a jiní tuláci“) a „podezřelých osob“ 946 na počátku 20. let v „potulné cikány“ 

po roce 1927. Legitimování a identifikace „cikánů“ doprovázené zadržením a předáním k soudnímu 

řízení pro přestupky a trestné činy (potulka, žebrota atd.) přitom nebyly cílem, nýbrž prostředkem 

místních četníků k jejich „znepokojování“, tj. tlaku na více či méně nucené opuštění regionu. Vzhledem 

k tomu, že se často jednalo o celé rodiny, zadržení, uvěznění a následné vyhoštění jednoho člena či 

členky znamenalo, že ostatní rodinní příslušníci „odtáhli zpravidla za cikány vyhoštěnými do jiných 

okresů“.947 Výsledné „znepokojování“, o němž četníci hovořili, znamenalo kombinaci tvrdého postupu 

vůči pachatelům trestných činů a neustálou drobnou policejní šikanu ostatních „cikánů“. Za tímto 

účelem na Písecku mezi jednotlivými lokálními státními orgány (četnictvo, okresní úřad a okresní soud) 

panovala kooperace. Celkový ráz „čištění“ dříve „cikány zamořeného“948 regionu též výrazně 

charakterizovalo uplatňování paragrafu o odebírání dětí z rodin „potulných cikánů“. Tamní okresní 

soud, okresní úřad a četnictvo tedy svůj postup koordinovaly také s místní pobočkou polo-soukromé 

(charitativní) organizace Péče o mládež (k tomu viz kapitolu 6). 

 
939 Např. D. SOUKUP, „Cikáni” a česká vesnice. 
940 SOkA Písek, f. OÚ Písek – pres. sp., k. 47, č.j. 353, spis Bezpečnostní poměry v okrese. 
941 Tamtéž, č.j. 368, vyhláška Okresní správy politické v Písku (10. 5. 1927). 
942 Tamtéž, vyhláška Okresní správy politické v Písku (19. 7. 1927). 
943 Napínavý hon na vůdce lupičské bandy cikána Bagro u Písku, PL, roč. XXXI, č. 24, 28. 5. 1927, s. 5; Napínavý 
hon na vůdce lupičské bandy cikána Bagro u Písku, Písecký kraj (PK), roč. XV, č. 22, 28. 5. 1927, s. 6. 
944 Např. Metla našeho venkova, cikáni; R. BERAN, Řádění cikánů, zlodějů a lupičů na českém jihu. 
945 SOkA Písek, f. OÚ Písek – pres. sp., oběžník Zemského úřadu v Praze (30. 12. 1934). 
946 Tamtéž, k. 40, č. j. 166, zpráva Okresní správy politické v Českých Budějovicích (10. 3. 1920). 
947 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent č. 1233, k. 519, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (22. 1. 1935). 
948 Viz pravidelná roční hlášení okresního četnického velitele za roky 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936 a 
1937: SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent č. 1233, k. 519 a tamtéž, f. OÚ Písek – pres. sp., k. 47, 52, 54, 55 a 57. 
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 Ačkoliv celý region historicky patřil k místům, kde Romové a Sintové žili a živili se sezonními 

pracemi v zemědělství a též jako podomní obchodníci a provozovatelé kočovných živností,949 

v polovině 30. let okresní četnický velitel v Písku suše konstatoval, že v celém politickém okrese zůstali 

jedině „cikáni“ v Čížové, v obci nacházející se několik kilometrů severozápadním směrem od Písku.950 

Ani širší a vícegenerační rodině Růžičků, která se usadila v Čížové a o níž dotyčný četník hovořil, se 

přitom nevyhnul tvrdý přístup policejních orgánů v regionu. Ty totiž v důsledku spáchaných krádeží, 

loupeží, přepadení a několika vražd, jež měla na svědomí Bagrova „banda“, a v důsledku lokálního 

zpravodajství k „cikánům“ přistupovali nejen jako k „metle venkova“, ale též jako k dosud zatím 

neodhaleným členům Bagrovy „tlupy“.951 Představa všeobecné, pokrevní, spřízněnosti „cikánů“ vedla 

k tomu, že také  Růžičkovi, kteří hovořili česky a dlouhodobě (po mnoho desetiletí) žili na území 

jihozápadních Čech – prostor, jež lze na základě jejich osobních údajů a policejního vyšetřování vymezit 

městy Horažďovice, Březnice, Sedlčany, Milevsko, Písek, Netolice, Vimperk a Strakonice – se již v roce 

1926 museli potýkat s falešným obviněním z vraždy rolníka nedaleko Kašperských Hor. Na jeho základě 

byli bratři Josef a Hynek Růžička v září 1926 četníky zadrženi a předáni do vazby Okresního soudu 

v Horažďovicích k dalšímu řízení.952 Když se ukázalo, že Josef s Hynkem byli obviněni neprávem, trestní 

řízení s nimi bylo sice zastaveno,953 ale propuštěni byli až po odpykání trestu za potulku.954 

 Do hledáčku policejních orgánů se členové rodiny Růžičků znovu dostali v roce 1928, 

v souvislosti s probíhajícím „čištěním“ regionu. V této době četníci z Písecka zatkli a obvinili několik 

členů této rodiny ze spáchání drobných krádeží, žebroty a potulky.955 Protože četníci dále zjistili, že 

tehdy téměř třicetiletý Josef Růžička dosud vůbec nenarukoval do armády, odvedli jej z vězení 

Krajského soudu v Písku k odvodu.956 Kromě toho Okresní soud v Písku nařídil, aby Josefově a Hynkově 

sestře Josefě Růžičkové, která žila se svým manželem Václavem, četníci odebrali jejich tři dcery. 

Pětiletou Emílii a Růženu a desetiletou Pavlínu soud svěřil do opatrování Okresní péči o mládež 

v Písku.957 Další tři děti soud odebral jejich vzdálené sestřenici Františce Růžičkové.958 Následkem 

těchto kroků lokálních úřadů se zbylí členové rodiny usadili v obci Čížová, kde se jim podařilo nalézt 

bydlení i zaměstnání na místním velkostatku, jenž náležel k panství Lobkowiczů.959 Josefa Růžičková 

pak získala místo služky v sedm kilometrů vzdáleném Písku a mohla tak zůstat nablízku svým dětem.960 

 Místo zvané „Na Jordáně“, které se nacházelo na okraji obce Čížová, avšak přesto v jeho 

intravilánu, ve svahu kopce pod katolickým kostelem svatého Jakuba, se během 30. let stalo důležitým 

sociálním prostorem. „Dřevěná bouda“961 a přistavený vůz tvořily domov nejen pro dva mladé romské 

páry (Josefa a Vincencii a Hynka a Annu), jejich rodiče (Alžběta Růžičková/Aloisie Horáčková a její druh 

Václav Šrámek) a malé děti. Trvalejší anebo pouze přechodné ubytování zde nalezli jejich blízcí či 

 
949 J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 33–39; JAN KOUBA, Stručná historie Romů na Písecku od 
počátku až do konce osmdesátých let 20. století, in: Výroční zpráva Prácheňského muzea za rok 2009, Písek 2010, 
s. 75–81; Karolína – cesta životem v cikánském voze, s. 18. 
950 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent č. 1233, k. 519, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (22. 1. 1935). 
951 Např. Drzost Bagrovy tlupy stoupá, PL, roč. XXXII, č. 32, 9. 8. 1928, s. 4. 
952 Vojenský historický archiv (VHA), f. Divizní soud Plzeň (1919–1939), invent. č. 413, sign. Dtr 373/26, k. 47, 
hlášení Četnické stanice v Nezdicích (30. 9. 1926). 
953 Tamtéž, hlášení Četnické stanice ve Vacově (12. 10. 1926). 
954 Tamtéž, hlášení Četnické stanice v Nezdicích (30. 9. 1926). 
955 Cikáni – metla venkova, PK, roč. XVI, č. 9, 3. 3. 1928, s. 6. 
956 Cikán Josef Růžička, PK, roč. XVI, č. 13, 31. 3. 1928, s. 6. 
957 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1312, sign. I/13, k. 680, spisy Emilie Růžičková a Růžena Růžičková. 
958 Tamtéž, spisy Zdeňka Růžičková a Miloš Růžička. 
959 Státní oblastní archiv v Třeboni (SOA Třeboň), digitální archiv (DA), Kroniky (K), SOkA Písek, kronika obce Nové 
Vsi – Čížové, snímek (sn.) č. 25, s. 45. 
960 NA, f. Vrchní zemský soud v Praze (VZS), invent. č. 2333, sign. Pres 2, k. 2074, dopis Okresní péče o mládež 
v Písku (10. 6. 1932). 
961 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (21. 1. 1938). 
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vzdálení příbuzní, mezi něž patřila jak Josefova a Hynkova sestra Josefa se svým druhem Václavem 

Růžičkou, tak i mladý syn Václava Šrámka, který odsud denně dojížděl za prací do slévárny v Písku.962 

Protože se na Vincencii a Josefa ve chvílích finanční tísně s prosbami o péči o děti opakovaně obracela 

Okresní péče o mládež v Písku, získali v této „kolonii“ dočasné, nicméně přesto důležité zázemí též 

některé děti odebrané v okrese z rodin „potulných cikánů“.963 

 Místní obyvatelé však o jejich domově hovořili jako o „cikánské kolonii v Jordáně“.964 Takové 

označení spolu s tím, že jejich svazky byly podobně jako v jiných československých obcích pohrdlivě 

označovány jako „konkubináty“, zvýrazňovalo odlišnost jejich postavení coby „cikánů“. V zápise 

z obecní kroniky o sčítání lidu v roce 1930 byli zařazeni mezi dočasné obyvatele obce, vedle jedenácti 

přespolních dělníků a dvou hostů místního hostince.965 Z toho je zřejmé, že kategorie „cikánské“ 

národnosti během sčítání lidu mohla v různých lokálních kontextech sloužit ke zdůraznění odlišnosti a 

vyloučení těch obyvatel, kteří byli označeni jako „cikáni“, z venkovského společenství občanů 

Československa, a nikoliv k přiznání rovnocenného, národního statusu celé skupiny. Z hlediska Růžičků 

v Číživé ze zápisu vyplývá, že místní obyvatelé jihočeské obce na jejich přítomnost pohlíželi jako na 

přechodnou. Jejich druhořadý status ještě zdůrazňovaly „cikánské legitimace“. Ty příslušníci rodiny 

Růžičků obdrželi od Okresního úřadu v Písku v roce 1928966 a museli je nosit neustále u sebe – i během 

30. let, kdy žili v obci již téměř deset let usedle. 

 Naznačené projevy rýsovaly mnohočetné hranice, které zesilovaly rozdíly mezi „cikány“ jakožto 

vnitřními cizinci na straně jedné a národnostně českým a politicky socialisticky (a nikoliv agrárně) 

orientovaným venkovským společenstvím s celkem 356 obyvateli na straně druhé.967 Během 30. let se 

však postupně rozpouštěly a modifikovaly s tím, jak se členům rodiny Růžičků dařilo navazovat 

rozmanité sociální vazby v obci samotné, ba i v celém regionu. Dne 22. dubna 1929 se Kateřina 

Růžičková, Josefova a Hynkova sestřenice, provdala za kočovného živnostníka Václava 

Luzuma/Luzůma.968 Ten pocházel z nedalekých Nevězic (politický okres Písek), obce vzdálené přibližně 

čtrnáct kilometrů od Čížové. V říjnu 1931 se Anna a Hynek Růžičkovi nechali oddat místním farářem 

v kostele sv. Jakuba v Čížové a o půl roku později je následovali Vincencie s Josefem.969 Oběma šel za 

svědka jistý výměnkář z Čížové. Vazby, které Růžičkovi v obci a okolí navazovali, tedy kopírovaly obecné 

sociálně-profesní postavení „cikánů“ v českých zemích: blízkost „cikánů“ s provozovateli kočovných 

živností (viz kapitolu 3) a kontakty na nižší sociální třídy obyvatel. 

 Uzavření svazků v místním katolickém kostele zřejmě motivovala snaha zbavit se nálepky 

„konkubinátu“ a označení svých dětí za „nemanželské“. Oba páry spolu přitom žily již přes pět let a 

vychovávaly několik dětí, které během 30. let začaly navštěvovat místní školu.970 Poněvadž domovskou 

 
962 NA, f. ZÚ-pbz, invent. č. 2160, k. 855, svědectví Václava Růžičky (12. 8. 1948). 
963 Např. SOkA Písek, f. Okresní péče o mládež v Písku (OPM Písek), invent. č. 254, k. 23, účet za opatrování Karla 
Růžičky (2. 11. 1939). 
964 Označení „v Jordáně“ patřilo v českých zemích k běžně používaným biblickým jménům pro názvy míst. 
„Jordán“ obvykle sloužil k pojmenování míst v blízkosti vody (potok, rybník apod.). Nicméně domov Růžičků se 
v místě vodního zdroje nenacházel. Význam tohoto označení tak zůstává poněkud nejasný. (Za pomoc děkuji 
Dagmar Magincové i kronikářce obce Čížová Janě Sukové.) 
SOA Třeboň, DA, K, SOkA Písek, kronika obce Nové Vsi – Čížové, sn. č. 56, s. 106. 
965 Tamtéž, sn. č. 28, s. 51. 
966 SOkA Písek, f. OÚ Písek, kniha č. 177, Záznam o vydaných cikánských legitimacích. 
967 K výsledkům obecních i parlamentních voleb viz SOA Třeboň, DA, K, SOkA Písek, kronika obce Nové Vsi – 
Čížové, sn. č. 16, s. 26; sn. č. 23, s. 41; sn. č. 35–36, s. 65–66. 
968 KAREL POJSL, Romské oběti holokaustu z Nevězic, (vázaná publikace k nahlédnutí v SOkA Písek) Praha 2016, 
s. 1. 
969 SOA Třeboň, DA, Matriky, římskokatolická církev, Čížová, kniha 17A (O 1920–1937), sn. č. 143, s. 140; Tamtéž, 
sn. č. 147, s. 144. 
970 SOkA Písek, f. Národní škola (NŠ) Čížová (1844–1990), hlavní matrika (1905–1945), číslo řádné (č. ř.) 1038, 
Vlasta Růžičková; tamtéž, č. ř. 1104, Josef Růžička. 
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příslušnost vdané ženy úředníci stanovovali podle domovské příslušnosti jejího manžela, hrály svatby 

též důležitou roli při určování domovského práva. Hynka s Annou a Josefa s Vincencií místní farář do 

matriky uvedl jako „bezdomovce“, bez domovské příslušnosti, přestože před svatbou zkontroloval 

jejich doklady (křestní listy, vojenskou knížku atd.), podle nichž byli oba bratři jako „nemanželští“ 

synové příslušní po své matce do obce ve východních Čechách.971 Ze strany čížovského faráře šlo o 

obezřetný způsob, jak se vyhnout tomu, aby svým jednáním zavdal příčinu pro případné budoucí spory 

ohledně domovské příslušnosti Růžičků. Pokud by totiž do dané kolonky uvedl Hynkovu a Josefovu 

domovskou obec podle jejich dokladů, kde však ani jeden z nich nežil a která jejich příslušnost s velkou 

pravděpodobností ani neuznávala, potvrdil by tak určitý nárok na stejnou domovskou příslušnost též 

jejich manželkám a dětem. 

 Zásadní význam domovského práva pro život těch obyvatel meziválečného Československa, 

kteří byli označováni za „cikány“, poznali Růžičkovi v Čížové ve druhé polovině 30. let. Dne 6. září 1936 

se totiž tamní obecní zastupitelé na svém zasedání nejprve usnesli požádat Okresní úřad v Písku „o 

vypovězení cikánů Růžičků z obvodu obce“.972 Protože se na zasedání dostavil také zástupce místního 

lobkowického velkostatku, kde většina příslušníků rodiny Růžičků z Čížové pracovala, uspokojili se 

političtí reprezentanti obce nakonec s jeho slibem, že velkostatek tyto své zaměstnance „přestěhuje 

do jiného katastru“.973 Skutečnost, že obecním zastupitelům stačilo ujištění o tom, že všichni „cikáni“ 

budou z Čížové přestěhováni na území sousedních obcí, odhaluje příčinu takového jednání. Tou byla 

obava obce z možných důsledků desetiletého pobytu celé rodiny Růžičků v Čížové: získání nároku na 

domovské právo do tamní obce na základě tzv. vydržení. Bezpečnostní důvody, resp. kriminalita, které 

následně obecní reprezentanti často uváděli, hrály pouze zástupnou roli – představovaly prostředek 

k dosažení vytčeného cíle.974 

 Namísto „přesunutí“ byli Růžičkovi na přelomu let 1936 a 1937 ze svého zaměstnání na 

velkostatku propuštěni. Není přitom jasné, zda důvodem nebylo jejich možné odmítnutí přestěhovat 

se z Čížové, na němž se zástupce velkostatku a obecní představitelé dříve dohodli. Situace celé rodiny 

se v dané době ještě zhoršila onemocněním matky Anny a Vincencie, jež s nimi v Čížové rovněž žila. 

Dne 31. prosince 1936 Alžběta Růžičková/Aloisie Horáčková ve věku 72 let v Čížové zemřela.975 Se 

dvěma rodinami tak v obci zůstal pouze šestašedesátiletý partner zemřelé Aloisie/Alžběty Václav 

Šrámek a jeho syn z dřívějšího vztahu Václav Růžička.976 

 
971 Viz SOA Třeboň, DA, Matriky, římskokatolická církev, Čížová, kniha 17A (O 1920–1937), sn. č. 143, s. 140; 
tamtéž, sn. č. 147, s. 144. 
972 SOkA Písek, f. Archiv obce Nová Ves – Čížová (AO), sign. IA/2, kniha 2, protokol sepsaný dne 6. září 1936 při 
schůzi obecního zastupitelstva. 
973 Tamtéž. 
974 Předloženou tezi potvrzuje mimo jiné i argumentace nové politické reprezentace obce Čížová těsně po druhé 
světové válce. Na přelomu let 1945 a 1946 obec odmítla uznat domovské právo Josefu Růžičkovi, který kromě 
svého nejstaršího syna Josefa a bratra Hynka během druhé světové války přišel o všechny příbuzné, již byli 
odvlečeni během roku 1943 do Osvětimi. Obecní představitelé na konci roku 1945 uváděli, že se Josef Růžička 
s celou svou rodinou v roce 1937 přestěhoval do katastru sousední obce Zlivice a až po několika měsících se vrátil 
do Čížové. Teprve v dubnu roku 1946 jeden člen Místního národního výboru v Nové Vsi – Čížové toto tvrzení 
vyvrátil a potvrdil, že Josef Růžička žil v Čížové více než deset let bez přerušení. Viz P. BALOUN, Between Memory 
and Amnesia. 
975 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1353, sign. III 9, k. 761, hlášení Četnické stanice ve Vráži (15. 1. 1937). 
976 Hynkova a Josefova sestra se z Čížové vystěhovala poté, co byl její partner Václav vyhoštěn jako „práce se 
štítící“ z území politického okresu Písek v roce 1932. Aby však oba zůstali v kontaktu se svými odebranými dětmi, 
usadili se oproti četnickým zprávám o jejich „toulání“ v obci hned za hranicemi píseckého okresu, odkud své 
příbuzné a děti jezdili s povolením četnictva někdy navštěvovat. SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1233, sign. 
8/1/20, k. 519, dopis Václava Růžičky (13. 5. 1937). 
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 I přesto, že Okresní četnické velitelství v Písku o Růžičkových ve svých ročních hlášeních o 

„potulných cikánech“ pravidelně referovalo jako o „cikánech“, kteří „vedou pořádný život“,977 „chovají 

se řádně“978 a „poctivě se živí“979, lokální četnictvo z obvodů stanic, jež sousedily s Čížovou, se na 

chování příslušníků rodiny Růžičků v době jejich propuštění ze zaměstnání (1936/1937) značně 

zaměřilo. Vliv na to, zdá se, měl i zájem politických reprezentantů Čížové.980 Ostatně i Růžičkům do jisté 

míry nakloněný okresní četnický velitel v roce 1931 poznamenal, že „někteří členové [rodiny Růžičků], 

zvláště ženy, nechtějí odvyknouti žebrotě v okolních obcích ve svém volném čase“.981 A právě projevy 

hmotné pomoci (almužny a dary), resp. žádosti „cikánů“ z Čížové o ní u svých blízkých i vzdálených 

sousedů, tvořily vedle drobné kriminality jádro argumentace obecního zastupitelstva při snaze o 

vyhoštění celé rodiny Růžičků na konci 30. let. 

 V období od léta roku 1936 do podzimu roku 1937 byly Anna a Vincencie Růžičkovy odsouzeny 

celkem čtyřikrát: jednou za krádež drůbeže, jednou za pokus o krádež slepic a dvakrát za žebrání.982 

Když byly obě zadrženy kvůli žebrání četníky naposledy, dne 11. října 1937, a eskortovány do vězení 

Okresního soudu v Písku, podali četníci ze stanice ve Vráži, do jejichž působnosti obec Čížová náležela, 

návrh na vyhoštění obou zadržených „cikánek“ z celého politického okresu: 

„Obyvatelstvo výše uvedených obvodů [Mirotice, Písek a Varvažov] si značně stěžuje na časté 

a někdy i drzé vystupování a obtěžování se strany cikánky Růžičkové a drobnější případy ztráty 

drůbeže, odcizené Růžičkovou, ani četnictvu neoznamuje, čímž její troufalost stoupá.“983 

Představitelé obce tento návrh na svém zasedání dne 4. listopadu 1937 podpořili s tím, že „chování 

jejich [obou ‚cikánek‘] poslední dobou jest přímo nesnesitelné“.984 „Dotěrným žebráním a 

vyhrožováním a častým odcizováním drůbeže a určitých věcí jest obyvatelstvo obce zdejší i obcí 

okolních stále obtěžováno a zneklidňováno,“ doplnili líčení místních četníků čížovští obecní 

zastupitelé.985 Četníci ze stanice Vráž nato svůj návrh na vyhoštění postoupili Okresnímu úřadu v Písku, 

který měl o celé věci rozhodnout. Tento úřad se v březnu 1938 obrátil na Okresní četnické velitelství 

v Písku s prosbou o poskytnutí dalších informací o Růžičkových. Četnický důstojník ze zmíněného úřadu 

se v souladu s výše zmíněným hodnocením Růžičků postavil na jejich stranu. Vyhoštění Vincencie 

nedoporučoval proto, že její manžel Josef „jest velmi dobrý dělník a chová se od roku 1930 velmi 

dobře“ a rovněž z toho důvodu, že získal nové zaměstnání na stavbě státní silnice.986 Dále poukázal na 

to, že za úsilím o vyhoštění Vincencie stojí snaha obecní samosprávy zbavit se celé rodiny Růžičků ze 

svého katastru. Okresní četnický velitel v Písku se tak za Růžičkovy v Čížové zaručil, současně však 

dodával, že „kdyby se snad Josef Růžička neosvědčil a byl jeho pobyt ve zdejším okrese na závadu, bude 

ihned učiněn návrh na jeho vyhoštění i s jeho manželkou“.987 

 
977 Tamtéž, f. OÚ Písek – pres. sp., invent. č. 635, k. 57, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (5. 1. 
1932). 
978 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent. č. 1233, sign. 8/1/20, k. 519, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (8. 1. 
1935). 
979 Tamtéž, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (28. 1. 1936). 
980 Například Josef Serinek ve svých vzpomínkách takovou praxi lokálních státních úřadů, konkrétně četnictva, 
opakovaně zmiňuje. J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie I., s. 35. 
981 Tamtéž, f. OÚ Písek – pres. sp., invent. č. 635, k. 57, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (5. 1. 
1932). 
982 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, trestní listy Anny Růžičkové a Vincencie Růžičkové. 
983 Tamtéž, hlášení Četnické stanice ve Vráži (18. 10. 1937). 
984 Tamtéž, dopis Obecního úřadu Nové Vsi – Čížové (15. 11. 1937). 
985 Tamtéž. 
986 Tamtéž, zpráva Okresního četnického velitelství v Písku (19. 4. 1938). 
987 Tamtéž. 
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 Mezitím, co Okresní úřad v Písku shromažďoval další informace o situaci, se Anna s Hynkem 

rozhodli z obce raději sami odejít. Dosáhli tím toho, že se úřady dále zabývaly pouze vyhoštěním 

Vincencie.988 Teprve po několika měsících a na nátlak obecního zastupitelstva v Čížové989 se Okresní 

úřad v Písku přiklonil na stranu obecní samosprávy a lokálního četnictva. Úředníci Vincencii vylíčili jako 

v podstatě typickou „cikánku“, která se „toulá po okrese“, „živí se žebrotou a krádežemi“ a kromě toho 

bydlí „v bezprostřední blízkosti obecné školy, kde svým pohoršivým a nepřístojným chováním před 

školními dětmi vzbuzuje veřejné pohoršení“.990 Vincencie a potažmo celá rodina Růžičků měla 

nepříznivě působit „na výchovu školní mládeže“.991 Mezi děti navštěvující školu v Čížové přitom ve 

školním roce 1937/1938 patřily také dvě její děti a do odchodu její sestry Anny též její synovec.992 

 Oproti poměrně účinné strategii její sestry Anny a švagra Hynka, kteří se svým „dobrovolným“ 

odchodem před rozhodnutím Okresního úřadu v Písku celému řízení vyhnuli a tím pádem se mohli do 

Čížové opakovaně vracet,993 se Vincencie s Josefem rozhodli jednání obecní samosprávy a lokálních 

státních orgánů čelit právními prostředky. Mezi důvody zřejmě patřila skutečnost, že Josef získal trvalé 

zaměstnání, jejich děti chodily do místní školy již několik let, starali se o starého Václava Šrámka a 

v Čížové s nimi žil také jeho syn Václav Růžička994. Na zvolené odlišné obranné strategie obou romských 

manželských párů měla vliv rovněž skutečnost, že dcera Josefa a Vincencie Vlasta tou dobou chodila již 

do čtvrté třídy a byla tedy schopná vést písemnou komunikaci s úřady. Vzhledem k formám 

marginalizace a kriminalizace „cikánů“ na území Čech nebyla tato dovednost mezi tamními Romy 

běžná, což následně výrazně omezovalo jejich manévrovací prostor při jednání se státními orgány. 

 Vincenciin dopis995, jehož prostřednictvím se odvolávala proti svému vyhoštění z politického 

okresu Písek, obdržel Zemský úřad v Praze pravděpodobně na přelomu července a srpna 1928.996 Na 

rozdíl od četníků a obecních zastupitelů, kteří se ve svých líčeních snažili využívat policejního obrazu 

„cikánů“, Vincencie hned na samém počátku kategoricky odmítla, že by se toulala po kraji a živila se 

žebrotou. Tam, kde orgány exekutivy viděly sklony k žebrání coby jediný zdroj obživy, Vincencie kladla 

bídu své rodiny: „jest pravdou [,] že v zimní době [,] kdy můj muž nachází se bez práce [,] dovolávám 

se dobrodiní dobrých lidí pro mé čtyři hladovějící děti.“997 V kontrastu k dobovému policejnímu 

pohledu na žebrání jako nežádoucímu obohacení bez odpovídajícího pracovního výkonu stavěla motiv 

dobrovolnosti a charitativní rozměr sousedské hmotné pomoci. Spáchání trestných činů nijak 

nerozporovala, uvedla pouze, že se jich dopustila „zase jen v dobách zlých [,] kdy neměla jsem svým 

čtyřem dětem hladovějícím co do úst dáti“.998 Tímto způsobem svou argumentaci přibližovala 

dobovému diskurzu o „sociální otázce“ a bídě (hmotné nouzi) jako příčině drobné kriminality,999 čímž 

 
988 Tamtéž, hlášení Četnické stanice ve Vráži (12. 3. 1938). 
989 Tamtéž, f. AO Nová Ves – Čížová, sign. IA/2, kniha 2, protokol o schůzi obecního zastupitelstva dne 9. března 
1938. 
990 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, rozhodnutí Okresního úřadu v Písku o vyhoštění V. Růžičkové (22. 
7. 1938). 
991 Tamtéž. 
992 Tamtéž, f. NŠ Čížová, hlavní matrika (1905–1937), č. ř. 1038, Vlasta Růžičková; tamtéž, č. ř. 1104, Josef Růžička; 
tamtéž, č. ř. 1244, Hynek Růžička. 
993 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, dopis Obecního úřadu Nové Vsi – Čížové (28. 5. 1938). 
994 NA, f. ZÚ-pbz, invent. č. 2160, k. 855, svědectví Václava Růžičky (12. 8. 1948). 
995 Jestliže písmo s největší určitostí patřilo dceři Vlastě, o tom, kdo se vedle Vincencie mohl případně podílet na 
tvorbě jeho obsahu, mi není známo. 
996 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, dopis Vincencie Růžičkové (nedatováno). 
997 Tamtéž. 
998 Tamtéž. 
999 O. KONRÁD, R. KUČERA, Cesty z apokalypsy, s. 75–90. 
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rozporovala rozšířené představy o „ziskuchtivosti“ či „zvyku“ jako hlavní motivaci „cikánů“. Tu 

v případech trestných činů spáchaných „cikány“ často uváděly soudy.1000 

 Neslučitelnost vlastního jednání s dobovým obrazem „cikánů“ dále podtrhovala svou snahou 

chovat se „spořádaně“, „slušně“, a jednoznačným odmítnutím vrátit se k „potulnému životu“. V dopise 

zdůrazňovanou individuální vůli žít „řádný život“ Vincencie dokládala jednak tím, že se pečlivě starala 

o vzdělání svých dětí (chodily do školy), a též naplňováním genderové role ženy v domácnosti pečující 

o všechny členy rodiny, včetně manžela. I on měl dostát své roli živitele: „živí [se] poctivou prací (…) a 

jako poctivý a svědomitý dělník“.1001 

„Zamítnutí mé žádosti mnělo [sic!] by za následek pro celou rodinu vrátiti se znovu k 

potulnému životu [,] neboť já sama nemohla bych žíti odloučena od rodiny a taktéž i rodina 

beze mne.“1002 

Touto větou nakonec Vincencie Růžičková v dopise velice jednoduše, a přitom obratně, obnažila 

napětí, jež praxe proticikánských opatření obsahovala. Jestliže dlouhodobým a v podstatě nevyřčeným 

cílem, vycházejícím spíše z principů staré monarchie, měla být pozvolná asimilace „cikánů“ jako 

individuálních jedinců do společenství občanů definovaného kromě jiného (například vedle národnosti) 

také domovskou příslušností, v samotné praxi v českých zemích výrazně záleželo zejména na obecní 

samosprávě, pro niž „cikáni“ reprezentovali hlavně potenciální finanční náklady (výlohy za pobyt 

v nemocnici, finance spojené s nárůstem úřední agendy apod.). O podobě usazení a způsobu života 

„cikánů“ v Československu však rozhodovaly nejen obce, ale také lokální státní úřady – především 

četníci a okresní úřad –, na jejichž bedrech ležela vzájemně propojená agenda jednak policejní kontroly, 

trestání potulky a provádění postrku a jednak poskytování chudinské péče. 

 Pomalý postup Zemského úřadu v Praze, který se na konci srpna 1938 pouze u Okresního úřadu 

v Písku dotazoval, jestli v případě Vincencie Růžičkové byly „spolehlivě splněny všechny zákonné 

předpoklady k vyhoštění“,1003 vedl nespokojené obecní zastupitele Čížové k dalšímu kroku. Růžičkům 

totiž k nabytí nároku na domovskou příslušnost do obce zbýval již pouze necelý jeden rok. Dne 8. září 

1938 se proto obecní zastupitelstvo „všemi hlasy“ rozhodlo vyhostit z obce také Josefa Růžičku.1004 

Podobně jako jeho manželka se však i on rozhodnutí obce bránil. Již v době, kdy se obecní zastupitelé 

teprve rozhodovali, zda k jeho vyhoštění přistoupí, jim připomněl, že je zaměstnán a jeho děti 

navštěvovaly nejen školu v obci, ale dokonce měšťanskou školu v Písku.1005 Pokud by jej vyhostili, přišel 

by o práci a také „by byla jeho rodina úplně zničena“.1006 

„Udává též, že nechce být znovu uvržen do takového života, v kterém žil před dvanácti lety. 

Chce žít jako člověk. Chce práci a chce dělat.“1007 

Tento emotivní výrok „cikána“ tváří v tvář obecním zastupitelům a současně dlouholetým sousedům, 

kteří jej zaznamenali ve třetí osobě jednotného čísla, vypovídá nejen o asymetrické mocenské pozici 

Růžičků jakožto občanů druhé kategorie a míře sociálního nátlaku, jemuž Josef s Vincencií v Čížové 

 
1000 Např. SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, k. 759, výpis z trestního rejstříku Vincencie Růžičkové (18. 10. 
1937). 
1001 Tamtéž, dopis Vincencie Růžičkové (nedatováno). 
1002 Tamtéž. 
1003 Tamtéž, dotaz Zemského úřadu v Praze (24. 8. 1938). 
1004 Tamtéž, f. AO Nová Ves – Čížová, sign. IA/2, kniha 2, protokol o schůzi obecního zastupitelstva dne 8. září 
1938. 
1005 V září 1938 začala do měšťanské školy v Písku chodit Vlasta Růžičková. Tamtéž, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, 
k. 759, výpověď Josefa Růžičky na Obecním úřadu v Nové Vsi – Čížové (4. 9. 1938). 
1006 Tamtéž. 
1007 Tamtéž. 
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v roce 1938 čelili, ale také o velice konkrétních dopadech významu dobových kategorií „kočovného“ či 

„potulného“ života „cikánů“ v Československu. Josef Růžička zde v jediném výroku podlomil dobově 

široce sdílenou představu o „cikánském“ způsobu života. Ten byl vnímán jako projev nespecifikované 

dědičnosti – předávání z pokolení na pokolení ve smyslu obrazu „metly venkova“ (viz kapitolu 2) – 

anebo jako celkového životního stylu – ve smyslu romantického obrazu „cikánů“. Svým trvalým úsilím 

naplňovat představy „řádného“ života Josef Růžička obnažoval kruhovou logiku praxe proticikánských 

opatření, jež sice formálně měly sloužit k pozvolné asimilaci „cikánů“, ale často spíše přispívaly 

k produkci „potulných cikánů“, tj. cizí (bez domovské příslušnosti) a nebezpečné (s nestálým zdrojem 

obživy) skupiny občanů druhé kategorie, která byla postavena pod neustálý policejní dohled. Právě 

obecní zastupitelé Čížové, tamní reprezentanti kolektivu „spořádaných občanů“, spolu s Okresním 

úřadem v Písku a lokálním četnictvem z něj i z celé jeho rodiny chtěli definitivně učinit „potulné 

cikány“. 

 Administrativní řízení se u Zemského úřadu v Praze ovšem vleklo. Rozhodování o možném 

vyhoštění Růžičků, kteří žili v Čížové i nadále, plynule přešlo do období druhé republiky a Protektorátu 

Čechy a Morava. A desetiletá lhůta potřebná k nabytí jejich nároku na domovské právo v obci mezitím 

uplynula. Na definitivním zamítnutí snahy obce o vyhnání všech příslušníků prakticky jediné romské 

rodiny, jež na Písecku během 30. let žila, měla v roce 1940 nepochybný vliv také nově prosazovaná 

politika nucené, represivní asimilace „cikánů“ (viz kapitolu 7). 

* 

Na základě předložené analýzy praxe proticikánských opatření na úrovni jednoho politického okresu 

v Čechách v době meziválečného Československa a detailnějšího rozboru situace rodiny Růžičků v obci 

Čížová lze poukázat na velice omezenou vypovídající schopnost dobové kategorie „způsobu života“1008 

a též na její podmíněnost. Jinými slovy řečeno, „kočovnost“, „polokočovnost“ nebo „usedlost“ rodiny 

Růžičků úzce souvisely s jednáním celé řady aktérů, jejichž zájmy se v různých situacích překrývaly nebo 

si naopak odporovaly. Výsledná podoba života této romské rodiny v malé jihočeské vesnici byla sice 

v první řadě dílem mimořádného úsilí jejích příslušníků, ale kromě toho také důsledkem lokální praxe 

komplexu proticikánských opatření. 

 Podobně jako v případě situace v západoslovenské obci Pobedim byl přístup obecní 

samosprávy k těm obyvatelům Československa, kteří byli označováni jako „cikáni“, jednoznačně 

ovlivněn právním institutem domovského práva. Přestože alespoň někteří významní lokální úředníci – 

v logice rozlišování „cikánů“ na „řádné“ a „nenapravitelné“1009 – rodinu vnímali jako postupně 

asimilovatelnou do lokálního společenství, byli nakonec všichni její příslušníci zařazeni do speciálního 

policejního registru a jako takoví začleněni coby výjimky: v pozici druhořadých občanů, nad nimiž 

četníci vykonávali neustálý dohled a kontrolu. Ani toto zajištění statusu „řádných cikánů“ ze strany 

lokálního četnického velitele jim navíc nepomohlo odvrátit úsilí obce o jejich vyhnání z místa, kde si 

vytvořili domov. U lokálního okresního úřadu oproti diskurzu rozlišujícímu mezi „řádnými“ a 

„nenapravitelnými“ zvítězil dobový obraz „metly venkova“, jehož využili nejen řadoví četníci z okolí 

Čížové, ale i obecní zastupitelé. A přesně v tomto ohledu, ve vysoké míře uplatnění obrazu „metly 

 
1008 V části existující sekundární romistické literatury jsou obyvatelé označovaní jako „cikáni“ žijící na území Čech 
v jisté zkratce popisováni jako čeští Romové, tj. specifická podskupina Romů a Sintů žijících v českých zemích, 
kteří se měli od moravských Romů odlišovat právě „způsobem života“ – kočováním a neusedlostí. Např. J. 
HORVÁTHOVÁ, Úvodní poznámka. Aneb co spojilo příběh Karolíny a Eliny do jednoho knižního svazku, in: 
Memoáry romských žen, s. 8–9. Srov. MARKÉTA HAJSKÁ, „Polokočovníci“. Migrační trajektorie olašských Romů 
na Prešovsku od poloviny 19. století až do zániku kočování, Romano džaniben 23/2016, s. 7–37; J. HORVÁTHOVÁ, 
Kapitoly z dějin Romů, s. 39–42. 
1009 SOkA Písek, f. OÚ Písek – pres. sp., invent. č. 635, k. 57, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (5. 1. 
1932). 
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venkova“ v lokální praxi proticikánských opatření, spočívala specifičnost situace v politickém okrese 

Písek. Vzájemná kooperace různých orgánů, od obecního zastupitelstva přes okresní úřad a četnictvo, 

pramenila z politicky definovaného cíle: „čištění“ celého regionu od „metly venkova“. V takovém 

kontextu mělo úsilí politické reprezentace Čížové, která ještě proti tamním „cikánům“ vystupovala 

jednohlasně, mnohem větší naději na úspěch než v regionu Nového Města nad Váhem, kde lokální 

státní orgány „udržovaly pořádek“, tj. zajišťovaly status quo. Při obraně svého života v Čížové u 

Okresního úřadu v Písku Růžičkům z „cikánské kolonie Na Jordáně“ nepomohly ani četné sociální vazby 

na místní obyvatele. Zda jim nějací občané Čížové či okolních obcí během 30. let pomáhali jinak než 

materiálními dary, není jasné. Stejně nelze odpovědět na otázku, jestli se kriminalizace této materiální 

pomoci (žebrota) dotkla také těch, kteří ji Romům v okolí Čížové poskytli. 

„Usmíření se s přítomností cikánského elementu“: přemísťování osad na Košicku 
Artikulace „cikánské otázky“ z 20. let pocházející od československých úředníků z prostoru „východu 

republiky“ se od „radikálních“ požadavků jihočeských okresních úřadů výrazně lišily. A to navzdory 

skutečnosti, že se celostátním tiskem nejostřeji sledovaná kauza s „cikány“ v době meziválečného 

Československa odehrávala právě na východním Slovensku. Morální panika související s „cikánskou 

loupežnou bandou“ z Moldavy nad Bodvou sice ovlivňovala uplatňování proticikánských opatření na 

území tamního správního celku (Košické župy), ale větší mírou radikality se neprojevila. Košická župa 

přitom byla regionem, kde podle čísel z nedokončené policejní evidence z let 1924–1927 mělo žít 

nejvíce „cikánů“.1010 

 Základní vhled do lokálního kontextu uplatňování proticikánských opatření a současně do 

uvažování československých úředníků na východním Slovensku poskytuje zpráva, kterou v dubnu 1927 

vypracoval velitel Policejního ředitelství v Košicích Karel Slavíček1011. V dopise, který adresoval 

ministerstvu vnitra v Praze, naznačoval, že co se počtu „cikánů“ týče, vyšlo Československo ze všech 

nástupnických států bývalé monarchie nejhůře.1012 Podle Slavíčka žila většina „cikánů“ z bývalého 

Předlitavska na území Čech, Moravy a Slezska a zároveň „velký počet maďarských cikánů“ zůstal po 

světové válce na Slovensku a Podkarpatské Rusi.1013 Protože přesné statistiky neměla státní správa 

k dispozici, podporoval Slavíček vytvoření speciálního centralizovaného policejního daktyloskopického 

registru (viz kapitolu 2). Na rozdíl od pozdějšího prosazení tohoto opatření však Slavíček počítal 

s nutností daktyloskopování všech „cikánů“ a „po cikánsku žijících osob“, tedy nejen „potulných 

cikánů“. Představa tohoto relativně vysoce postaveného úředníka se dále odlišovala návrhem, aby „se 

každému v úvahu přicházejícímu cikánu vtetovalo řadové číslo“,1014 které by jim četníci přidělili 

z centrálního registru. I když tak Slavíček navrhoval relativně drastické opatření připomínající praktiky 

z koloniálních panství tehdejších evropských států, ve stejném okamžiku zavrhoval „všeobecnou 

koncentraci“: vytvoření „koncentračních táborů“ pro „cikány“, kde by byli nuceni žít odděleně od 

společnosti a „za přísného střežení bezpečnostními orgány“ byli nuceni pracovat.1015 Takové „řešení“ 

považoval jak za příliš nákladné, tak i nevhodné pro situaci „cikánů“ na Slovensku, kde podle něj žila 

většina z nich „usedle“. Podobně ve svém dopise též odmítl „nejradikálnější způsob, totiž deportaci“, 

 
1010 C. NEČAS, Evidence československých cikánů, s. 69. 
1011 Karel Slavíček (1874–1929): vystudoval práva na Karlově univerzitě; od r. 1900 sloužil u státní policie na 
Policejním ředitelství v Praze; v r. 1915 se stal dokonce přednostou oddělení pro státní bezpečnost; po r. 1918 
vyslýchán v rámci činnosti parlamentního Výboru pro potrestání válečných viníků; od r. 1919 přeložen na 
Slovensko a mezi léty 1923–1927 ustanoven velitelem Policejního ředitelství v Košicích. 
1012 ŠA Košice, f. KŽ, invent. č. 86, sign. 4595/1927, k. 183, dopis vládního rady a policejního ředitele Karla Slavíčka 
(25. 4. 1927). 
1013 Tamtéž. 
1014 Tamtéž. 
1015 Tamtéž. 
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protože bez mezinárodní spolupráce by byla neproveditelná.1016 Třebaže pragmatičnost a efektivita 

hrála v odmítnutí těchto opatření hlavní roli, obsahoval Slavíčkův dopis rovněž náznaky humanitní 

perspektivy. K deportacím totiž poznamenal, že se k nim „nesáhlo“ ani ve středověku, a v případě 

„všeobecné koncentrace“ uváděl, že by se nakonec dotkla i těch „cikánů“, kteří již vedli „usedlý 

život“.1017 Tímto způsobem Slavíček dospěl k závěru, že Československo by se mělo „s přítomností 

cikánského elementu do jisté míry“ usmířit, a právě proto by mělo podniknout „v mezích možností vše, 

co by směřovalo k jich usazení, k povznesení úrovně jejich vzdělání, k poskytnutí příležitosti k práci a 

výdělku jako předpokladům pro znenáhlou [,] avšak jistou asimilaci“.1018 Vysoká čísla „cikánů“ na 

východním Slovensku zakládaly v perspektivě českého úředníka, jenž celou svou dosavadní služební 

kariéru strávil na Policejním ředitelství v Praze, specifičnost situace na Slovensku. Ta následně 

legitimizovala požadavek na výrazně aktivnější přístup státní administrativy vůči „cikánům“ oproti 

českým zemím. 

 Odlišnost Slavíčkova příspěvku do tehdejších úředních debat o „cikánské otázce“ tedy 

spočívala v důrazu na potřebu větších pravomocí za účelem pozvolné „asimilace cikánů“. „Tam, kde si 

cikán na jakýs usedlý život již přivyknul, bylo by třeba, vynaložiti vše, aby se stal řádným členem lidské 

společnosti,“ uváděl dále Slavíček.1019 Asimilaci pak vyšší úředníci na tzv. východě republiky, kterými 

byli převážně Češi, chápali jako postupný civilizační proces. Tento cíl státních opatření vůči „cikánům“ 

na Slovensku ale ve Slavíčkově sdělení nijak nekolidoval s uplatněním dalšího rozlišování této specifické 

populace na základě potenciální napravitelnosti. Velitel Policejního ředitelství v Košicích proto 

požadoval, aby „nenapravitelní cikáni“ byli umístěni do donucovacích pracoven, aniž by v tomto 

procesu přisoudil sebemenší roli také soudům.1020 

 Významným aspektem této nerealizované vize žádoucího „řešení cikánské otázky“ na 

Slovensku bylo nejen zvýšení pravomocí orgánů státní správy, ale dotyčný vysoce postavený policejní 

úředník rovněž počítal s výraznou rolí obcí v celém procesu asimilace. „Obci, v jejímž obvodě [cikán] 

bydlí, by příslušelo, aby jeho poměrům věnovala pozornost, aby jej donutila, aby děti posílal do školy 

atd.,“ dodával Slavíček.1021 Protože ale převládal obecný trend československé administrativy na 

bývalém území Zalitavska pravomoci obecních samospráv oslabovat,1022 představa nutnosti asimilace 

„cikánů“ na Slovensku, jež se Slavíčkem sdílela řada tamních původem českých úředníků (viz kapitolu 

6), obsahovala významné vnitřní napětí. Tytéž orgány, obecní samosprávy, které měly nést náklady 

spojené s chudinskou péčí, školskou politikou apod., měly představovat klíčovou autoritu v procesu 

asimilace těch, kteří byli v dobových diskurzech líčeni jako jejich finanční břemeno („ťarcha“). 

 Rozdíl v propůjčování pravomocí a přisuzování role při rozhodování obecním samosprávám 

mezi jednotlivými částmi Československa výmluvně ilustruje také dílčí policejní agenda, která se opírala 

o zákon „o potulných cikánech“ z roku 1927. Stanovení zákazů vstupu pro „potulné cikány“ do 

jednotlivých měst a obcí či celých regionů mělo v českých zemích jiný průběh než na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi. 

 Obecní samosprávy z českých zemí se do rozhodovacího procesu týkajícího se § 10 zákona „o 

potulných cikánech“ snažily hojně zapojovat – v některých případech nejen jednotlivě, ale i hromadně 

prostřednictvím svých zájmových organizací (starostenských sborů apod.).1023 Ačkoliv nadřízené úřady 

 
1016 Tamtéž. 
1017 Tamtéž. 
1018 Tamtéž. 
1019 Tamtéž. 
1020 Tamtéž. 
1021 Tamtéž. 
1022 ONDREJ PODOLEC, Postavenie obecnej samosprávy na Slovensku v rokoch 1938-1945, Historický časopis 
51/2003, s. 647–668. 
1023 C. NEČAS, Potulní cikáni aneb „Metla venkova“; TÝŽ, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 201–210. 
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vydaly relativně jasné instrukce, z jakých důvodů bylo o vydání zákazu vstupu možné žádat, obecní 

samosprávy se je snažily vykládat co nejextenzivněji. Za oprávněné důvody považoval Zemský úřad 

v Brně „zvláštní místní poměry“. Těmi mohlo být území významně navštěvované turisty, poutní či 

lázeňské místo, silně zalesněný region atd.1024 Obce tyto důvody propojovaly s různými motivy obrazu 

„cikánů“ jako „metly venkova“ (zejména kriminalita, žebrota a potulka). Protože podle zákona „o 

potulných cikánech“ měly obce povinnost vyčlenit na svém katastru místo vhodné pro táboření a 

dočasný pobyt „potulných cikánů“, žádosti o stanovení plošného zákazu vstupu těchto obyvatel na 

území, o něž se obecní samospráva starala, představovaly možnost, jak se zákonné povinnosti zcela 

vyhnout.1025 A poněvadž se v konečném důsledku jednalo o samotnou fyzickou přítomnost „cikánů“ ve 

veřejném urbánním prostoru, obecní samosprávy artikulovaly své požadavky prostřednictvím 

propojeného diskurzu hygieny, morálky (důsledky pro mládež) i estetiky (pohled návštěvníků). Ačkoliv 

o zákazech nakonec rozhodovaly zemské úřady a většinu žádostí obcí zamítly, jak jejich četnost,1026 tak 

i obsah nastiňují poměrně vysokou míru úsilí obecních samospráv nepřipustit, aby na jejich území, byť 

pouze na přechodnou dobu, žili „cikáni“. Současně je ovšem nezbytné poznamenat, že taková 

skutečnost nemusela být v rozporu s tím, že v obvodech těchto obcí žili Romové, kteří mohli být 

vnímáni jako „řádní“, a tudíž v různých situacích jako součást tamního společenství.1027 

 Naproti tomu na území Slovenska zůstalo nejen konečné rozhodování, ale i samotné návrhy 

zcela v rukou státních orgánů, tj. okresních úřadů, četnických stanic a pouze částečně i notářských 

úřadů. V jejich stručných zdůvodněních hrály ústřední význam stanovené instrukce o „zvláštních 

místních poměrech“. To se týkalo také regionu Košicka.1028 Avšak i přes vysokou formalizaci celé agendy 

do ní pronikl náznak konfliktů s obecní samosprávou, resp. artikulace zájmu obcí, kde se nacházely 

romské osady. Četníci ze stanice v obci Veľká Ida (Nagy-Ida), přibližně patnáct kilometrů jihozápadně 

od Košic, využili příležitosti a namísto svého názoru na potenciální zákaz vstupu v jejich obvodu 

nadřízeným státním úřadům sdělovali, že by bylo „záhodno vykázati“ z katastru obce přibližně dvě 

stě1029 tam žijících „cikánů“ na jiné, vzdálenější místo (extravilán).1030 Podle četníků se „cikáni“ v obci 

dopouštěli mnoha přestupků „proti mravopočestnosti a proti veřejnému zdravotnictví“.1031 Proto dále 

navrhovali místo, kam by měli být přemístěni a kde by měli dostatek prostoru k „jejich osamělému 

obývání a nečinili by hanbu obci“ a škody na polích, jež se nacházela blízko stávající osady.1032 Tímto 

způsobem lokální četníci upozornili nadřízené orgány na nevyhovující situaci v jedné slovenské obci, 

která podle nich vyžadovala zásah vyšších úřadů. 

 Podobné žádosti o intervence vyšších státních orgánů do situace v některých 

východoslovenských obcích obdržely orgány státní administrativy na Košicku již v polovině 20. let.1033 

Župní úřad v Košicích na ně reagoval až po stížnosti člena samotného župního zastupitelstva v listopadu 

1924.1034 V době, kdy na Slovensku započaly práce na vytvoření speciální policejní evidence „cikánů“ a 

 
1024 Např. MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026, zpráva Zemského úřadu v Brně (10. 2. 
1932). 
1025 J. SERINEK, J. TESAŘ, Česká cikánská rapsodie, I., s. 36. 
1026 Dostupná jsou pouze čísla uváděná historikem Ctiborem Nečasem pro politický okres Třebíč, kde o vydání 
zákazu žádala více než třetina obcí z daného okresu. C. NEČAS, Potulní cikáni aneb „Metla venkova“, s. 372–373. 
1027 Ctibor Nečas naopak žádosti interpretoval jako výpovědi o „komplikovaných interetnických a 
mezispolečenských vztazích“ v jednotlivých obcích. C. NEČAS, Potulní cikáni aneb „Metla venkova“, s. 373. 
1028 Viz ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 174, sign. 1980/1929, k. 131. 
1029 Podle sčítání lidu z roku 1930 ve Veľké Idě žilo 220 obyvatel „cikánské“ národnosti, ale současně úředníci 
uváděli, že v obci stálo 36 „cikánských obydlí“ s 226 obyvateli. Statistický lexikon obcí na Slovensku, s. 36. 
1030 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Veľká Ida (23. 1. 1928). 
1031 Tamtéž. 
1032 Tamtéž. 
1033 Tamtéž, f. KŽ, invent. č. 199, sign. 64485/1924, k. 410, nařízení Župního úřadu v Košicích (10. 11. 1924). 
1034 Tamtéž, dopis J. Slávika (nedatováno). 
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úředníci zaznamenávali jejich domovskou příslušnost, Župní úřad v Košicích nařídil, aby podřízené 

orgány ve svých obvodech pravidelně kontrolovaly, jestli se „cikáni“ zdržují na katastru obcí, kam měli 

náležet na základě domovského práva.1035 Ve vzniklé úřední agendě se sice projevil zájem určitých 

obecních samospráv na vyhnání některých „cikánských“ rodin i jednotlivců s domovskou příslušností 

do jiných obcí mimo jejich katastr, ale kolika z nich se nařízení nakonec dotklo, není jasné.1036 

 Po reformě správních úřadů v roce 1928, kdy dosavadní župní zřízení nahradily zemské úřady, 

tato agenda přešla do rukou Okresního úřadu v Košicích, jež se v celkové početnosti „cikánů“ řadil na 

čtvrté místo za jihoslovenské okresy Feledince, Lučenec a Rožňava.1037 A zrovna z této úřední agendy 

týkající se domovského práva během 30. let vzešlo několik žádostí obecních samospráv z politického 

okresu Košice-venkov, aby jim nadřízené orgány povolily anebo přímo pomohly (finančně či 

donucovacími prostředky) provést přemístění romských osad z jednoho místa v katastru těchto obcí 

na jiné – do extravilánu. Samotné přesuny romských osad v rámci katastrů jednotlivých obcí na území 

Slovenska na přelomu 19. a 20. století nepředstavovaly nijak nový ani regionálně specifický nástroj 

zacházení s „cikány“. Jednalo se o praktiku, která tolik nesouvisela s aktuálním politickým režimem 

(přestože způsob vlády měl pochopitelně dopad i na možné širší uplatnění tohoto nástroje), jako spíše 

s rozšiřováním měst a vesnic v dané době.1038 Vedle otázky rozmazávání a udržování prostorových a 

symbolických hranic mezi „spořádaným“ venkovským společenstvím a „cikánským táborem“ hrála 

významnou roli také problematika vlastnictví pozemků, na nichž romské osady stály.1039 

 První ze série několika kauz na Košicku se týkala tehdejší obce Ptáčkovce (dnešní Vtáčkovce) 

nacházející se přibližně patnáct kilometrů na severovýchod od Košic. V první polovině roku 1930 

obdržel Zemský úřad v Bratislavě ručně psaný dopis od tamní politické reprezentace. Obecní 

zastupitelé ve své žádosti apelovali na nejvyšší orgán státní správy na Slovensku, aby jim pomohl a 

umožnil přemístit tamní romskou osadu, která stála „blísko pri obci tak [,] že nam moc škodza“.1040 

Skutečnost, že malá vzdálenost mezi romskou osadou a zbytkem obce představovala problém, 

zastupitelé zdůvodňovali vysokým nebezpečím vypuknutí požáru v osadě, rizikem rozšíření nakažlivých 

nemocí od „cikánů“, kteří „nosa všelijake mäso a to rucajú tam tak [,] že steho pride všelijaka nemoc i 

na dobytak“, a v neposlední řadě sousedstvím osady s nově vybudovanou státní školou, kde pro samý 

hluk a křik tamní učitel nemohl ani vyučovat.1041 Co bylo příčinou toho, že se obecní zastupitelé obrátili 

zrovna na Zemský úřad do Bratislavy a nikoliv na Okresní úřad v Košicích, nelze z dochovaných 

dokumentů přesně zjistit. Apelativní charakter textu nicméně naznačuje, že obec od lokálního 

okresního úřadu necítila pro svůj krok dostatečnou podporu. Z toho důvodu se zastupitelé snažili 

demonstrovat vlastní ochotu k jednání a do určité míry nenásilný charakter svého záměru: „Mi ale 

chceme jím dac pľac indzej azme ochotne ai prevozic jích.“1042 

 Z následující komunikace mezi Zemským úřadem v Bratislavě a Okresním úřadem v Košicích je 

zřejmé, že podřízený státní orgán obdržel instrukce, aby na celou situaci dohlédl a obci s přemístěním 

 
1035 Tamtéž, nařízení Župního úřadu v Košicích (10. 11. 1924). 
1036 Viz tamtéž, f. OÚ Košice, invent. č. 174, sign. 1980/1929, k. 131. 
1037 Sčítání lidu v Republice Československé ze dne 1. prosince 1930, I., s. 79–80. 
1038 Ačkoliv přesnější odpovědi na otázky po motivacích obcí není z dosavadního fragmentovaného výzkumu 
možné předložit, badatelé a badatelky se shodují na delší kontinuitě této praxe sahající přinejmenším do počátku 
19. století. V. GECELOVSKÝ, Sociálno politické postavenie a perzekúcia Cigánov, s. 34–36 a 85–92; A. JUROVÁ, 
Historický vývoj rómskych osád na Slovensku; H. SADÍLKOVÁ, Poválečná historie Romů v Československu ve 
vzpomínkách pamětníků, s. 136–142; M. STACHOVÁ, Romové ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku, s. 31–
37. 
1039 Většinou se jednalo o nevyužitou obecní půdu nebo původně feudální pozemky. A. JUROVÁ, Historický vývoj 
rómskych osád na Slovensku. 
1040 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 178, sign 10628/1933, k. 246, dopis obce Ptáčkovce (nedatováno). 
1041 Tamtéž. 
1042 Tamtéž. 
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romské osady pomohl.1043 Návrh obecního zastupitelstva podpořil též tamní Obvodní notářský úřad 

v Kecerovských Pekľanech (součást dnešní obce Kecerovce), který potvrzoval líčení obecních 

zastupitelů. „Je verejne známo, že cigáni sú špinaví a nemravní,“ uváděl na hierarchii státní správy 

nejníže postavený úředník.1044 Dodával, že z celkového počtu 226 obyvatel obce bylo 65 „cikánů“.1045 

Podle něj se obec již několikrát snažila „cikány“ vykázat na jiné místo ve svém katastru, avšak „cikáni“ 

se tam nechtěli přestěhovat.1046 „Následkom toho, tak so strany mravnej, ako aj so strany hygienickej 

návrhujem, aby boli úradnou mocou z obce vyklizení,“ uzavíral obvodní notář.1047 Cílem žádosti, určené 

vyšším státním orgánům, tedy bylo zajištění dostatečné autority pro naplnění přání obecního 

zastupitelstva. A autorita měla v krajním případě znamenat také donucovací prostředky. 

 Okresní úřad v Košicích nejprve do obce vyslal dva zástupce, které pověřil úkolem provést 

prohlídku tamní romské osady a podat o celé situaci v obci podrobnou úřední i expertní (lékařskou) 

zprávu. Dne 13. května 1931 do obce spolu s komisařem politické správy Františkem Lacem přijel ještě 

okresní lékař Jozef Plšek, který měl plnit roli odborného a „verejnozdravotného“ znalce.1048 Na jejich 

návštěvu a „vyšetření“ poměrů byli předem upozorněni obecní zastupitelé, správce tamní školy, místní 

notář a též „zainteresovaní cikáni“.1049 Příslušný úředník Okresního úřadu, který o prohlídce romské 

osady v obci Ptáčkovce vytvořil záznam, do zápisu mezi přítomné osoby uvedl celkem 27 mužů: vedle 

Františka Laca a Jozefa Plška se jednalo o starostu obce, tři radní, osm členů zastupitelstva, notáře, 

správce školy a dvanáct Romů jakožto zástupců „cigánskej kolonie“.1050 Zástupci Okresního úřadu 

v Košicích zahájili prohlídku zjištěním, že romská osada v Ptáčkovcích čítala celkem dvanáct „kolíb“ a 

nacházela se na jižním konci obce. Od státní školy, resp. od školní zahrady, byla vzdálena pouze dvacet 

kroků. 

„Všetky domy nachádzaju sa na pozemku obecnom a boly postavené ako obyčajné cigánske 

koliby bez všetkého úradného povolenia a bez súhlasu zainteresovanej obce, ba tri z týchto 

kolíb boly postavené v poslednom roku proti výslovnému protestu obce.“1051 

Protože všechny domky v romské osadě byly postaveny z nepálených cihel a byly pokryty slámou, 

hrozilo podle referujících reprezentantů obce i zástupců okresního úřadu riziko vypuknutí a následného 

rozšíření požáru mimo romskou osadu, na nedalekou dřevěnou stodolu. Přítomnost školy v blízkosti 

romské osady shledal vyslaný okresní lékař „z mravného a výchovného stanoviska ako aj zo stanoviska 

verejného zdravotníctva neprípustné a vadné“.1052 Pověřený úředník okresního úřadu i lokální expert 

ovšem nejvíce pozornosti věnovali celkovému hygienickému stavu romské osady i jednotlivých domků. 

Líčená špína a zápach okolí celé „cigánskej kolonie“, kde se nacházely lidské výkaly i odpadky a pomyje 

z dvanácti domácností, kontrastovala s čistotou uvnitř samotných obydlí natolik, že se oba obrátili na 

rovněž přítomné četníky z blízké stanice. Ti je ujistili, že taková čistota nebyla v romské osadě 

pravidlem: „naopak panuje nie len obydli ale i na dvoroch tá nejvečšia nečistota.“1053 O tom, zda se 

 
1043 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Košicích (29. 1. 1931). 
1044 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (21. 8. 1930). 
1045 Pozoruhodné je, že ve výsledcích sčítání lidu z roku 1930 úředníci žádné „cikány“ dle národnosti v obci 
Ptáčkovce neuvedli, přestože podle nich v obci stálo jedenáct „cikánských obydlí“ s 68 obyvateli (Statistický 
lexikon obcí na Slovensku, s. 37). V této obci tedy byli Romové vnímáni jako příslušníci československé národnosti. 
1046 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 178, sign 10628/1933, k. 246, zpráva Obvodního notářského úřadu 
Kecerovské Pekľany (21. 8. 1930). 
1047 Tamtéž. 
1048 Tamtéž, nařízení Okresního úřadu v Košicích (2. 5. 1931). 
1049 Tamtéž. 
1050 Tamtéž, zápisnica napísaná v Ptáčkovciach dňa 13. mája 1931. 
1051 Tamtéž. 
1052 Tamtéž. 
1053 Tamtéž. 
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dotazovali také samotných „cikánů“, dokumenty mlčí. Proto nakonec přítomný úředník i lékař dospěli 

k závěru, že „cikáni“ svá obydlí uklidili záměrně – protože věděli, že na jejich prohlídku přijedou 

zástupci Okresního úřad v Košicích. 

 Pověření úředníci okresního úřadu tak dali obecní samosprávě za pravdu, že z důvodů, jež 

uvedla v dopise Zemskému úřadu v Bratislavě, bylo nadále nepřípustné, aby romská osada stála 

v takové blízkosti školy i celé obce. Následně souhlasili s přesunem osady na místo, které obecní 

zastupitelé navrhli: na severozápadním okraji katastru obce. Osada by tak byla vzdálena přibližně 500 

kroků od nejbližšího domu neromských obyvatel. Ospravedlnění takového kroku obce Ptáčkovce a 

poskytnutí podpory lokálních státních úřadů však pověření zástupci Romů podmínili vlastními 

požadavky, které měly zajistit základní podmínky pro život „cikánů“ v nové osadě. Političtí zástupci 

obce se zavázali, že za prvé „cikánům“ v nové osadě na obecní náklady zřídí studnu. Za druhé jim měli 

převést stavební materiál ze stávající pozice osady na nové místo a za třetí jim měli vyplatit finanční 

odškodnění za práci na bourání a stavbě nových obydlí. Samotný přesun romské osady a jednotlivých 

domovů „cikánů“ v obci oba úředníci vnímali jako snadnou záležitost: 

„Všetky koliby ako (...) obyčajne cigánske koliby sú primitivnej konštrukcie, boly postavené 

samými tam bývajúcimi cigánmi behom dvoch troch dni a môžu sa rozobrať tak tiež behom 

spomenutej doby (...).“1054 

Ve finálním rozhodnutí, které vynesl Okresní úřad v Košicích 10. července 1931, úředníci uvedli ještě 

další požadavek, aby obec ke každému domku v nové romské osadě postavila podle hygienických 

předpisů také záchod.1055 

 Přítomnost zástupců Okresního úřadu v Košicích přímo v obci, kde zřejmě již nějakou dobu 

probíhal spor o celém záměru tamního obecního zastupitelstva, spolu s přítomností v zápise 

neuvedených četníků a dalších lokálních autorit rovněž vedla k zajištění souhlasu „zainteresovaných 

cikánů“. Ten byl důležitý pro hladký průběh celého úředního řízení, které mohlo být v případě 

nesouhlasu jedné ze dvou stran, tj. i místních Romů, napadnuto u Zemského úřadu v Bratislavě.1056 

Z následného dění ovšem vyplývá, že souhlas „cikánů“ měl v celém procesu spíše formální charakter. 

V době mezi červencem a říjnem 1931 oslovili Karol Gábor, Pavol Karaľa a Andrej Gábor z romské osady 

v Ptáčkovcích jednoho místního Neroma, aby jim pomohl sepsat stížnost proti jejich přemístění na 

Zemský úřad v Bratislavě. Za tuto službu mu zaplatili částku dvacet korun.1057 Když to tamní obvodní 

notář zjistil, podal zprávu Okresnímu úřadu v Košicích a současně jej požádal, aby proti tomu obyvateli, 

který „cikánům“ pomohl napadnout úřední rozhodnutí o přemístění romské osady, „zakročil“ – obvinil 

jej za „pokútne písarstvo“.1058 

 O tom, že odvolání bylo nakonec neúspěšné, svědčí skutečnost, že obvodní notář v květnu 

1933 Okresnímu úřadu v Košicích hlásil, že kromě jediného domku, který patřil jednomu z trojice 

romských autorů stížnosti, Andreji Gáborovi, již byly všechny přemístěny.1059 Stížnost tří Romů vedla 

pouze k delším dohadům v obci o to, jak vysokou částkou by tamní „cikáni“ měli být odškodněni,1060 

nikoliv ke zpochybnění rozhodnutí Okresního úřadu v Košicích o přestěhování osady. Dotyčný orgán, 

jenž se ocitl pod tlakem nadřízeného Zemského úřadu v Bratislavě, který se opakovaně dotazoval, kdy 

bude přemístění romské osady v Ptáčkovcích úspěšně dokončeno, se nakonec do celého procesu vložil 

nejen v roli klíčového moderátora zajišťujícího dohodu obou zúčastněných stran, ale také jako 

 
1054 Tamtéž. 
1055 Tamtéž, rozhodnutí Okresního úřadu v Košicích (10. 7. 1931). 
1056 Tamtéž. 
1057 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (12. 10. 1931). 
1058 Tamtéž. 
1059 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (18. 5. 1933). 
1060 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (20. 9. 1932). 
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významný aktér podporující úsilí této obecní samosprávy. Na vyplacení odškodnění pro příslušníky 

romské osady sám poskytl finance z rozpočtu určeného na zdravotnictví. Všech patnáct rodin obdrželo 

po 100 korunách.1061 

 Takřka po třech letech úředního jednání dosáhla příslušná obec svého. Dne 11. listopadu 1933 

zbourala poslední domek původní romské osady, který příznačně patřil Andreji Gáborovi.1062 „Cikáni“, 

jejichž obrana vůči úsilí obce o přesunutí jejich domků stála na samém počátku úředního řízení, tak byli 

přinuceni přistoupit na vyššími orgány státní správy zformulované řešení situace, jež se opíralo o 

nezávislou expertní autoritu. O tom, zda však Okresním úřadem v Košicích stanovené požadavky – 

vytvoření studny a vybudování záchodů v romské osadě – splnili také představitelé obce Ptáčkovce, se 

obvodní notář ve svých zprávách o přesunu „cikánů“ charakteristicky vůbec nezmínil. 

 Kauzu obce Ptáčkovce zřejmě sledovali političtí představitelé jiných obcí v regionu. Hned 

v srpnu 1933 se na Okresní úřad v Košicích obrátila obec Ždaňa nacházející se přibližně patnáct 

kilometrů na jih od města Košice. Tamní obecní zastupitelé žádali okresní úřad, aby jim pomohl 

s přemístěním romské osady na jiné místo v rámci obecního katastru kvůli výstavbě silnice.1063 Podle 

údajů ze sčítání lidu uskutečněného v roce 1930 stálo v osadě 31 „cikánských obydlí“ se 166 obyvateli 

– jednalo se tedy o jednu z největších romských osad v dané době na území politického okresu Košice-

venkov.1064 Nové místo, jež se nacházelo na nejvzdálenějším okraji katastru obce Ždaňa, u potoka 

Olšava, však přímo sousedilo s územím náležícím sousední obci Nižná Myšľa (severně od Ždani). 

Přestože toto místo spolu s obecními zastupiteli obce Ždaňa vybrali lokální četníci a notář,1065 obdržel 

proti němu Okresní úřad v Košicích stížnosti jak od sousední obce Nižná Myšľa,1066 tak i od správy lesů 

velkostatku Malá Ida.1067 Během sporu mezi těmito aktéry vyšlo mimo jiné najevo, že na vybraném 

místě se romská osada nacházela v relativně nedávné historii: v rozmezí let 1905–1910. A přemístěna 

odtud byla právě kvůli stížnostem sousední obce Nižná Myšľe.1068 Obě obce se na Okresní úřad 

v Košicích obracely ještě v létě následujícího roku, kdy vedly spor o příslušníky jedné „cikánské“ rodiny, 

kteří tehdy žili v osadě na pomezí obou obcí.1069 Z toho lze usuzovat, že obec Ždaňa nakonec svou osadu 

na vybrané místo přemístila i přes opakovaně artikulované stížnosti politických zástupců z Nižné Myšľe. 

Vyhnání tamních „cikánů“ na hranice katastrů obou obcí a současné oživování sporů o domovské právo 

mezi oběma obecními samosprávami vedlo pouze k prohloubení vyloučení. Obě obce o nich hovořily 

jako o břemenu („ťarcha“), kterého se snažily usilovně zbavit pomocí rozmanitých prostředků: existující 

legislativou i pohrůžkou fyzického násilí. 

 Zatímco v případě dvou obcí jižně od Košic lokální okresní úřad do celého sporu příliš 

nevstupoval, poté, co v září 1933 vypukla v obci Krásna nad Hornádom slezinná sněť, jejíž rozšíření 

místní obyvatelé přičítali na vrub „cikánům“, nařídil Okresní úřad v Košicích obci, aby tamní romskou 

osadu přesunula anebo aby lépe zajistila své mrchoviště.1070 V lednu roku 1934 obecní zastupitelé 

schválili výkup jednoho pozemku od soukromého vlastníka a rozhodli o přemístění romské osady na 

tento nový obecní pozemek.1071 Je otázkou, zda určitou roli nehrál fakt, že také osada Krásna nad 

Hornádom patřila k největším na Košicku; v roce 1930 zde úředníci zaznamenali 41 „cikánských obydlí“ 

 
1061 M. STACHOVÁ, Romové ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku, s. 31–37. 
1062 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 178, sign 10628/1933, k. 246, zpráva Obvodního notářského úřadu 
Kecerovské Pekľany (13. 11. 1933). 
1063 Tamtéž, invent. č. 178, sign. 16255/1933, k. 252, hlášení Četnické stanice Ždaňa (19. 8. 1933). 
1064 Statistický lexikon obcí na Slovensku, s. 38. 
1065 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 178, sign. 16255/1933, k. 252, hlášení Četnické stanice Ždaňa (19. 8. 1933). 
1066 Tamtéž, dopis obce Nižná Myšľa (26. 8. 1933). 
1067 Tamtéž, dopis Lesné správy kat. círk. veľkostatkov Malá Ida pri Košiciach (16. 8. 1933). 
1068 Tamtéž, dopis obce Nižná Myšľa (26. 8. 1933). 
1069 Viz tamtéž, invent. č. 179, sign. 20180/1934, k. 286. 
1070 Tamtéž, invent. č. 183, sign. 1781/1934, k. 266, rozhodnutí Okresního úřadu v Košicích (10. 9. 1933). 
1071 Tamtéž, zápisnica napísaná v Krásnej nad Hornádom dňa 18. jan. 1934 v zasadnutí zastup. sboru. 
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se 196 obyvateli.1072 Přesouvání romských osad, které z uvedených příkladů skutečně patřilo mezi 

relativně běžný a stabilní nástroj samotných obecních samospráv z předcházejícího období, nemuselo 

nutně vyžadovat posvěcení lokálních státních úřadů. Zdá se, že orgány státní správy do tohoto procesu 

vstupovaly pouze v okamžiku, kdy přemístění vyvolávalo spory mezi několika subjekty (vlastníky půdy) 

anebo tehdy, pokud obecní samosprávy nedokázaly vůči „cikánům“ prosadit svou – zpravidla šlo o 

kombinaci nedostatku financí a donucovacích prostředků. 

 Ještě o něco málo dříve než obce Ždaňa a Krásna nad Hornádom, během roku 1932, se o 

přemístění romské osady pokusila někdejší vesnice Kecerovské Pekľany (dnešní součást obce 

Kecerovce). Ta přímo sousedila s Ptáčkovci. Důvodem byla postupem času neustále se zmenšující 

vzdálenost mezi osadou1073, která se nalézala na pozemku místního velkostatku, a obcí. Obvodní notář 

na to konto poznamenal, že jeho úřad s „cikány“ přímo sousedil.1074 Samotné narušení nebo absence 

prostorové hranice mezi „cikány“ a „spořádanými“ občany tvořilo nedílnou součást argumentace 

obecních samospráv. Pokusy tamní politické reprezentace však selhaly kvůli tomu, že obec nevlastnila 

žádný vhodný pozemek v extravilánu, kam by osadu mohla přesunout. V březnu 1933 tudíž požádala 

Okresní úřad v Košicích o pomoc při schválení přesunu a poskytnutí finanční pomoci.1075 Dne 10. dubna 

1933 do obce osobně dorazil okresní náčelník (hejtman) Jozef Gmitter a v roli zdravotního experta opět 

okresní lékař Jozef Plšek.1076 Kromě deseti zástupců obecní samosprávy se jednání zúčastnil také velitel 

místní četnické stanice, tamní obvodní notář, zástupce správy velkostatku, skupina majitelů a majitelek 

jednoho z pozemků, který obecní zastupitelé vybrali jako místo pro potenciální přesun romské osady, 

a nakonec čtyři reprezentanti Romů. Okresní náčelník a okresní lékař v Kecerovských Pekľanech sehráli 

v podstatě stejnou roli jako v Ptáčkovcích o dva roky dříve. 

„Zdravotný radca na otázku, že v akom stave sa nachádza terajšia cigánska osada čo do čistoty 

a nebezpečia šírenia sa nákazy na obyvateľstvo obce odpovedal, že je vecou nejvyššie 

potrebnou, aby obydlia cigánov boly premiestené s obce von, ale nie do väčšej vzdialenosti ako 

dva kilometri.“1077 

Rozhodující úlohu v legitimizaci požadavku obecní samosprávy znovu zaujímala expertní autorita 

lékaře, který konstatoval rozdíly v hygienických podmínkách obyvatel romské osady od zbytku obce. 

Podporu záměru politické reprezentace obce Kerecovské Pekľany ze strany Okresního úřadu v Košicích 

však přítomný náčelník podmínil požadavkem, aby na novém místě, kam měla být osada přesunuta, 

obec zajistila dostatečný vodní zdroj a vybudovala tam rovněž záchody.1078 Přítomnost státních úřadů 

včetně místního četnictva vedla stejně jako v případě obce Ptáčkovce k relativně hladkému uzavření 

formální dohody mezi všemi zúčastněnými stranami (zástupci obce a jednotliví majitelé pozemků), 

včetně přizvaných „cikánů“. Na přemístění romské osady poskytl Okresní úřad v Košicích obecní 

samosprávě lhůtu 90 dní, k jejímuž dodržení si tento orgán mohl rovněž vyžádat asistenci četnictva.1079 

Jinak řečeno, pokud by se „cikáni“ přemístění svých obydlí nakonec bránili, mohli by k tomu být 

v krajním případě donuceni násilím. 

 
1072 Statistický lexikon obcí na Slovensku, s. 36. 
1073 Podle údajů ze sčítání lidu z roku 1930 v Kecerovských Pekľanech ve třinácti „cikánských obydlích“ žilo sto 
obyvatel. Tamtéž, s. 37. 
1074 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 183, sign. 17840/1938, k. 541, zpráva Obvodního notářského úřadu 
Kecerovské Pekľany (16. 3. 1933). 
1075 Tamtéž. 
1076 Tamtéž, rozhodnutí Okresního úřadu v Košicích (23. 4. 1933). 
1077 Tamtéž. 
1078 Tamtéž. 
1079 Tamtéž. 
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 Dohodu z dubna 1933 ovšem jednotliví aktéři nesplnili. Přestože majitelé pozemku „Pod Šibeň“ 

– „želiari“ (tj. chudí zemědělští nádeníci) –, kam měla být romská osada přesunuta, během jednání 

s vykoupením svého pozemku obecní samosprávou souhlasili, záhy po 10. dubnu 1933 se obrátili na 

Zemský úřad v Bratislavě s tím, že si svůj jediný a pro jejich obživu důležitý majetek nenechají vzít.1080 

Podle jejich názoru měl pozemek pro nové místo romské osady poskytnout tamní velkostatek coby 

největší lokální vlastník půdy.1081 Ve stejnou dobu vyslali také delegaci do Národního shromáždění 

v Praze, kde se jim podařilo oslovit nejmenovaného politika, jenž následně intervenoval u samotného 

okresního náčelníka v jejich prospěch.1082 K přemístění osady během roku 1933 proto nedošlo. 

 Když však dne 5. května 1937 romská osada, resp. dvacet obydlí až na několik kamenných 

domků shořela,1083 naskytla se obecnímu zastupitelstvu nová příležitost k realizaci čtyři roky starého 

záměru. Již pět dní po uhašení požáru osady dospěli zástupci obce, majitelů různých pozemků i 

přítomný úředník Okresního úřadu v Košicích, František Laco, k nové dohodě, podle níž by se obyvatelé 

poničené romské osady rozdělili na dvě skupiny a každá z nich by byla umístěna na jiný, vzdálený okraj 

obce Kecerovské Pekľany.1084 Výsledek jednání ale stejně jako v roce 1933 narazil na odpor 

„želiarov“.1085 

 Z toho důvodu dne 28. června 1937 inicioval Okresní úřad v Košicích v obci nové úřední 

jednání, jehož se dne 1. července 1937 opět zúčastnil nejen František Laco, ale také okresní lékař Jozef 

Plšek.1086 Poté, co Laco všem zúčastněným – několika desítkám lokálních funkcionářů, majitelům 

pozemků v obci i „cikánům“ – shrnul historii obecní snahy o přemístění osady, předal slovo lékaři 

Plškovi. Ten na otázku, „či vyhorelá cigánska kolonia môže byť na terajšom mieste aj naďalej trpená a 

znova vybudovaná“, odpověděl, že v takovém případě by romská osada představovala pro obec 

mnohočetné nebezpečí („z požiaro-bezpečnostného hľadiska“, z „ohľadov verejno-zdravotných, 

verejno-bezpečnosťných i morálných“).1087 Proto navrhoval, aby obecní samospráva zbourala i ty 

domky původní romské osady, které požár přečkaly relativně nepoškozeny, protože byly vybudovány 

z kamene. Tímto způsobem artikulovanou podporu přemístění „cikánů“ v rámci území obce opětovně 

doprovázely požadavky na zajištění pitné vody, vybudování záchodů a nově též zajištění ohnivzdorného 

materiálu na výstavbu nových domků.1088 

 Jestliže „želiari“ dokázali využít nejrůznějších kontaktů na celostátní politiku a odvolat se 

k vyšším úřadům za účelem obrany svého majetku tak, aby jejich souhlas s vykoupením jejich pozemku 

nebyl chápán pouze jako formální potvrzení Okresním úřadem v Košicích vymyšleného „kompromisu“, 

hlas „cikánů“ byl v celém procesu přemístění opakovaně marginalizován. Již v roce 1933 se dva 

představitelé romské osady „starosta“ Andrej Javor a „místostarosta“ Andrej Gábor obrátili na Okresní 

úřad v Košicích, aby vyjádřili nesouhlas s navrženým rozdělením osady na dvě skupiny a následným 

přemístěním. Jako důvod uváděli absenci zdroje vody na jednom ze dvou vybraných míst.1089 Oba 

 
1080 Tamtéž, dopis občanů obce Kecerovské Pekľany a Kecerovský Lipovec (nedatováno). 
1081 Tamtéž. 
1082 Tamtéž, dopis adresovaný Josefu Gmitterovi (22. 4. 1933). 
1083 Tamtéž, f. Obvodný notársky úrad (ObNÚ) v Kecerovských Pekľanoch (1896–1944), invent. č. 24/10, sign. 
521-1924, k. 10, zápisnična zpráva o požiaru (5. 5. 1937). 
1084 Tamtéž, f. OÚ Košice, invent. č. 183, sign. 17840/1938, k. 541, zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce 
Kecerovské Pekľany (10. 5. 1926). 
1085 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (11. 6. 1937). 
1086 Tamtéž, f. OÚ Košice, invent. č. 183, sign. 17840/1938, k. 541, zápisnica napísaná v kancelárii obvodného 
notárstva v Kecerovských Pekľanoch dňa 1. júla 1937. 
1087 Tamtéž. 
1088 Podle informací hasičů krátce po požáru v osadě zůstaly stát tři domky postavené z kamene a dva další 
opatřené břidlicovou střechou. Tamtéž, f. ObNÚ Kecerovské Pekľany, invent. č. 24/10, sign. 879, k. 10, zápisnična 
zpráva o požiaru (5. 5. 1937). 
1089 Tamtéž, sign. 1223, k. 10, dopis Andreje Javora a Andreje Gábora (22. 5. 1937). 
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uvedení reprezentanti „cikánů“ z osady v Kecerovských Pekľanech shodou okolností vlastnili dva ze tří 

kamenných domků v romské osadě, které požár poničil pouze částečně.1090 Ač úřední zápis o obnovené 

dohodě týkající se rozdělení a přemístění stávající romské osady na dvě nové ze dne 1. července 1937 

obsahuje formulaci, že jednání přítomní Romové s navrhovaným řešením souhlasili, daný úřední 

dokument zároveň ukrývá několik dokladů o opaku. Na samotném konci úředního jednání „cikáni“ 

žádali obecní zastupitele, aby jim poskytli místa, která by se nacházela blíže obci než ta, jež jim přidělili 

– vedle pozemku vykoupeného od „želiarov“ se jednalo také o pozemek místního velkostatku. Na to 

se slova ujal zástupce okresního úřadu František Laco a Romům odvětil, že obec jiné pozemky neměla 

anebo byly pro účely přesunu osady nevyhovující.1091 Tímto způsobem diskuse úředníků s „cikány“ – 

alespoň podle písemných dokumentů – skončila. Jejich odpor spočívající v odepření podpisu úředního 

zápisu z jednání sice úředníci zaznamenali,1092 ale valného významu na výsledek situace v obci neměl. 

 „Hlásím, že cigánska otázka v obci Kecerovských Pekľanoch je vyriešená,“ konstatoval tamní 

notář v polovině srpna 1937 lakonicky.1093 Prostorová a symbolická hranice mezi tamní „spořádanou 

společností“ a „cikány“ byla za vydatné a obratné pomoci Okresního úřadu v Košicích obnovena. 

* 

Přemísťování osad na Košicku ve třetí dekádě 20. století do třetice odhaluje rozmanitou dynamiku 

praxe proticikánských opatření v meziválečném Československu. Také zde, na „východě republiky“, 

plnilo domovské právo centrální úlohu ve formách marginalizace těch obyvatel, kteří byli označováni 

jako „cikáni“. Domovská příslušnost, o níž mnozí z nich usilovali, aby nemohli být vyháněni z míst, kde 

žili – jak v souladu s existující literaturou ukazuje příklad Růžičků v jižních Čechách – ovšem měla i 

odvrácenou tvář.1094 Formální právní pouto mezi jednotlivými příslušníky romských rodin či komunit 

na straně jedné a obecní samosprávou, na jejímž území žili minimálně deset let, na straně druhé, 

přenášelo na tyto orgány s relativně omezenými pravomocemi a se zatíženými rozpočty starost o 

obyvatele, kteří jako druhořadí občané podléhali komplexu speciálních opatření, jež od obcí vyžadovala 

další úkony. Ať se již jednalo o v praxi nejběžnější a mnohotvárné udržování či podle mnoha českých 

úředníků na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi žádoucí smazávání symbolických a 

prostorových hranic mezi „spořádanými občany“ a „cikány“, obecní samosprávy nesly za tuto činnost 

značnou zodpovědnost. I v případě domovské příslušnosti tedy byli „cikáni“ do československé 

společnosti začleňováni prostřednictvím vyloučení. Znemožnění volného pohybu, faktické zamezení 

možnosti přestěhovat se na základě vlastní vůle (jako v Pobedimi, ale i jinde na Slovensku, jak dokazuje 

agenda sledování domovské příslušnosti „cikánů“) či přemísťování v rámci obecního katastru bez 

výraznější možnosti toto obecní samosprávou prosazované rozhodnutí ovlivnit představovaly dílčí 

projevy pozice holého života. V tomto smyslu bylo možné s „cikány“ v případě potřeb obecních 

samospráv a státních orgánů zacházet mimo dosah práva. 

 Pakliže domovské právo tvořilo mnohostranný, ambivalentní nástroj pronásledování „cikánů“ 

na přelomu 19. a 20. století na území českých zemí, Slovenska i Podkarpatské Rusi, rozhodujícím  

aktérem tohoto procesu se staly okresní úřady. Ty do nastalých konfliktů mezi obecní samosprávou, 

policejními úřady a „cikány“ zasahovaly nejčastěji. A právě ony moderovaly často konfliktní zájmy 

jednotlivých aktérů s ohledem na potřeby správy většího územního celku. Vybrané situace z různých 

částí Československa odhalují, jakým způsobem státní úředníci přistupovaly k hlasům samotných 

 
1090 Tamtéž, sign. 879, k. 10, zápisnična zpráva o požiaru (5. 5. 1937). 
1091 Tamtéž, f. OÚ Košice, invent. č. 183, sign. 17840/1938, k. 541, zápisnica napísaná v kancelárii obvodného 
notárstva v Kecerovských Pekľanoch dňa 1. júla 1937. 
1092 Tamtéž. 
1093 Tamtéž, zpráva Obvodního notářského úřadu Kecerovské Pekľany (13. 8. 1937). 
1094 Např. D. SCHEFFEL, Belonging and domesticated ethnicity in Veľký Šariš, Slovakia, Romani Studies 25/2015, 
s. 115–149. 
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„cikánů“. Ty s ohledem na formální dodržování úředního postupu nebylo možné z jednání zcela 

vyloučit. Ačkoliv se „cikáni“ ve všech třech popsaných situacích snažili využít dostupných zákonných 

prostředků na svou obranu, disponovali omezeným politickým kapitálem. Tuto skutečnost lze nejlépe 

ilustrovat na kauze přemístění osady v Kecerovských Pekľanech. Tamní skupina nižší sociální třídy 

(„želiari“) dokázala mobilizovat své kontakty na lokální i celostátní politiky a alespoň částečně 

dosáhnout svého: zamezit prodeji svého pozemku. „Cikáni“ sice tvořili součást přediva lokálních 

sociálních a ekonomických vztahů venkovských společenství, tento kapitál jim ale sloužil k materiální 

výpomoci, k získání zaměstnání či při neméně důležitých každodenních kontaktech s místními 

neromskými obyvateli. Ani tehdy, když jejich vůli artikulovali jejich situační spojenci – jako byla lokální 

buňka KSČ v regionu Nového Města nad Váhem či okresní četnický velitel v Písku –, nestačilo to 

k ubránění jejich pozice před důsledky druhořadého občanského statusu. 

 Zda výsledkem moderace zájmů jednotlivých aktérů lokálním okresním úřadem bude podpora 

a výpomoc obecní samosprávě či nikoliv, záviselo na souladu mezi úsilím obce a pokyny centrálních 

státních úřadů.1095 Takové vyjednávání legislativy namířené proti „cikánům“ na straně jedné a 

politických zájmů, které měly regionálně specifický charakter, na straně druhé, vedlo k utvoření 

odlišných lokálních režimů proticikánských opatření. „Čištění“ regionu od „metly venkova“ na Písecku 

umožňovalo tamnímu okresnímu úřadu saturovat radikálnější požadavky obecní samosprávy než 

„udržování pořádku“ v Novém Městě nad Váhem či „usmíření se s cikánským elementem“ na Košicku. 

 Na základě představené různorodé praxe proticikánských opatření lze rovněž lépe vysvětlit 

význam násilí, resp. projevy „lidové spravedlnosti“. Přitom je nezbytné zdůraznit funkci domovského 

práva ve vztahu k obyvatelům, kteří byli označováni jako „cikáni“, s níž projevy násilí coby 

strukturálního prvku souvisely. Domovské právo představovalo vedle speciálního policejního registru 

druhý klíčový nástroj „zahrnujícího vyloučení“. Jinak řečeno, policejní registr všechny „potulné cikány“ 

v Československu oficiálně zahrnul mezi obyvatele tohoto státu (prvek zahrnutí), avšak zároveň jejich 

postavení vymezil statusem druhořadých občanů podléhajícím široké paletě speciálních policejních 

nařízení (prvek vyloučení). Zatímco registr připoutával „cikány“ ke státnímu celku a vymezoval jejich 

postavení v jeho rámci, domovské právo je svazovalo s lokálním společenstvím. „Lidová spravedlnost“ 

představovala krajní potencialitu takového vztahu. Některá lokální společenství si přivlastňovaly roli 

různých státních orgánů (policejních či soudních) v situaci, kdy k nim byli „cikáni“ fakticky nerozlučně 

připoutáni. Vypuknutí „lidové spravedlnosti“ v tomto směru více souviselo se vztahy obecní 

samosprávy s lokálními státními orgány než s jen těžko specifikovaným „etnickým napětím“ mezi 

„cikány“ a „spořádanými občany“.1096 

  

 
1095 Oproti argumentaci například kanadského antropologa Davida Scheffela (D. SCHEFFEL, Belonging and 
domesticated ethnicity), který sleduje jednotlivou kauzu a konflikt jedné obce ve vztahu k celostátně formulované 
proticikánské politice Československa a pro něhož obce představují rozhodujícího aktéra ovlivňující výslednou 
podobu vztahu mezi takovouto politikou a praxí na lokální úrovni (tamtéž, s. 117), kladu důraz na roliho okresních 
úřadů coby klíčových mezičlánků. Tento krok podle mého názoru umožňuje překlenout v literatuře existující 
dichotomii mezi formulací proticikánských norem a předpisů a jejich praxí, a přitom u regionálních specifik 
zohlednit jejich politický charakter. 
1096 Např. D. SCHEFFEL, Svinia v černobielom, s. 187. 
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Kapitola 6 

„Len jedine škola môže povzniesť cigánov a urobiť z nich riadnych 

občanov.“ „Cikáni“ mezi asimilací, segregací a etnoemancipací1097 

V kultuře tak pokračujem 
shora tu i zdola, 
nevíte, že cikánská je 
zřízena tu škola? 

Po kavárnách cikáni nám 
dosud cymbál hudou, 
prchá čas … a cikáňata 
profesory budou. 

Cikáni jsou lidé moudří 
v prostotě svých mozků, 
připlatí prý učiteli 
rádi na rákosku! 

Rákosko, ty čárný proutku, 
zdroji vyšších statků, 
kulturní teď konej missi 
na cikánském zadku! 

V Praze jistým pánům je svěř 
jenom kouskem vosku, 
zřiďte školu pro ně … já sám 
groš dám na rákosku! 

Cikánství je odnaučte, 
aby republikán 
uměl v žití zpříma jíti – 
necikán i cikán! 

rubrika „Týdenní rozhlásek“ v „Lidových novinách“ v lednu 19271098 

V době, kdy se na stránkách československých novin i časopisů, jež vycházely v různých jazycích tohoto 

státního útvaru a které patřily k rozmanitým politickým směrům, objevovaly zprávy o „cikánských 

lidojedech“ z východoslovenské obce Moldava nad Bodvou, „Lidové noviny“ zveřejnily článek 

s podtitulkem „Zajímavý pokus o řešení cikánské otázky“.1099 Ve vypjaté atmosféře morální paniky a 

nastalé politické debaty o možnostech nových legislativních řešení „cikánské otázky“ (viz kapitolu 1) 

představoval uvedený text ojedinělý hlas. Jeho autor kritizoval pohled dobové společnosti na „cikány“ 

jako na „nutné zlo“, resp. „metlu venkova“. „Veřejnost“ měla být spokojena s tím, že „cikáni“ byli 

„vyřaděni z lidské společnosti“. Za příčinu takového stavu přitom autor označil jak společnost, tak i 

samotné „cikány“ s jejich „nesympatickými povahovými rysy“, mezi něž řadil „toulavé sklony, 

nečistotu, zvrácený způsob života, hrozné poměry rodinné, ošklivé nemoci a moral insanity [„mravní 

 
1097 Tato kapitola z menší části vychází ze studie, kterou jsem publikoval v roce 2018: P. BALOUN, Československá 
civilizační mise: asimilační praktiky vůči „cikánským“ dětem v letech 1918–1942, Dějiny–teorie–kritika 15/2018, 
s. 175–202. 
1098 Týdenní rozhlásek, LN, roč. XXXV, č. 12, 8. 1. 1927, s. 1–2, zde s. 1. 
1099 Cikánská škola v Užhorodě, LN, roč. XXXV, č. 173, 5. 4. 1927, s. 1–2, zde s. 1. 
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šílenství“1100] k cizímu majetku“.1101 Přesto však autor článku proti dobovým úvahám o potřebě 

„mimořádných opatření proti cikánům“ představil instituci, kterou označil za „pokus“ 

československých úředníků o „úpravu stavu a postavení cikánů“: „cikánskou školu“. Ta vznikla na konci 

roku 1926 v centru československé administrativy na Podkarpatské Rusi – v Užhorodu. Vytvoření této 

„zvláštní školy pro cikánské děti“ autor článku zdůvodňoval propojenými obrazy „východu republiky“ 

a „usedlých cikánů“, kteří měli obývat právě východní Slovensko a Podkarpatskou Rus. S odvoláním na 

nejmenované „znalce“ tvrdil, že zatímco s „cikány kočovnými lze těžko něco dělat“, „usedlí cikáni“ měli 

jevit „mnohé známky“ dokládající možnost „aspoň částečně je povznésti“.1102 

 Přestože představený text v kontextu dobové morální paniky zastupoval v podstatě kritický 

hlas zpochybňující formující se politický konsensus o potřebě nové speciální proticikánské normy, 

v artikulacích expertů, policistů i úředníků „cikánské otázky“ z českých zemí kráčely představy o 

asimilaci „cikánů“ ruku v ruce s internačními fantaziemi již na přelomu 19. a 20. století. Vznik 

Československa, tedy státu, který významným způsobem zaštiťoval svou legitimitu prostřednictvím 

diskurzu civilizace a pokroku, otevřel prostor pro formulaci konkrétnějších asimilačních opatření. 

Samotná asimilace pojímaná jako civilizační mise – „zcivilizování cikánů“ – se v promluvách 

československých úředníků, policistů i expertů zaměřovala zejména na děti. Na rozdíl od části či všech 

dospělých „cikánů“ – v závislosti na jednotlivých představách – tito aktéři totiž dětem připisovali 

přinejmenším potenciál k „nápravě“, tedy asimilaci do „spořádané společnosti“ moderního národního 

státu. A mezi nejčastěji skloňovaná opatření patřilo odebírání dětí a jejich následná výchova ve 

speciálních státem financovaných ústavech (viz kapitolu 1). 

 Kategorie národa a národnosti, která v meziválečném Československu hrála výraznou roli, měla 

ve vztahu k obyvatelům, kteří byli označováni za „cikány“, spíše okrajový význam. Přestože se promítala 

takřka výhradně do statistik sčítání lidu, ve kterých figurovala kolonka „cikánské“ národnosti, 

v některých případech se s ní lze setkat v dobových dokumentech především neúřední provenience. 

V květnu 1923 se na T. G. Masaryka obrátil Jan Daniel1103, Rom z obce Petrov na Hodonínsku. V době, 

kdy mezi úředníky i experty nového státu probíhala intenzivní debata o „cikánské otázce“, Jan Daniel 

ve svém dopise prosil tehdejšího prezidenta coby nejvyššího státního představitele, aby se zastal 

„nešťastného národa, který je každým opovrhován (…) a dokonce i zvířetem nazýván“.1104 Ačkoliv se 

Daniel s úředníky shodl na potřebě odebrání „cikánských“ dětí z jejich rodin, účel dopisu ležel jinde. 

Jan Daniel totiž prostřednictvím kategorie národa, podobně jako příslušníci mnohých jiných etnických 

skupin nového státního útvaru, vlastními slovy vyjádřil, že „cikánská“ (etnická) a československá 

(státněobčanská) identita mohou být v souladu. Prohlášení „jsem cikán“ v Danielově dopise hned 

následovalo ujištění: „Jsem Čech tělem i duší.“1105 Dobově rozšířený slovník národních identit spojený 

s klíčovým významem loajality v rámci fungování Československa do jisté míry, byť velice omezené, 

otevřel určitý prostor pro formulaci kolektivních, skupinových zájmů také „cikánům“. Ačkoliv tedy Jan 

Daniel podporoval násilnou asimilaci „cikánských“ dětí do československého národa, „cikány“ vnímal 

jako jednu z národnostních skupin Československa. 

 
1100 Jedná se o pojem spojený s psychiatrií zejména 19. století, který sloužil k označení skupiny „duševních 
poruch“, kdy mělo docházet k narušení mravních reprezentací. Zajímavé přitom je, že v českém prostředí „učení 
o mravním šílenství“ odmítal jeden z prvních českých kriminologů, profesor trestního práva na české Karlo-
Ferdinandově univerzitě Josef Prušák. JOSEF PRUŠÁK, Kriminální anthropologie, in: Ottův slovník naučný, XV., 
Praha 1900, s. 172. 
1101 Cikánská škola v Užhorodě, s. 1. 
1102 Tamtéž. 
1103 Jan Daniel (1895–1943): Rom z Petrova na Hodonínsku, který spolupracoval s činoherním souborem 
Národního divadla v Brně; v první světové válce byl zraněn s trvalými následky; jeho žena Anna pracovala jako 
zemědělská dělnice; oba byli deportováni do tábora Auschwitz-Birkenau. 
1104 NA, f. MŠANO, invent. č. 1622, sign. 13, k. 1474, dopis Jana Daniela (24. 5. 1923). 
1105 Tamtéž. 
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 V této kapitole mě proto bude zajímat, jak vypadala asimilace a výchova „cikánů“, a především 

dětí, v praxi meziválečného Československa, tedy ve státním útvaru, kde sice ústřední roli hrál jazyk 

národa a národnosti, ale vztah k Romům a Sintům byl mnohem více ovlivněn dobovou nálepkou 

„cikánství“. Při snaze zodpovědět takovou otázku je nezbytné přihlédnout k širšímu evropskému 

kontextu. Například v Sovětském svazu tamní Všeruský svaz Cikánů během roku 1926 otevřel několik 

„cikánských škol“, tj. vyčleněných tříd pro „cikánské“ děti na ruských základních školách, a současně 

usiloval o kodifikaci romštiny, která měla být jazykem výuky.1106 V identickém roce zahájila švýcarská 

charitativní organizace Pro Juventute projekt nazvaný „Pomoc pro děti silnice“ (Hilfswerk für die Kinder 

der Landstraße). Mezi léty 1926 a 1973, kdy projekt fungoval, pracovníci této organizace odebrali 

přibližně pět set dětí z rodin Jenišů1107, které byly označeny za „tuláky“, a umístili je do výchovných 

ústavů či pěstounských rodin.1108 I přes značné odlišnosti měly obě uvedené praxe stejný účel: vychovat 

z údajně zaostalé či nebezpečné (kriminální) populace plnohodnotné občany těchto meziválečných 

států, které odvozovaly svou legitimitu od odlišných pojetí pokroku a civilizace (modernizace). Zatímco 

sovětská praxe vycházela primárně z představy začlenění „cikánů“ do nové sovětské společnosti 

prostřednictvím jejich národní emancipace, švýcarský model se jednoznačně opíral o dobové 

eugenické představy o dědičnosti „toulání“. Stručně načrtnuté dobové praxe zde chápu jako póly 

obecného napětí mezi státem řízenou emancipací (kolektivním zrovnoprávněním etnické či 

národnostní skupiny) a represivní asimilací (násilnou převýchovou), korekcí, která měla vést k úplnému 

rozpuštění kolektivní odlišnosti („cikánství“). Jakým způsobem se toto napětí projevilo v různých 

částech meziválečného Československa? Pozornost věnuji také významu kategorie „rasy“, případně i 

dalších dobových kategorií („postižení“) a diskurzů (hygiena), které výrazně ovlivňovaly výsledné formy 

asimilace. V návaznosti na předchozí kapitolu na lokální úrovni dále sleduji konfliktní linii mezi orgány 

státní administrativy a obecní samosprávou. A v neposlední řadě usiluji o rekonstrukci jednání 

samotných objektů asimilačních snah – Romů. 

„Cikánská škola“ v Užhorodu jako výstavní skříň československé civilizační mise na 

„východě republiky“ 
„I cikáni jsou našimi státními občany a mají nárok na péči ze strany veřejnosti a státu,“ prohlásil v 

červnu 1922 ve svém příspěvku na sociálně-lékařském sjezdu v Mukačevu užhorodský školní inspektor 

české národnosti Karel Adam.1109 Tomuto výroku předcházelo konstatování, že romské děti na 

Podkarpatské Rusi a východním Slovensku nenavštěvují školy kvůli odporu ostatní mládeže. „Cikánské“ 

děti byly „nečisté“, „otrhané“ a k „nijakému pořádku a slušnosti vedené“, což byl stav, za který měla 

 
1106 BRIGID O’KEEFE, New Soviet Gypsies. Nationality, Performance, and Selfhood in the Early Soviet Union, 
Toronto 2013, s. 66–102. 
1107 Jenišové jsou etnickou skupinou s vlastní kulturou, jazykem a historií žijící převážně ve Švýcarsku. Jako častí 
provozovatelé kočovných živností a řemesel byli ze strany úřadů označováni za „cikány“. MERET BRANDNEROVÁ, 
Děti silnice. (Několik poznámek ke švýcarské „cikánské politice“), Romano Džaniben 8/2001, s. 94–102. 
1108 WALTER LEIGRUBER, THOMAS MAIER, ROGER SABLONIER, Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse. 
Historische Studie aufgrund der Akten der Stiftung Pro Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv, Bern 1998; 
REGULA LUDI, Swiss policy towards Roma and Sinti refugees from National Socialism: Defensive walls instead of 
asylum, in: The Gypsies during the Second World War: The Final Chapter, (ed.) Donald Kenrick, Clichy 2006, 
s. 119–132; THOMAS MEIER, Zigeunerpolitik und Zigeunerdiskurs in der Schweiz 1850–1970, in: Zwischen 
Erziehung und Vernichtung. Zigeunerpolitik und Zigeunerforschung im Europa des 20. Jahrhunderts, (ed.) 
Michael Zimmermann, Stuttgart 2007, s. 226–239. 
1109 KAREL ADAM, Zpráva k návrhu organisace výchovy cikánské mládeže, in: Sociálně-lékařský sjezd pořádaný 
Podkarpatskou (XXXIII) župou Ú. J. Čs. L. ve dnech 4. až 7. června 1922 v Mukačevě, Mukačevo 1923, s. 48–49, 
zde s. 48. 
Karel Adam (1890–1971): učitel, jazykovědec a úředník; autor slovníkové i výukové literatury, např. „Mluvnické 
přehledy pro opakování a procvičování české mluvnice“ (1946). 
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nést zodpovědnost předchozí maďarská správa regionu. Rétorické prohlášení „cikánů“ za občany 

ovšem Adamovi nijak nebránilo reprodukovat obraz „cikánů“ jako „metly venkova“: „Cikáni nemají 

výdělku, putují na západ, jsou pravou metlou venkova i měst: kradou, vraždí, roznášejí nakažlivé 

nemoci, přijímají k sobě různá podezřelá individua necikánská, jsou trýzní úřadů, které nevědí si s nimi 

rady, plní věznice a ohrožují veřejnou bezpečnost.“1110 Občanské postavení „cikánů“ v případě 

užhorodského školního inspektora souviselo s rozlišováním mezi historickými zeměmi (Čechy, Morava 

a Slezsko) a „východem republiky“, Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, kde, jak si všímal, „cikáni“ také 

pracují. Apel na potřebu „zvláštní péče“ v oblasti „výchovy a správném zdravotně-sociálním dohledu 

na vývoj cikánských dětí“, jež účastníci sociálně-lékařského sjezdu na Adamovu žádost odsouhlasili a 

proměnili v rezoluci, byl podobně jako řada dalších sociálně-lékařských opatření zdůvodněn 

„speciálními poměry“ Slovenska a Podkarpatské Rusi.1111 

 To, oč český školský úředník na sjezdě v Mukačevu usiloval, bylo zahrnutí „cikánů“ do 

národnostně a etnicky heterogenního obyvatelstva Podkarpatské Rusi, které čeští politici, experti i 

úředníci vnímali jako příjemce československé civilizační mise. Jednat se mělo především o rusínské a 

slovenské obyvatelstvo, jež bylo v dominantním výkladu historie regionu líčeno jako oběť kulturního i 

ekonomického útlaku (maďarizace) ze strany dřívějších maďarských úřadů a tamní maďarské 

menšiny.1112 Úkol československé administrativy na Podkarpatské Rusi proto nejvyšší představitelé 

meziválečného Československa formulovali jako přeměnu dosavadních sociálních, ekonomických, 

politických a národních hierarchií tak, aby (maďarská) menšina nemohla ovládnout (rusínskou) 

většinu.1113 Jestliže československá administrativa měla na Podkarpatské Rusi, ba obecněji na „východě 

republiky“, tj. i na východním Slovensku, rozšiřovat a upevňovat hranice (západní) civilizace, 

užhorodský školní inspektor tuto civilizační misi vztáhl i na ty, kteří v líčeních československých 

úředníků, novinářů i expertů vedle početného židovského obyvatelstva dokládali „orientální“ charakter 

celého regionu1114 – na „cikány“. 

 Adamův příspěvek kromě toho dokládá, že v důsledku celkové infantilizace1115 Rusínů, která 

pramenila z civilizačně definovaného cíle československého panství na Podkarpatské Rusi a enormních 

čísel údajné negramotnosti obyvatelstva1116, představovalo školství – vedle zdravotního dohledu a 

péče1117 – jednu z nejdůležitějších agend československé administrativy. Skutečnost, že referát byl 

 
1110 Tamtéž, s. 48–49. 
1111 Resoluce I. sekce usnesená účastníky sjezdu sociálně lékařského v Mukačevu, in: Sociálně-lékařský sjezd, s. 
151. 
1112 Viz S. HOLUBEC, „We bring order, discipline, Western European democracy, and culture to this land of former 
oriental chaos and disorder.“ 
1113 Např. EDVARD BENEŠ, Řeč o problému karpatoruském, Užhorod 1934, s. 33. 
1114 S. HOLUBEC, Mezi slovanskou vzájemností a orientalismem. České zobrazování Podkarpatské Rusi a jejích 
obyvatel v publicistice dvacátých let minulého století, Soudobé dějiny 23/2016, s. 529–562, zde s. 536. 
1115 Infantilizace byla jednou z nejrozšířenějších strategií vylučování různých skupin obyvatel z rovnoprávného 
postavení související s liberalismem přinejmenším od 19. století. Znamenala nejen prezentaci dotyčných obyvatel 
jako negramotných osob, které je třeba „civilizovat“ vzděláním, ale také poukazování na jejich údajně nižší 
kognitivní schopnosti jako např. impulzivitu, iracionalitu, dětinskost atd. UDAY S. MEHTA, Liberal Strategies of 
Exclusion, in: Tensions of Empire. Colonial Cultures in a Bourgeois World, (edd.) Frederick Cooper, Ann Laura 
Stoler, Berkeley 1997, s. 59–86. 
1116 „Negramotnost byla až do roku 1920, kdy vládu nad tímto krajem převzaly úřady československé republiky, 
přímo orientální (70 %, 80-90 %), hygienické poměry hrozné. V tomto smyslu patřila Podkarpatská Rus k východu 
a celý tento stav byl jen nutným výsledkem těžkého útisku předcházejícího režimu maďarského, který zde 
zanechal znamenité doklady úrovně své vlastní kulturnosti,“ uváděl například český antropolog Vojtěch Suk. 
VOJTĚCH SUK, Anthropologie Podkarpatské Rusi s některými poznámkami o lidských plemenech vůbec a 
methodách anthropologických, Brno 1932, s. 7. 
1117 K roli lékařství na „východě republiky“ v souvislosti s československou „civilizační misí“ viz V. SHMIDT, The 
Politics of Surveillance in the Interwar Czechoslovak Periphery. The Role of Campaigns Against Infectious Diseases, 
Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung 68/2019, s. 29–56. 
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přednesen na sociálně-lékařském sjezdu v Mukačevu v roce 1922, dále poukazuje na vzájemnou 

provázanost agendy školství a zdravotnictví. Jednotliví účastníci sjezdu, mezi nimiž byli vedle 

reprezentantů civilní správy experti a praktici z oblasti lékařství, školství a soukromých charitativních 

organizací (např. Červený kříž, Péče o mládež), kladli ve svých proslovech důraz na sociálně-preventivní, 

„profylaktická“ opatření. Sekci s názvem „Sociální fyziologie a hygiena dětského věku“, ve které zazněl 

návrh užhorodského inspektora, otevřel Josef Frantál1118 apelem na potřebu „sociální hygieny“, která 

měla bojovat s vysokou negramotností, absencí hygienických návyků a celkovou „primitivností“. Její 

konečný cíl měl ležet v zajištění „co možno nejvíce tělesně, mravně i sociálně silných individuí“.1119 

Nedílnou součást volání převážně národnostně českých expertů a praktiků po budování všestranné 

státní péče o mládež – v kontrastu k českým zemím, kde dominantní roli stále sehrávaly soukromé a 

polosoukromé, charitativní organizace – tvořil de facto eugenický1120 princip oddělení „zdravých“ či 

„silných“ dětí od „duševně, tělesně a mravně vadných“, pro něž měl stát vytvořit speciální ústavy.1121 

Právě eugenika, která v prostředí českých zemí našla většího uplatnění především na poli expertizy 

„úchylné mládeže“ a s ní související praxe speciální pedagogiky,1122 provazovala agendy zdravotnictví a 

školství. Podkarpatská Rus tedy nebyla pouze místem, kde československá administrativa podporovala 

vznik školských institucí pro rusínské, slovenské či židovské (nábožensky či národnostně) obyvatelstvo 

vedle existujících škol pro maďarskou a německou menšinu.1123 Podkarpatská Rus byla rovněž 

regionem, kde bylo podle expertů na rozdíl od českých zemí potřeba zcela nově vybudovat 

institucionální síť „úchylné mládeže“. Právě imaginace „východu republiky“ jako místa civilizační 

„zaostalosti“ a s tím souvisejícího morálního úpadku legitimizovala opakované požadavky na aktivnější 

přístup státu při budování této infrastruktury.1124 

 Skutečnost, že projev o potřebě státní péče o „cikánské“ děti, který přednesl užhorodský školní 

inspektor Karel Adam, byl na programu sociálně-lékařského sjezdu zařazen v sousedství referátů na 

téma „úchylných dětí“,1125 zrcadlila, v jakém diskurzivním rámci experti a úředníci dlouhodobě 

uvažovali o dětech „cikánů“. Jestliže dominantní obraz tyto obyvatele líčil jako „metlu venkova“, tj. 

skupinu podrývající normy moderní, civilizované a „spořádané“ společnosti, „cikánské děti“ byly 

logicky vnímány jako „děti úchylné“, nenormální: „rasově odlišné“ a/nebo civilizačně „zaostalé“. Pokud 

 
1118 Josef Frantál (1892–1961): lékař a úředník vyslaný po vzniku Československa na Podkarpatskou Rus; 
zakladatel Ústavu pro nevidomé v Mukačevu. 
1119 JOSEF FRANTÁL, Zdravotně sociální péče o mládež s ohledem na Podkarpatskou Rus, in: Sociálně-lékařský 
sjezd, s. 25–29. 
1120 Pojem eugenika zde používáme v širším smyslu jako soubor myšlenek, jež měly vést k biologickému 
(genetickému) „zušlechtění“ člověka. Takto pojatá definice eugeniky dále umožňuje tento myšlenkový směr 
rozdělovat na pozitivní, tj. rozšiřování „žádoucích“ znaků, a negativní, tedy omezování „nežádoucích“ znaků 
v lidské populaci. K meziválečnému kontextu eugeniky viz M. TURDA, Modernism and Eugenics. Ke vztahu 
eugeniky a konstrukci normality na přelomu 19. a 20. století viz L. J. DAVIS, Konstrukty normality. 
1121 Tamtéž, s. 29. 
1122 K eugenickému hnutí v českých zemích viz MICHAL ŠIMŮNEK, Eugenics, Social Genetics and Racial Hygiene: 
Plans for the Scientific Regulation of Human Heredity in the Czech Lands, 1900–1925, in: Blood and Homeland. 
Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940, (edd.) Marius Turda, Paul 
Weindling, Budapest 2007, s. 145–166. O vývoji pole „úchylné mládeže“ viz GABRIELA SATINOVÁ, Reprezentace 
„úchylky“ a strategie popularizace na stránkách časopisu „Úchylná mládež“ mezi lety 1925–1938, Diplomová 
práce na Fakultě humanitních studií UK, Praha 2013. 
1123 JANA BARTOŠOVÁ, JAN ŠIMEK, Školství na Podkarpatské Rusi, in: „Národní“ školství za první Československé 
republiky, (edd.) Tomáš Kasper, Dana Kasperová, Markéta Pánková, Praha 2018, s. 139-158; JAN RYCHLÍK, 
MAGDALÉNA RYCHLÍKOVÁ, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946, Praha 2016, s. 163–175. 
1124 Např. NA, f. MŠANO, invent. č. 1624, sign. 13, k. 1476, dopis Zemského úřadu v Užhorodě (23. 3. 1929) tamtéž, 
dopis Svazu učitelstva pomocných škol republiky Československé (16. 2. 1931); G. SATINOVÁ, Reprezentace 
„úchylky“ a strategie popularizace, s. 45–54. 
1125 JAN KLESTIL, Úchylné děti, in: Sociálně-lékařský sjezd, s. 49–50; KAREL HERFORT, Naše péče o děti duševně 
úchylné, in: Sociálně-lékařský sjezd, s. 51. 
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se o nich experti na poli „úchylné mládeže“ vyjadřovali, činili tak nejčastěji v souvislosti s kategorií dětí 

„mravně vadných“. Touto relativně volnou klasifikací označovali děti se „sociálními poruchami“, které 

ovšem popisovali prostřednictvím dobového biologizujícího a eugenickými myšlenkami 

prostoupeného jazyka. Příkladem „sociální poruchy“ tak byla „nekulturnost a zaostalost“ rodičů.1126 

Kategorie „rasy“, jež odkazovala k evolučně chápané civilizační hierarchii, se v tomto diskurzu více či 

méně překrývala s dobovým vnímáním „postižení“, resp. nezpůsobilosti. 

 Ilustrativním je v tomto směru dopis, který Školský odbor civilní správy Podkarpatské Rusi 

v říjnu 1923 odeslal na pražské ministerstvo školství a národní osvěty. Jeho autor – s největší 

pravděpodobností samotný vedoucí tohoto orgánu Josef Pešek1127 – se jeho prostřednictvím snažil 

odpovědět na otázku centrálního úřadu, jak vypadá „výchova cikánských dětí“ na Podkarpatské Rusi. 

Svoji odpověď zahájil odhady československých úředníků o počtu školou povinných „cikánských“ dětí. 

Na základě toho konstatoval, že z přibližně šesti set jich školy navštěvovalo pouze deset až dvanáct 

procent.1128 A ve svém líčení dále přešel k důvodům takového stavu: 

„Tato okolnost, že pouze malá část všech cigánských1129 dětí chodí do školy, vysvětluje se 

jednak vrozenou všemu cigánskému plemeni averzí k jakékoli spořádanosti a disciplíně, jednak 

také úžasnou bídou hmotnou, ve které největší část cigánů žije. Děti jsou doslova nahé i bosé 

v létě i v zimě. Mimo to, vlivem právě těchto neblahých poměrů, vylepšují cigánské rodiny 

velmi značně procento dětí tělesně i duševně nevyvinutých i degenerovaných, tedy 

nezpůsobilých pro normální vyučování.“1130 

Sociálně-ekonomické důvody tvořily v úvahách českých úředníků, školních inspektorů, lékařů i 

pedagogických expertů spolu s „rasovou“ odlišností „cikánů nerozpojitelný komplex, na základě něhož 

byly „cikánské“ děti vnímány jako „nezpůsobilé“, odlišné od normy – „normálních“ či „zdravých“ dětí. 

Z citovaného výroku je rovněž patrná hluboká provázanost představ o degeneraci, „postižení“ a 

prostoru Podkarpatské Rusi. 

 Úvahy nad „výchovou cikánů“ tudíž Josef Pešek spojoval s rozvojem školských institucí pro 

„úchylnou mládež“. Jako důležitou příčinu ovlivňující jejich školní docházku dotyčný úředník uváděl 

skutečnost, zda „cikáni“ v dané lokalitě žili v malém počtu či v osadě. „Jsou to hlavně děti těch 

cigánských rodin, které žijíce ojediněle s ostatním obyvatelstvem ponenáhlu se asimilují a přivykají 

zákonitému pořádku,“ pokračoval.1131 Úspěšnost procesu asimilace tak v jeho pojetí souvisela 

s početností, resp. rozptýlením „cikánů“ mezi „necikánskými“ obyvateli, nikoliv například sociálními a 

ekonomickými podmínkami v konkrétních „koloniích“. 

 Poněvadž procentuálně vyjádřené statistiky školní docházky tvořily jedno z nejdůležitějších 

měřítek úspěchu československého poslání na těchto územích, Školský odbor Civilní správy 

Podkarpatské Rusi ve svém dopise připouštěl, že stav „výchovy cikánů“ byl neuspokojivý. Na svou 

obhajobu ovšem uváděl, že se dosud věnoval „daleko naléhavější organizační práci na poli národního 

 
1126 JINDŘICH JANEČEK, Zločinnost mladistvých ve světle statistiky, Úchylná mládež 3/1927, s. 226–240; TÝŽ, Jak 
čeliti zločinnosti, in: Přednášky z nauky o mravně vadných, (ed.) J. Zeman, Praha 1928, s. 152–155. 
1127 Josef Pešek (1872–1924): učitel, školní inspektor a úředník; po vzniku Československa krátce na Ministerstvu 
školství a národní osvěty v Praze a od roku 1919 vedoucí Školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi 
v Užhorodě. 
1128 Državnyj archiv Zakarpatskoj oblasti – pobočka Berehovo (DAZO), f. 56 (Užhorodskij okružnij škilskij 
inspektorat), opis (op.) 3, sprava (sp.) 82, koncept dopisu Školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi 
v Užhorodě (2. 10. 1923, nestránkováno). 
1129 Namísto dobového označení „cikán“/„cikánský“ autor v celém textu dopisu důsledně používal slovenské 
jazykové varianty „cigán“/„cigánský“. 
1130 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, koncept dopisu Školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě 
(2. 10. 1923, nestránkováno). 
1131 Tamtéž. 
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školství“ a ve vztahu k „cikánům“ své snahy omezil na úsilí důsledně uplatnit povinnou školní docházku. 

I přes omezené výsledky český úředník pražské ministerstvo ujistil, že stávající situace byla přece jen 

lepší než v časech maďarské vlády, kdy „tyto děti do školy vůbec nechodily“.1132 

 Aby „živel cigánský nemnožil řady občanů antisociálních“ a aby se „cikánským“ dětem „dostalo 

řízené výchovy“, musel by stát podle Josefa Peška sáhnout k „radikální reformě“ a celou otázku řešit 

„od kořene“.1133 Opatřením na poli školství by podle něj musela předcházet opatření na poli sociální a 

zdravotní péče. Navrhoval, aby stát přijal aktivnější roli v péči o matky a kojence, která dosud ležela na 

soukromých institucích (Spolek pro ochranu matek a dětí v Užhorodu) tak, aby „od prvního počátku 

nové pokolení cigánské bylo přizpůsobováno podmínkám spořádaného života“.1134 To mělo znamenat, 

že nabízená hmotná a lékařská pomoc „cikánským“ matkám bude podmíněna udržováním čistoty, 

správným vyživováním dětí a také jejich výchovou. Ve vztahu k dospělým „cikánům“ pak český úředník 

navrhoval, aby „způsobilým cigánům“ státní orgány zajistily zaměstnání, například „ve veřejných 

podnicích v zemědělství“. Tímto způsobem měli být „připoutáni a zvykali [by] si určité stálé práci“, čímž 

by se čelilo „vrozené jim toulavosti“.1135 Případná státní pomoc „cikánům“ při stavbě nebo přestavbě 

jejich obydlí měla být podmíněna dodržováním stavebních, zdravotních či požárních předpisů. Při 

starosti o „cikánský“ dorost by měly státní orgány sledovat stejný cíl jako u dospělých, tj. aby si „zvykl 

a byl veden k řádné práci a pravidelnému zaměstnání“.1136 

 Stát měl podle Josefa Peška dbát o to, aby se „cikáni“ vyučili řemeslům a pouze těm, kteří by 

ve školách vynikali, by bylo umožněno další vzdělávání, aby šli příkladem. „Stálý dozor nad nimi rozumí 

se sám sebou,“ dodával ale vzápětí.1137 Teprve k těmto sociálně-zdravotním opatřením by se mohly 

následně přidat úpravy ve školství. Aby „již v útlém mládí byl paralyzován neblahý vliv cigánského 

prostředí“, považoval Pešek za žádoucí vybudovat pro předškolní a školou povinné děti síť „dětských 

zahrádek“ a opatroven. Co se týče docházky a výuky „cikánů“, konstatoval sice, že by měly být 

vzdělávány jako děti „jiných vrstev občanských“, avšak ve stejném okamžiku hovořil o „nebezpečí 

úhony mravní a zdravotní, které vznikalo by ze styku s dětmi cigánskými pro děti ostatní“.1138 Jestliže 

nevyhovující hmotné, tj. sociálně-ekonomické podmínky „cikánů“ bylo podle něj možné změnit 

poměrně snadno, na morální a hygienické „závady“, jež pramenily z jejich prostředí, by platily pouze 

„radikální prostředky“: „vyrvati děti z tohoto prostředí a jeho neblahého vlivu na ně“.1139 

 Avšak na toto nastíněné „ideální řešení“ nebylo podle dotyčného školského úředníka možné 

pomýšlet. „Šlo by o věc novou, nevyzkoušenou, o pokus o přetvoření přirozené povahy a vlastnosti 

celého cigánského kmenu,“ tvrdil Josef Pešek.1140 Navržené řešení údajně obsahovalo příliš veliké 

finanční riziko. Přesto tento úředník prosil centrální orgány, aby sociálně-zdravotním opatřením vůči 

„cikánům“ věnovaly větší pozornost než dosud. Na poli školství považoval za realizovatelné a potřebné 

„učiniti pokus se zřízením zvláštních pomocných tříd pro cigánské děti“ tam, kde se nacházeli větší 

romské osady, zejména v Užhorodu, Sevljuši (dnešní Vynihradiv) a Berehově. Tímto způsobem získané 

zkušenosti „při postupu výchovném a vyučovacím v těchto třídách“ by se později mohly zúročit při 

zřízení vychovatelen.1141 Několik stránek čítající návrh se přitom držel obecné intence civilizační mise, 

pro niž byl charakteristický procesuální a dočasný rozměr: „Všechna shora vzpomenutá opatření 

 
1132 Tamtéž. 
1133 Tamtéž. 
1134 Tamtéž. 
1135 Tamtéž. 
1136 Tamtéž. 
1137 Tamtéž. 
1138 Tamtéž. 
1139 Tamtéž. 
1140 Tamtéž. 
1141 Tamtéž. 
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považujeme za dočasná, a postupně by se rušila podle toho, jak by cigánský živel zvykal spořádanému 

a kulturnímu životu.“1142 

 S ohledem na rezoluci sociálně-lékařského sjezdu v Mukačevu v roce 1922 československé 

školské orgány na Podkarpatské Rusi a – jak uvidíme později – i na východním Slovensku nejpozději od 

školního roku 1923/1924 tlačily prostřednictvím lokálních školních inspektorátů na správu jednotlivých 

škol, aby zásady povinné šestileté školní docházky, která vyplývala ještě z uherských předpisů,1143 

vymáhaly nejen v případě dětí rusínské, maďarské, židovské, německé a československé národnosti, 

ale také u dětí „cikánských“. Taková situace panovala i v hlavním městě československé administrativy 

na Podkarpatské Rusi – v Užhorodu. Zde se nacházely přinejmenším dvě romské osady, resp. části, kde 

žil větší počet „cikánů“. Zatímco o prvním pamětníci a pamětnice hovořili prostě jako o „táboře“, druhý 

byl (a dodnes je) nazýván „Radvanka“.1144 Čeští úředníci se zaměřili hlavně na obyvatele „tábora“, který 

se nacházel na severovýchodním okraji města a kde mělo v roce 1927 ve 25 „chýších“ žít celkem 175 

„cikánů“.1145 Místní učitel a člen užhorodského městského zastupitelstva Pavel Fedor1146 podal již 

v roce 1923 návrh, aby se z budovy dětské opatrovny v tehdejší Berčenyiho ulici vytvořila „zvláštní 

třída“ pro „cikánské“ děti z této osady.1147 Avšak podle českého úředníka z referátu Ministerstva 

školství a národní osvěty v Užhorodu Josefa Šimka1148 tehdy většina městských zastupitelů neuznala, 

že „i pro cikánské dítě jest obec povinna vlastně vystavěti a zříditi školu“.1149 Podle něj hlasovali pro 

přijetí Fedorova návrhu „jen Rusíni, Češi a komunisté, ostatní byli proti (Židi a Maďaři)“.1150 

 Na základě tohoto neúspěchu se čeští úředníci v následujícím školním roce pokusili přijít 

s jiným plánem. „Cikánům“ oznámili, že pokud nechají své děti zapsat do slovenské obecní školy na 

tehdejším Drugetově náměstí, dostanou od užhorodské pobočky Československého červeného kříže a 

užhorodského magistrátu příspěvek, jenž náležel dětem z chudých rodin.1151 Finanční a materiální 

 
1142 Tamtéž. 
1143 J. BARTOŠOVÁ, J. ŠIMEK, Školství na Podkarpatské Rusi, s. 141. 
1144 CVH Malach, Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation (USC SF), vzpomínky Eugena Adama 39 944; 
Germiny Beniak 50 134; Boženy Buško 46 674; Iolany Tokar 43 593. „Tabor“ představuje zaužívaný výraz pro 
označení romských osad na současné západní Ukrajině. „Tábor“, který zmiňují pamětníci, tvořil součást čtvrtě 
„Šachta“. MICHAEL BENÍŠEK, Čtyři pohádky „slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny, Romano Džaniben 
21/2014, s. 113–141, zde s. 114–116. Romská osada v užhorodské čtvrti Radvanka existuje dodnes. 
1145 JOSEF ŠIMEK, Škola pro cikánské děti v Užhorodě, Úchylná mládež 3/1927, s. 134. 
1146 Pavel Stepanovič Fedor (1884–1952): veřejně činný rusínský učitel, spisovatel a literární kritik; aktivní člen 
Společnosti Alexandra Duchnoviče a Sdružení učitelů na Podkarpatské Rusi; před první světovou válkou působil 
na školách v Medzilaborcích a Snině, od roku 1920 v Užhorodu; v letech 1921–1922 okresní školní inspektor 
v Užhorodu a od roku 1922 působil na Školském odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi. 
1147 Fedor rovněž počítal s tím, že nezbytnou součást této instituce by tvořil internát. Ovšem zda tím měl na mysli 
úplné či částečné odebrání dětí z jejich rodin anebo pouze možnost dobrovolného pobytu v areálu školy po 
skončení vyučování, není jasné. PAVEL ŠT. FEDOR, Krátký nástin školství na Podkarpatské Rusi, in: Publikace pro 
zem Podkarpatská Rus, (ed.) Gustav Bianchi, Banská Bystrica 1932, s. 65–69, zde s. 68. 
1148 Josef Šimek (1888–1974): středoškolský učitel přírodopisu, matematiky a fyziky; po vzniku Československa 
působil na Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze; v roce 1924 jmenován na místo zemřelého Josefa Peška 
vedoucím Školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě, kde působil až do roku 1929; následně 
pracoval opět na Ministerstvu školství a národní osvěty a po druhé světové válce ve Výzkumném ústavu 
pedagogickém J. A. Komenského. 
1149 J. ŠIMEK, Škola pro cikánské děti v Užhorodě, s. 135. 
1150 Tamtéž. 
Josef Šimek zde svou promluvu zřejmě propojoval s dobově rozšířenou představou „židů“ z východního 
Slovenska a Podkarpatské Rusi jako vůči československé administrativě neloajální skupinou obyvatel, jež měla 
dříve profitovat z „maďarizace“. S. HOLUBEC, Mezi slovanskou vzájemností a orientalismem, s. 544; viz též 
REBEKAH KLEIN-PEJŠOVÁ, Mapping Jewish Loyalties in Interwar Slovakia, Bloomington 2015. 
1151 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Založení cikánské školy. Podle sdělení říd. učitele Magdó (nedatováno, 
strojopis). 
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podporu (učebnice a oblečení) však státní orgány podmínily dostatečnou školní docházkou. Výsledkem 

bylo přibližně patnáct či dvacet1152 „cikánských“ dětí, které ve školním roce 1924/1925 začaly chodit 

do slovenské obecní školy. Oproti představám úředníků a expertů však potíže nepůsobila školní 

docházka „cikánů“. Některé děti z osady totiž chodily i do jiných škol v Užhorodu.1153 Důvod, proč se 

správce slovenské školy Juraj Magdó během následujícího roku 1925/1926 rozhodl obrátit na referát 

Ministerstva školství a národní osvěty v Užhorodu s žádostí o povolení „k zařazení cikánských dětí do 

zvláštní cikánské třídy a o přidělení zvláštního učitele“,1154 spočíval v reakci rodičů neromských dětí. Ti 

se společným vyučováním nesouhlasili kvůli obavě, že se jejich děti od „cikánů“ nakazí „venerickými“ 

nemocemi.1155 Vedoucí nadřízeného orgánu Josef Šimek návrh správce podpořil.1156 Podle něj se totiž 

„cikánské“ dítě do „normální školy s normální osnovou (…) nehodilo pro odlišný způsob života rodičů, 

jinou výchovu (nevychovanost) i tradici“.1157 Šimek proto na začátku roku 1926 začal jednat se zástupci 

magistrátu města Užhorodu a Civilní správy Podkarpatské Rusi – českými úředníky – o možnostech 

vybudování samostatné školní budovy přímo v těsné blízkosti romské osady. 

 Když městské zastupitelstvo v Užhorodu tento krok v srpnu 1926 schválilo,1158 znamenalo to, 

že bude nést veškeré nemalé finanční náklady spojené jak s pozicí nového učitele, tak i s výstavbou 

nové školní budovy. Z toho důvodu, aby náklady co nejvíce snížili a současně „cikány“ přesvědčili o 

tom, že nová škola bude také jejich, doprovázela jednání mezi úředníky komunikace s obyvateli této 

romské osady, resp. jejími zástupci, které úředníci považovali za demokraticky volené představitele 

„cikánů“. Na důkaz toho, že „cikáni“ sami měli zájem o školní docházku svých dětí, je úředníci přiměli 

se zavázat k aktivní účasti na výstavbě školní budovy.1159 Během léta tak Romové v Užhorodu vyráběly 

cihly a za dohledu vládního komisaře města Užhorodu Jana Hrbka1160 přispěli k dokončení výstavby.1161 

Kromě toho úředníci vytvořili dokument, který byl stylizován jako prosba „cikánů“ z „tábora“ 

v Užhorodu prezidentské kanceláři v Praze o finanční příspěvek. „Pouze zvláštní cikánská škola, 

přizpůsobená docela zvláštním poměrům života cikánského lidu a duševním schopnostem cikánské 

mládeže, může vychovati z cikánské mládeže řádné občany státu a vhodné členy občanstvu,“ stálo 

v dokumentu,1162 který byl opatřen otisky prstů 38 dospělých Romů. O tom, že se jednalo především o 

výtvor zúčastněných úředníků, vedle zvolených formulací svědčí i skutečnost, že zapadal do jejich širší 

strategie: získat co nejvíce finančních prostředků od státních i soukromých institucí a tím snížit výdaje 

z městské kasy. 

 Nakonec město Užhorod získalo na stavbu a vybavení budovy celkem 30 tisíc korun z veřejných 

financí. Stavba přitom měla stát 45 či 65 tisíc.1163 Patnáct tisíc vyčlenilo Ministerstvo školství a národní 

 
1152 Srov. Tamtéž a J. ŠIMEK, Škola pro cikánské děti v Užhorodě, s. 135. 
1153 CVH Malach, USC SF, vzpomínky Eugena Adama 39 944. 
1154 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Založení cikánské školy. Podle sdělení říd. učitele Magdó (nedatováno, 
strojopis). 
1155 Tamtéž. 
1156 Tamtéž. 
1157 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, Věstník pedagogický 14/1936, s. 352-355, zde s. 352. 
1158 Cikánská škola v Užhorodě, Československá republika, roč. 247, č. 232, 25. 8. 1926, s. 5. 
1159 J. ŠIMEK, Škola pro cikánské děti v Užhorodě, s. 136. 
1160 Jan Hrbek (1879–1938): úředník a účetní; před první světovou válkou působil v obsazené Bosně na finančním 
oddělení; od roku 1922 sloužil jako vrchní účetní Státních lesů v Užhorodě; ve 20. letech jmenován vládním 
komisařem města Užhorodu, kde pracoval až do roku 1930; v letech 1930–1938 působil na ředitelství Státních 
lesů v Brandýse nad Labem a následně v Třeboni. 
1161 Např. CVH Malach, USC SF, vzpomínky Germiny Beniak 50 134. 
1162 Archiv Kanceláře prezidenta republiky v Praze (AKPR), f. fond Kanceláře prezidenta republiky, H holdy (KPR-
H), k. 3, žádost adresovaná Kabinetní kanceláři pana prezidenta republiky Československé (17. 9. 1926). 
1163 Čísla celkových výdajů na výstavbu se z různých zdrojů liší. Částku 65 tisíc korun uvádí úředník Josef Šimek 
(J. ŠIMEK, Škola pro cikánské děti v Užhorodě, s. 136), zatímco pražské ministerstvo hovořilo o 45 tisících (AKPR, 
f. KPR-H, k. 3, dopis Ministerstva školství a národní osvěty, 27. 9. 1926). 
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osvěty, pět tisíc přispěl guvernér Podkarpatské Rusi Anton Beskid a deset tisíc poslala i Kancelář 

prezidenta republiky, přestože ji ministerstvo školství požádalo o podporu ve výši 15 tisíc korun. O výši 

příspěvku se totiž v rámci této kanceláře vedla debata. Ačkoliv úředník Jindřich Říha1164 uvedl, že „cikáni 

a pravidelné školní vyučování ve vlastní třídě – je myšlenka velmi zajímavá a zasluhuje podpory,“ 

namísto žádaných patnácti tisíc navrhl poskytnout o pět tisíc korun méně.1165 Podle samotného 

kancléře Přemysla Šámala pak mělo stačit pouze pět tisíc korun. Diskusi nicméně uzavřel T. G. Masaryk. 

„Pan prezident rozhodl, že 10 000 Kč stačí,“ zaznamenal na okraj dokumentu Říha.1166 I přes značnou 

míru státních financí ovšem město Užhorod zřejmě nebylo spokojené s celkovou výší nákladů. Poté, co 

byla výstavba budovy dokončena, předalo ji město do správy tamní slovenské škole k užívání. Dva čeští 

úředníci zastupující zájmy města a civilní správy se dne 17. prosince 1926 se správcem slovenské školy 

dohodli, že škola bude městu platit roční nájemné ve výši pěti set korun.1167 Proti tomu se však ostře 

ohradilo pražské ministerstvo školství. Argumentovalo, že šlo o školu, kterou měla podle platné 

legislativy zřídit obec sama, bez jakékoliv podpory. A přestože město Užhorod na její výstavbu obdrželo 

státní „subvence“, nyní za ní ještě žádá nájem. Celou záležitost proto měli úředníci na Podkarpatské 

Rusi znovu projednat, aby město „převzalo úhradu veškerého nákladu“.1168 

 Definitivní rozhodnutí o vzniku „zvláštní třídy“ pro „cikánské“ děti v Užhorodu padlo dne 4. 

října 1926. Záměr tehdy na svém zasedání schválila Meziministerská komise pro zřizování a budování 

národních škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Vytvořená třída měla být přičleněna jako „pobočná“ 

k československé obecné škole v Užhorodu se sídlem na Drugetově náměstí.1169 Malý školní komplex, 

který tvořila budova, včetně bytu pro školníka, několika záchodů, koupelny a malé kuchyně, školní dvůr 

(hřiště) a studna s pumpou,1170 měl pro romské děti a jejich rodiče tu výhodu, že nemuseli chodit daleko 

do školy. Ve škole také děti od Československého červeného kříže dostávaly zdarma jídlo a oblečení; 

učebnice i sešity si musely platit.1171 Z pohledu úředníků takové opatření sloužilo k regulaci kontaktů 

mezi romskými a neromskými dětmi a v podstatě zvyšovalo izolaci osady od zbytku města.1172 

 Těsně před koncem kalendářního roku 1926, 22. prosince, proběhla v „táboře“ oficiální 

ceremonie spojená s předáním nové školní budovy do rukou správce slovenské obecné školy.1173 Čeští 

úředníci, kteří se při vzniku vyčleněné třídy pro „cikánské“ děti v Užhorodu angažovali, událost pojali 

jako slavnost, jež dokazovala „moderní“, „pokrokový“ a „demokratický“ charakter československého 

panství na Podkarpatské Rusi. Kromě rozmanitých českých úředníků a čelných představitelů 

československé administrativy dostali pozvánky také zástupci domácího i zahraničního tisku.1174 Hlavní 

řeč přednesl Josef Šimek. Nejprve upozornil na pedagogický význam „školy pro cikány poukázav na 

zvláštní jich charakter“ a následně vytvořenou třídu označil za ojedinělý a výjimečný pokus „v tomto 

oboru výchovy“ v celé Evropě.1175 Poté dostal slovo nový učitel české národnosti Josef Šesták. Ten své 

 
1164 Jindřich Říha (1881–?): úředník Kanceláře prezidenta republiky; přednosta referátu pro školství; správce 
sbírky uměleckých děl T. G. Masaryka. 
1165 AKPR, f. KPR-H, k. 3, poznámky na okraji dopisu Ministerstva školství a národní osvěty (27. 9. 1926). 
1166 Tamtéž. 
1167 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, protokol sepsaný dne 17. prosince 1926 na magistrátě hlavního města Užhorodu. 
1168 NA, f. MŠANO, invent. č. 1624, sign 13, k. 1480, dopis Ministerstva školství a národní osvěty (18. 1. 1927). 
1169 AKPR, f. KPR-H, k. 3, dopis Ministerstva školství a národní osvěty (9. 10. 1926). 
1170 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, protokol sepsaný dne 17. prosince 1926 na magistrátě hlavního města Užhorodu. 
1171 Pamětnice Germina Beniak v 90. letech vzpomínala na „sestry Červeného kříže“, které jim jídlo rozdávaly 
(CVH Malach, USC SF, vzpomínky Germiny Beniak 50 134). Obědy vařily dvě dobrovolnice z Užhorodu (DAZO, 
f. 56, op. 3, sp. 82, nedatovaný rukopis Cikánská škola. Inspekce). 
1172 Srov. naopak Eugen Adam, pamětník, který navštěvoval jinou školu v Užhorodu, uváděl, že navázal mnoho 
kontaktů s neromskými žáky. Společně hrávali fotbal či volejbal. CVH Malach, USC SF, vzpomínky Eugena Adama 
39 944. 
1173 AKPR, f. KPR-H, k. 3, dopis Civilní správy Podkarpatské Rusi (30. 12. 1926). 
1174 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, strojopisný seznam adresátů pozvánky (15. 12. 1926). 
1175 AKPR, f. KPR-H, k. 3, dopis Civilní správy Podkarpatské Rusi (30. 12. 1926). 
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budoucí žáky a žákyně oslovil ve slovenštině. Jeden z nich zazpíval píseň „Tatíčku starý náš“ a další 

zahrál na housle slovenskou hymnu. Český úředník pověřený sepsáním zprávy pro nadřízené orgány 

uvedl, že událost učinila na všechny přítomné dobrý dojem, „zejména fakt, že ku slavnosti přišly 

cikánské děti umyté a dosti slušně ošacené“.1176 

 Skutečnost, že hygiena hrála při konstrukci civilizačních hierarchií ústřední roli,1177 dokládalo i 

zaměření pozornosti tvůrců a prvních návštěvníků školy na existenci koupelny s vanou,1178 která tvořila 

součást školního komplexu. Zde byly děti před začátkem vyučování pravidelně koupány.1179 Cíl tohoto 

nestandardního opatření spočíval nejen v zajištění norem čistoty, nýbrž zejména ve výchově k pořádku 

a disciplíně, protože „cikánské“ děti úředníci charakterizovali absencí kázně.1180 Také ne/čistotu čeští 

úředníci obdobně jako nedostatečnou školní docházku či stav obydlí vysvětlovali sociálně-

ekonomickými podmínkami, ale především celkovou charakteristikou „cikánů“ jakožto „rasy“. V tomto 

směru i v meziválečném Československu – podobně jako v jiných státech Západu s jejich koloniálními 

panstvími – jiná než „bílá“ barva kůže asociovala nečistotu.1181 

 Obdobně nestandardní jako samostatná koupelna v komplexu třídy vyčleněné pro „cikánské“ 

děti byla i učební osnova. Ačkoliv Meziministerská komise pro zřizování a budování národních škol na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi ve svém rozhodnutí z října 1926 uváděla, že osnova nově vytvořené 

třídy „bude stejná jako učebná osnova jednotřídní školy normální, ale s menšími požadavky“,1182 Josef 

Šimek se při tvorbě osnov řídil především „rozdíly mezi cikány a dětmi ostatními, ať po stránce 

psychologické či sociální“.1183 V jeho úvahách stály romské děti zcela v kontrastu k „průměrnému 

našemu dítěti“: žily na „periferii města i kultury a civilizace, v prostředí primitivním, sice již usedlém, 

ale přece jen s tradicemi a sklony kočovnými, toulavými“.1184 Z toho důvodu při tvorbě osnov vycházel 

z učebních pomůcek jak pro třídy pokusné (reformní), tak i pomocné,1185 tj. třídy vyčleněné na obecních 

školách pouze pro děti „slabomyslné“, jež údajně brzdily vyučování.1186 Romské děti navštěvující třídu 

v Užhorodu se tedy v perspektivě českých úředníků nacházely mezi „normou“ a „úchylkou“. Pro svou 

„rasovou“ odlišnost a ze sociálních důvodů sice byly zcela odlišné od „normálních“, „průměrných“, 

„zdravých“ dětí, avšak zároveň v kontrastu k „úchylným“ dětem jim úředníci připisovali alespoň 

potenciál postupně se „normálním“ dětem přiblížit. 

 
1176 Tamtéž. 
1177 K tomu viz ALISON BASHFORD, Imperial Hygiene. A Critical History of Colonialism, Nationalism and Public 
Health, Basingstoke 2004. 
1178 NA, f. MZV-VA, sign. N9, k. 2328, například výstřižky článků A New School For Tziganes. Compulsory Ablutions 
z novin The Observer (30. 12. 1928) a The Gipsy School in Czechoslovakia z periodika Schoolmistress (15. 9. 1927). 
1179 AKPR, f. KPR-H, k. 3, Civilní správa Podkarpatské Rusi Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze (30. 12. 
1926). 
1180 Např. K. ADAM, Zpráva k návrhu organisace výchovy cikánské mládeže; J. ŠIMEK, Škola pro cikánské děti 
v Užhorodě. 
1181 Praxe mytí „cikánů“ z důvodu jejich údajně charakteristické nečistoty byla uplatňována například v Maďarsku 
ještě dlouho po skončení druhé světové války. BOGLÁRKA BAKÓ, The Bathing of the “Dirty”: A Forgotten Forced 
Bathing in Hungary, Acta Ethnographica Hungarica 59/2014, s. 191–210. K tématu nuceného koupání 
v souvislosti s kategorií „rasy“ např. ALEXANDRA MINNA STERN, Buildings, Boundaries, and Blood: Medicalization 
and Nation-Building on the U.S.-Mexico Border, 1910–1930, The Hispanic American Historical Review 79/1999, 
s. 41–81. 
1182 AKPR, f. KPR-H, k. 3, dopis Ministerstva školství a národní osvěty (9. 10. 1926). 
1183 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Škola pro cikánské děti v Užhorodě. Osnovy. Úvodní poznámky 
(nedatováno, nestránkováno). 
1184 Tamtéž. 
1185 Tamtéž. 
1186 Instituce pomocných tříd vycházela ze zákona habsburské monarchie z roku 1905. Zřizovány byly na náklady 
obce, zpravidla jako samostatné školy, pro děti, které místní lékař označil za „slabomyslné“ – nehodící se do 
„normální“ školy. JANA BARTOŠOVÁ, MAGDALÉNA ŠUSTOVÁ, JAN ŠIMEK, Vzdělávat všechny – „pomocné“ školy 
v ČSR, in: „Národní“ školství za první Československé republiky, s. 85–105. 
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 S ohledem na tolik zdůrazňovanou toulavost „cikánů“ a jejich nechuť k práci navrhoval Šimek 

zkrácení délky vyučovacích hodin a důraz na praktickou výuku. Zatímco chlapci se měli učit různým 

řemeslům, dívky byly vedeny k „ženským ručním pracím“, tedy k péči o domácnost. Velký význam 

rovněž přisuzoval hře na housle, kterou se měla prokládat běžná výuka.1187 Z celkových 22 vyučovacích 

hodin Šimek osm vyčlenil na výuku jazyka. Na první místo však místo čtení a psaní stavěl občanskou 

nauku a výchovu. Děti se měly učit například „chování k jiným lidem“ či „péči o sebe“, kam spadala 

„péče o tělesnou čistotu (pravidelné umývání, dozor na čistotu oděvu)“, úklid ve třídě, pozdravy, 

zdvořilost atd.1188 Čtyři hodiny měly být věnovány hudební výchově, tedy zpěvu a hře na housle. 

Počítání vyčlenil tři hodiny a po dvou hodinách výuce náboženství, tělesné výchově a ručním 

výchovným pracím.1189 

 Disciplinace odehrávající se v této třídě měla odlišný charakter než na obecních školách. 

Učitelův cíl zde byl definován jako převýchova „cikánů“ s jejich líčenými charakteristickými vlastnostmi 

ve členy „spořádané“ společnosti československých občanů. Rozdíl oproti jiným školám spočíval 

v důrazu na vštěpování pořádku a disciplíny, jež pro české úředníky a pedagogy reprezentovaly klíčové 

prvky civilizace. „Cikánská“ škola v Užhorodu tudíž představovala arénu,1190 ve které českoslovenští 

učitelé debatovali o pokroku konkrétních romských dětí a jejich přibližování se normě – obrazu 

„normálních“, českých dětí. Aby mohl takový proces komplexně hodnotit, měl učitel kromě jiných 

povinností vést o každém žákovi a žákyni výkaz, kam by zaznamenával jejich duševní i tělesný vývoj.1191 

Každé čtvrtletí ještě musel podat nadřízeným orgánům zprávu, ve které celkový pokrok třídy hodnotil. 

V nich se zřetelně zrcadlilo podřazení vyučovací role této pedagogické instituce výchovným 

(civilizačním) prvkům. Vedle centrální pozice školní docházky učitel věnoval pozornost tomu, jak si žáci 

a žákyně osvojovali normy morálky a čistoty. Například v prvním vyučovacím roce 1927 učitel uváděl, 

že si děti dokázaly osvojit hygienické návyky, toužily se dále učit a „zmenšena byla i cikánská 

dotěrnost“.1192 Na počátku roku chtěly zpívat „cikánské písně (…), které nebyly vždy mravně 

nezávadné“, kdežto na konci roku již zpívaly československou hymnu.1193 

 Takové hodnocení přispívalo k tomu, že romské děti navštěvující vyčleněnou třídu v Užhorodu 

v očích převážně českých úředníků, učitelů, ale i širší veřejnosti reprezentovaly v zástupné zkratce 

celou skupinu obyvatel – „cikány“. Tímto způsobem ostatně uvažoval i samotný „architekt“ školy Josef 

Šimek: 

„Škola nemá tradici, nemá vzoru. Jedná se o pokus, kdy zase chceme zkrotit vlastnosti národa, 

jež zkrotit nepodařilo se ani přírodě, ani zákonům. V tom tedy je (…) a v něm leží práce 

učitelova. Spoléhám na Vás, že vykonáte, co vykonat se dá [,] a že záznamy o své první práci 

přispějete k vyjasnění velikého problému výchovného.“1194 

V této součásti proslovu tak „cikány“ vykreslil způsobem, jenž zapadal do policejního obrazu „metly 

venkova“, kterému však svou celkově optimistickou vizí dodával dynamiku. Opakované označování 

vybudované třídy za pokus pak pedagogický diskurz výrazně přibližovalo dobové kriminologii, v jejímž 

 
1187 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 356. 
1188 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Škola pro cikánské děti v Užhorodě. Osnovy. Úvodní poznámky 
(nedatováno, nestránkováno). 
1189 Tamtéž. 
1190 Zde čerpám inspiraci z práce americké historičky Jacqueline Fear-Segal, která analyzovala praxi speciálních 
škol pro děti původních obyvatel Ameriky. JACQUELINE FEAR-SEGAL, White Man’s Club. Schools, Race and the 
Struggle of Indian Acculturation, Lincoln 2007. 
1191 Tamtéž, dokument Škola pro cikánské děti v Užhorodě. Osnovy. Úvodní poznámky (nedatováno, 
nestránkováno). 
1192 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 354. 
1193 Tamtéž. 
1194 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Cikánská škola v Užhorodě (nedatováno, nestránkováno). 
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poli vedli policejní experti i policisté z terénu diskusi o možnostech „napravitelnosti“ a asimilace 

„cikánů“ v Československu. Jazyky experimentu a napravitelnosti k sobě měly poměrně blízko. 

Testovací charakter třídy pregnantně vyjadřuje zmínka Josefa Šimka o tom, že učitel ve škole několikrát 

záměrně „zapomněl“ cigarety a peníze, aby zjistil, zda je některé z dětí neukradne. Když se tak nestalo, 

přičítal to na vrub právě výchově, které se dětem dostalo ve škole.1195 Škola v Užhorodu proto dodávala 

sílu kriminologickým úvahám o tom, že alespoň „cikánské“ děti „na východě republiky“ jsou 

napravitelné (viz kapitolu 2). 

 „Východ republiky“ představoval specifický prostor, který legitimizoval speciální přístup 

československé administrativy k výkonu státní správy. Podkarpatská Rus a částečně i (východní) 

Slovensko se v době první republiky staly pomyslnou laboratoří československé modernity;1196 místem, 

kde se utvrzovaly klíčové symboly nového státu, mezi něž patřila humanita, demokracie, civilizace, 

občanství, ale i státní sociální a zdravotní péče, a jejich hranice. Symbolická geografie meziválečného 

Československa ospravedlňovala aplikaci jiných, experimentálních postupů, které se následně mohly 

přenášet i do dalších částí tohoto státního celku, zejména do českých zemí.1197 Cikánská“ třída v tomto 

směru tvořila jeden z mnoha různých „experimentů“ státních orgánů: pokus o „zkrocení“ údajně 

zaostalých „cikánů“. „Východ republiky“ však nepředstavoval reálné ani pomyslné vakuum, tedy 

prostředí, ve kterém by nové postupy (pokusy) zůstaly zcela v rukou jejich tvůrců. Experimenty výrazně 

formovali, přetvářeli či dokonce zpochybňovali ti, na něž tyto speciální přístupy československé 

administrativy měly mířit, tj. obyvatelé Podkarpatské Rusi včetně Romů. 

 S ohledem na skutečnost, že vyučování na škole učitel Šesták zahájil jen několik měsíců 

předtím, než četníci v Moldavě nad Bodvou zadrželi tamní „loupežnou bandu“ (viz kapitola 4) a než 

státní orgány v jižních Čechách přikročily k „očištění“ regionu od „metly venkova“ (viz kapitolu 5), stala 

se třída v Užhorodu také „pokusem“, který českoslovenští představitelé využívali při snaze doložit před 

zahraniční veřejností vyspělý charakter státu. Konkrétně v červenci 1928, když se blížilo soudní 

přelíčení s obžalovanými „cikány“ v moldavském procesu, se ministerstvo zahraničních věcí obrátilo na 

školské úřady s tím, aby mu poskytly informace o tom, co se podniklo ke „zvýšení kulturní úrovně 

cikánského obyvatelstva“.1198 Získanými informacemi a poukázáním na „zaostalost obyvatelstva za 

starého maď. režimu“ chtěl zmíněný resort čelit možným útokům na československou administrativu 

na Slovensku a Podkarpatské Rusi.1199 Kombinace experimentálního rozměru školy spolu s využitelností 

při argumentaci o modernosti meziválečného Československa ve vztahu k zahraničí z „cikánské“ třídy 

v Užhorodu současně vytvářela výkladní skříň československé administrativy na Podkarpatské Rusi. 

Škola se tak opakovaně dostávala na strany celostátního československého i zahraničního tisku a lákala 

domácí i zahraniční experty z oblasti pedagogiky, kriminologie i antropologie či čelné představitele 

státu.1200 

 Další aspekt vybudované školy souvisel s tím, jak úředníci hovořili o cíli této instituce. 

„Darovaný obnos bude základem pro povznesení kultury mezi zdejšími cikány, aby se tito stali jednou 

řádnými a loajálními občany naší republiky,“ děkoval magistrát města Užhorodu prezidentské kanceláři 

 
1195 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 355. 
1196 Metafora laboratoře byla v dobovém myšlení pevně svázána s kolonialismem i orientalizujícími a 
balkanizujícími diskurzy. O možnostech a limitech jejího využití při výzkumu např. FREDERICK COOPER, 
ANN LAURA STOLER, Between Metropole and Colony. Rethinking a Research Agenda, in: Tensions of Empire, s. 
1–56, zde s. 5. 
1197 Tento přenos je v dosavadní literatuře dokumentován zejména u systému lékařské péče a budování 
nemocnic. HANA MÁŠOVÁ, Nemocniční otázka v meziválečném Československu. Moderní pojetí role nemocnice, 
jak se formovalo a postupně realizovalo v období první republiky, Praha 2005. 
1198 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B.I.8, k. 28, opis dopisu „Moldavští cikáni před soudem“ Ministerstva 
zahraničních věcí (12. července 1928). 
1199 Tamtéž. 
1200 Viz periodické zprávy o „cikánské“ škole uložené v DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82. 



166 
 

v listopadu 1926.1201 Civilizační mise mezi „cikány“ v Užhorodu tudíž měla vést nejen k převýchově 

„cikánů“ v občany a členy „spořádané“ společnosti, ale také v loajální příslušníky Československé 

republiky. Na „východě republiky“ souviselo chápání loajality zejména s předchozím politickým 

režimem a používáním maďarského jazyka.1202 Při zápisu „cikánských“ dětí z „tábora“ v Užhorodu do 

tamní slovenské školy ze strany českých úředníků od roku 1923 tak hrál jistou roli také národnostní 

kalkul – snaha snížit celková čísla obyvatel, kteří by se potenciálně mohli hlásit k maďarské národnosti, 

tj. menšině, jež byla líčena jako zdroj historického útisku rusínského a slovenského obyvatelstva. 

Z výpovědí pamětníků i českých úředníků vyplývá, že obyvatelé dotyčné romské osady v Užhorodu 

ovládali více jazyků. Vedle romštiny, jež pro ně byla jazykem každodenního, domácího použití,1203 to 

byla jak maďarština,1204 tak i slovenština, resp. „pokažený východoslovenský dialekt“,1205 jak se vyjádřil 

jeden z učitelů ve škole. Z toho důvodu se místním Romům volba mezi slovenskou a maďarskou školou 

mohla jevit jako do značné míry pragmatická, což vyjadřoval dopis adresovaný školskému odboru 

Civilní správy Podkarpatské Rusi ze září 1926: 

„Dovoluji si prositi jménem obyvatelů cikánské kolonie, aby vyučovacím jazykem na této škole 

byl zaveden jazyk československý [,] a to z těch důvodů, že část našich dětí již navštěvuje školu, 

kde jest jazyk československý vyučovacím jazykem a dále vzhledem k panujícím poměrům na 

Podk. Rusi jsme přesvědčeni, že pouze vyučování na naší škole v jazyku československém bude 

míti v budoucnosti náležitého významu.“1206 

Ačkoliv se jednalo o dopis s největší pravděpodobností sepsaný českými úředníky z Referátu 

Ministerstva školství a národní osvěty v Užhorodu, je z něj patrné, že rozhodnutí pro „československý 

vyučovací jazyk“ je výsledkem volby. Ta slouží jako důkaz loajality „cikánů“ coby československých 

státních příslušníků a víry v existenci tohoto státního útvaru. Naproti tomu ze strany českých úředníků 

byl výběr slovenštiny pro československou civilizační misi jediným logickým řešením. Meziválečné 

Československo sice představovalo stát mnoha národností, ale současně byly jeho základy vybudovány 

„revolučním“ úsilím československého národa a ospravedlňovány koncepcí čechoslovakismu. 

 Určitý význam patrně sehrál také pozitivní stereotyp „cikánů“ hudebníků, který 

v meziválečném Československu mohl místo začlenění do občanského kolektivu sloužit spíše 

k vytěsňování „cikánů“ mimo národní společenství na základě asociace s maďarským jazykem a 

„maďarizací“ (viz kapitolu 3). V kontrastu k této praxi nabídla škola v Užhorodu odlišný obraz. 

Rozšířená výuka hudby spolu s prestižní pozicí výkladní skříně československé administrativy na 

Podkarpatské Rusi ve 30. letech vedla k opakovaným veřejným vystoupením žáků a žákyň „cikánské“ 

třídy jak v Užhorodu, tak i v jiných městech Podkarpatské Rusi (Mukačevo/Munkács a Perečín/Perečyn) 

a východního Slovenska (Košice a Michalovce). Během školního roku 1931/1932 například vystoupili 

v městském divadle v Užhorodu. Tehdejší učitel Hegedüš k tomu poznamenal: 

 
1201 AKPR, f. KPR-H, k. 3, dopis Magistrátu města Užhorodu (27. 11. 1926). 
1202 K tématu loajality a představ „maďarizace“ na území Slovenska např. LESLIE M. WATERS, Adjudicating 
Loyalty: Identity Politics and Civil Administration in the Hungarian-Slovak Borderlands, 1938-1940, Contemporary 
European History 24/2015, s. 351–374. 
1203 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek 
k desetiletému jubileu (nedatováno). V současnosti hovoří na západní Ukrajině romsky pouze velmi malá část 
Romů (cca 20 %). Pro více než polovinu z nich představuje mateřský jazyk maďarština. M. BENÍŠEK, Čtyři pohádky 
„slovenských“ Romů ze Zakarpatské Ukrajiny, s. 114. 
1204 O používání maďarštiny například při jednání se státními úřady svědčí maďarsky psaná stížnost obyvatele 
osady Jána Bukó, z roku 1928, kterou si čeští úředníci museli nechat přeložit do češtiny. DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, 
dopis Jána Bukó (3. 5. 1928). 
1205 Tamtéž, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1931/1932 (nedatováno). 
1206 NA, f. MŠANO, invent. č. 1624, sign. 13, k. 1480, dopis Jánoše Bukó (16. 9. 1926). 
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„Duševní život cikánů, plný tužeb a nadějí, velmi dobře charakterizují jejich cikánské písně. 

Prozrazují temperament a nespoutanou vášeň. Využívaje těchto melodicky krásných písní 

učitel nacvičil několik jednoduchých a tématem z cikánského života vzatých divadelních her, 

které cikáni předvedli i veřejnosti s pěkným úspěchem.“1207 

Vystoupení tedy ve vztahu k publiku využívala dobového romantizujícího stereotypu „cikánů“. Ve 

stejném okamžiku ovšem tato vystoupení vyvazovala dosavadní obraz „cikánských“ hudebníků ze 

spojení s maďarštinou a „maďarizací“, protože žáci a žákyně školy v Užhorodu používali při divadelních 

hrách slovenštinu a vedle „cikánských písní“ hráli i slovenské.1208 Koncerty, divadelní hry i rozhlasové 

vstupy rozvíjely takové nové pojetí „cikánství“ jako svého druhu folklorní specifičnosti „východu 

republiky“. Jinak řečeno, odlišnost, kterou českoslovenští úředníci, experti i novináři popisovali spíše 

prostřednictvím kategorie „rasy“ a která se údajně projevovala celkovou „zaostalostí“ této skupiny 

obyvatel, měla „cikánská škola“ přetvářet v projev regionální kulturní rozmanitosti. Ta náležela 

k prostoru „východu republiky“, jehož obyvatelstvo čeští antropologové, podnikající na východní 

Slovensko a Podkarpatskou Rus své „expedice“, považovali za etnicky výrazně roztříštěné.1209 Používání 

slovenského jazyka a slovenských písní pak těmto vystoupením dodávalo deklaratorní rozměr. Tímto 

způsobem romští žáci a žákyně manifestovali loajalitu vůči československému státu. V obecné rovině 

vystoupení přispívala k legitimizaci nejen instituce „cikánské“ školy jakožto speciální vyčleněné třídy, 

ale také samotného československého panství v regionu, jelikož i ti obyvatelé, již byli vnímáni jako 

civilizačně „zaostalá“ skupina, pod československou správou dokázali nacvičit a sehrát divadelní hru, 

koncert či taneční vystoupení. 

 Návštěvy domácích i zahraničních expertů, novinářů a politiků, veřejná vystoupení dětí či 

ohlasy v tisku vedly české úředníky i samotné učitele během 30. let a zejména v souvislosti s desátým 

výročím této instituce k tomu, že její působení považovali za úspěch.1210 Josef Šimek v roce 1936 se ve 

svém jubilejním článku zmiňoval nejen o počtech dětí, jež školou prošly, nýbrž také o celém „táboře“. 

Děti prý přestaly žebrat, „chýše“ byly opraveny a mezi nimi dokonce vysázeny stromy.1211 

Proklamovaný efekt civilizační mise zachytila v sérii fotografií česká antropoložka Marie Nováková, 

která v osadě prováděla výzkum ke své disertační práci.1212 Vedle sekundárního sběru etnografických 

údajů se zaměřila primárně na měření tělesného vzrůstu, tvaru obličeje a lebky a pigmentace romských 

dětí i jejich rodičů. Jednotlivé fotografie, které pořídila, tvořily logické dvojice, pomocí nichž Nováková 

inscenovala situaci „před“ zřízením „cikánské školy“ a „po“ něm.1213 Například fotografie opatřená 

komentářem „cikánský hoch z užhorodské osady před založením cikánské školy“ zobrazuje chlapce 

oblečeného do evidentně nevyhovujícího a otrhaného oblečení, jak s nataženou rukou na zápraží domu 

žebrá. Po této fotografii následuje portrét chlapce v přiléhavém oblečení, který pózuje před dřevěným 

plotem školní budovy. Popisek „žák užhorodské cikánské školy“ nenechával tehdejší obecenstvo na 

pochybách o významu československé administrativy v Užhorodu. Podobně byly zinscenovány také 

další dvojice ztvárňující jak samotné „cikány“, tak jejich obydlí. Na místo nahých dětí a polorozbořených 

„chat“ nastupují dobře oblečení obyvatelé a domky s pevnou střechou. Ačkoliv samotná instituce školy 

v sobě od zavedení školní docházky vždy obsahovala jak prvek výuky, tak i výchovy, v případě vyčleněné 

 
1207 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1931/1932 (nedatováno). 
1208 Tamtéž, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1932/1933 (nedatováno). 
1209 Např. V. SUK, Anthropologie Podkarpatské Rusi. 
1210 Např. J. ŠIMEK, K desetiletí cikánské školy v Užhorodě, Romano Džaniben 20/2013, s. 89–95. 
1211 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 355. 
1212 Součástí příloh této disertační práce dodnes zůstaly také v igelitu zatavené vzorky vlasů, které Nováková 
odebrala několika dětem užhorodské školy. MARIE NOVÁKOVÁ, Cikáni v Užhorodě. Anthropologický 
aethnologický nástin prováděný v roce 1938, Praha 1949. 
1213 V rámci dobového kontextu a v souvislosti s vizualizací asimilace patřily fotografie vytvářející narativ „před“ 
a „po“ k běžně používanému žánru. K tomu např. J. F. SEGAL, White Man’s Club, s. 166–169. 
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třídy pro „cikánské“ děti v Užhorodu byla výuka zcela upozaděna na úkor zvýraznění její druhé role. 

Stala se takřka výlučně nositelkou civilizačního pokroku a občanské „spořádanosti“, tj. moderního stylu 

života v meziválečném Československu. 

 Pod povrchem kladného hodnocení však lze vysledovat vnitřní pnutí při hodnocení školy 

různými aktéry s jejich odlišnými představami o cílech školy. Pozitivní hodnocení se v interních 

materiálech objevovala nejčastěji v pravidelných zprávách jednotlivých učitelů, které byly určeny 

nadřízeným orgánům. Zejména některé ze zpráv z prvních let existence školy obsahovaly příznačné 

budovatelské nadšení učitelů: „V novém školním roce 1928/29 bude nutno v započaté práci s novými 

silami a zdravými myšlenkami pokračovati, abychom zaostalý, bídný a společností stále odstrkovaný 

lid povznesli výš a výš!!!“1214 Optimismus se rovněž projevoval důrazem na stále větší a větší 

přibližování „normálním“ školám.1215 Proti tomu však stály opakovaně artikulované problémy 

s vyučovacím jazykem. Učitelé negativně hodnotili, že ačkoliv se s dětmi ve škole snažili komunikovat 

pouze ve slovenštině, museli někdy sáhnout k „cikánštině“.1216 Vzhledem k tomu, že romštinu učitelé 

považovali za „žargon“1217 či „nářečí“1218, usilovali o to, aby při škole vznikla ještě velká místnost, kde 

by děti vypracovávaly domácí úkoly a kde by byly „přinuceny“ používat výhradně slovenštinu.1219 Učitel 

Hegedüš se dokonce vrátil k původnímu plánu Pavla Fedora z roku 1923 na zřízení opatrovny,1220 tj. 

instituce, kde děti pod dohledem školeného personálu trávily čas až do večerních hodin.1221 Vina za 

používání romštiny v domácnostech byla kladena rodičům, kteří údajně nebyli „ještě přizpůsobeni 

dnešnímu rodinnému, společenskému a mravnímu, kulturnímu životu“.1222 

 V souvislosti s vyučovacím jazykem a hodnocením života rodičů se tak do optimistických 

hodnocení vkrádala myšlenka, kterou obsahoval původní návrh na „řešení výchovy cikánů“ z pera 

Josefa Peška z roku 1923: možnost odebírání dětí nebo jejich co největší izolace z jejich rodinného 

prostředí. Negativní hodnocení dosavadní výuky slovenštiny celkově brzdilo původní optimismus a přes 

všechny deklarace o přibližování osnovy třídy k „normálním“ školám byli romští žáci a žákyně nadále 

prezentováni jako ne úplně „normální“ děti. „Nútno poznamenať, že úspech techto deti pre jejich 

neviazanosť, duševnú degenerovanosť nejavi sa tak v normalnom osvojovaní vedomosti, ako vo 

všeobecnom zlepšení jejich mravov,“ uváděl na adresu romských dětí na rozdíl od českých úředníků 

správce slovenské školy v Užhorodu Juraj Magdó.1223 Někteří aktéři tudíž s českými úředníky nesdíleli 

jejich optimismus a na základě speciálního statusu školy o „cikánských“ dětech uvažovali spíše jako 

dětech „úchylných“. 

 Další trhlina v úspěšném hodnocení školy souvisela s normativními představami českých 

úředníků o „spořádaném“ životě. V samotné jubilejní rozhlasové přednášce z roku 1936 Josef Šimek 

připouštěl, že z devíti žákyň a žáků, kteří pokračovali ve studiích na občanských školách, je dokončil 

pouze jeden. A s podobným zklamáním dále poznamenal, že žádný z absolventů nepokračoval v učení 

se řemeslům.1224 Namísto toho, uváděl dále, se z mnoha absolventů stali „hudebníci z povolání“ a 

 
1214 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1927/1928 (srpen 1928). 
1215 Tamtéž, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1927/1928 (srpen 1928) a zpráva o cikánské třídě 
v Užhorodě – školní rok 1933/1934 (nedatováno). 
1216 Tamtéž, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek k desetiletému jubileu 
(nedatováno). 
1217 Tamtéž. 
1218 Tamtéž. 
1219 Tamtéž. 
1220 Tamtéž, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1931/1932 (nedatováno). 
1221 K historii opatrovny viz MARTINA HALÍŘOVÁ, Opatrovna v Pardubicích na přelomu 19. a 20. století, in: Dítě a 
dětství napříč staletími, (edd.) Tomáš Jiránek, Jiří Kubeš, Pardubice 2003, s. 117–126. 
1222 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, nepojmenovaný a nedatovaný dokument „dokončeno v srpnu 1928“. 
1223 Tamtéž, dopis Státní lidové školy slovenské v Užhorodě (24. 9. 1927). 
1224 J. ŠIMEK, K desetiletí, s. 92–93. 
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dohromady založili dvě kapely.1225 Uvedená zmínka naznačuje, že Romové z „tábora“ v Užhorodu 

nebyli pouhými pasivními příjemci civilizační mise českých úředníků, nýbrž aktéři, kteří jednali na 

základě svých motivací a zájmů. Většina členů této romské komunity se živila převážně výrobou 

nepálených cihel, různými příležitostnými a sezonními pracemi a hlavně hudebnictvím.1226 Rozšířená 

výuka hry na housle, zpěvu a tance, která pokračovala i o školních prázdninách,1227 spolu s rozvíjením 

svébytné „cikánské“ identity jim umožnila sledovat jinou dráhu, než jakou si od vzdělávání „cikánů“ 

slibovali čeští úředníci a učitelé. Mohli se snadněji věnovat hraní v kavárnách či restauracích. Zatímco 

na počátku fungování školy hudbu chodil vyučovat jeden z romských primášů,1228 během 30. let s dětmi 

hrál a zpíval jejich učitel, který je učil hrát podle not, což někteří jejich rodiče neuměli. Děti tedy mohly 

učit své rodiče, resp. otce,1229 jak noty, tak ale i písně, které neznali a tím rozšiřovali jejich repertoár. 

„Odchovanci cikánské školy zakupují nově vydanou taneční hudbu k moderním tancům (tzv. šlágry), 

naučí se jim rychle a potom naučí témuž staré a starší cikány-muzikanty (…), aby jim umožnili hráti tyto 

nové, hledané kusy,“ uváděl učitel ve 30. letech.1230 Protože se žáci a žákyně ve škole učili slovenské a 

české písně, dokázali jejich starší sourozenci a rodiče uspokojovat také širší publikum, včetně českých 

úředníků, kteří patřili k majetnějším vrstvám města. Tento nezamýšlený efekt upravené učební osnovy 

spolu s posilováním vnitřního života celé komunity ve svědectvích pamětníků zřejmě formoval pozitivní 

vzpomínky na roli „cikánské“ třídy v Užhorodu.1231 

 Vytvoření a následná propagace školy v Užhorodu v tisku i odborných kruzích dále otevřela 

obecnou otázku podoby asimilace „cikánů“ do československé společnosti. „Cikánské škole“ oponoval 

antropolog František Štampach. Argumentoval, že vyčleněná třída v podstatě reprodukuje stávající 

sociální izolaci „cikánů“ a zároveň by mohla přispět k vytvoření další národnostní menšiny 

v Československu.1232 Škole v Užhorodu tedy připisoval rozvíjení „cikánství“ ve formě národnostní 

(menšinové) identity, a nikoliv jako projev specifické regionální folklorní rozmanitosti, která měla 

podporovat vztah loajality k československému státu. Štampachovo uvažování totiž ohraničovala 

představa asimilace jakožto pozvolného, „přirozeného“ procesu rasového míšení a v jeho důsledku 

úplného rozpuštění „cikánství“ (viz kapitolu 2). Přestože se s úředníkem Šimkem shodoval na obecné 

odlišnosti „cikánských“ dětí a ve svých článcích z 20. let jim jako charakteristické vlastnosti připisoval 

„toulavost“, „lhavost“ či „pokoru“,1233 odmítal je klást do kategorie „úchylných“, „mravně vadných“ 

dětí a vytvářet pro ně speciální pomocné třídy.1234 Namísto uzpůsobení školy těmto specifickým 

potřebám „cikánských“ dětí počítal s větší státní intervencí do sociálního a rodinného prostředí, ve 

 
1225 Tamtéž, s. 93. 
1226 CVH Malach, USC SF, vzpomínky Eugena Adama 39 944, Germiny Beniak 50 134, Boženy Buško 46 674 a Iolany 
Tokar 43 593; DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek 
k desetiletému jubileu (nedatováno). 
1227 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dopis Státní lidové školy slovenské v Užhorodě (5. 9. 1927). 
1228 Tamtéž, nepojmenovaný a nedatovaný dokument „dokončeno v srpnu 1928“. 
1229 Genderování hudební výuky, tedy to, že romští chlapci se učili hrát na nástroje a dívky tančit (a není jasné, 
zda i zpívat), vycházelo nejen z představ československých učitelů a úředníků o genderovém uspořádání 
rodinného života, ale zrcadlilo také specifický genderový řád, který byl vlastní romským komunitám. Ten ve svých 
vzpomínkách na dětství ve východním Slovensku (v obci Kapušany) načrtla Elena Lacková: „V osadě se vyhrávalo 
každý den, a tím vlastně muzikanti cvičili. (…) Mně se to moc líbilo a byla bych se ráda učila hrát na housle, ale 
tatínek řekl: „Co máš pod sukní? Tak vidíš! Děvčeti housle do ruky nepatří! Housle – to je chleba a žádná 
zábavička. To bys chtěla hrát po hospodách jako nějaká děvka?“ Nepamatuji se, že by za mého mládí romské 
děvče hrálo na hudební nástroj.“ E. LACKOVÁ, Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou, s. 44. 
1230 Tamtéž, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek k desetiletému jubileu 
(nedatováno). 
1231 CVH Malach, USC SF, vzpomínky Germiny Beniak 50 134 a Iolany Tokar 43 593. 
1232 F. ŠTAMPACH, Výchova a výučba cikánů v ČSR, Pedagogické rozhledy 40/1927, s. 342–347, zde s. 346. 
1233 TÝŽ, Duševní vývoj cikánského dítěte, Paedagogické rozhledy 40/1930, s. 295-297, zde s. 295. 
1234 Tamtéž, s. 296. 
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kterém tyto děti vyrůstaly, a s tím, že „cikánské“ děti budou muset povinně chodit do „normálních“ 

škol. Svůj odlišný názor však dále nespecifikoval.1235 

 Proti Štampachově kritice se Josef Šimek bránil zdůrazňováním fundamentální odlišnosti 

„cikánských“ dětí od „normálních“, kvůli níž musel přikročit k vytvoření vyčleněné třídy. Daný stav však 

nepovažoval za konečný. V budoucnosti by mělo dojít ke zrušení této instituce: 

„Až školu vyjdou děti z této generace, jež dnes školu navštěvuje, přiblíží se tato cikánská škola 

normální obecné škole a děti cikánů přiblíží se výchovou dětem chodícím do normální školy. 

Pak teprve nebude potřebí cikánské školy u nás.“1236 

Na rozdíl od českého antropologa tedy Šimek tolik nevyzdvihoval význam sociálního a ekonomického 

zázemí. Zrušení vyčleněné třídy v jeho perspektivě záleželo výhradně na chování samotných „cikánů“, 

a nikoliv ve změně státního přístupu. 

* 

Instituce, kterou v Užhorodu vymysleli převážně čeští úředníci a byla nejčastěji nazývána „cikánskou 

školou“, měla značně nejasný status. Ačkoliv československé úřady i správa obecné slovenské školy, 

k níž byla administrativně přičleněna, v oficiální komunikaci používaly pojem „pomocná třída“,1237 který 

označoval speciálně pedagogické instituce pro „slabomyslné“, v dobových seznamech těchto institucí 

se nevyskytovala.1238 V praxi se jednalo o vyčleněnou třídu slovenské obecné školy v Užhorodu, která 

romské děti z osady označované jako „tábor“ segregovala od neromských dětí. 

 Přestože učitelé i úředníci opakovaně zdůrazňovali dočasnost této segregace a školu hodnotili 

jako úspěšný „experiment“, fakticky byli romští žáci a žákyně této školy, ba obecněji obyvatelé celé 

osady, spíše trvale uzavřeni v prostoru mezi „cikánstvím“ jakožto druhořadým statusem a 

plnoprávným občanstvím. Vzdělání, které jim škola poskytla a které se více podobalo vzdělávání 

„slabomyslných“ dětí, Romům z jedné užhorodské komunity na jednu stranu nabízelo určité možnosti 

a příležitosti, jak se zpochybňování svého postavení ve společnosti mohli bránit. Důležité v tomto 

směru bylo ovládnutí státního jazyka, jehož prostřednictvím mohli snadněji komunikovat 

s československými úřady.1239 Z hlediska jejich zaměstnání pak mělo velký význam rozvíjení obrazu 

„cikánů“ hudebníků jakožto loajálních příslušníků československého státu a jeho propagace skrze 

nejrůznější vystoupení před místním publikem i širší veřejností. Škola v kontextu širšího rámce 

československé civilizační mise na „východě republiky“ přispěla ke zpochybnění stávajících hierarchií 

mezi „cikány“ a „spořádanými“ občany tím, že zajišťovala vzdělání i pro děti těch obyvatel, kteří se 

v dobových představách do školy nehodili či tam dokonce neměli patřit. Na druhou stranu však čeští 

úředníci tyto hierarchie zřízením „cikánské školy“ právě jako izolované pomocné třídy dále 

reprodukovali. 

 Skutečnost, že právě škola představovala instituci, jež měla zajistit „zcivilizování cikánů“ 

v Užhorodu, odpovídá širšímu kontextu role československé administrativy na Podkarpatské Rusi a 

celkové infantilizaci tamního obyvatelstva. „Cikánská škola“ měla v tomto směru působit nejen na 

jednotlivé děti, ale celou osadu a komunitu, která se následně stala výkladní skříní „cikánského“ života 

 
1235 TÝŽ, Dítě nad propastí. Dítě toulavé, tulácké a cikánské: jeho záchrana, výchova a výučba, Košice 1933, s. 33–
39. 
1236 J. ŠIMEK, K desetiletí, s. 94. 
1237 Toto označení používaly jak nadřízené úřady, tak správa slovenské školy v Užhorodě při veškeré komunikaci 
s jinými institucemi. Např. DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dopis školský odbor Civilní správy Podkarpatské Rusi (17. 1. 
1927). 
1238 Např. Pomocné školství, Praha 1936, s. 49–50. 
1239 Rodiče romských dětí za to učitelům opakovaně děkovali. Tamtéž, nepojmenovaný a nedatovaný dokument 
„dokončeno v srpnu 1928“. 
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v meziválečném Československu. Propagace „cikánské školy“ romskou komunitu z užhorodského 

„tábora“ vynesla do pozice jakési „cikánské elity“.1240 Na jedné straně sice před jejími návštěvníky a 

pro posluchače rozhlasu i čtenáře novin reprezentovala „cikány“, tj. „rasově“ i sociálně specifickou 

skupinu obyvatel meziválečného Československa. Na straně druhé tak ale činila v pozici kladné výjimky; 

„cikánů“, kteří se chovali téměř úplně „spořádaně“ a „civilizovaně“ jako jejich neromští spoluobčané, 

a nikoliv jako „typičtí“ nositelé „cikánství“. Na rovině mediální reprezentace „cikánská škola“ 

umožňovala poukázat na funkčnost civilizačního přístupu k „cikánům“ a dokazovala jejich potenciál k 

„nápravě“. Ve stejném okamžiku nicméně docházelo k reprodukci celé řady romantizujících a 

orientalizujících „cikánských stereotypů“. Tento specifický rys „cikánské školy“ též dokládá fakt, že 

během 30. let úředníci situaci v „táboře“ kladli do protikladu k osadě Radvanka, kde „cikánskou školu“ 

nevybudovali. Četné policejní razie i špatné hygienické podmínky v této osadě proto připisovali právě 

absenci školy.1241 

 Legislativní rámec národnostních menšin v praxi této školy nehrál prakticky žádnou roli. Značný 

význam měla jen loajalita „cikánů“ ke státnímu celku, která se manifestovala především výběrem 

vyučovacího jazyka. Rozhodující roli při úvahách o „výchově cikánských dětí“, vytvoření i fungování 

školy v Užhorodu ovšem sehrály provázané kategorie „postižení“ a „rasy“. V perspektivě českých 

úředníků i učitelů totiž děti „cikánů“ představovaly civilizačně „zaostalou“ skupinu s charakteristickými 

„plemennými“, tj. rasovými vlastnostmi, které je neustále přibližovaly dětem „úchylným“. Opakovaně 

artikulovaná „rasová“ odlišnost se v tomto smyslu překrývala s dobovými představami o „postižení“ a 

nezpůsobilosti, což následně vedlo k neustálému oddalování realizace původního příslibu: 

definitivnímu začlenění této třídy mezi „normální“ školy. 

„Užhorodský experiment“ a jeho následovníci 
Obdobná situace, jaká na počátku 20. let panovala v souvislosti s romskými dětmi v Užhorodu, platila 

také pro území východního Slovenska. Přestože zde byla civilizační role státní administrativy méně 

exponována, budování státních národních škol a s tím související sledování celkových čísel dětí 

navštěvujících vzdělávací instituce a jejich docházka představovaly zásadní indikátor pro vnitřní 

hodnocení i legitimizaci československé administrativy v regionu.1242 

„Aby sa v zaujme cigánov mohlo niečo urobiť na poli školskom [,] sociálnom a zdravotnom bolo 

by predovšetkym nútne, aby bol v národným shromaždení prinieseny pre Slovensko a 

Podkarpatskú Rus zvlaštny zákon aspoň na počiatočnu dobu [,] v ktorom by sa nepozieralo na 

demokraticke idei, ale ktorym by bolá daná patričnym úradom plná moc v zaležitosti 

zakročenia voči renitentnym [‚cikánům‘] a aby potom tento zákon po konsolidácii bol stále 

zmierňovany a na konec aby bôl premeneny keď to už pomery povolia zákonom 

demokratického a sociálneho duchu.“1243 

Takto odpovídal Okresní úřad v Medzilaborcích v listopadu 1923 na dotaz centrálních orgánů týkající 

se „výchovy cikánů“. Referát Ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě se obdobně jako tato 

instituce na Podkarpatské Rusi na podzim roku 1923 dotazoval podřízených orgánů, jaké činí na poli 

vzdělávání „cikánských“ dětí kroky. Příslušný úředník úřadu v Medzilaborcích se tedy domníval, že stát 

by měl na jedné straně podřízeným úřadům poskytnout širší pravomoci, aby mohli nakládat s „cikány“ 

 
1240 Tamtéž, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek k desetiletému jubileu 
(nedatováno). 
1241 Tamtéž. 
1242 Pro celkový kontext budování škol na Slovensku viz BLANKA KUDLÁČKOVÁ, Národní školství na Slovensku, in: 
„Národní“ školství, s. 125–137. 
1243 ŠA Košice, f. KŽ, invent. č. 198, sign. 43923/1923, k. 315, zpráva Okresního úřadu v Medzilaborcích (12. 11. 
1923). 
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hlavně podle svého uvážení, a nehledět přitom na „demokratické“ zásady – zřejmě ve smyslu práv 

garantovaných ústavou a mezinárodními smlouvami. Na straně druhé lokální úředník počítal s větší 

podporou státu při snaze zajistit školní docházku „cikánů“, které popisoval jako jednolitou, specifickou, 

„zaostalou“ skupinu obyvatel. Podle něj totiž „bolo treba dospelych povzniesť na úroveň aspoň 

domovského obyvatelstva ruského“.1244 „Prizvúkujem že v prvých rokov nebolo by možno cigaňske deti 

spolu s druhými nechať vyučovať,“ dodával. Žádoucí řešení měla podle jeho názoru představovat 

„zvláštní oddělení“ na školách pro „cikány“.1245 

 O dva měsíce dříve obdržel Župní úřad v Košicích zprávu školního inspektora z Michalovců, 

který se domníval, že společná výuka „cikánských“ dětí s dětmi „dobrých rodičů“ by byla 

nebezpečná.1246 Také tento úřad počítal s významnější rolí státu. Jeho ideální představu o vzdělávání 

„cikánů“ však tvořily státem financované speciální ústavy, kam by byly umístěny „zdravé děti cikánů“, 

které by státní orgány odebraly jejich rodičům ve věku dvou let a kde by byly vychovávány až do 

dospělého věku.1247 

 Obě zmíněné odpovědi lokálních orgánů na dotaz centrálních institucí státu odhalují, že situace 

v Užhorodu, i přes zřejmou specifičnost vycházející z mimořádného zájmu českých úředníků, nebyla 

výjimečnou. Lokální školské a jiné úřady docházku „cikánských“ dětí většinou nijak speciálně 

nesledovaly a situaci ponechávaly na jednotlivých obcích, resp. místních školních radách. Odpovědi 

nicméně jednak ukazují, že školské úřady o „cikánských“ dětech uvažovaly v širším kontextu „cikánské 

otázky“, a jednak naznačovaly, jakou cestou by se vydaly v případě, že by byly nuceny povinnou školní 

docházku „cikánských“ dětí ve svém obvodě zajišťovat. Segregované, speciální vzdělávání s důrazem 

na výchovu a požadavek větší státní, především finanční, intervence tvořily základní prvky jejich 

uvažování. 

 Již dříve zmiňovaná snaha československého Ministerstva zahraničí z roku 1928 opatřit si 

informace o tom, co státní orgány podnikly „k zvýšení kulturní úrovně cikánského obyvatelstva“ 

v souvislosti se soudním procesem s „moldavskými cikány“,1248 nám poskytuje další vhled do situace 

školní docházky romských dětí na Slovensku ve druhé polovině 20. let. Takřka deset let existence 

Československa a působení československé administrativy zaměřovalo pozornost mnohých státních 

orgánů na situaci dětí „cikánů“, která se jim ještě na počátku 20. let jevila mnohem méně důležitá kvůli 

hlavnímu cíli: zajištění národního vzdělání slovenských dětí, kterého se jim nedostalo v bývalém 

uherském režimu. Na konci 20. a na počátku 30. let začaly centrální orgány zjišťovat, že dosavadní 

statistiky dokazující vynikající výsledky československé administrativy při zajištění školní docházky dětí 

na Slovensku často vůbec nezohledňovaly situaci „cikánů“. Lokální samosprávy a notářské úřady někdy 

ve statistických přehledech romské děti neuváděly proto, aby si vylepšily svá čísla. „Musím však 

poznamenať, že obec Pavlovce [Pavlovce nad Uhom] a Veľ. Slemence tiež aj Bajany predložily sice 

negativný výkaz, ale škol. inšpektorát má vedomosť o tom, že ciganske deti neboly zapísané,“ hlásil na 

Referát ministerstva školství v Bratislavě školský inspektor v Čopu (dnešní Ukrajina).1249 Jednalo se 

celkem o 106 „cikánských“ dětí, které lokální notářské úřady ve svých výkazech zcela opominuly.1250 

Obdobná byla situace i v jiných částech Slovenska, kde existovaly větší či menší romské osady, např. ve 

školském okrese Liptovský Mikuláš.1251 

 
1244 Tamtéž. 
1245 Tamtéž. 
1246 Tamtéž, dopis Školního inspektorátu v Michalovcích (13. 9. 1923). 
1247 Tamtéž. 
1248 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B.I.8, k. 28, opis dopisu „Moldavští cikáni před soudem“ Ministerstva 
zahraničních věcí (12. července 1928). 
1249 Tamtéž, invent. č. 200, sign. B. I. 15, k. 86, zpráva Školského inspektorátu v Čopu (7. 7. 1929). 
1250 Tamtéž. 
1251 Tamtéž, zpráva Školského inspektorátu v Liptovském Mikuláši (20. 6. 1928). 
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 V některých obvodech ovšem romské děti byly považovány za součást místního společenství 

alespoň do té míry, že běžně navštěvovaly stejné školy jako jejich neromští vrstevníci.1252 Přístup ke 

vzdělání odrážel komplexní hierarchie mezi „cikány“ a „spořádanými“ občany v konkrétních obcích. 

V regionech, kde však romské i neromské děti školy nenavštěvovaly společně a kde se školní inspektoři 

a vyšší, centrální orgány snažili prosadit školní docházku i pro romské děti, vznikaly stejné třecí plochy 

jako v polovině 20. let v Užhorodu. Inspektor z Popradu hlásil, že v jeho obvodu navštěvuje školy 

přibližně polovina z celkového počtu „cikánských“ dětí.1253 Mezi důvody takto nízké míry úspěšnosti 

uváděl mimo jiné i skutečnost, že lokální školské stolice, tj. orgány zodpovědné za dohled nad správou 

školy, „priamo odopierajú“ zápis romských dětí do škol.1254 Inspektor rovněž zmiňoval „odpor rodičov, 

aby boly cig. deti do školy pripustené“, nedostatek oblečení romských dětí a „pre podvýživu 

nedostatočné telesné i duševné vyvinutie“.1255 Aby bylo možné celkové číslo školní docházky 

„cikánských“ dětí zvýšit považoval inspektor za nezbytné, aby se v jeho obvodě zřídily čtyři „cigánske 

triedy“.1256 

 Vyčleněné třídy pro „cikány“ nebo „zvláštní oddělení“ patřily mezi nejčastěji zmiňovaná řešení 

již před vytvořením „cikánské školy“ v Užhorodu. Dle zprávy Referátu Ministerstva školství a národní 

osvěty v Bratislavě měla taková instituce již od školního roku 1921/1922 fungovat v Košicích.1257 Na 

počátku 20. let vznikla též v Mukačevu na Podkarpatské Rusi.1258 Z perspektivy nižších státních orgánů 

totiž segregované třídy představovaly nástroj, pomocí něhož by dokázaly čelit postupně se zvyšujícímu 

tlaku centrálních úřadů nového státu. Ty kvůli deklarovanému boji s poměrně vysokými čísly 

negramotnosti obyvatelstva na Slovensku – československé statistiky uváděly přibližně dvacet 

procent1259 – ve srovnání s českými zeměmi úzkostlivě sledovaly statistiky dětí navštěvujících školy a 

jejich docházku. Zároveň se vytvoření „cikánských tříd“ jevilo jako vhodný způsob, jak úplně 

nezpochybnit různorodé, lokálně ukotvené hierarchie mezi „cikány“ a „spořádanými občany“. 

 Ve stejném školním roce, kdy čeští úředníci za přítomnosti tuzemských i zahraničních novinářů 

a předních činitelů československé administrativy na Podkarpatské Rusi slavnostně otvírali „cikánskou 

školu“ v Užhorodu a označovali ji za „unikátní pokus“, vznikla vyčleněná třída pro celkem 31 romských 

dětí také v obci Ľubica (u Kežmaroku na Spiši).1260 Oddělení dětí „cikánů“ od Neromů a vytvoření 

odlišných osnov než v „normálních“ prvních třídách zde též doprovázela konstatování o jejich 

odlišnosti: „Jejich duševní schopnost jest docela odlišná od dětí jiných.“1261 I v Ľubici ředitel a učitel 

kladli hlavní důraz na specifickou disciplinaci žáků a žákyň. „Nútno bolo pracovať na tejto triede tak, 

ako na nejakej polepšovni,“ uváděl ve své zprávě v roce 1928 ředitel školy.1262 

 
1252 Např. tamtéž, zpráva Školského inspektorátu v Bardějově (28. 1. 1930). 
1253 Tamtéž, zpráva Školského inspektorátu v Popradu (9. 3. 1931). 
1254 Tamtéž. 
1255 Tamtéž. 
1256 Tamtéž. 
1257 Tamtéž, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 28, zpráva Referátu Ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě 
(20. 9. 1928). 
1258 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, koncept dopisu Školského odboru Civilní správy Podkarpatské Rusi v Užhorodě 
(2. 10. 1923, nestránkováno). 
1259 B. KUDLÁČOVÁ, Národní školství na Slovensku, s. 126. 
Obdobné statistické údaje týkající se „cikánů“ úředníci nesestavovali. Určité, byť značně matoucí, vodítko 
představují údaje z uherských statistik „cikánů“ z 90. let 19. století. Podle zpětných výpočtů historických 
demografů dosahovala čísla negramotnosti „cikánů“ na území Zalitavska a též pozdějšího Slovenska 90 %. 
B. ŠPROCHA, P. TIŠLIAR, Rómovia na Slovensku podľa súpisu z roku 1893, s. 106. 
1260 NA, f. MŠANO, invent. č. 1624, sign. 13, k. 1478, zpráva Referátu Ministerstva školství a národní osvěty (18. 
11. 1927). 
1261 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 28, rukopisná zpráva učitele Františka Přikryla (nedatováno). 
1262 Tamtéž, zpráva Státní lidové školy v Ľubici (2. 7. 1928). 
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„V prvých dňoch o výučbe nemohlo byť ani reči, pracovalo sa výlučne len výchovne. Cigánske 

deti, navyklej úplnej slobode, len ťažko snášaly školský život, v škole poriadok, čistotu, ak na 

svojom tele, tak aj v triede. Obzvláste ťažko bolo ich odvrátiť od nemravných a nestydatých 

reči. Zpočiatku, keď len maly príležitosť, okrádaly šk. deti.“1263 

Výchovný režim ve třídě ještě dokresluje fakt, že při zahájení výuky si lokální školské úřady vyžádaly 

asistenci místního četnictva.1264 

 Třída v Ľubici se podobala užhorodskému „experimentu“ jak rozšířením hodin hudební 

výchovy a tance, tak i výsledným pozitivním hodnocením jejího fungování.1265 Hodnotící zprávy jejího 

učitele a ředitele ovšem neslibovaly tak brzkou „nápravu“ romských dětí a používání běžných školských 

osnov a vyučovacích postupů. Zprávy dále obsahovaly výrazně méně prvků civilizačního diskurzu než 

identické prameny z Užhorodu. Tyto jevy zrcadlily skutečnost, že škola v Užhorodu se mezi „cikánskými 

školami“ v meziválečném Československu těšila mimořádnému postavení, které souviselo se zmíněnou 

pozicí „výkladní skříně“ na Podkarpatské Rusi i s podstatně omezenější rolí úředníků či expertů české 

národnosti, kteří by výkon svého povolání na Slovensku chápali coby rozšiřování (západní) civilizace. I 

přes slovenský vyučovací jazyk a rozšíření hudební nauky měla škola v Ľubici oproti situaci v Užhorodu 

jen omezený význam pro rozvoj specifické „cikánské“, a přitom československé identity. Jednak se totiž 

takřka vůbec netěšila zájmu dobových médií, dále se jednalo o relativně malou slovenskou obec – a 

nikoliv administrativní centrum a velké město s širokým publikem pro charitativně-kulturní akce – a 

kromě toho neprobíhala výuka ve zcela samostatné a nové budově, nýbrž v jedné místnosti existující 

obecné školy vyčleněné k takovému účelu. 

 Ani vytvoření „cikánské třídy“ se však vždy neobešlo bez konfliktů. Jak jsem uvedl výše, 

představa této instituce jako žádoucího řešení školní docházky „cikánských“ dětí kráčela ruku v ruce 

s vyhlídkou na větší státní intervenci, resp. finanční podporu. Praxe však vypadala poněkud jinak. Pouze 

„cikánská škola“ v Užhorodu – charakteristicky s ohledem na její pozici „výkladní skříně“ – získala 

značnou část financí od různých státních orgánů. Rozhodující význam pro – značně omezené – rozšíření 

této instituce v meziválečném Československu proto měla skutečnost, zda si vyčleněnou třídu mohla 

a/nebo chtěla příslušná obecní samospráva dovolit. K vytvoření segregované třídy bylo zapotřebí volné 

místnosti, která by mohla sloužit jako učebna a která měla být v ideálním případě mimo budovu lokální 

obecní školy, dostatek finančních prostředků na plat učitele a peníze na nákup učebních pomůcek a 

oblečení pro potenciální žáky a žákyně. Lepší podmínky pro vytvoření „cikánských tříd“ tak existovaly 

ve větších městech, v jejichž rozpočtech takové náklady představovaly spíše zanedbatelnou položku, a 

kde kromě toho fungovala širší síť škol i různorodých charitativních organizací (Spolek na ochranu 

matek a dětí, Československý červený kříž apod.). Zatímco se žáci a žákyně užhorodského 

„experimentu“ mohli učit hrát na housle a během 30. let i na další nástroje (např. cimbál),1266 které si 

škola díky neustálé mediální pozornosti a snaze charitativních organizací mohla dovolit, romské děti 

navštěvující třídu v Ľubici se musely spokojit s obyčejnými hodinami zpěvu, protože housle dětem 

nezaplatila a jejich rodiče si to nemohli dovolit.1267 

 Vhled do toho, jak oproti situaci v Užhorodu vypadalo jednání o vzniku „cikánské třídy“ v menší 

obci na Slovensku, si lze učinit na příkladu obce Veľbachy (dnešní Bystrany) nacházející se v sousedství 

města Spišské Vlachy. Již v březnu 1928 upozorňoval tamní školní inspektor ze Spišské Nové Vsi na 

 
1263 Tamtéž. 
1264 Z. KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, K problematike cigánskej otázky na Spiši, s. 143. 
1265 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 28, rukopisná zpráva učitele Františka Přikryla (nedatováno). 
1266 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, dokument Odpovědi na otázky o cikánské třídě v Užhorodě pro článek 
k desetiletému jubileu (nedatováno). 
1267 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 28, rukopisná zpráva učitele Františka Přikryla (nedatováno). 
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skutečnost, že asi dvacet „cikánských“ dětí z této obce nebylo vůbec zapsáno do místní církevní1268, 

římsko-katolické školy, jejíž kapacita ale již měla být naplněna.1269 „Poneváč však nie je možné tito deti 

nechať bez akékoľvek vyučovania,“ obrátil se na Okresní úřad v Levoči, aby spolu s obecní samosprávou 

hledal nějaké řešení této situace.1270 Přes intervence lokálních státních úřadů se však až do léta roku 

1931 v obci nic nezměnilo. Dne 2. června 1931 hlásil tentýž školní inspektor do Bratislavy, že v jeho 

obvodu není do škol vůbec zapsáno celkem 83 „cikánských“ dětí: 19 z Levoči, 12 z Levočských Lúk, 24 

z Markušovec a 28 z Veľbachů.1271 Inspektor pravděpodobně navrhoval, aby vzhledem k počtu dětí 

v obci Veľbachy vznikla vyčleněná „cikánská třída“. Referát Ministerstva školství a národní osvěty 

v Bratislavě však trval na tom, aby se v obci tato instituce nevytvářela1272 a urgoval Okresní úřad 

v Levoči, aby u zmíněných obcí zakročil tak, aby „v rámci existujúcich škôl bolo postarané o povinné 

zaškolenie cigánskych dietok“.1273 Obec Veľbachy se proto na přelomu 20. a 30. let ocitla pod zesilujícím 

se tlakem školských úřadů a centrálních orgánů, aby se podle platné legislativy postarala o povinnou 

školní docházku všech dětí ve svém obvodě. 

 Vzniklou situaci nakonec v srpnu 1931 projednávali obecní zastupitelé, kteří dospěli k závěru, 

že zajištění školní docházky pro „cikánské“ děti by nemělo spadat do kompetence obce, ale státních 

orgánů. Fakt, že romské děti nebyly do místní školy vůbec přihlášeny, zdůvodňovali tím, že tamní 

církevní škola byla kapacitně zcela naplněna.1274 

„V páde, že by aj bolo miesta v triede jednej, alebo druhej, tak zaškolenie by nebolo možné, 

lebo veľbašskí cigáni nestarajú sa o svoje deti, nešatia ich, neumývajú ich a bydlia v kolibách a 

tiež i pod zemou. Cigánske deti už z daleka smrdia, preto deti necigánske a učiteľ by to 

nevydržal. 

Žiadúcne by bolo, keby sa o túto otázku ako o špeciálnu postaraly dobročinné 

korporácie, lebo preca jedna obec nemôže byť natoľko trestaná, aby vydržiavala triedu a 

učiteľa pre cigánov, ktorí nedonesú obci ani haliera zisku, a na opak sú len na ťarchu obce tým, 

že stáleho zamestnania nemajú a ani nemali nikdy bez ohľadu na [velkou hospodářskou] krízu. 

Keďže riadneho zamestnania nemajú a takému sa ani nevenujú, preto len obecenstvo obťažujú 

tým, že chodia po pýtaní.“1275 

Svou argumentaci tedy političtí reprezentanti obce opírali o vykreslení místních Romů jako „metly 

venkova“, tj. odlišné skupiny obyvatel, jež ztělesňovala protiklad společenských norem chování, 

bydlení, čistoty atd., netvořila součást lokálního společenství občanů coby daňových poplatníků, a 

proto se na ni neměla vztahovat ani výuka a povinná školní docházka. Přestože byla obec zadlužená a 

finanční stránka nepochybně ovlivňovala způsob, jakým se obecní zastupitelé bránili tlaku centrální 

administrativy, tento objektivní nedostatek financí sám o sobě nezapříčinil použití jazyka „příživnictví“. 

Tuto skutečnost ostatně dokazuje zápis z dalšího zasedání obecní samosprávy, které se týkalo školní 

docházky tamních romských dětí o necelý rok později – v květnu 1932. „Cigáni na Slovensku nie sú 

vôbec daňujúcou masou a sú príživníkmi spoločenstva, ktorí nie len že osohu nedonášajú, ale sú na 

 
1268 Oproti situaci v českých zemích na Slovensku byla v meziválečném období největším zřizovatelem škol 
římsko-katolická církev. V roce 1918 se jednalo o necelých 75 % a v roce 1937 o 53 % z celkového počtu všech 
existujících škol. B. KUDLÁČOVÁ, Národní školství na Slovensku, s. 127. 
1269 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 200, sign. B. I. 15, k. 86, zpráva Školského inspektorátu ve Spišské Nové Vsi (13. 3. 
1928). 
1270 Tamtéž. 
1271 Tamtéž, zpráva Školského inspektorátu ve Spišské Nové Vsi (2. 6. 1931). 
1272 Tamtéž,  
1273 Tamtéž, dopis Referátu Ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě (7. 7. 1931). 
1274 Tamtéž, zápisnica spísaná dňa 24. augusta 1931 v zasiadnutí obecnej rady vo Veľbachách. 
1275 Tamtéž. 
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obtiaž daňujúceho obecenstva,“ shodli se obecní zastupitelé z obce Veľbachy.1276 „Příživnictví“ a s ním 

spojená představa produktivity (odvádění daní) tudíž spíše než pouhou artikulaci žité zkušenosti tvořilo 

celkový myšlenkový rámec, který sloužil k ospravedlnění sociálního vyloučení „cikánů“ v obci, jak se 

ostatně dělo v celém Slovensku. Současně tento diskurz umožňoval artikulovat požadavky na větší 

intervenci státu. Obecní zastupitelé totiž navrhovali, aby státní orgány v obci zřídily „cikánskou školu“, 

o jejíž provoz by se zároveň měly postarat – konkrétně se jednalo o platbu pronájmu místnosti.1277 

Inspiraci těchto úvah přitom tvořil užhorodský „experiment“, když zastupitelé konstatovali, že 

„zaškolenie cigánskych detí“ bylo na Podkarpatské Rusi rovněž vyřešeno speciálně.1278 

 Centrální orgány zřejmě braly ohled na špatný finanční stav obce a, kromě pravidelných urgencí 

u lokálních úřadů, žádné další kroky až do roku 1936 nepodnikly. Teprve tehdy školní inspektor ze 

Spišské Nové Vsi do Bratislavy zatrpkle konstatoval, že do školy nechodí už celkem 37 „cikánských“ 

dětí. „Oznámil som okresnému úradu (…), ak tieto deti nebudú zaškolené do júna 1936, aby zriadená 

bola v obci obecná ľudová škola,“ dodával.1279 Snaha obce Veľbachy se tedy částečně setkala 

s úspěchem. „Cikánská třída“ nevznikla na stávající církevní škole, kterou navštěvovaly všechny děti 

Neromů, nýbrž byla vytvořena na státem zřízené a pravděpodobně z větší části i financované škole. 

Zdali do této obecné školy chodily pouze děti „cikánů“, anebo se vedle „cikánské třídy“ otevřely i další 

třídy, není z dochovaných dokumentů jasné. Vynucení povinné školní docházky u dětí těch obyvatel, 

kteří byli označováni jako „cikáni“ a kteří byli často různými způsoby vyloučeni z přístupu ke vzdělání, 

se v tomto směru opíralo o iniciativu státních orgánů. Vyvíjení trvalého tlaku na obce ne vždy přinášelo 

žádoucí výsledek, protože obecní samosprávy se bránily narušit ustálené hierarchie mezi „cikány“ a 

„spořádanými občany“, a proto státní orgány v některých případech sahaly ke speciálnímu řešení. 

 Na základě dochovaných dokumentů lze konstatovat, že nastíněný konflikt mezi obcí na Spiši 

na Slovensku a státními orgány zahrnující také obecnější napětí mezi státem a římsko-katolickou církví, 

nebyl nijak výjimečným. Ve stejné době, kdy školní inspektor ze Spišské Nové Vsi a lokální státní orgány 

nakonec zcela rezignovaly na to, aby obec Veľbachy a správu tamní církevní školy donutily k zajištění 

povinné školní docházky romských dětí, rozhořel se takřka identický konflikt v nedaleké obci Jablonov. 

Do tamější církevní školy začalo v září 1936 chodit devatenáct dětí místních „cikánů“, včetně dvou 

chlapců Gustava a Marie Kandrových, o nichž byla řeč dříve (viz kapitolu 4).1280 Přestože podle údajů 

sčítání lidu z roku 1930 v Jablonově na rozdíl od Veľbachů Romové neměli žít v „cikánských 

obydlích“,1281 obdržel Okresní úřad v Levoči v únoru 1937 stížnost místní školní stolice, jež se formulací 

notně podobala argumentaci obecních zastupitelů z Veľbachů: 

„1. cigáni neošatení dochádzajú do školy a sú polonahí, 

2. neumytí a zadýmení a preto nesmierne páchnúcí, 

3. nemravnými rečami a obyčajmi, odnesenými z kolíb kazia obecné deti – spolužiakov.“1282 

Neromští obyvatelé obce Jablonov ostře protestovali proti tomu, aby se „cikáni“ zdržovali 

„s dedinskými detmi v jednej učebnej sieni“.1283 Návrh okresního školního inspektora, že by stačilo, 

 
1276 Tamtéž, zápisnica spísaná dňa 25. mája 1932 vo Veľbachách o zasedání obecného zastupitelstva. 
1277 Tamtéž. 
1278 Tamtéž. 
1279 Tamtéž, zpráva Školského inspektorátu ve Spišské Nové Vsi (13. 2. 1936). 
1280 ŠA Levoča, f. OÚ Levoča, invent. č. 386, sign. 2658/1937, k. 465, Menoslov školopovinných zapísaných 
cigánskych detí do šk. r. 1936–37 (nedatováno). 
1281 Statistický lexikon obcí na Slovensku, s. 45 a 114. 
1282 ŠA Levoča, f. OÚ Levoča, invent. č. 386, sign. 2658/1937, k. 465, zápisnica napísaná dňa 20. septembra 1936 
na zasadnutí školskej stolice v Jablonove. 
1283 Tamtéž. 
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kdyby škola u místních majetnějších obyvatel nebo soukromých organizací zajistila ošacení dětí, 

jablonovské Neromy vůbec neuspokojil.1284 

„Čiastočné ošatenie cigánov nestačí na to, aby cigáni neboli odporom. Najlepšie by bola riešená 

otázka zaškolenia cigánov postavením cigánskej školy – štátom –, v ktorej by bolo zariadenie 

pre očistenie cigánov a pripravenie ich do učebne.“1285 

A do doby, než by státní orgány takovou školu vybudovaly, neměly „cikánské“ děti do tamní římsko-

katolické školy vůbec chodit.1286 

 Státní orgány této stížnosti nevyhověly.1287 Důvodem však nebyl jejich odmítavý postoj 

k segregovanému školství. „Okresný úrad nečiní námitok proti zriadeniu cigánskej triedy aká je vo 

Veľbachoch, i Smižanoch,“ konstatoval ještě na samém začátku školního roku Okresní úřad 

v Levoče.1288 Nic nenamítal ani proti tomu, aby „bola inde umiestnená než pre ostatné deti“.1289 

Namísto toho zamítnutí návrhu na vytvoření „cikánské třídy“ v Jablonově souviselo s nízkým počtem 

dětí, pro něž se z perspektivy státních orgánů nevyplatilo financovat státní obecní školu v obci, kde již 

existovala církevní škola s dostatečnou kapacitou. Teprve následující rok, kdy se zvětšil počet školou 

povinných „cikánských“ dětí, souhlasily státní úřady se založením „cikánské třídy“.1290 

* 

Instituce „cikánské školy“ nebyla sama o sobě specifická pro Užhorod či šířeji Podkarpatskou Rus. Dvě 

vyčleněné, segregované třídy pro děti „cikánů“ měly fungovat již na samém počátku 20. let, v období 

ustavování československého panství na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Není jasné, zda přitom 

nějakou roli hrál příchod úředníků a učitelů české národnosti, kteří mohli být dobře obeznámeni 

s expertizou „úchylné mládeže“, resp. eugenickým principem oddělení „zdravých“, „normálních“ dětí 

od těch, jež nenaplňovaly normy, anebo zda představa o potřebnosti izolace „cikánů“ v rámci 

vzdělávacího systému na Slovensku a Podkarpatské Rusi krystalizovala již před rokem 1918, tedy 

v době „maďarizujícího“ režimu. 

 Nicméně vybudování „cikánské školy“ v Užhorodu v roce 1926 a její následné fungování, jež 

trvaleji upoutávalo zájem československého i zahraničního tisku, definitivně otevřelo dveře realizaci 

tohoto žádoucího řešení ve druhé polovině 20. let a zejména ve 30. letech. Tehdy československá 

administrativa již nabyla dojmu, že prvotní budovatelská fáze charakterizovaná zakládáním státních 

slovenských škol, byla víceméně naplněna, a tudíž napjala síly k zajištění docházky pro děti „cikánů“. 

Ty z pravidelně vykazovaných statistik spíše vypadávaly, aby nenarušovaly míru úspěšnosti 

československé administrativy. 

 Z dosavadního bádání vyplývá, že kromě obcí Klenovec1291 a Dobšinná1292 na středním 

Slovensku všechny „cikánské třídy“ v meziválečném Československu vznikly na Spiši (Dvorce, Jablonov, 

Jánovce, Levoča, Levočské Lúky, Ľubica, Machalovce, Smižany a Veľbachy),1293 východním Slovensku 

 
1284 Tamtéž, zpráva Školského inspektorátu ve Spišské Nové Vsi (9. 9. 1936). 
1285 Tamtéž, zápisnica napísaná dňa 20. septembra 1936 na zasadnutí školskej stolice v Jablonove. 
1286 Tamtéž. 
1287 Z. KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, K problematike cigánskej otázky na Spiši, s. 143. 
1288 ŠA Levoča, f. OÚ Levoča, invent. č. 386, sign. 2658/1937, k. 465, zpráva Okresního úřadu v Levoči (8. 10. 1936). 
1289 Tamtéž. 
1290 Z. KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, K problematike cigánskej otázky na Spiši, s. 143. 
1291 Viz SNA, f. RŠMANO, invent. č. 206, sign. B. I. 15, k. 89. 
1292 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 355. 
1293 Z. KOLLÁROVÁ-ŠVORCOVÁ, K problematike cigánskej otázky na Spiši, s. 143. 
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(Giraltovce1294, Košice1295, Medzilaborce a Podskalka u Humenného1296) a Podkarpatské Rusi 

(Mukačevo1297 a Užhorod), tedy v regionech, jež v imaginaci úředníků, expertů i novinářů 

reprezentovaly Východ. Ačkoliv užhorodský „experiment“ obsahoval důležitý aspekt rozvíjení 

specifické podoby „cikánství“, pouze „cikánská škola“ v Košicích, tedy v dalším větším městě a 

současně administrativním centru s výraznějším počtem českých státních zaměstnanců, si tento aspekt 

zachovala, jak ukážu dále. „Cikánská škola“ v Užhorodu v představách lokálních státních úředníků i 

obecních zastupitelů na Slovensku reprezentovala především státem financovaný nástroj segregace. 

Pro školu v Užhorodu – a částečně i pro třídu v Košicích, jak uvidíme dále – typický civilizační rozměr, 

včetně charakteristického příslibu úspěšného završení procesu „nápravy“, „zcivilizování“, tak většina 

škol zcela postrádala. Přestože rozhodující význam pro ospravedlnění segregace „cikánských“ dětí měly 

ve všech zřízených školách shodně provázané normy hygieny a morálky, u slovenských vyčleněných 

tříd – na rozdíl od Užhorodu a Košic – nebyly spojeny s explicitními artikulacemi dobových kategorií 

„rasy“ a „postižení“, nýbrž s policejním obrazem „metly venkova“. Ten si osvojovali zejména 

představitelé obecních samospráv, kterým sloužil k fixování „cikánství“ jako všeobecné a takřka 

neměnné jinakosti. I přes nízkou míru civilizačního diskurzu však fungování „cikánských škol“ některé 

učitele a úředníky vedlo k explicitnímu odmítání této sdílené reprezentace „cikánů“: 

„Po pol ročnej skúsenosti smiem tvrdiť, že ľudstvo ten ‚bič boží‘, ako obyčajne cigánov menuje, 

si samo plietlo s tým, že ich zanedbávalo. Smiem tvrdiť, že problém cigánstva na Slovensku len 

so zaškolením všetkých cigánov môže sa riešiť. Len jedine škola môže povzniesť cigánov a 

urobiť z nich riadnych občanov. Nie četnictvo, nie popis, nie legitimácie, nie žaláre, nie nútená 

práca, ale jedine len škola (…).“1298 

I „cikánské školy“ jako více či méně segregované instituce ovšem charakterizovala specifická struktura 

„vylučujícího zahrnutí“. „Cikáni“ sice získali přístup ke vzdělání, resp. jejich děti byly podrobeny školní 

docházce jako neromské děti, a tímto krokem je československé orgány zahrnuly do celku populace 

Československa. Ve stejném okamžiku se však jejich vzdělání – v závislosti na škole – více či méně 

odlišovaly od vzdělání neromských („normálních“) dětí a toto zahrnutí vedlo k počátku segregovaného 

školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

„Míšení“ a násilná asimilace v českých zemích 
V českých zemích panovala poněkud odlišná situace než na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Jak jsme 

uvedli výše, otevření „cikánské školy“ v Užhorodu na přelomu let 1926 a 1927 se odehrálo přibližně ve 

stejné době, kdy političtí reprezentanti převážně pravicových stran interpelovali centrální státní orgány 

a vládu tehdejší pravo-středé „panské koalice“, aby se v souvislosti s „řáděním cikánů na českém jihu“ 

znovu začaly zabývat „cikánskou otázkou“. V létě roku 1927 schválilo československé Národní 

shromáždění vládní návrh zákona „o potulných cikánech“, který – oproti představám nejrůznějších 

úředníků, policistů, politiků i expertů z 20. let – obsahoval jediné asimilační opatření. Přijetí této právní 

normy umožnilo státním úřadům na okresní úrovni (četnictvo, okresní úřady a okresní soudy) odebírat 

děti z rodin označených policejními orgány za „potulné cikány“, pokud tyto údajně nemohly o své děti 

pečovat. Následně měly být děti umístěny buď do „vychovávacích ústavů“, anebo do „péče řádných 

rodin“.1299 

 
1294 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 355. 
1295 A. JUROVÁ, Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. 
1296 MARTIN PEKÁR et al., Ethnic Minorities in Slovakia in the Years 1918–1945. A Survey, Prešov 2011, s. 110. 
1297 J. ŠIMEK, Školy pro cikánské děti, s. 355. 
1298 SNA, f. RŠMANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 28, zpráva Státní lidové školy v Ľubici (2. 7. 1928). 
1299 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 12. 
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 Přestože toto nařízení platilo pro celé území Československa, z dochovaných dokumentů 

týkajících se převážně finančních záležitostí vysvítá, že k uplatnění § 12 daného zákona došlo až na 

několik jednotlivých případů pouze na území Čech.1300 Uplatňování příslušného asimilačního opatření 

tedy bylo úzce provázáno s vnitřní dynamikou legislativního pojmu „potulní cikáni“ a protikladné 

kategorie „usedlých cikánů“, jež státní úředníci centrálních orgánů, lokální četníci i experti spojovaly 

s různými částmi tehdejšího Československa (viz kapitolu 2). Skutečnost, že odebírání dětí uplatňovaly 

státní orgány takřka výhradně na území Čech, se ostatně stala předmětem šetření centrálních orgánů 

v Praze.1301 Odpovědi lokálních úředníků ze Slovenska a Podkarpatské Rusi situaci charakteristicky 

zdůvodňovaly argumenty, že tamější „cikáni“ jsou většinou „usedlí“ a „o děti starají se aspoň takovým 

způsobem, jako chudé obyvatelstvo jiné rasy“.1302 

 Při bližším pohledu na dobové finanční výkazy je zřejmé, že téměř tři čtvrtiny z každoroční 

celkové částky, jež ministerstvo financí vyčlenilo na péči o děti odebrané z rodin označených za 

„potulné cikány“, přidělily centrální orgány Okresnímu soudu v Písku.1303 Uplatňování násilně 

asimilačního opatření tak, vedle odlišných komplexních režimů výkonu státní správy v „historických“, 

českých zemích na straně jedné a Slovensku a Podkarpatské Rusi jako „východu republiky“ na straně 

druhé, souviselo též s lokální, na rovině politického okresu zformovanou praxí proticikánských norem. 

Odebírání dětí z rodin „potulných cikánů“ v politickém okrese Písek tvořilo významnou a nedílnou 

součást celkového „čistění“ dříve „zamořeného“ regionu (viz kapitolu 2). 

„Dejte děti cikánské vychovat, odebeřte je dospělým cikánům, kteří je jen kazí – a uvidíte, že 

náš venkov této boží metly postupem času bude zbaven. Nutno zasáhnouti věc tuto u samého 

kořene zla! Tím jsou bez odporu děti! Vychovejte děti cikánské v pracovité občany a máte po 

otázce cikánské!“1304 

Tímto způsobem neznámý autor v lokálním tisku vyzýval lokální státní úřady k využití všech 

legislativních prostředků, jež jim poskytla právní norma z roku 1927, při boji s „metlou venkova“. 

 Dne 13. prosince 1928 vyvedl personál věznice Krajského soudu v Písku Marii Růžičkovou, 23 

let starou „cikánku“, z její vazby k výslechu týkajícímu se její tříleté dcery Milady, jež ji četníci 

předchozího dne při zadržení odebrali a svěřili ji do prozatímní péče jednateli Okresní péče o mládež 

v Písku Karlu Stockému.1305 Okresní soudce se Marie Růžičkové nejdřív dotazoval na Miladina otce 

Tomáše Ištvána, který s ní však již nežil a „na výživu dítěte dosud ničím nepřispíval“.1306 Milada tak byla 

označována jako „nemanželské“ dítě. Narodila se téměř před třemi lety přímo ve věznici Krajského 

soudu v Písku, když byla Marie zadržena pro podezření ze zločinu krádeže.1307 Tato skutečnost zřejmě 

vedla k tomu, že ji soud určil poručníka: Mariina otce, „řemínkáře“ Jakuba Růžičku.1308 Ve své výpovědi 

 
1300 Historik Karel Sommer uvádí, že celkem tři děti byly pomocí § 12 odebrány jinde než v Čechách: dvě děti v 
sevlušském okrese na Podkarpatské Rusi v roce 1930 a jedno ve Frenštátě pod Radhoštěm na Moravě v roce 
1935. K. SOMMER, V bludném kruhu, s. 32–33. 
1301 Viz NA, f. MV-SR, sign 5/98/3, k. 2431 a MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026. 
1302 NA, f. MV-SR, sign 5/98/3, k. 2431, shrnutí odpovědí jednotlivých zemských úřadů ministerstvem vnitra – 
koncept dopisu Ministerstva vnitra (cca 1930/1931). 
1303 Například v prvním pololetí roku 1934 se jednalo o částku přibližně 16 tisíc korun z celkem 22 tisíc. NA, 
f. Vrchní zemský soud v Praze (VZS), invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, vyúčtování nákladů za I. pololetí 1934 
(27. 9. 1934). 
1304 Cikáni, metla českého venkova, PK, roč. XVI, č. 2, 12. 1. 1929, s. 5. 
1305 SOkA Písek, f. Okresní soud Písek (OSP), neinventarizovaná složka P 3/26, rukopisný záznam z jednání 
Okresního soudu v Písku (13. 12. 1928). 
1306 Tamtéž. 
1307 Tamtéž, úřední záznam o ustanovení poručníka pro Miladu Růžičkovou (8. 1. 1926). 
1308 Tamtéž. 
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13. prosince 1928 však Marie uvedla, že její otec během roku 1927 zemřel.1309 Za nového Miladina 

poručníka měla Marie Růžičková sama navrhnout Karla Stockého, kterého soudce nechal ihned 

předvolat, a ještě téhož dne vydal usnesení, podle něhož se novým poručníkem tříleté Milady 

Růžičkové stal Stocký.1310 Ten se ihned obrátil na Okresní soud v Písku: 

„Současně činím návrh, aby matka byla zbavena práva výchovy a dítě nesmí být matce bez 

svolení soudu předáno a sice z těch důvodů, že matka jest cikánkou bez stálého bydliště, byla 

již častokráte pro krádeže trestána, a dítěti nemůže poskytovati řádnou výchovu, takže 

propadlo by mravní zkáze.“1311 

Příslušný soudce návrhu tajemníka Okresní péče o mládež vyhověl. Rozhodl, že Milada Růžičková má 

být ponechána v rukou této organizace a svěřena do péče „řádné rodiny neb vychovacímu ústavu“, 

protože její matka Marie se „toulá světem“, nemůže „náležitě o dítě pečovati a dáti mu náležitou 

výchovu“.1312 

 Proto Okresní soud v Písku přikročil k uplatnění § 12 zákona č. 117/1927 sb. z. a n. o potulných 

cikánech. Proč Marie Růžičková souhlasila s tím, aby se Miladiným poručníkem stal představitel 

Okresní péče o mládež v Písku, není jasné. Roli však mohl hrát prostý fakt, že se Milada již jeden den 

nacházela v péči této organizace. Celý zápis je navíc opatřen třemi křížky namísto podpisu,1313 což 

znamená, že Marie neuměla psát a zřejmě i ani číst, a to mohlo celé soudní jednání ovlivnit. 

 Tříletá Milada Růžičková představovala jedno z přibližně patnácti až dvaceti romských1314 dětí, 

jež v rozmezí let 1927 a 1942 nechal příslušný soud v Písku odebrat svým „světem se toulajícím“ 

rodičům a svěřil je místní pobočce celostátní polostátní organizace Péče o mládež.1315 Oproti případům 

z jiných regionů Okresní péče o mládež však romské děti neumístila do ústavů pro „úchylnou 

mládež“,1316 například výchoven v Jilemnici (dívčí) a v Dobřichovicích (chlapecká).1317 Funkcionáři a 

funkcionářky písecké Péče o mládež, včetně předsedkyně Anny Husové1318, která na písecké radnici a 

v tamní chudinské komisi zastupovala pravicovou národnědemokratickou stranu,1319 se vzhledem 

k rozsahu uplatňování § 12 zákona „o potulných cikánech“ v celém politickém okrese rozhodli vytvořit 

„cikánskou rodinnou kolonii“. Jednalo se o uzpůsobení existujícího institutu pěstounské péče, rodinné 

kolonie, která sdružovala větší počet pěstounů z jedné obce, speciálně pro děti odebrané „potulným 

cikánům“. Milada Růžičková proto byla v roce 1928 předána rodině Magersteinů, jež žila v Písku.1320 

 „Doufáme a jsme pevně přesvědčeni, že podaří se nám z dětí vychovati užitečné členy lidské 

společnosti,“ referovali činitelé Okresní péče o mládež v Písku nadřízeným orgánům v červnu 1932.1321 

 
1309 Tamtéž, rukopisný záznam z jednání Okresního soudu v Písku (13. 12. 1928). 
1310 Tamtéž. 
1311 Tamtéž. 
1312 Tamtéž. 
1313 Tamtéž. 
1314 Etnické vymezení zde používám z toho důvodu, že žádné z dětí nebylo odebráno z rodiny, jež by četníci či jiné 
orgány označili za „bílé cikány“ či „po cikánsku žijící tuláky“ apod. 
1315 Viz SOkA Písek, f. OSP, rejstřík P 1928–1935. 
1316 Např. O. HOLUB, První cikánské děti v dívčí výchovně České zemské komise pro péči o mládež v Jilemnici, 
Úchylná mládež 9/1933, s. 44–46; V. SHMIDT, Eugenics and Special Education in the Czech lands During the 
Interwar Period. 
1317 K výchovnám viz DENISA HRIŇOVÁ, Problémová mládež v českých zemích v 1. polovině 20. století aneb mládež 
„mravně vadná“, Diplomová práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2008. 
1318 Anna Regina Husová (1857–1945): učitelka, politička a spisovatelka; ředitelka dívčí měšťanské školy v Písku; 
funkcionářka spolku Světlá, který se věnoval mimo jiné lokální charitě zaměřené na české obyvatelstvo; působila 
v Československé národní demokracii a rovněž sbírala lidové písně, kroje a povídky z jižních Čech. 
1319 Obecní komise města Písku, PL, roč. XXXI, č. 27, 16. 6. 1927, s. 2. 
1320 SOkA Písek, f. OSP, P 3/26, rukopisný záznam z jednání Okresního soudu v Písku (13. 12. 1928). 
1321 NA, f. VZS, invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, dopis Okresní péče o mládež v Písku (10. 6. 1932). 
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Z citace je patrné, že i Okresní péče o mládež v Písku k odebraným romským dětem přistupovala jako 

k „metle venkova“: zástupcům té skupiny obyvatel, která se měla nacházet na samém pomezí mezi 

lidstvím a zvířeckostí a která měla být charakterizována převráceným hodnotovým systémem, jež měl 

být dále předáván jejich dětem (viz kapitolu 2). Z toho důvodu formulovala Okresní péče o mládež 

v Písku účel pěstounské péče o romské děti v rámci „cikánské rodinné kolonie“ v podstatě jako výchovu 

k „lidství“, které tvořila „spořádanost“ a „užitečnost“. Normy republikánské morálky a produktivity,1322 

o něž se násilná asimilace na jihu Čech výrazně opírala, zde značně zastínily diskurz civilizace a pokroku. 

Přesto se odebrané romské děti žijící v několika pěstounských rodinách v jihočeském Písku a 

navštěvující tamní školy staly synekdochou pro celou skupinu obyvatel Československa. Jinými slovy 

řečeno, školní docházka i školní výsledky a celkové chování jednotlivých „cikánských“ dětí v průběhu 

30. let představovaly podklad, z něhož vycházely úvahy českých úředníků, učitelů, sociálních 

pracovníků, četníků a funkcionářů charitativních organizací o „napravitelnosti cikánů“. 

„Osm cikánských dětí jest ubytováno v Písku prostřednictvím Okresní péče o mládež a 

navštěvují školu a dobře prospívají. Tímto způsobem se z nich snad přece vychovají řádní 

členové lidské společnosti.“1323 

Obdobně jako čeští učitelé a úředníci v Užhorodu vyhlašovala také Okresní péče o mládež v Písku 

úspěch své činnosti, kterou identicky označovala jako „první pokus“ – uplatnění nestandardního 

státního přístupu.1324 

 Optimistická prohlášení se však mnohem více objevovala ve zprávách určených centrálním 

orgánům v Praze, resp. institucím, které této lokální organizaci vyplácely státní příspěvky na péči o 

odebrané „cikánské“ děti. Za touto oficiální tváří lze s pomocí dochovaných dokumentů nahlédnout do 

mnohem složitější situace plné finančních problémů a napětí mezi normativními představami lokálních 

funkcionářů celostátní organizace, zaměřené na zdravotní a sociální péči o mládež, a sociální a 

ekonomickou realitou života pěstounů. 

 Finanční potíže významně ovlivňovaly proces vyplácení jak pravidelných, měsíčních, státních 

příspěvků na péči jednotlivým pěstounským rodinám či jednotlivým pěstounkám ve výši 120 korun, tak 

i pokrytí mimořádných výdajů, např. oblečení, školních pomůcek, lékařského ošetření. Okresní péče o 

mládež v Písku každý měsíc vytvořila finanční přehled výdajů a spolu se stvrzenkami za mimořádné 

nákupy je předala Okresnímu soudu v Písku, který je odeslal Prezidiu Vrchního zemského soudu 

v Praze. Ten vše pečlivě zkontroloval a následně uvolnil celkovou finanční částku z finančních 

prostředků, které každoročně obdržel od Ministerstva sociální péče. Vrchní zemský soud v Praze však 

opakovaně zpochybňoval nezbytnost některých mimořádných výdajů pěstounů. Nákup lůžkovin nebo 

více než jedné vázanky či šatů například shledával být v rozporu s „hospodárností a šetrností“, 

poněvadž lůžkoviny měla pěstounská rodina či pěstounka poskytnout sama ze svého coby součást 

jejich role a vázanka měla stačit jedna.1325 Přístup Vrchního zemského soudu v Praze též 

charakterizovala jistá byrokratická rigoróznost. Účty musela Okresní péče o mládež v Písku vždy 

vykazovat po jednotlivých položkách a vedle toho ještě podle jednotlivých dětí. Pokud pražští úředníci 

ve výkazech nalezli chybu, žádali lokální pobočku Péče o mládež o přepracování celého dokumentu,1326 

 
1322 K dobovým, mimo jiné genderově podmíněným, normativním představám o produktivitě a republikánské 
morálce viz L. STORCHOVÁ, „Z našich neúplných těl vytryskovala chuť k práci.“ Gender, normalita a produktivita 
v autobiografickém psaní prvorepublikových bezrukých zázraků, Dějiny–teorie–kritika 7/2011, s. 238–260. 
1323 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent č. 1233, k. 519, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (8. 1. 1934). 
1324 Např. FRANTIŠEK KUČERA, Zkušenosti z rodinné kolonie cikánských dětí Opm v Písku, Péče o mládež 21/1942, 
s. 237–238. 
1325 SOkA Písek, f. OSP, P 3/26, dopis Prezidia Vrchního zemského soudu v Praze (2. 1. 1933). 
1326 Tamtéž. 
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čímž se výrazně prodlužovala doba mezi reálným nákupem konkrétních věcí a jejich následným 

proplacením. Spolu s tím se ještě navíc zpozdila výplata měsíčních příspěvků. 

 Tento systém financování pěstounské péče přinejmenším implicitně počítal s tím, že se 

pěstounské rodiny a pěstounky rekrutovaly ze střední a vyšší společenské třídy, která disponovala 

dostatečnými finančními prostředky i existujícím zázemím pro děti. Přestože Okresní péče o mládež 

v Písku centrální orgány na samém počátku „cikánské rodinné kolonie“ informovalo o tom, že 

jednotlivé romské děti umístila do „dobře situovaných rodin“,1327 ve skutečnosti se jednalo spíše o 

rodiny a samoživitelky z nižší městské třídy. Drobní živnostníci, „zřízenci, dělníci tabákové továrny a 

penzistky“ více odpovídali zásadám institutu rodinné kolonie,1328 podle nichž měli být pěstouni vybíráni 

tak, aby pocházeli ze stejné sociální vrstvy jako svěřené děti.1329 

 Neopominutelným činitelem byla velká hospodářská krize, která rozpory mezi normativními 

představami a praxí během 30. let znásobovala a ovlivňovala i celkový pohled pěstounů na svěřené 

romské děti. Samotné motivace pěstounů byly velice různorodé a jistou roli vedle vůle vychovávat dítě 

v případě bezdětných párů nepochybně sehrály jak solidarita, tak i charita. Avšak pomalý systém 

vyplácení státních příspěvků a velká hospodářská krize značně obnažily také ekonomický aspekt. Ten 

ostatně vyzdvihovala sama Okresní péče o mládež v Písku nejen v případě odebraných romských dětí. 

„Prosba lidumilům (ze soc. péče). Kdo by se ujal 12leté dívky (sirotka). Dívka je lehčích 

domácích prací schopná. – Kdo by přijal 16letou dívku (sirotka), která by ráda zastávala místo 

pomocnice v domácnosti? Nabídky zašlete sekretariátu soc. péče, ev.[eventuelně] ústně se 

zeptejte taj.[tajemníka] Stockého Karla na Riegrově náměstí.“1330 

Ačkoliv se v inzerovaném případě jednalo o dívky vyššího věku než v případě většiny odebraných 

romských dětí, způsob, jakým je Okresní péče o mládež v Písku nabízela do péče, odrážel skutečnost, 

že funkcionáři a funkcionářky této organizace kladli vedle občanské morálky („spořádanosti“ či 

„řádnosti“) značný důraz na ekonomickou produktivitu a přínosnost „lidské společnosti“, resp. jejich 

pěstounům. 

 „Po dětech cikánských jeví se i na dále velmi čilá poptávka a neustále dochází žádosti o umístění 

jich v rodinách,“ hlásila písecká pobočka Okresní péče o mládež v létě 1932 centrálním orgánům do 

Prahy.1331 Současně tímto faktem dokazovala, že „předsudek a strach“ lokálního obyvatelstva vůči 

„cikánům“ měl být již „dávno překonán“.1332 Nicméně již o rok později si dotyční pěstouni stěžovali na 

zdlouhavost vyplácení pěstounských příspěvků a opakovaně Okresní péči o mládež hrozili, že se dětí 

„zbaví třeba neradi“.1333 V důsledku takového vývoje začala lokální organizace jednat o předání 

některých dětí do ústavů pro „mravně vadnou“ mládež. 

 Neutěšená finanční situace se během 30. let neustále zhoršovala. V roce 1934 tlak pěstounů 

na Okresní péči o mládež v Písku ještě zesílil. Opakované hrozby a žádosti o odebrání svěřených dětí 

z jejich péče vyústily na sklonku léta 1934 v kolektivně zorganizovaný protest, který pěstouni nově 

namířili na centrální orgány. Dne 30. srpna se k Okresnímu soudu v Písku dostavil zástupce „pěstounů, 

kteří mají ve výchově a výživě nezl. děti potulných cikánů“,1334 a požadoval, aby Vrchní zemský soud 

v Praze vyplácel Okresní péči o mládež v Písku zálohy na pěstounské příspěvky, čímž by pěstouni 

 
1327 NA, f. VZS, invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, dopis Okresní péče o mládež v Písku (14. 6. 1932). 
1328 SOkA Písek, f. OSP, P 3/26, dopis Okresní péče o mládež v Písku (15. 8. 1935). 
1329 Tamtéž, f. Okresní péče o mládež v Písku (OPM), invent. č. 265, sign. 621A, k. 23, Směrnice pro rodinné kolonie 
a pro pěstounskou péči (12. 2. 1937). 
1330 Prosba lidumilům, PK, roč. XV, č. 8, 19. 2. 1927, s. 6. (zvýrazněno v originále) 
1331 NA, f. VZS, invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, dopis Okresní péče o mládež v Písku (10. 6. 1932). 
1332 Tamtéž. 
1333 Tamtéž, dopis Okresní péče o mládež v Písku (25. 9. 1933). 
1334 SOkA Písek, f. OS Písek, P 3/26, záznam z jednání Okresního soudu v Písku (30. 8. 1934). 
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nemuseli každý měsíc čekat, až tento orgán po schválení vyúčtování dané prostředky uvolní. „Na nás 

pak pěstounech těchto dětí nemůže býti dobře žádáno, abychom za to, že chceme a také dobře děti 

vychováváme a živíme, jsme na tyto měsíční příspěvky čekali,“ dodával.1335 Na samý závěr žadatel ještě 

pohrozil, že pokud úřady nezjednají nápravu, vrátí pěstouni své děti do rukou Okresní péče o mládež 

v Písku.1336 Ačkoliv pěstouni dosáhli v roce 1934 svého a Vrchní zemský soud v Praze začal přidělovat 

Okresní péči o mládež na výplatu příspěvků na péči o romské děti zálohy, jejichž výše se stala 

předmětem jak dalších stížností píseckých pěstounů, tak jednání mezi Vrchním zemským soudem a 

Ministerstvem sociální péče v Praze.1337 

 Další tření vznikala mezi samotnými pěstouny – rodinami či samoživitelkami – a Okresní péčí o 

mládež v Písku a týkala se v podstatě důsledků zhoršující se sociální i ekonomické situace nižší třídy 

městského obyvatelstva. Jestliže stanovy institutu rodinné kolonie uváděly mezi nároky na pěstouny 

také zajištění samostatného lůžka pro svěřené děti,1338 takovému požadavku, vycházejícímu 

z nepsaných norem rodinného života střední a vyšší třídy, mohli skuteční pěstouni v Písku jen stěží 

dostát. 

 Na počátku října roku 1931 si funkcionářům a funkcionářkám Okresní péče o mládež v Písku 

stěžovalo několik žen – sousedek rodiny Magersteinů – z Písku, že Milada Růžičková po škole volně 

běhala po ulici, poněvadž její pěstounští rodiče celý den pracovali.1339 Problémem tedy byl nesoulad 

s genderově konotovanou představou o zajištění domácnosti a péče o děti vycházející z normativů 

střední a vyšší společenské třídy – ženy jako pečovatelky o domácnost, případně služebné. „Myslím, že 

bude pro dítě lépe, když bude vychováváno u jiných pěstounů než Magersteinů neb aspoň bude míti 

doma pořádek a po návratu ze školy bude míti kde se zdržovati a nebude nuceno běhati po ulici a 

čekati, až se vrátí jeho pěstouni a dají mu najíst,“ uváděla ve své výpovědi před Okresním soudem 

v Písku Anna Merglová.1340 Jiná sousedka naopak vypověděla, že Milada běhala venku stejně „jako jiné 

děti“ a večer již byla doma, kde se o ni pěstouni dobře starali.1341 Předsedkyně Okresní péče o mládež, 

Anna Husová, nakonec nařídila, aby tajemník Karel Stocký Miladu Růžičkovou předal do jiné 

pěstounské rodiny. Rozhodující roli však nesehrálo ani tak zpochybnění dostatečné péče Magersteinů 

o svěřenou romskou dívku, nýbrž fakt, že pěstounská rodina měla byt s jedinou místností a všechny 

děti sdílely společnou postel. Milada tedy spala v jedné posteli se čtrnáctiletým synem, což „nikterak 

nepřispívá k dobrému vychování dítěte a spíše působí to na jeho mravní zkázu“.1342 Z takového jednání 

po vznesených obviněních na adresu Magersteinů vyplývá, že Okresní péče o mládež v Písku si celkové 

zázemí rodiny nezjistila před umístěním Milady do její péče. Překvapivé rovněž je, že Okresní péče o 

mládež v Písku nemusela své rozhodnutí o takovém kroku se značnými důsledky pro samotnou Miladu 

nikterak dále zdůvodňovat před okresním soudcem, přestože Marie Magersteinová rozhodnutí 

předsedkyně Husové napadla.1343 „Dítě také na mě si zvyklo, takže když mě potká, volá maminko a 

pláče,“ vypověděla Magersteinová.1344 Rozhodující slovo však měla písecká Péče o mládež, která 

namísto zpochybnění svou klíčovou pozici v procesu výchovy romských dětí naopak upevnila. Soudce 

 
1335 Tamtéž. 
1336 Tamtéž. 
1337 Např. NA, f. VZS, invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, zpráva Ministerstva sociální péče (8. 8. 1934). 
1338 SOkA Písek, f. OPM Písek, invent. č. 265, sign. 621A, k. 23, Směrnice pro rodinné kolonie a pro pěstounskou 
péči (12. 2. 1937). 
1339 SOkA Písek, f. OS Písek, P 3/26, výpověď Josefy Máchové (9. 10. 1931). 
1340 Tamtéž, výpověď Anny Merglové (8. 10. 1931). 
1341 Tamtéž, výpověď Rozalie Kyznarové (9. 10. 1931). 
1342 Tamtéž, výpověď Anny Husové (9. 10. 1931). 
1343 Tamtéž, výpověď Marie Magersteinové (6. 10. 1931). 
1344 Tamtéž. 
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totiž schválil žádost tajemníka Stockého, aby Marii Magersteinové zcela zakázal styk s její bývalou 

romskou svěřenkyní Miladou Růžičkovou.1345 

 Změna pěstounů jednotlivých romských dětí z „cikánské rodinné kolonie“ v Písku ovšem nebyla 

nijak výjimečnou praxí. I z toho důvodu zřejmě řada dětí během druhé poloviny 30. let utíkala z rodin 

měnících se pěstounů k Růžičkům v Čížové, nedaleko Písku (viz kapitolu 5). Šest z celkem patnácti až 

dvaceti dětí „cikánské rodinné kolonie“ v Písku byly jejich vzdálenými příbuznými. O tom, že jejich tety, 

strýcové, sestřenice a bratranci v Čížové žijí, se zřejmě dozvídaly od svých pěstounů či případně od 

svých rodičů, s nimiž pravděpodobně udržovaly alespoň písemný styk. Například dvanáctiletá Emilie 

Růžičková, dcera Josefy Růžičkové a Václava Růžičky, se v roce 1937 uchýlila ke své tetě Vincencii a 

Josefovi v Čížové na celé letní prázdniny. Důvodem byly dlouhodobé neshody s její pěstounkou, jež ji 

měla nutit do „prací, které ohrožovaly její zdraví“.1346 Útěky dospívajících dětí, které Okresní péče o 

mládež v Písku přemísťovala z jedné pěstounské rodiny do druhé – ať již v důsledku špatné finanční 

situace, nespokojenosti pěstounů anebo nevyhovujících rodinných podmínek –, přiváděly funkcionáře 

a funkcionářky této organizace i lokální úředníky či četníky k negativnímu hodnocení chování 

odebraných dětí. Zřejmá snaha romských dětí nalézt zázemí a současně příbuzenské vazby s rodinou 

Růžičkových z Čížové byly během druhé poloviny 30. let stále častěji interpretovány jako nežádoucí 

projevy „cikánského“ sklonu k toulání. 

„Josef Kloc, který rovněž byl v Písku na vychování a vyučil se řezníkem, choval se po celou dobu 

řádně, avšak po vyučení následkem nezaměstnanosti, zanechal řádného života a oddal se 

páchání drobných krádeží, takže výchova, která mu byla dána, nedosáhla čekaného výsledku, 

naopak vzděláním, kterého se Klocovi dostalo, nabyl určitého rozhledu, kterého nyní využívá 

při páchání krádeží, které provádí s velkou obezřetností a chytrostí a snadněji tak uniká 

spravedlnosti.“1347 

Takto zhodnotil výchovu nejstaršího ze všech odebraných romských dětí v Písku tamní okresní četnický 

velitel. Právě vyššímu věku Josefa Kloce v době jeho odebrání z původní rodiny a umístění v pěstounské 

péči připisovali představitelé Okresní péče o mládež v Písku rozhodující význam: „Výchova musí začít 

již u 2-3 letého dítěte, od malička mu vštěpovati úctu k práci.“1348 Případnému plošnému negativnímu 

hodnocení celé praxe odebírání dětí se místní charitativní organizace bránila zdůrazňováním rozdílů ve 

věku jednotlivých dětí. Zatímco mladší se do pěstounské výchovy hodily, starší děti měly být napříště 

umístěny v ústavních zařízeních.1349 Tímto způsobem si Okresní péče o mládež v Písku uchovávala svůj 

výchozí optimistický postoj k celému „pokusu“ v podobě „cikánské rodinné kolonie“. 

* 

Ačkoliv „cikánskou školou“ v Užhorodu a „cikánskou rodinnou kolonií“ v Písku spojovala představa 

civilizační mise, obě instituce se od sebe výrazně lišily. V kontextu západní části Československa jako 

z principu již moderního, civilizovaného prostoru nabývala civilizační mise formy násilné asimilace, tedy 

odebírání dětí z rodin „potulných cikánů“ popisovaných coby „metla venkova“. Nejdůležitější roli 

přitom hrála norma republikánské produktivity, která zahrnovala jak ekonomickou soběstačnost či 

kapitalistickou etiku práce, tak i občanskou, republikánskou zdatnost.1350 Proto byla výchova 

orientována primárně na budoucí „užitečnost“ těchto obyvatel pro kolektiv občanů národního státu, 

 
1345 Tamtéž, rozhodnutí Okresního soudu v Písku (10. 10. 1931). 
1346 Tamtéž, výpověď Vincencie a Emilie Růžičkové (30. 8. 1937). 
1347 Tamtéž, f. OÚ Písek, invent.č 1353, sign. III 9, k. 761, hlášení Okresního četnického velitelství v Písku (17. 1. 
1938). 
1348 F. KUČERA, Zkušenosti z rodinné kolonie cikánských dětí, s. 237. 
1349 Tamtéž. 
1350 L. STORCHOVÁ, „Z našich neúplných těl vytryskovala chuť k práci.“, s. 245. 
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ba celou „lidskou společnost“. Nejen na „východě republiky“, ale i na západě Československa měly 

úředníci, četníci i funkcionáři a funkcionářky polostátní organizace věnující se péči o mládež shodnou 

představu o žádoucí formě zaměstnání vychovávaných „cikánů“. Z chlapců se měli stát řemeslníci 

(řezník, slévač, čalouník, cukrář atd.) a z dívek ženy či pomocnice v domácnosti.1351 Jestliže v 

podmínkách „východu republiky“ civilizační mise působila na celý „cikánský tábor“, na Západě se 

násilná asimilace soustředila pouze na jednotlivé děti, které bylo nezbytné od jejich „cikánských“ 

rodičů naopak zcela izolovat.1352 Nejobecnější cíl násilné asimilace zde spočíval v úplném rozpuštění 

„cikánství“, kdežto v „cikánské škole“ v Užhorodu docházelo alespoň k jistému rozvíjení „cikánské“ 

identity. Kontext západní části Československa zároveň ovlivňoval možnosti naplnění příslibu 

plnoprávného občanského postavení. Odebrané romské děti v Písku navštěvovaly „normální“ školy a 

ve věku čtrnácti let nebyly opatřovány „cikánskými legitimacemi“.1353 Ke zpochybnění jejich 

plnoprávného občanského statusu tím pádem mohlo dojít jedině v případě styku s policejními úřady 

na základě barvy pleti. Naproti tomu se Romové z užhorodské osady „tábor“ ocitli v odlišném 

postavení. Jejich „cikánství“ bylo v důsledku existence „cikánské školy“ zvýrazněno, byť jiným 

způsobem než prostřednictvím policejního obrazu „metly venkova“. Přesto se jim ale dostalo pouze 

speciálního, segregovaného vzdělání, které odráželo jejich druhořadé postavení ve společnosti. 

 Celkový experimentální charakter obou těchto rozličných institucí usilujících o asimilaci 

„cikánů“ v meziválečném Československu vynikne při pohledu na čísla. Jestliže ve všech patnácti 

„cikánských školách“, z nichž některé vznikly až v roce 1938, mohlo být vyučováno přibližně 450 

„cikánských“ dětí, odebrání se netýkalo více než přibližně třiceti dětí. To znamená, že z několika tisíc, 

ba desítky tisíc dětí „cikánů“, které na území Československa žily, se asimilace týkala pouhého zlomku. 

Tato nízká čísla odráží skutečnost, že uplatňování a osvojení těchto praxí rozhodujícím způsobem 

záviselo na iniciativě lokálních aktérů. Namísto státní politiky a výraznějších státních intervencí, po 

nichž úředníci, lokální i celostátní politici, experti atd. volali, se i meziválečné Československo jako 

předcházející habsburská monarchie ve vztahu k „cikánům“ spoléhalo především na jakousi 

„přirozenou“ asimilaci. 

„Ve zdejší obci dětí cikánských není. Jsou zde sice Danielové, avšak jsou to potomci již trvale 

usedlého kdysi kočujícího praotce, jenž se ve zdejší obci oženil. Jeho děti opět se hodně 

pomísily se zdejším obyvatelstvem, takže již jen jméno a tmavá pleť ukazují na původ cikánský. 

Životní jich poměry úplně se přizpůsobily domácímu lidu.“1354 

Tato odpověď lokálního školního orgánu na dotaz Zemského úřadu v Brně z roku 1935, který se týkal 

školní docházky „cikánských“ dětí a jejich „sžívání“ s prostředím školy a de facto i občanského života 

v obcích na Moravě, naznačuje, že „přirozenou“ asimilací se rozuměl dlouhodobý a postupný proces 

„míšení“. Morava byla oblastí, kde v rámci „historických zemí“ v meziválečném Československu žilo 

nejvíce obyvatel, které úřady označovaly za „cikány“,1355 a současně zde lokální úřady prakticky vůbec 

nevyužívaly možnosti odebírat děti z rodin „potulných cikánů“. Jako důvod uváděly, že „cikáni“ zde žili 

převážně „usedle“ a o děti se starali. Okresní úřad v Uherském Brodě však argumentoval, že „počet 

 
1351 NA, f. VZS, invent. č. 2333, sig. Pres 2, k. 2074, dopis Okresní péče o mládež v Písku (25. 9. 1933). 
1352 Odlišnost působení těchto dvou praxí československé civilizační mise vůči „cikánům“ v meziválečném 
Československu odráží série fotografií pořízených po odebrání několika „cikánských“ dětí v roce 1930. 
Inscenování dynamiky „před“ a „po“ na těchto fotografiích zachycující děti ošacené/neošacené, čisté/špinavé 
atd. charakteristicky kontrastuje s představenou sérií antropoložky Marie Novákové z Užhorodu. O. HOLUB, První 
cikánské děti v dívčí výchovně, s. 44–46. 
1353 Viz SOkA Písek, f. OÚ Písek, kniha č. 177, Záznam o vydaných cikánských legitimacích. 
1354 MZA, f. Zemská školní rada (B 22), k. 618, složka Zigeunerkinder schulpflichtige, zpráva Místní školní rady 
v Hlohovci (17. 6. 1935). 
1355 Při vytváření policejní evidence v letech 1924–1925 zde četníci zaregistrovali celkem 2268 „cikánů“, kteří byli 
domovsky příslušní do obcí na Moravě. C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 42. 
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dětí přicházejících v úvahu by byl příliš veliký, takže by důsledné provádění nařízení vyžadovalo 

značných finančních nákladů“.1356 Jinými slovy, důsledné uplatňování paragrafu o odebírání dětí by 

vyžadovalo větší státní, zejména finanční intervenci. „Přirozená“ asimilace z perspektivy úředníků 

nemusela představovat ideální stav, nýbrž hlavně pragmatické řešení v situaci, kdy centrální státní 

orgány nebyly ochotny převzít větší roli v proticikánské politice. Zda tato neochota pramenila 

v politických důvodech (možná kritika opozice, obava z kritiky ze strany mezinárodní veřejnosti atd.) či 

v nedostatku financí anebo chybějící vůli je využít pro tuto oblast, není z dochovaných pramenů jasné. 

Výsledný pragmatismus udržoval silnou kontinuitu v přístupech lokálních úřadů k „cikánům“ s praxí 

předešlé habsburské monarchie. 

 Proto, když se Zemský úřad v Brně v polovině 30. let dotazoval lokálních školních orgánů na 

„sžívání“ dětí „cikánů“ se školní docházkou, odpovědi odhalily jak jemné formy vyloučení, tak i úvahy 

o asimilaci této skupiny obyvatel.1357 Kladné hodnocení se týkalo především těch „cikánských“ dětí, 

které se podle pisatelů jednotlivých zpráv neodlišovaly od ostatních, neromských dětí. „Ryze 

cikánských dětí v naší škole není, jsou to smíšené rodiny,“ uvádělo vedení Masarykovy obecné školy 

v Šafově (na Znojemsku).1358 Naproti tomu děti z rodin, jež v pohledu učitelů obecních škol odpovídaly 

obecnému obrazu „cikánů“ v podobě „metly venkova“, musely sedět v oddělených „cikánských 

lavicích“.1359 Tímto způsobem školy naplňovaly nařízení o povinné školní docházce a současně 

dostávaly stížnostem neromských rodičů. Spíše výjimečně se lokální školní úřady snažily využít 

expertního diskurzu a požadovat zařazení všech místních „cikánských“ dětí do lokální pomocné 

třídy.1360 

 Morava byla prostorem, kde se střetávaly představy a vize státních úředníků i expertů o 

žádoucí podobě asimilace navázané nejen na imaginaci „východu republiky“, ale i na úvahy o potřebě 

radikálnějšího státního zásahu vůči „metle venkova“ a kde nakonec dál pokračoval jakýsi pragmatický 

přístup lokálních státních orgánů k „cikánům“. Ten sice zahrnoval uplatňování celého komplexu 

proticikánských opatření v policejním režimu „metly venkova“, avšak zároveň do jisté míry počítal 

s možností „přirozené“ asimilace „cikánů“ do československé společnosti, kterou jednotliví lokální 

aktéři chápali jako etnické či rasové „míšení“. Proto v rámci jedné moravské obce, Svatobořic na 

Kyjovsku, lze hovořit o prvním romském studentovi zapsaném na vysoké škole a současně o snaze 

lokálních neromských obyvatel zbavit se tamní romské osady, jež stála na samém okraji obecního 

katastru a jejíž obyvatelé nemohli posílat své děti do místní školy, protože jim obec odmítala přiznat 

domovské právo.1361 Přibližně ve stejné době, kdy český tisk přinesl zprávu o tom, že Tomáš 

Holomek1362 z tamní romské rodiny, která byla považována za „řádnou“ a od počátku století žila přímo 

 
1356 MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026, dopis Zemského úřadu v Brně (3. 10. 1931). 
1357 K podrobnější analýze uvedeného souboru pramenů viz C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 213–
227; TÝŽ, Špalíček romských miniatur. Osoby a dějství z romského dramatu, které se odvíjelo na scéně historické 
Moravy, Brno 2008, s. 78–87. 
1358 MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026, zpráva Masarykovy obecné školy v Šafově 
(nedatováno). 
1359 Viz C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 218. 
1360 Např. MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026, zpráva Okresního školního výboru 
v Dačicích (23. 7. 1935). 
1361 C. NEČAS, Spor o svatobořické cikány, Jižní Morava 10/1974, s. 88–93; TÝŽ, Svatobořičtí Romové (1840–1943), 
Slovácko 44/2002, s. 243–259. 
1362 Tomáš Holomek (1911–1988): vystudoval gymnázium v Kyjově a v r. 1931 zahájil studium práv na Karlově 
univerzitě v Praze; po vojenské službě se oženil a žil spolu s manželkou Hedvikou Imrichovou v Miloticích; na jaře 
1943 odešel ze zaměstnání a schoval se u příbuzných v Dubňanech, následně na jihovýchodní Moravě a na 
Slovensku; po r. 1945 dokončil vysokoškolské studium práv a stal se vojenským prokurátorem v Kroměříži, v Brně 
a nakonec i v Praze; angažoval se při zakládání a fungování Svazu Cikánů-Romů a byl členem delegace 
československých Romů na mezinárodní kongres do Londýna v roce 1972. 
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v obci (mimo romskou osadu),1363 „bude (…) prvý cikán v republice, který bude advokátem“,1364 

uvažovali úředníci Zemského úřadu v Brně o vytvoření segregované „cikánské školy“ v této obci pro 

děti z osady.1365 

„Mise“ českých lékařů, policistů a úředníků v Košicích 
Zatímco v českých zemích asimilační představy spočívaly hlavně v postupném – násilném či 

„přirozeném“ – rozpuštění „cikánství“ v lidském, produktivním a občanském kolektivu, v režimu 

„východu republiky“ byli čeští úředníci i experti ochotni podporovat nejen specifické varianty 

slovenské, rusínské či (do omezené míry) židovské identity, loajální k novému státnímu útvaru, ale 

dokonce také určitou variantu „cikánství“. Zejména během 30. let se druhým centrem takového úsilí 

aktérů především české národnosti vedle Užhorodu stalo město Košice. 

 Košice (maďarsky Kassa a německy Kaschau) představovaly významné administrativní 

centrum, v němž žilo obyvatelstvo hovořící převážně maďarsky, slovensky, německy a jidiš, ale také 

romsky. Toto město bylo k Československu připojeno po definitivní porážce Maďarské republiky rad v 

červenci 1919.1366 Obdobně jako v případě Podkarpatské Rusi s novou státní administrativou přišlo 

značné množství úředníků, lékařů, policistů, učitelů apod. jednak české národnosti a jednak Slováků 

pocházejících ze západních částí Slovenska. Podle statistik z roku 1921 více než třicet tisíc obyvatel z 

celkového počtu padesáti tisíc mělo náležet k československé národnosti a více než sedm tisíc z nich 

pocházelo z českých zemí.1367 V roce 1930 tvořili Češi sedmnáct procent celkové narůstající populace 

Košic.1368 Tato čísla šířeji zrcadlí skutečnost, že východní Slovensko tvořilo vedle Podkarpatské Rusi 

součást „východu republiky“, tedy prostor, kam československé centrální orgány na počátku 20. let 

vysílaly značné množství úředníků a expertů české národnosti. Takový krok ospravedlňoval narativ o 

„maďarizačním útisku“ slovenského obyvatelstva ze strany dřívějších uherských orgánů, které 

československá administrativa dále vinila z celkové „zaostalosti“ regionu. I nejobecnější cíl 

československé administrativy v Košicích proto ležel v civilizační misi. Ta zahrnovala nejen zajištění 

sociálně-ekonomického pokroku, ale i související zpochybnění dosavadních mocenských hierarchií tak, 

aby československá administrativa přispěla k zabezpečení převahy slovenského, resp. 

československého národa. 

 Přibližně od poloviny 19. století tvořilo součást Košic též předměstí nazývané „tábor“, které se 

na přelomu 19. a 20. století postupně proměnilo v městskou čtvrť – administrativní jednotku. Drtivá 

většina obyvatel této části Košic patřila k nižší sociální třídě, jejíž nárůst zřejmě souvisel s důsledky 

industriálního kapitalismu (migrací levné pracovní síly z venkova do měst).1369 Jen malou část z nich 

úředníci a policisté označovali za „cikány“. Jestliže v roce 1900 žilo v Táboře (název městské čtvrti) 

celkem 2895 osob, uherská evidence „cikánů“ z 90. let 19. století v celém městě, tedy i jiných čtvrtích, 

 
1363 J. HORVÁTHOVÁ, Možnosti integrace na příkladu moravských Romů. 
1364 Citace z Pražského ilustrovaného zpravodaje podle M. SCHUSTER, Romské děti a školní vzdělávání 
v meziválečném Československu a v Protektorátu Čechy a Morava (1918–1945), in: Jom ha-šoa. Mít své místo: 
žáci předválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014 (nestránkováno). 
1365 MZA, f. B-40, II. manipulace, invent. č. 1919, sign. 124, k. 7026, dokument Cikánské žactvo země 
moravskoslezské (nedatováno, 1935). 
1366 MARTIN JARINKOVIČ, Začleňovanie východného Slovenska a Košíc do Československej republiky, in: Košice 
1918-1938. Zrod metropoly východného Slovenska, (edd.) Martin Jarikovič, Vojtech Kárpáty, Erik Dulovič a kol., 
Košice 2018, s. 22–37. 
1367 ZLATICA SÁPOSOVÁ, REGINA REGINÁČOVÁ, Historicko-demografický vývoj populácie Košíc v 19. a 20. storočí, 
in: Štruktúry a fragmenty historického vývoja Košíc, (edd.) Štefan Šútaj, Nikoleta Dzurikaninová, Košice 2014, s. 
75–103, zde s. 90. 
1368 ONDREJ FICERI, Čechoslovakizmus v mentalitách obyvateľov Košíc a jeho implementácia vo verejnom 
priestore mesta v medzivojnovom období, in: Mesto a dejiny 6/2017, s. 22–47, zde s. 29. 
1369 A. JUROVÁ, Snaha o lokalizáciu cigánskeho Tábora v Košiciach, Mesto a dějiny 2/2013, s. 25–32, zde s. 30. 
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odhalila pouze 474 „cikánů“.1370 Československá policejní evidence z let 1924–1927 pak v dubnu 1924 

na území města Košice zachytila celkem 771 „cikánů“.1371 Přestože se jednalo o relativně malý podíl na 

celkové populaci Tábora v Košicích (přibližně kolem patnácti procent), překračovalo toto číslo poměrně 

významnou mírou celkový podíl „cikánů“ na území celého Slovenska (0,015 %).1372 Proto českoslovenští 

úředníci, policisté i učitelé navázali na dřívější uherské úřady a celou čtvrť opakovaně nazývali 

„cikánským táborem“.1373 

 „Pomocná trieda ako taká v Košiciach len živorí, lebo z kolónií degenerovaných ľudí, nazvanej 

cigánskou štvrťou, táborom, len sa hrnú deti s rôznými defekty duševnými,“ uvažoval v roce 1926 učitel 

z jediné pomocné třídy v Košicích Julius Matis.1374 Přenesení nálepky „cikánství“ na celou jednu 

městskou čtvrť v této výpovědi sloužilo k racializaci sociálně-ekonomické situace části městského 

obyvatelstva a následně k překódování chudoby na civilizační diskurz úpadku a degenerace. Dobová 

kategorie „postižení“ zde stála v těsném spojení s třídou a „rasou“, když děti z „cikánské“ čtvrti byly 

v představě tohoto košického učitele zároveň dětmi s různými „duševními defekty“. O širším provázání 

těchto kategorií v rámci košického prostoru svědčí skutečnost, že ačkoliv československé orgány 

referovaly do Prahy o tom, že v Košicích existovala speciální „cikánská“ škola od počátku 20. let,1375 

skutečná vyčleněná třída speciálně pro „cikánské“ děti zde fungovala teprve od školního roku 

1927/1928.1376 Na počátku 20. let v Táboře vznikla pouze pomocná třída, kde právě Julius Matis 

vyučoval,1377 a kterou zřejmě úředníci považovali za „cikánskou“ vzhledem k jejímu umístění. 

 Přes tuto zaměnitelnost „cikánů“ za obyvatele celé městské čtvrti ne všichni Romové z Košic 

v době meziválečného Československa žili v Táboře. Silná tradice hudebnictví spolu s pozitivním 

obrazem „cikánů“ jako hudebníků v bývalém Uhersku pro některé romské rodiny znamenala velký 

sociální vzestup. Romští primáši z Košic byli známí nejen v celém městě a v celém Uhersku, ale také 

v dalších státech Evropy. Konkrétně František Horváth1378 koncertoval v Košicích, v Budapešti, v Paříži 

a v Londýně a během oslav desetiletého výročí vzniku Československa v Košicích dirigoval patnáct 

romských kapel.1379 Takto úspěšní hudebníci se z Tábora stěhovali do jiných částí města a je otázka, zda 

je prováděné soupisy „cikánů“ vůbec jako „cikány“ zachycovaly. Vzhledem k tomu, že jejich významnou 

klientelu v období před první světovou válkou tvořila maďarská šlechta a měšťanstvo (viz kapitolu 3), 

lze se domnívat, že přinejmenším část Romů v meziválečných Košicích chodila do maďarských škol a 

během cenzů se hlásila či byla zařazena mezi maďarské obyvatelstvo. Přihlášení se k maďarské 

národnosti mohlo v tomto směru znamenat především úspěšnou strategii zneviditelnění se a úniku 

před vzrůstajícím policejním dohledem nad „cikány“ a před proticikánskými opatřeními meziválečného 

Československa. Romové, resp. šířeji „cikáni“ v Košicích v tomto smyslu nepředstavovali homogenní 

celek, ale tvořili různorodé skupiny jak z perspektivy národnostního vymezení, tak i sociálně-

 
1370 Tamtéž. 
1371 E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach po vzniku ČSR, s. 145. 
1372 Jedná se o číslo vypočítané historikem Ctiborem Nečasem na základě nekompletní policejní evidence „cikánů“ 
z 20. let. C. NEČAS, Evidence československých cikánů, s. 67. 
1373 Například Policejní kapitanát v Košicích v letech 1886–1888 nařídil přečíslení domů v části „cikánský tábor“. 
A. JUROVÁ, Snaha o lokalizáciu cigánskeho Tábora v Košiciach, s. 30. 
1374 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 27, dopis Julia Matise (29. 5. 1926). 
1375 Tamtéž, k. 28, zpráva Referátu Ministerstva školství a národní osvěty v Bratislavě (20. 9. 1928). 
1376 A. JUROVÁ, Počiatky fungovania cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. 
1377 SNA, f. RMŠANO, invent. č. 162, sign. B. I. 8, k. 27, dopis Julia Matise (29. 5. 1926). 
1378 František Horváth (1855–1939): houslista a primáš z Košic; od malého věku vystupoval v otcově kapele, 
od r. 1873 byl hlavním kapelníkem u hraběte Sapáriho v Budapešti; v r. 1886 hrál v Paříži na světové výstavě při 
příležitosti otevření Eiffelovy věže; hrál též na dvoře krále Eduarda VI. v Londýně; koncertoval po celém Zalitavsku 
a po r. 1918 i po Československu – zejména v lázeňských městech. 
1379 Monstrekoncert cigánskej hudby v Košiciach, Slovenský východ (dále SV), 1. 7. 1928, s. 5. (Kopie ze 
soukromého archivu Anny Jurové.) 
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ekonomického. Je však třeba dodat, že zmínění hudebníci tvořili úzkou elitu. Většina Romů žila 

v marginalizovaném postavení. 

 Jak jsem již zmínil, během školního roku 1927/1928 otevřela československá státní škola 

v košickém Táboře poprvé speciální třídu (1. C) vyčleněnou pro děti „cikánů“.1380 Důležitý faktor zřejmě 

tvořila skutečnost, že do této školy chodily nejen děti z rodin sociálně nižší třídy obyvatelstva městské 

čtvrti, ale též děti různých československých státních zaměstnanců (vojáci, policisté, železničáři apod.), 

kteří patrně nesouhlasili se společnou výukou jejich dětí v jedné třídě s dětmi „cikánů“. Úředníci do 

vzniklé „cikánské“ třídy zařadili jednak děti jdoucí poprvé do školy a jednak romské školáky a školačky, 

kteří již navštěvovali vyšší ročníky na této škole. Oproti výuce v oddělené chlapecké třídě (1. A) se 

„cikánské“ děti první rok neučily psát.1381 Také učitelé a učitelky v Košicích patrně nadřazovaly 

výchovné úkoly samotné školní výuce. Po úspěšném absolvování prvního ročníku byly „cikánské“ děti 

do dalších ročníků následně rozděleny do chlapecké či dívčí třídy. Absence výuky psaní a možná i výuka 

v českém či slovenském jazyce ovšem těmto dětem v úspěšném absolvování základního vzdělání příliš 

nenapomáhala. Kromě toho celá škola trpěla nedostatečnými kapacitami. Ve školním roce 1929/1930 

do první „cikánské“ třídy chodilo celkem 54 dětí a obdobně tomu bylo i v dívčí a chlapecké třídě.1382 

Oproti „cikánské škole“ v Užhorodu ovšem nebyla třída zcela prostorově oddělena od zbytku školy. 

Naopak, výuka probíhala v prostorách státní školy a segregace se týkala jen prvního ročníku. Osnovy 

sice učitelé, učitelky a úředníci speciálně upravili, ale oproti jiným „cikánským třídám“ na „východě 

republiky“ neobsahovaly rozšířenou výuku zpěvu či hry na hudební nástroje. Tyto aktivity pro 

„cikánské“ děti v Košicích od počátku 30. let zajišťovaly soukromé dobročinné spolky. 

 K myšlence vytvořit organizaci zabývající se „cikány“ v Košicích a v celém regionu značně 

přispělo soudní řízení s „moldavskými kanibaly“, jež probíhalo v síni tamního krajského soudu v létě 

1929. Obrovský zájem tisku spojený se senzaci vyvolávající představou lidožroutství „cikánů“ z Moldavy 

nad Bodvou přivedl dohromady příslušníky státní policie z Policejního ředitelství v Košicích a lékaře 

z lokální pobočky Spolku českých lékařů. Z jejich řad se rekrutovali soudní znalci, kteří prostřednictvím 

expertiz vyvrátili kanibalismus obviněných „cikánů“. Současně o nich však hovořili jako specifické a 

(civilizačně) „zaostalé rase“, což se následně výrazně otisklo do výsledku soudního řízení (viz kapitolu 

4). Pravděpodobně po uzavření této soudní kauzy, tj. během druhé poloviny roku 1929 a na počátku 

roku 1930, zahájila část těchto expertů v čele s psychiatrem Jaroslavem Stuchlíkem, policejním 

ředitelem Karlem Slavíčkem a jeho následovníky, tj. převážně státními zaměstnanci české národnosti, 

jednání o vzniku soukromého dobročinného spolku, který by přispěl k „řešení cikánské otázky“. Na 

podzim roku 1930 se již veřejnosti představil přípravný výbor organizace, která nejprve nesla název 

„Liga pro kulturní povznesení cikánů“, ale záhy změnila své pojmenování na „Společnost pro studium 

a řešení cikánské otázky“.1383 

 Účel nové organizace měl spočívat ve „vyzdvižení“ a vychování „cikánů“ v „užitečné členy lidské 

společnosti“1384 a „rovnoprávné a sebevědomé“ občany Československa.1385 

„Západná kultúra prenikla do dnešného dňa aj medzi národy odľahlých a ťažko prístupných 

končin sveta a vykonala medzi nimi mnoho dobra nielen pre nich, ale aj pre všeobecné ľudstvo. 

 Sme svedkami toho, že príslušníci národov, žijúcich do nedávnej minulosti životom 

priamo divošským, následkom prijatia a mnohdy aj vnútením zmyslu pre ľudský život a 

 
1380 V následujícím odstavci vycházím z poznatků zesnulé historičky Anny Jurové. A. JUROVÁ, Počiatky fungovania 
cigánskej triedy v dvadsiatych rokoch 20. storočia v Košiciach. 
1381 Tamtéž, s. 60. 
1382 Tamtéž, s. 61. 
1383 A. JUROVÁ, E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach v 1. ČSR, s. 109. 
1384 Tamtéž. 
1385 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 171, pozvánka přípravného výboru Společnosti pro studium a řešení cikánské 
otázky (20. 11. 1930). (Kopie ze soukromého archivu Anny Jurové.) 
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vzdelanie dosiahli určitého stupňa vzdelanie, že aj mnohý Europan a europský národ by sa za 

túto úroveň nepotreboval hanbiť. 

 Len cigáni, žijúci v Europe presýtenej rôznými kultúrnými vymoženosťami, stoja na 

nižšom stupni ľudskej spoločnosti a mravnosti.“1386 

Civilizační diskurz s otevřenými odkazy na podobnost s kolonizací mimoevropského prostoru v 19. a 

20. století se v artikulacích představitelů košické organizace mísil s normativy republikánské 

produktivity, morálky i zdatnosti. Roli společnosti její zakladatelé chápali jako konání „mise“.1387 

 S takto široce formulovaným nápadem se českoslovenští lékaři a policisté z Košic ve druhé 

polovině roku 1930 obrátili k širší městské veřejnosti, na různé státní orgány i existující soukromé 

organizace. Účast na valné hromadě a nejrůznější pomoc přislíbily jak nacionalisticky zaměřené 

slovenské organizace jako Slovenská liga či Matice slovenská, tak i lokální biskupský úřad a kulturně-

vzdělávací Osvětový sbor.1388 Dne 27. listopadu 1930 se nakonec sešlo nejméně padesát osob.1389 Mezi 

nimi se nacházely jak zástupci státních úřadů, např. notářského úřadu v Košicích, lékaři, policisté, 

reprezentanti spolupracujících organizací či lokálních slovenských i maďarských novin, tak i jednotlivci: 

učitel, kaplan, právník, lékárník, obchodník atd. Kromě toho celkem dvacet účastníků v kolonce 

povolání uvedlo „hudebník“. Ale ne všichni z nich tak učinili ve slovenštině. Sedm se jich zapsalo 

v maďarštině („zenész“) a celkem třináct účastníků (kromě novinářů) použilo k popsání svého povolání 

i jména maďarštinu. Vzhledem k uvedeným adresám lze usuzovat, že někteří z nich bydleli v Táboře, 

stejně jako mnozí slovensky zapsaní „hudebníci“. Valné hromady se proto nepochybně zúčastnili 

Romové žijící v Táboře a pravděpodobně i někteří další z ostatních čtvrtí. Je však zřejmé, že pro mnohé 

z nich nepředstavovala slovenština, resp. československý státní jazyk, řeč, kterou by používali nejen 

primárně – tou byla romština –, ale zřejmě ani sekundárně, protože si z praktických důvodů osvojili 

maďarštinu, tj. dřívější úřední jazyk. 

 Na základě uvedených skutečností se lze domnívat, že obdobně jako v Užhorodu významný 

aspekt košické civilizační mise představovala snaha československých státních zaměstnanců a 

veřejných činitelů rozšířit řady příslušníků československé národnosti ve městě se značnou maďarskou 

menšinou. Přesto pozvánky na valnou hromadu členové přípravného výboru vytvořili také 

v maďarštině1390 a podle stanov bylo „přípustné“ vedle hlavního „státního jazyka“ používat též jiné 

jazyky.1391 Nicméně personální obsazení na vedoucích pozicích celé organizace naznačovalo, že 

ústřední roli bude hrát jednoznačně čeština a slovenština. Zcela průzračně se pak vyjádřil člen 

původního přípravného výboru, policista Viktor Immergück. Podle něj měla činnost nově vzniklého 

spolku přispět k vymanění „cikánů“ z „maďarského smýšlení“.1392 

 Za svou agendu si „Společnost pro řešení cikánské otázky“ v Košicích s funkcionáři 

pocházejícími převážně ze střední a vyšší třídy zvolila poskytování bezplatné lékařské pomoci, vytvoření 

právní poradny a bezplatné zastupování „cikánů“ před soudy, „dozor nad čistotou osob“, 

„sprostredkovanie kupeľov“, pomoc při bytové nouzi, podporování školou povinných dětí i nadaných 

 
1386 Riešenie cigánskej otázky, ČsD, roč. II, č. 5, 15. 11. 1930, s. 3–4, zde s. 3. 
1387 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 171, pozvánka přípravného výboru Společnosti pro studium a řešení cikánské 
otázky (20. 11. 1930). (Kopie ze soukromého archivu Anny Jurové.) 
1388 I z cigánov majú byť poriadni ľudia, SV, roč. XII, č. 249, 30. 10. 1930, s. 3. 
1389 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 577, k. 885, prezenční listina z valné hromady Společnosti pro studium a 
řešení cikánské otázky (27. 11. 1930). 
1390 ŠA Košice, f. OÚ Košice, k. 171, pozvánka přípravného výboru Společnosti pro studium a řešení cikánské 
otázky (20. 11. 1930). (Kopie ze soukromého archivu Anny Jurové.) 
1391 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 577, k. 885, zápis z ustavující valné hromady Společnosti pro studium a 
řešení cikánské otázky (27. 11. 1930). 
1392 Sociálna a osvetová činnosť košickej policie, Československý detektiv, roč. V, č. XVIII, 1. 6. 1933, s. 38–39, zde 
s. 38. 
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dětí v dalších studiích a učňovské praxi, zprostředkování zaměstnání, pěstování sportu, hudby, 

zahradnictví atd.1393 Takový velice široký a ambiciózní záměr se však dařilo naplňovat jen do značně 

omezené míry. Vzhledem k aktivní participaci lékařů, vedle Jaroslava Stuchlíka šlo hlavně o Jaroslava 

Klímu1394 a Václava Štrimpla, patrně fungovala zejména bezplatná zdravotní péče ve Státní nemocnici 

v Košicích. Dokumenty poukazující na poskytování právní pomoci se nám ovšem nalézt nepodařilo. 

V oblasti „dozoru nad čistotou osob“, tedy prosazování hygienických opatření vůči „cikánům“, členové 

a členky zdravotní sekce usilovali o vytvoření celkové kartotéky a úřední evidence „nemocných cikánů“. 

K němu ale nedošlo. Stejně dopadl také plán na postavení budovy s velkým sálem a koupelnou, 

přestože předseda organizace Stuchlík v roce 1932 uváděl, že stavbu již schválilo městské 

zastupitelstvo. Město samotné mělo poskytnout pouze stavební materiál, kdežto výstavbu by zajistili 

samotní „cikáni“ z Tábora.1395 

 Vzhledem k významnému zastoupení lékařů a dalších expertů v řadách členů a členek košické 

„Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky“ vznikla též myšlenka vydávání odborných publikací 

z různých vědeckých oborů. „Mámeť v Republice dostatek materiálu, abychom biologicky, 

psychologicky, sociologicky, hospodářsky a kdož ví, jak ještě jinak, cikánský problém mohli studovati,“ 

stálo v popisu ediční řady.1396 Plánované „spisy“ formovala myšlenka, že „pouhou láskou a pouhým 

milosrdenstvím“, tedy „charitativní činností“, kterou košický spolek uskutečňoval především, nebylo 

možné dosáhnout „řešení cikánské otázky“.1397 Důležitá role měla v tomto směru připadnout právě 

výzkumu. „Připraveny jsou studie z oboru psychologie cikánské rasy, kriminality cikánů (statistická 

zpracování i krimino-psychologický rozbor), řeči, národopisu,“ uváděli editoři dále.1398 Nakonec však 

zůstalo u jediné publikace: studie s názvem „Dítě nad propastí“ z pera antropologa a školního 

inspektora Františka Štampacha. Přestože jeho dřívější fyzicko-antropologický výzkum „cikánů“ 

v Československu – „Cikáni v Československé republice“ – mimo jiné výrazně ovlivnil četníky při 

pojímání „cikánů“ jako specifické „rasy“ (viz kapitolu 2), představoval Štampach patrně nejvýraznějšího 

kritika československých proticikánských opatření a praxe zakládání vyčleněných „cikánských“ tříd. Na 

počátku publikace vydané pod hlavičkou košické společnosti v roce 1933 konkrétně poznamenal, že 

československý zákon „o potulných cikánech“ z roku 1927 „cikány“ vyloučil „z celé řady občanských 

práv“.1399 Jedním z nich bylo „právo na vlastní rodinu“, kterou § 12 této právní normy nabourával: 

„Společnost převzala dozorčí a rozhodčí funkci výchovnou z rukou cikánských rodičů do svých 

rukou.“1400 

 Vydání právě takto relativně kritického Štampachova díla pod hlavičkou „Společnosti pro 

studium a řešení cikánské otázky“ v Košicích nebylo náhodné. Její představitelé se na valné hromadě 

v lednu 1932 rozhodli předložit československým poslancům návrh na změnu zmíněného zákona z roku 

1927 a zejména jeho ustanovení o možnosti odebírání dětí z rodin „cikánů“.1401 Nejlépe lze kritiku státu 

zrekonstruovat z veřejných vystoupení prakticky jediného předsedy košické organizace Jaroslava 

 
1393 SNA, f. KÚ – adm. odd., invent. č. 577, k. 885, zápis z ustavující valné hromady Společnosti pro studium a 
řešení cikánské otázky (27. 11. 1930). 
1394 Jaroslav Klíma (1897–1942): český lékař; po vzniku Československa pracoval v porodnici v Košicích; od r. 1931 
hlavní lékař města Košice; v polovině 30. let odjel na studijní pobyt do Spojených států amerických na Katedru 
Johna Hopkinse pro výzkum hygieny (John Hopkins School of Hygiene), kam jezdila řada evropských expertů 
v oblasti hygieny, epidemiologie, antropologie atd.; ve druhé polovině 30. let se stal vedoucím jednoho 
z oddělení Státního zdravotního ústavu v Praze. 
1395 Štvrť hodiny s primárom drom Stuchlíkom o cigánoch, SV, roč. XIV, č. 25, 31. 1. 1932, s. 2. 
1396 F. ŠTAMPACH, Dítě nad propastí. (Text z přebalu knihy.) 
1397 Tamtéž. 
1398 Tamtéž. 
1399 Tamtéž, s. 5. 
1400 Tamtéž. 
1401 Valné shromaždenie spoločnosti pre štúdium a riešenie cigánskej otázky, SV, roč. XIV, č. 20, 26. 1. 1932, s. 3. 
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Stuchlíka. Ten k „cikánům“ přistupoval jako ke specifické „rase“ se „zvláštnostmi charakterovými“ a 

„psychopathickou základnou duševního života“.1402 Mezi charakteristické rysy „cikánů“ řadil například 

„orientální lenost“ či „naprostou negligaci pořádku, čistoty a organisovanosti“.1403 Uchopení „cikánů“ 

prostřednictvím kategorie „rasy“ a opírání se o širokou škálu orientalistických motivů však Stuchlík 

v duchu potřebnosti civilizační mise doplňoval závěry, že současné postavení „cikánů“ jako „páriů 

lidské společnosti“ bylo rovněž způsobeno přístupem této společnosti k „cikánům“.1404 Ačkoliv policejní 

opatření a vytváření vyčleněných „cikánských“ tříd považoval za pochopitelné reakce, současně pouze 

prohlubovaly stávající izolovanost a „ghetování cikánů“. 

„Ghetování, jež isoluje lokálně, občansky i názorově, vede nutně k výstřelkům, jež ještě dnes 

na př. u Negrů vidíme v kulturní Americe, a u Židů v zaostalých východních krajinách. Ostatně 

hluboká, pudová rasová nenávist uplatňuje se v mentalitě v předpisech stále, jako se uplatňuje 

stejná pudová nenávist v lynčování černochů a v pogromech Židů.“1405 

Jak údajná civilizační zaostalost „cikánů“ coby „rasy“, tak i „pudová rasová nenávist“ ze strany 

společnosti vůči „cikánům“ v Stuchlíkových myšlenkách představovaly plody celkové izolace a 

ghettoizace, tj. vyloučení „cikánů“ z „lidské společnosti“. 

 Jestliže jako jeden z praktických úkolů „Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky“ lékař 

Jaroslav Klíma vytyčil nátlak a přesvědčování lokálních úřadů „k intensivnější práci v nejširším smyslu 

plnění občanských povinností i vůči cikánům a cikánským čtvrtím“,1406 Stuchlík při rozhovoru pro místní 

slovenský liberální tisk zdůrazňoval klíčovou úlohu centrálních státních orgánů. Ty měly zajistit změnu 

na poli „cikánské otázky“. 

„Cigánska otázka je však vážnou otázkou štátnou, a musí sa riešiť najlepšie usidlovaním 

difuzným či ghetovým. Prvému dávam prednosť, predpokladá to však zasiahnutie štátnej moci 

a násilné sťahovanie. Pri tom ešte treba rátať s odporom vidiečanov, ktorí by sa bránili proti 

usadzovaniu cigánov v dedinách.“1407 

Čelný představitel košické organizace se v tomto bodě výrazně rozcházel s Františkem Štampachem. 

Pro českého antropologa představovala asimilace jakýsi „přirozený“, pozvolný proces, kdežto Stuchlík 

počítal s nutností značné státní intervence. Současně oproti Štampachově představě asimilace jako 

v podstatě dlouhodobého „rasového míšení“ zastával český psychiatr názor, že mezi „cikány“ a 

„bílými“ ke splynutí prakticky nemohlo dojít. Důvodem měla být velmi silná nenávist v podvědomí 

„obou ras“. Pokud by k takové situaci došlo, stalo by se tak podle něj jen na úrovni „nejnižších 

společenských tříd“, což by mohlo vést k „nebezpečným výstřelkům“.1408 

 Přesto Stuchlík uvažoval o tom, že „nejvýhodnější“ by bylo „cikány“ umístit v Čechách, „lebo 

jednotlivý cigán zdomácnel by medzi prevahou bielej rasy a behom troch generácií bolo by možné 

očakávať priaznivý výsledok“.1409 Konečným cílem ovšem nebylo rozpuštění „cikánství“, údajné celkové 

fyzické, psychické atd. odlišnosti, kterou u Štampacha prozrazovaly fyzické kvality, nýbrž „hospodářská 

asimilace“. „Možno lokálne asimilovať agrarizáciou a urbáriazmom, výchovou cigánov na sedliakov a 

remeslníkov, tri generácie nechať žiť v strede usadených obyvateľov a prispôsobovať ich takto 

 
1402 Spolek československých lékařů v Košicích, Časopis lékařů českých, roč. LXIX, č. 50, 12. 12. 1930, s. 1729–1731, 
zde s. 1730. 
1403 Tamtéž. 
1404 Tamtéž. 
1405 Tamtéž. 
1406 Tamtéž, s. 1731. 
1407 Štvrť hodiny s primárom drom Stuchlíkom o cigánoch. 
1408 Tamtéž. 
1409 Tamtéž. 
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k usadlému životu,“ uzavíral své myšlenky český psychiatr.1410 Stuchlík tak na rozdíl od Štampacha i 

dalších dobových expertů a úředníků uvažujících o začlenění „cikánů“ ve své asimilační vizi ponechával 

určitý potenciální prostor pro udržení „cikánství“ jako specifické etnické odlišnosti (romství). 

„Hospodářská asimilace“ měla zajistit specifickou ekonomickou, sociální i kulturní integraci Romů do 

celkové struktury československé společnosti. Její konečný cíl však nebyl definován jako přeměna 

„cikánů“ v „necikány“. 

 Mezi Štampachovou ideální představou pozitivního „míšení“ a Stuchlíkovou vizí „hospodářské“ 

a „difuzní“ asimilace ležel ještě další rozdíl. Český antropolog svou kritiku státu a stávajících opatření 

opíral o určitý liberálně konstituční normativ občanských práv, jež vztahoval i na „cikány“. Český 

psychiatr, který v meziválečném období působil v Košicích, tento normativ také nezpochybňoval. 

Z představených myšlenek však vysvítá, že vycházel z odlišného pojetí liberalismu, takového, které 

nestálo v rozporu s ideou rozsáhlé, státem řízené politiky „usídlování cikánů“ ze Slovenska v Čechách, 

tj. rozsáhlého, nuceného přesunu obyvatelstva. Stuchlík se tudíž se Štampachem rozcházel na rovině 

etatismu. Z uvedeného je patrné, jaký význam měla formulace „studium a řešení cikánské otázky“ 

v názvu košického spolku. Vědění mělo dláždit cestu rozhodujícímu státnímu zásahu. Za tímto účelem 

ostatně členové organizace navazovali kontakty také v zahraničí: v Německu s antropologem Hansem 

Friedenthalem1411 či v Rumunsku.1412 

 Paleta aktivit košické „Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky“ zahrnovala též 

pořádání kulturních akcí, jež vedle charity patřilo mezi nejviditelnější činnost této organizace. Divadelní 

představení v prostorách městského divadla, hudební koncerty a sportovní (fotbalová) utkání nejenže 

sloužila ke zviditelnění existence společnosti, která byla odkázána na dobrovolné finanční příspěvky od 

majetnějších obyvatel města a regionu, ale také manifestovala příslušnost „cikánů“ k občanskému 

kolektivu. Divadelní představení s názvem „Cigánska svadba“, které vymyslel příslušník státní policie 

Gabriel Kríž,1413 se podobně jako v Užhorodu opíralo o převážně romantizující stereotyp „cikánů“, 

avšak současně Romům otevíralo prostor k identifikaci s „cikánstvím“ coby kulturní identitou a nikoliv 

pouhou policejní nálepkou spojenou s pravidelnými raziemi.1414 Používání státního jazyka 

reprezentantům této specifické součásti „lidské společnosti“ v Košicích dále umožnilo performovat 

jejich loajalitu k Československé republice. Kromě toho rovněž před veřejností legitimizovalo 

dobrovolné úsilí převážně státních zaměstnanců. 

 Počáteční činorodé snahy členů a členek „Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky“ 

v Košicích během let 1933 a 1934 postupně vyprchaly. Jestliže ještě v roce 1932 vedení uvažovalo o 

uspořádání mezinárodního setkání s experty z Belgie, Francie, Německa, Nizozemska a Švýcarska,1415 

v roce 1935 již bezmála všechny aktivity této organizace ustaly. Příčinou byl vysoký podíl státních 

zaměstnanců české národnosti, jejichž pobyt v Košicích měl dočasný pracovní charakter. V polovině 30. 

let z Košic odešel lékař Jaroslav Klíma a záhy i Jaroslav Stuchlík.1416 Původní početná a různorodá 

organizace se v důsledku toho nakonec rozpadla. 

 
1410 Tamtéž. 
1411 Hans Wilhelm Carl Friedenthal (1870–1943): antropolog; profesor na univerzitě v Berlíně; jeden z největších 
proponentů darwinismu mezi německými antropology a autor celé řady publikací z oboru tehdejší fyzické 
antropologie. 
1412 Štvrť hodiny s primárom drom Stuchlíkom o cigánoch. 
1413 A. JUROVÁ, E. ZUPKOVÁ, Rómovia v Košiciach v 1. ČSR, s. 108 (plakát pozvánky na divadelní představení 
„Cigánska svadba“). 
1414 K raziím např. Zápisník. S raziou cigánskej štvrti v Košiciach, SV, roč. IV, č. 226, říjen 1922. (Kopie ze 
soukromého archivu Anny Jurové.) 
1415 Kde je cigánske divadlo v Košiciach?, SV, roč. XIV, 6. 3. 1932, s. 5. (Kopie ze soukromého archivu Anny Jurové.) 
1416 Štvrť hodiny s primárom drom Stuchlíkom o cigánoch. 
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 Vcelku samostatné postavení v rámci košické organizace držel „Športový klub slovenských 

cigánov ‚Roma‘ v Košiciach“ (ŠK Roma). Angažovali se v něm především příslušníci československé 

Stráže bezpečnosti (státní policie) v Košicích a několik bývalých profesionálních fotbalistů.1417  

„Zo zakladateľov bol najagilnejší kapitán Čížek. Dennodenne chodil do osady za Cigánmi, 

planíroval s nimi pri tehelni ihrisko, zháňal dresy, učil ich futbalovej abecede, vyjednával 

zápasy, nazeral do domčekov, karhal neporiadnu domácnosť, chválil čistotu a poriadok, 

rodičov presvedčoval, aby posielali deti do školy…“1418 

Od jara 1932 do podzimu 1934 sehráli košičtí Romové několik desítek zápasů nejen v Československu, 

ale také v zahraničí, když v roce 1933 vyrazili na turné do pobaltských států.1419 Přestože se i tento 

fotbalový klub v roce 1935 rozpadl,1420 předznamenal další vývoj. Zatímco při prvotních úvahách 

českých lékařů během let 1929 a 1930 tito aktéři samotným „cikánům“ přisuzovali v podstatě pasivní 

roli objektů civilizační mise, která měla směřovat k „řešení cikánské otázky“, fungování fotbalového 

týmu zřejmě vedlo k více participativnímu přístupu funkcionářů košické organizace k Romům. Ten se 

nakonec projevil zvoleným názvem klubu. Vedle vnějšího označení „cikáni“ se zde zřejmě poprvé 

objevilo vlastní pojmenování, tj. endonymum, „Roma“. 

 V tomto duchu vznikla v roce 1936 v Košicích nová organizace: „Lavutarisz. Kultúrny a sociálny 

spolok Cigánov na Slovensku“.1421 Podobně jako u dřívějšího fotbalového týmu se slovo z romštiny – 

„lavutaris“ znamená hudebník, muzikant – dostalo do názvu organizace. Navíc vnější označení „cikáni“ 

zde bylo uváděno s velkým písmenem. Třebaže hlavní smysl organizace jeho tvůrci stále vymezovali de 

facto jako civilizační misi – „zvýšení mravnej, kultúrnej a sociálnej úrovne života duševného i 

spoločenského“1422 –, dále jej rozšířili o zcela nové prvky. „Pracovať k svornému spolupôsobeniu 

všetkých príslušníkov národa československého bez rozdielu vierovyznania a politického presvedčenia 

(…), vzájomným poznávaním sa a odstraňovaním predsudkov a prekážok súžitia,“ dodávali.1423 Chápání 

„cikánství“ jakožto specifické skupiny tedy bylo podřazeno celku československého národa s podobnou 

intencí jako v Užhorodu. Vložení dobového pojmu „cikáni“ s velkým počátečním písmenem zřejmě 

neodkazovalo k uchopení „cikánství“ jako svébytné národnosti v meziválečném Československu, ale 

spíše jako folklorní či etnické identity spjaté s „východem republiky“, kterou bylo možné rozvíjet 

v rámci ideologie a praxe státního československého národa. Ačkoliv v čele tohoto nového spolku opět 

stanuli především českoslovenští státní zaměstnanci, spolek přinejmenším na papíře usiloval o 

rozšíření členské základny o samotné Romy z Košic, patrně zejména z Tábora, ale také blízkých obcí.1424 

Mezi ně patřila také obec Krásna nad Hornádom, kde na počátku 30. let Okresní úřad v Košicích nařídil 

přemístění tamní romské osady (viz kapitolu 5). Kromě materiální a finanční, charitativně orientované 

pomoci funkcionáři organizace „Lavutarisz“ mimo jiné dohlíželi na to, aby „cikáni“ zapisovali své děti 

do školy, snažili se od města získat vlastní spolkové prostory a navázali na pořádání kulturních akcí.1425 

 
1417 RASTISLAV FIĽO, Športový klub slovenských Cigánov Roma Košice, Romano Džaniben 9/2002, s. 49–56, zde s. 
49. 
1418 IVAN TÄNZER, SLAVO KALNÝ, Prvý gól, Košice 1964, s. 13–16, zde s. 14. 
1419 Z jakého důvodu se výprava uskutečnila právě do států, kde na počátku 30. let docházelo ke změně liberálně-
demokratického uspořádání k autoritativním politickým režimům s nacionalistickou ideologií, není jasné. 
1420 R. FIĽO, Športový klub slovenských Cigánov Roma Košice, s. 54. 
1421 Cigáni si založili kultúrny spolok, SV, roč. XVII, č. 135, 9. 6. 1936, s. 4. 
1422 ŠA Košice, f. OÚ Košice, invent. č. 182, sign. 29359/1937, k. 488, dopis Policejního ředitelství v Košicích (9. 12. 
1936). 
1423 Tamtéž. 
1424 Tamtéž. 
1425 AMK, f. Municipálne mesto (MM) Košice, administratívne spisy (adm. sp.), invent. č. 104, k. 8, spis č. II. 
22636/39, dopis Sociálního a kulturního spolku Cikánů na Slovensku se sídlem v Košicích (3. 11. 1936). 
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 Nejvýraznější z nich se stala oslava údajného 500. výročí „príchodu Cigánov do Európy“. Ta 

funkcionářům spolku umožnila vytvořit samostatný historický milník, který na jednu stranu stál zcela 

mimo rámec tehdejší oficiální vzpomínkové kultury a který na straně druhé vytvořil příležitost 

k manifestaci loajální vazby Romů z Košic k československému státu. Z dochovaných materiálů není 

vůbec jasné, co vedení spolku přivedlo k roku 1438. Je možné, že se nechali inspirovat periodizací 

původně francouzského archiváře a etnografa Paula Bataillarda. Ten ve své práci o „cikánech“ rok 1438 

označil za důležitý mezník v periodizaci migrací „cikánů“ do Evropy. S jeho vymezením následně 

pracoval i český antropolog František Štampach.1426 

 Oslava se v Košicích uskutečnila dne 3. března 1938 v prostorách městského divadla a následně 

také v hotelu „Schalkáz“ za hojné účasti veřejnosti i čelných představitelů československé 

administrativy. Divadelnímu představení a koncertu předcházel projev jednoho z funkcionářů spolku 

„Lavutarisz“ Kolomana Župnika. Ten měl především zdůraznit, že „v demokratickej Československej 

republike sa dáva našim Cigánom možnosť rozvoja vo všetkých odvetviach, pokiaľ sú schopní sa 

uplatniť“.1427 Vystoupení Romů z Košic a blízkých obcí přinejmenším lokální slovenský liberální tisk 

interpretoval jako doklad údajně vyspělého, demokratického, pokrokového, a implicitně též 

civilizovaného charakteru meziválečného Československa. V kontextu tohoto státního celku totiž mohli 

svou kulturní identitu coby svébytný projev regionálního folkloru svobodně rozvíjet i „cikáni“, tj. 

skupina obyvatel, která byla vnímána jako nejvíce „zaostalá“. Představa vojenského a politického 

ohrožení státu ovšem čelního funkcionáře spolku „Lavutarisz“ přivedla k celkové adoraci 

Československa. Zmínka o tom, že tento liberálně-demokratický stát již ze své podstaty poskytoval 

prostor k rozvíjení svébytné kulturní identity také „cikánům“, kontrastovala s vyjádřeními 

představitelů zaniklé „Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky“, kteří státní přístupy 

k „cikánům“ kritizovali. Představení, stejně jako proslovy, se odehrávaly v československém státním 

jazyce a muzikanti hráli primárně české a slovenské písně. 

 Oslava z března 1938 do jisté míry zastírala skutečnost, že zdaleka ne všichni Romové v Košicích 

se po vzniku Československa identifikovali s tímto novým státním útvarem, resp. oficiální 

čechoslovakistickou ideologií. Mohli například mnohem silněji cítit vazbu na maďarské politické strany 

a spolky, které svůj velký úspěch na východním Slovensku opíraly o regionálně a konfesně budovanou 

identitu. Dokladem této teze je skutečnost, že jeden romský primáš Lajoš Bikár působil jako člen a 

později i funkcionář a městský zastupitel za Zemskou krajinskou křesťansko-socialistickou stranu, resp. 

Sjednocenou maďarskou stranu.1428 Součástí jeho motivace měla být skutečnost, že v roce 1920 jej noví 

českoslovenští úředníci propustili z jeho předchozího zaměstnání na Telegrafním stavebním úřadě 

v Košicích.1429 Zneviditelnění „cikánství“ a identifikace s maďarskou národností skrze používání 

maďarštiny a působení ve státní správě před rokem 1918 sice mohlo představovat úspěšnou obrannou 

strategii před důsledky policejní nálepky „cikánství“, avšak rovněž otevíralo prostor ke zpochybnění 

loajality k novému národnímu státu. 

 Ceremoniál z března 1938 do jisté míry rovněž oslabuje konstatovanou tezi o posunu 

soukromých, převážně charitativně orientovaných organizací v meziválečných Košicích od civilizační 

mise k částečné participaci „cikánů“ na samotném chodu organizace a určování jejích agend. Jediný 

spolek, který vzešel přímo z romských komunit během celého meziválečného Československa, tvořila 

„Unie československých cigánských hudebníků pro Č.S.R.“ se sídlem v Košicích. Tu založili košičtí romští 

 
1426 F. ŠTAMPACH, Cikáni v Československé republice. 
1427 Oslava 500. výročia príchodu Cigánov na Slovensko, Novosti, roč. XX, č. 52, 4. 3. 1938, s. 2. 
1428 VERONIKA SZEGHY-GAYER, Personálna kontinuita politickej elity v Košiciach po Viedenskej arbitráži, Forum 
Historiae 12/2018, s. 129–140, zde s. 134. 
1429 Tamtéž. 
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muzikanti v únoru 1926 jako profesní a v podstatě odborově zaměřenou organizaci,1430 jejíž hlavní cíl 

spočíval ve zlepšení pracovních podmínek „cikánských hudebníků“. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

sice romští muzikanti patřili k celkovému „rázu“ celého regionu a majitelé hostinců a kaváren si je proto 

najímali, ale často tak činili hlavně proto, aby se vyhnuli nutnosti vzniklý pracovní vztah právně 

formalizovat (viz kapitolu 3). Vzniklá „unie“ měla takové zaměstnavatele tlačit k legalizaci pracovního 

poměru a k zajištění důstojné mzdy. Poněvadž ovšem stanovy spolku československé úřady shledaly 

v rozporu s právními předpisy,1431 vytvořená organizace pravděpodobně měla krátkého trvání a zřejmě 

velice omezený dopad na existující praxi. 

* 

Vedlejší, avšak přesto nezanedbatelný efekt jak „cikánských tříd“, tak i představených soukromých 

organizací představovala racializace (zrasovění) pojetí „cikánství“, ačkoliv usilovaly o rozvíjení 

specifické folklorní či kulturní „cikánské“ identity. Důležitou roli v tomto procesu hrála skutečnost, že 

všechny více či méně detailně zmíněné aktivity směřovaly k „cikánům“ jako etnicky či rasově vymezené 

skupině. Ani násilná asimilace v Čechách, ani různé formy civilizační mise vůči „cikánům“ na „východě 

republiky“ nezahrnovaly „po cikánsku žijící tuláky“ a jejich děti. Proto zástupci či zástupkyně těchto 

institucí ve svých zprávách o pokroku v „nápravě“ svěřených dětí, případně i jejich rodičů, sahali po 

termínech, které obnažovaly jindy pouze implicitně přítomnou normu „bělošství“.1432 

„Pokud se týče žáků a jejich rodičů, jsou celkem odlišni od bílých, necikánských dětí, a to 

mravně i povahově. Mají docela jiný způsob myšlení a charakter. Žijí v jiném ovzduší a v jiném 

světě, nežli my. Vniknouti jim do duše, poznati je [,] je velmi těžké. Svoji pravou tvář před 

necikány neukáží, před námi se jen přetvařují. Bílého člověka považuje cikán za méněcenného, 

v jejich očích jsme jen ‚Gadžo‘.“1433 

Tímto způsobem v „experimentálních“ praxích meziválečné československé asimilace „cikánů“ do 

určité míry docházelo k posilování vnímané jinakosti „cikánství“. 

 „Cikánské třídy“, „cikánská rodinná kolonie“ i košické organizace současně podněcovaly jejich 

tvůrce a představitele k zobecňujícím úvahám o „cikánech“ ve formě populacionistických vizí. Přestože 

se jednalo často o velice rozdílné, ba i protichůdné, představy o asimilaci „cikánů“, jejich společný rys 

tvořila kategorie „rasy“. Vzhledem k tomu, že její použití pramenilo z více či méně zdůrazňovaného 

nebo naopak upozaďovaného aspektu civilizační mise, sloužila – na první pohled paradoxně – 

k dynamizaci jinakosti „cikánů“. Jinými slovy řečeno, obsahovala přinejmenším příslib „nápravy“ této 

skupiny obyvatel, jakkoliv se mohlo jednat o do neurčité budoucnosti neustále odkládaný závazek. 

Protikladným se naopak jeví obraz „metly venkova“. K jeho použití sahali spíše odpůrci 

„experimentálních“ asimilačních praxí a/nebo podporovatelé násilné asimilace. Typicky v situacích, kdy 

se snažili oponovat možnému úspěchu civilizační mise. Diskurz „metly venkova“ v tomto směru – 

obdobně paradoxně – představoval nástroj esencializace „cikánství“. 

 
1430 Cigáni – hudobníci organizovaní, Košické noviny, roč. I, č. 3, 19. 4. 1926, s. 5. (Kopie ze soukromého archivu 
Anny Jurové.) 
1431 SNA, f. SNA, f. Oddelenie Ministerstva vnútra v Bratislave, k. 88, stanovisko Ministerstva vnitra v Praze (17. 
9. 1927). (Kopie ze soukromého archivu Anny Jurové.) 
1432 Vnímání Čechů či Čechoslováků jakožto „bílých“, resp. zástupců „bílé rasy“, se v době meziválečného 
Československa neupevňovalo pouze prostřednictvím vztahování k „cikánům“, ale také k dalším skupinám, které 
byly chápány jako „mimoevropské“ (např. Číňané označovaní za „žluté“). Dosavadní bádání se však věnovalo 
především reprezentacím či dílčím praxím spojenými s populární kulturou: utopistickými romány či vystavování 
jinakosti (kultura tzv. freak shows). F. HERZA, Imaginace jinakosti; JAKUB MACHEK, Češi jako „předvoj lidstva“. 
Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie, Forum 
Historiae 6/2012, s. 84–100, zde s. 96–99. 
1433 DAZO, f. 56, op. 3, sp. 82, zpráva o cikánské třídě v Užhorodě – školní rok 1931/1932 (nedatováno). 
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 Namísto zjednodušeného rozřazení dobových „cikánských“ diskurzů však chci poukázat na 

jejich komplexnost. Obraz „metly venkova“ totiž vedle esencialistického pólu obsahoval též vlastní 

dynamizující prvek: přinejmenším v abstraktní rovině připouštěl, že ne všichni Romové nutně museli 

spadat do dobové širší policejní nálepky, která zahrnovala také „po cikánsku žijící tuláky“, „brusiče“, 

„šlejfíře“ apod. A současně civilizační diskurz ve vztahu k „cikánům“ rovněž obsahoval esencialistický 

náhled na „cikánství“ jako biologickou, a v podstatě vědecky měřitelnou, jinakost. 
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Kapitola 7 

Dynamika „cikánské otázky“ v době politických zlomů: od 

Československa 30. let k počáteční fázi Protektorátu Čechy a Morava 

(1939–1941) 

Právě dnes přinesla pošta několik dopisů o cikánech a jejich řádění na venkově. Dopisy se 
shodují v tom, že cikáni jsou metlou venkova. Tlupy cikánů, vyháněné četnictvem od hranic 
jejich rayonu, přecházejí jinam a po čase se opět vracejí. Hornaté a lesnaté kraje jsou jejich 
eldorádem. Venkovský lid jde za svým zaměstnáním; cikáni využijí nepřítomnosti ve světnici 
neb na dvoře a kradou, nač přijdou. Venkovské ženy by vyprávěly kroniky, jak žebrající cikánky 
přímo přepadají domácnosti, když nejsou muži přítomni, a jak ohrožují bezpečnost života a 
majetku. Cikánské tlupy jsou tlupami zlodějů a zločinců, z nichž mnozí se neštítí ani vraždy. (…) 
 V těchto věcech bude se musit a hodně brzy něco stát. Jinde mají koncentrační tábory 
pro politické přestupníky. My nebudeme sahat k takovým opatřením. Ale bylo by dobře 
vybudovati koncentrační tábory pro cikány, tuláky a řemeslné žebráky, mladé a zdravé. 
Humanita nesmí platit, protože by byla příliš jednostranná. Každý musí pracovat – a každý má 
právo na bezpečnost osobní i majetku před „havětí lidskou“. Udělá-li v této věci vláda rychlý 
zákrok, prospěje občanstvu a veřejné morálce. 

článek „Metla venkova: cikáni, tuláci a řemeslní žebráci“ z deníku Venkov (prosinec 1938)1434 

Na jaře 1937 odvysílal tehdejší československý rozhlas (Radiojournal) přednášku s názvem „Jaký je váš 

rasový typ?“, kterou připravil přední český antropolog Jiří Malý1435. Celou přednášku lze chápat jako 

kritické vymezení tehdejší československé antropologie vůči „rasovým teoriím“ nacistického 

Německa.1436 „Němečtí rasisté“ podle Malého tvrdili, že „jedině nordický rasový typ jest typem 

skutečně německým a jedině prý v tomto rasovém typu jsou koncentrovány všechny vynikající 

vlastnosti tělesné a duševní“.1437 Český antropolog proti tomu kladl stanovisko valné části 

československých expertů. Ti sice také pracovali se čtyřmi základními „rasovými typy“ („nordický“, 

„dinárský“ či „adriatický“, „alpinský“ a „východní“), avšak na rozdíl od „německých rasistů“ je chápali 

jako krajní póly, které se v reálném světě ve své krystalické podobě prakticky nevyskytovaly. „Velká 

většina nás všech jsme míšenci z těchto hlavních rasových typů,“ konstatoval proto Malý.1438 Zásadní 

odlišnost mezi „německými rasisty“ a československými vědci se však neměla týkat samotných 

„rasových typů“ ani následného vyvozování specifických „národních vlastností“, nýbrž spočívala 

v odmítnutí jejich hierarchizace, tj. stavění jednoho z „rasových typů“ či konkrétního národa, jenž jej 

měl ztělesňovat, na vyšší stupeň z hlediska tělesných i duševních kapacit, a tudíž na pokročilejší příčku 

v pomyslném evolučním žebříčku lidské civilizace. Toto klíčové stanovisko Malý shrnul v samotném 

závěru své přednášky: 

„Tvarové odlišnosti mezi jednotlivými rasovými typy, jak jsem Vám je výše vylíčil, nejsou a nikdy 

nemohou býti příčinou, která by jeden bělošský rasový typ mohla povýšiti nad typy ostatní. 

Dnes není ani jeden skutečně vědecký, positivní důkaz pro názor, že by jeden rasový typ 

 
1434 Metla venkova: cikáni, tuláci a řemeslní žebráci, V, roč. XXXIII, č. 297, 17. 12. 1938, s. 3. 
1435 Jiří Malý (1899–1950): antropolog a lékař; žák Jindřicha Matiegky; prováděl antropologický výzkum jak 
v kostnicích v českých zemích, tak i mezi původními obyvateli Aljašky, Čechy a Slováky v USA či na Podkarpatské 
Rusi; od r. 1935 vedl Antropologický ústav a Hrdličkovo muzeum člověka v Praze. 
1436 K historii antropologie v kontextu habsburského impéria a českého národního hnutí na přelomu 19. a 20. 
století viz nejnověji F. HERZA, Sombre Faces: Race and Nation-Building in the Institutionalization of Czech Physical 
Anthropology (1890s–1920s), History and Anthropology, online: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02757206.2019.1629433?journalCode=ghan20 [21. 3. 2019]. 
1437 J. MALÝ, Jaký je váš rasový typ?, BS 4/1937, s. 97–99. 
1438 Tamtéž, s. 98. 
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bělošský byl lepší a vznešenější jen proto, že má větší tělesnou výšku, dlouhou a úzkou hlavu, 

blond vlasy, modré oči a růžovou pleť, než bělošský rasový typ s postavou menší, hlavou širší a 

kratší, hnědýma očima a snědým odstínem pleti.“1439 

Antropolog Malý svou přednáškou tehdejší československé posluchače ujistil, že to, co tvrdili příznivci 

nacistického Německa, nebylo z vědeckého pohledu pravda, ale nástroj ideologie. Skutečnost, že 

československé obyvatelstvo představovalo „rasově smíšenou“ populaci, v pojetí československých 

antropologů – na rozdíl od tvrzení nacistické vědy – znamenala, že Československo v žádném případě 

není odsouzeno k živoření na nižším stupni civilizace. 

 Avšak v předloženém citátu, ba i v celé přednášce si nelze nepovšimnout faktu, že Malý 

proklamovanou rovnost „rasových typů“ vždy důsledně uvozoval přívlastkem „bělošský“. Jeho ujištění 

posluchačů, že se nemají ničeho obávat, že „jste snad nějak odlišni od druhých, nebo že se nějak 

nápadně odchylujete od průměru a zlaté všeobecnosti“, souviselo s jeho způsobem vymezení 

československých obyvatel: „Máme bílou pleť, jsme tudíž běloši a patříme k rase bílé.“1440 Oponování 

„rasovým teoriím“, jež čeští vědci povětšinou chápali jako německý výtvor, tudíž nepředstavovalo 

všeobecné odmítnutí hierarchizace lidstva na evoluční škále od primitivismu k civilizaci jako takové, 

nýbrž se týkalo výslovně jen „bělochů“. Experti meziválečného Československa nijak plošně 

nezpochybňovali legitimitu dobových rasistických hierarchií, které ospravedlňovaly nejen rozmanitá 

koloniální panství jednotlivých evropských či severoamerických států, ale také nerovnoprávné 

postavení těch obyvatel, jež dobové konstrukty „bělošství“ vyčleňovaly jako druhořadé státní 

příslušníky.1441 

* 

Naznačená kritika nacistického ideálu „rasové čistoty“ tvořila jeden z mnoha širších kontextů 

v předchozích kapitolách opakovaně konstatované racializace dobové kategorie „cikánství“. Toto 

„zrasovění“ představovalo účinek – nikoliv nutně primární záměr – rozličných praxí vyloučení i 

asimilace směřujících na ty obyvatele, kteří byli v Československu na přelomu 20. a 30. let 20. století 

označováni jako „cikáni“. Jednalo se zejména o speciální policejní registr „potulných cikánů“, o obranné 

strategie kočovných živnostníků v českých zemích i o různorodé podoby „civilizační mise“ v různých 

částech daného státního celku. Nicméně přes zjevnou dominanci biologických (krev, původ, barva kůže 

atd.) či biologicky vnímaných („nomadismus“) kritérií „cikánství“ si i nadále uchovávalo značné vnitřní 

napětí, nestability a pružnosti, která vyplývala z jeho policejně-administrativní funkce. Jinými slovy 

řečeno, označení „cikáni“ a s ním spojená kriminalizace těchto obyvatel na jedné straně jednotlivým 

lokálním policejním orgánům stále umožňovalo do něj v různých situacích zahrnout co největší 

množství obyvatel. Na straně druhé ale tento utilitární aspekt též vytvářel, jakkoliv limitovaný, prostor 

pro rezistenci a obranné strategie jednotlivých „cikánů“. 

 Cílem této kapitoly je v prvé řadě zasadit racializaci do širších československých i 

mezinárodních souvislostí. Vzhledem k tomu, že na praxi proticikánských opatření měla značný dopad 

především kriminologie, budu hlavní pozornost věnovat dobovým debatám o formách moderní 

policejní prevence i „cikánské otázce“ na tomto expertním poli. Ve druhém sledu zaměřím pozornost 

na vývoj dobových internačních fantazií a konstrukce „cikánské otázky“ v souvislosti s uprchlíky 

z nacistického Německa a zintenzivňujícím se úsilím Československa o zajištění vnitřní bezpečnosti. A 

za třetí budu analyzovat dynamiku „cikánské otázky“ a praxe proticikánských opatření ve zmenšeném 

 
1439 Tamtéž, s. 98–99. 
1440 Tamtéž, s. 97–98. 
1441 Např. J. MATIEGKA, Všeobecná nauka o plemenech, Praha 1929, s. 223–240, zde zejména s. 231. 
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autoritativním Česko-Slovensku, tedy v době druhé republiky, i během počáteční fáze Protektorátu 

Čechy a Morava. 

Kriminologie mezi politikou a profesní příslušností 
Již od přelomu 19. a 20. století představovala kriminologie expertní oblast, která sice byla úzce svázána 

s odlišnými politikami a zájmy formujících se moderních národních evropských států, ale podněcovala 

k navazování mezinárodních profesních kontaktů. Až v meziválečném období ovšem – podobně jako 

v jiných disciplínách1442 – vznikly trvalejší mezinárodní organizační a komunikační sítě, jejichž 

prostřednictvím docházelo k transferu jak vědění o zločincích, tak i partikulárních opatření sloužících k 

„boji proti zločinnosti“. Českoslovenští experti, tj. trestní právníci, vysoce postavení úředníci a policisté, 

se pravidelně zúčastňovali diskusí, které se vedly na mezinárodních kriminologických fórech. Zde se 

během 30. let stále častěji setkávali se zástupci evropských zemí, jež se v této době z původních 

národních států s liberálnědemokratickou formou uspořádání proměňovaly v rozmanité autoritativní 

režimy či dokonce v diktatury. Tento trend se přitom netýkal jen států, jež lze považovat za přímé 

nástupce v první světové válce poražených impérií (Maďarsko, Německo a Rakousko), nýbrž i zcela 

nově ustanovených států s rozvinutou „kulturou vítězství“1443 (např. Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko 

či Rumunsko). A některé z nich ve druhé polovině 30. let i v oblasti trestního práva a policejní praxe 

přijaly značné legislativní změny, o nichž se na mezinárodních expertních fórech následně diskutovalo. 

 Značné dobové pozornosti se nejen v odborných kruzích dostalo jedenáctému kongresu 

Mezinárodní komise pro trestní právo a vězeňství (Commission internationale Pénale et Penitentiare / 

International Penal and Penitentiary Commission), který se uskutečnil v roce 1935 v Berlíně. Význam 

této organizace v meziválečném období spočíval v tom, že nekopírovala rozdělení na tehdejší 

mezinárodně politické tábory jako například Mezinárodní společnost pro právo trestní (Association 

Internationale de Droit Pénal), k jejímuž fungování francouzští zakladatelé této společnosti nepozvali 

právníky z Německa a Rakouska.1444 Proto se komise během meziválečného období stala významným 

diskusním fórem, v jehož rámci českoslovenští kriminologové navazovali vazby nejen s odborníky těch 

států, s nimiž Československo udržovalo dobré diplomatické vztahy či dokonce spojenectví, ale také se 

zástupci Německa a Rakouska, tedy zemí, s nimiž byla československá legislativa a trestní řád úzce 

spojeny skrze společnou historii i značný myšlenkový a kulturní vliv. 

 Berlínskému kongresu předcházel sjezd v Praze, jenž se konal na konci srpna 1930.1445 Zatímco 

oficiální, političtí představitelé Československa jako Edvard Beneš či Alice Masaryková pronášeli 

veřejné projevy, přední českoslovenští advokáti, soudci, státní zastupitelé, příslušníci policie a 

četnictva, soudní lékaři, vedoucí pracovníci věznic či vysoce postavení úředníci různých ministerstev 

z různých částí Československa se buď přímo zúčastnili, či jen sledovali odborná jednání celkem čtyř 

sekcí.1446 Jedna z nich navazovala na dlouhodobé expertní debaty o „zabezpečovacích opatřeních“, 

které souvisely s principem „sociální obrany“ před různými typy „nezdravých“ či „patologických“ 

 
1442 MARTIN KOHLRAUSCH, KATRIN STEFFEN, STEFAN WIEDERKEHR, Introduction, in: Expert Cultures in Central 
Eastern Europe. The Internationalization of Knowledge and the Transformation of Nation States since World 
War I, (edd.) Martin Kohlrausch, Katrin Steffen, Stefan Wiederkehr, Osnabrück 2010, s. 9–30. 
1443 Pojem „kultura vítězství“ v současné historiografii figuruje spolu s označením „kultura porážky“ a slouží ke 
kontextualizaci výzkumu násilí v Evropě po roce 1918 v souvislosti s utvářením nových státních celků hlásících se 
k vítězným silám Západu či náležící k nástupnickým národním státům, které byly vytvořeny z bývalých impérií. R. 
KUČERA, Exploiting Victory, Sinking into Defeat: Uniformed Violence in the Creation of the New Order in 
Czechoslovakia and Austria, 1918–1922, The Journal of Modern History 88/2016, s. 827–855. 
1444 MARK LEWIS, The Birth of the New Justice. Internationalization of Crime and Punishment (1919–1950), Oxford 
2014, s. 22–24. 
1445 ONDŘEJ HLADÍK, Mezinárodní kongres pro trestní právo a vězeňství v Praze, Historická penologie 3/2005, s. 
1–5. 
1446 Viz Seznam členů kongresu z Československa, VČPT 6/1930, s. 115–116. 
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jedinců neschopných integrace do moderních evropských společností. Výsledná rezoluce této sekce 

potvrzovala široký odborný konsenzus na potřebě zavést do stávajících trestních řádů „zabezpečovací 

opatření“, tj. specifické formy internace zločinců. Toto opatření se mělo týkat různých cílových skupin: 

1) „šílených“ a „nenormálních“ zločinců; 2) „toxikomanů“; 3) „žebráků a tuláků“; 4) „zločinců ze 

zvyku“.1447 Hlavní argument spočíval právě v principu „sociální obrany“: „aby byla zaručena ochrana 

společnosti tam, kde trestu nelze užíti nebo kde je nedostatečný“.1448 Rezoluce však zdůrazňovala 

nejen izolační funkci „zabezpečovacích opatření“, tj. vyloučení zločinců ze společnosti, ale také 

nápravnou. Počítala přinejmenším s určitým potenciálem vyjmenovaných skupin zločinců k integraci 

do společnosti. Vyzdvihování „nápravy“ ostatně odrážela i jednání dalších sekcí, které se týkaly 

například výkonu trestů ve vězeních. Na pražském kongresu tak princip „sociální obrany“ a využití 

metod klasifikace a identifikace zločinců podle tehdy zcela nejnovějšího paradigmatu „kriminální 

biologie“ kráčely ruku v ruce s důrazem na rehabilitativní metody. Formulace některých rezolucí 

nicméně naznačovaly, že pod rétorikou rovnováhy mezi těmito prvky se skrývají značné, téměř 

neslučitelné rozpory. „Internování zločinců ze zvyku za účelem eliminace, aniž by způsob výkonu 

vylučoval možnost nápravy,“ uváděla například rezoluce sekce o „zabezpečovacích opatřeních“.1449 

 O tom, že další sjezd Mezinárodní komise pro trestní právo a vězeňství se uskuteční v Berlíně, 

se rozhodlo právě v Praze v roce 1930, tedy tři roky před jmenováním Adolfa Hitlera říšským 

kancléřem. Členové Československé společnosti pro právo trestní brali změnu politického režimu 

v Německu v úvahu již při rozhodování, zda se sjezdu mají zúčastnit. „Byli jsme si toho vědomi, že nové 

směry, jimiž se bere v poslední době a chce se ještě dále ubírati trestní právo třetí říše německé, značí 

odvrat od oněch humánních zásad v trestání, k nimž lidstvo dospělo po dlouhých zápasech od dob 

osvícenských, že tyto směry znamenají úplný návrat k trestu odplatnému a k teorii odstrašení a že i 

jinak právní řád i skutečný život v Německu ukazují jevy, s nimiž nelze souhlasiti,“ konstatoval po 

návratu ze sjezdu v říjnu 1935 jeho československý delegát August Miřička.1450 Avšak i přes obavy 

z toho, že se tato „německá mentalita“ bude odrážet v jednání sjezdu a že „německá strana“ využije 

kongresu k ospravedlnění a propagaci vlastních představ o trestním právu i vězeňství před 

mezinárodním publikem, se českoslovenští delegáti rozhodli události zúčastnit. Jako rozhodující důvod 

uváděli osobní a profesní vazby na kolegy z jiných evropských států.1451 

 Hlavní veřejné proslovy na berlínském fóru, obdobně jako během pražského kongresu a dle 

zvyklostí této organizace, náležely politickým reprezentantům. Vedle tehdejšího ministra spravedlnosti 

Franze Gürtnera1452 a dalšího vysoce postaveného úředníka na sjezdu řečnil též Joseph Goebbels.1453 

Berlínský sjezd obnažil napětí mezi politickými vazbami expertů na jednotlivé evropské národní státy 

s jejich konfliktními „národními zájmy“ a mezinárodní vědeckou či profesní identitou delegátů. 

 Největší ohlasy a bouřlivé diskuse přímo na kongresu i následně v dobovém tisku vyvolala za 

prvé předem zformulovaná otázka, zda metody „výchovy a nápravy“ byly „způsobilé dosáhnouti 

 
1447 X. mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství 1930, VČPT 6/1930, s. 65–116, zde s. 80. 
1448 Tamtéž. 
1449 Tamtéž. 
1450 Poznámky k XI. mezinárodnímu kongresu pro trestní právo a vězeňství, VČPT 11/1935, s. 101-113, zde s. 101. 
August Miřička (1863–1946): právník, soudce, profesor trestního práva na Univerzitě Karlově a ředitel 
Kriminologického ústavu na Právnické fakultě Karlovy univerzity; během meziválečného období se významně 
podílel na přípravě osnovy nového trestního zákoníku a zákona o trestním soudnictví nad mládeží. 
1451 Poznámky k XI. mezinárodnímu kongresu pro trestní právo a vězeňství, s. 101. 
1452 Franz Gürtner (1881–1941): právník a politik; v letech 1922–1932 bavorský ministr spravedlnosti; člen 
nacionalistické a pravicově konzervativní Německé národně lidové strany (DNVP), která se v roce 1933 připojila 
k NSDAP; v roce 1932 jej Franz von Papen jmenoval ministrem spravedlnosti a v této funkci zůstal až do své smrti 
v roce 1941, tedy též v době, kdy nacistické Německo přijalo mimo jiné norimberské zákony. 
1453 JARMILA VESELÁ, XI. mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství 1935, VČPT 11/1935, s. 65–100, zde s. 
66. 
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žádaných účinků“.1454 Tímto způsobem debaty na berlínském kongresu navazovaly na pět let staré 

relativně optimistické závěry sjezdu v hlavním městě Československa. Při snaze zformulovat výslednou 

rezoluci k předložené diskusní otázce došlo k výrazným neshodám mezi jednotlivými delegáty v dané 

sekci. V jejich řadách zasedl též československý zástupce Emil Lány1455. „Já jsem hájil stanovisko, že 

nápravně-výchovnou směrnici výkonu trestu nemůžeme opustiti, že trest musí arci zůstati utrpením, 

avšak s kázeňskou složkou musí se harmonicky pojiti složka nápravně-výchovná, aby trest ani fyzicky 

[,] ani duševně neničil, nýbrž vychovával trestance – třeba tvrdou metodou – tak, aby se stal způsobilým 

k novému řádnému životu,“ obhajoval své stanovisko na setkání s českými členy Společnosti pro trestní 

právo v Praze.1456 V souladu s novým politickým kurzem své země němečtí delegáti údajně zcela 

opustili představu duality trestu a nápravy, poněvadž měla vést jen k „omlouvání zločinu a nemístné 

mírnosti“.1457 A na její místo postavili pouze přísně vyměřený trest s odstrašujícím účinkem. 

Českoslovenští delegáti tedy tehdy probíhající nacistickou transformaci trestního práva líčili jako svého 

druhu návrat zastaralých, překonaných právních teorií o trestu jako odstrašujícím nástroji ve vztahu ke 

společnosti a ke zločincům. Žádný z československých účastníků nevnímal nacistické změny v trestním 

řádu i praxi Německa jako dovedení jednoho pilíře soudobých moderních trestněprávních teorií 

(principu „obrany společnosti“) do krajních důsledků při téměř úplné absenci prvku nápravy. 

Skutečnost, že diskuse nad touto kongresovou otázkou skončila zcela výjimečně absencí konsenzuální 

rezoluce, nakonec odhaluje, že otázka nápravy a/nebo „obrany společnosti“ nebyla v konečném 

důsledku vědeckou otázkou, nýbrž primárně politickým tématem. 

 Za druhé se jednalo o téma sterilizace (a kastrace). I zde mělo meziválečné Československo 

aktivní zástupkyni: kriminoložku Jarmilu Veselou1458. Hlavním zpravodajem příslušné sekce byl 

švýcarský soudní lékař François Naville, tj. představitel státu, kde sterilizace probíhala nejpozději od 

roku 1928,1459 který měl rozsáhlé zkušenosti s praxí rozmanitých eugenických opatření.1460 Autoři pěti 

z celkem deseti předpřipravených referátů z Německa, Dánska, Finska, Nizozemska a USA v zásadě 

podpořili myšlenku na uplatnění jak sterilizace, tak i kastrace určitých vymezených zločinců. Referující 

z Belgie, Itálie a Maďarska tuto ideu podpořili pouze s výhradami. Konkrétně italský referent se vyslovil 

pro dobrovolnou sterilizaci, ale oponoval nucené sterilizaci a kastraci. Zástupci Velké Británie, Francie 

 
1454 Tamtéž, s. 72–73. 
1455 Emil Pavel Lány (1879–1945): advokát, právník a soudce; člen dřívějšího šlechtického rodu Lányiů, 
evangelického vyznání a svobodný zednář; od r. 1920 působil jako úředník ministerstva spravedlnosti a měl na 
starosti organizaci a správu vězeňství; r. 1937 prezident Vrchního soudu v Československu; od r. 1939 se aktivně 
zúčastnil odbojové aktivity a fungování organizace Přípravný revoluční národní výbor; r. 1944 byl zatčen 
gestapem. 
1456 Poznámky k XI. mezinárodnímu kongresu pro trestní právo a vězeňství, s. 111. 
1457 Tamtéž. 
1458 Jarmila Veselá (1899–1972): jedna z prvních žen, která v Československu promovala jako doktorka práv; 
členka Československé eugenické společnosti; pracovala u Okresního soudu v Praze a na Ministerstvu 
spravedlnosti; po vzniku Kriminologického ústavu na Právnické fakultě UK se v r. 1926 stala jeho první 
asistentkou; v r. 1928 se habilitovala v oboru trestního práva a začala vyučovat na Karlově Univerzitě; zastupovala 
Československo na mnohých mezinárodních kriminologických fórech; v r. 1938 vydala knihu „Sterilisace. Problém 
populační, sociální a kriminální politiky“, ve které obhajovala eugenický a kriminálně biologický přístup ke 
sterilizaci; po uzavření českých vysokých škol v Protektorátě Čechy a Morava působila jako vedoucí 
kriminálněbiologického oddělení České eugenické společnosti a od r. 1942 působila jako asistentka 
Kriminologického ústavu Právnické fakulty Německé univerzity v Praze; po druhé světové válce s ní disciplinární 
komise Karlovy univerzity zahájila řízení pro kolaboraci; přestože bylo odloženo, k vysokoškolské výuce se již 
nevrátila. 
1459 J. VESELÁ, Sterilisace. Problém populační, sociální a kriminální politiky, Praha 1938, s. 100–102. 
1460 Ke kontextu eugenických opatření ve Švýcarsku viz VÉRONIQUE MOTTIER, Eugenics, Politics and the State: 
Social-Democracy and the Swiss Gardening State, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical 
Sciences 39/2008, s. 263–269. 
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a Španělska pak tvořily hlavní opozici.1461 V následné diskusi si vzal slovo zpravodaj Naville a „vřele 

doporučil (…) instituci kastrace jako zabezpečovacího prostředku proti nebezpečným zločincům, proti 

mravnosti a instituci sterilisace abnormálních osob, jako eugenický prostředek“.1462 Konečná rezoluce, 

kterou přítomní delegáti jednohlasně schválili po předchozí bouřlivé diskusi, doporučovala jak 

dobrovolnou, tak i nucenou sterilizaci a kastraci. Tyto instituty prohlásila nejen za vhodné 

„zabezpečovací opatření“, ale také za vhodný eugenický a „preventivní“ nástroj.1463 Oponentům se 

podařilo prosadit pouze dodatečné formulace o nezbytnosti „krajní opatrnosti“ při uplatňování těchto 

metod a zajištění „řádného řízení“ ve speciálním orgánu složeném z lékařů i právníků.1464 Jarmila Veselá 

při jednáních podpořila hlavního zpravodaje Navilla i výslednou rezoluci. Svůj krok přitom obhajovala 

„čistě odbornými“, tj. kriminologickými a eugenickými, zájmy.1465 

 I přes značně odlišná stanoviska jednotlivých delegátů však jednání o sterilizaci a kastraci vedla 

k dosažení jistého, byť vratkého mezinárodního konsenzu. Takový výsledek naznačuje, jak silné mohly 

v meziválečném období být odborné, expertní, profesní vazby jednotlivých kriminologů. A současně 

z něj lze rovněž vyvozovat úzkou provázanost dobové kriminologie a eugeniky. 

 Nakonec to byla právě otázka sterilizace, jež v Československu upoutala větší zájem širší 

odborné veřejnosti než spor o roli trestu v trestním právu. Ostatně v roce 1935 se o ní 

v Československu nemluvilo poprvé. Mezi kriminology o ní opakovaně psal např. Josef Šejnoha1466, 

který vycházel především z prací německých kriminologů a úvahy o potřebě sterilizace spojoval 

s dědičností sklonů k páchání kriminality a právě s eugenikou.1467 Když však nacistické Německo v létě 

roku 1933 navázalo na snahy některých domácích expertních a politických organizací ještě z Výmarské 

republiky a přijalo eugenicky motivovaný zákon umožňující nejen dobrovolnou, ale i nucenou 

sterilizaci,1468 dokonce Josef Šejnoha, podobně jako celá řada československých eugeniků a 

kriminologů,1469 zákon značně kritizoval.1470 Československá kritika se soustředila na celkový 

ideologický kontext německého zákona: souvislost s ideálem „rasové čistoty“. Proto jej českoslovenští 

experti chápali jako „politické heslaření“ či „politické gesto“.1471 Avšak takové stanovisko nemuselo být 

nutně v rozporu s možnou podporou sterilizace jako takové. Kromě kriminoložky Jarmily Veselé, která 

příslušnou právní normu nacistického Německa ze svého „odborného hlediska“ považovala za moderní 

aplikaci zásady eugenické sterilizace,1472 zašel nejdále vysoký důstojník Stráže bezpečnosti (státní 

 
1461 R. F. WETZELL, Nazi Criminal Justice in the Transnational Arena: The 1935 International Penal a Penitentiary 
Congress in Berlin, in: Ideology and Criminal Law: Fascist, National Socialist and Authoritarian Regimes, (ed.) 
Stephen Skinner, Oxford 2019, s. 77–104. 
1462 J. VESELÁ, XI. mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství v Berlíně, BS 5/1935, s. 289–290, zde s. 290. 
1463 TÁŽ, XI. mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství 1935, s. 75–77. 
1464 Tamtéž. 
1465 Tamtéž, s. 66. 
1466 Josef Šejnoha (1901–1967): právník, příslušník československé Stráže bezpečnosti; ve 20. letech působil na 
Kriminální ústředně v Liberci; po vzniku Kriminální ústředny v Praze (expertního orgánu státní policie) v r. 1929 
působil v Praze; během 30. let vydal několik kriminologických publikací, např. „Kriminální psychologie“ (1930) či 
„Systém kriminalistického vzdělání“ (1936, spolu se svým kolegou Ladislavem Moravcem); po protektorátní 
reformě policie působil jako přednosta Kriminálního ředitelství v Praze a současně ve štábu Generálního velitele 
neuniformované protektorátní policie; v květnu 1945 byl zadržen a stanul před Mimořádným lidovým soudem; 
v r. 1949 odsouzen ke čtyřletému trestu vězení. 
1467 JOSEF ŠEJNOHA, Dědičnost a kriminalita, ČsD, roč. I, č. 1, 7. 10. 1929, s. 1-2; TÝŽ, Kastrace, ČsD, roč. I. č. 2, 
17. 10. 1929, s. 1–2. 
1468 K německému zákonu viz ROBERT N. PROCTOR, Rasová hygiena. Lékařství v době nacismu, Praha 2009, 
s. 107–131; M. TURDA, Modernism and Eugenics, s. 92–100. 
1469 Např. JAN BĚLEHRÁDEK, Eugenika na postupu, LN, roč. XXXXI, č. 393, 8. 8. 1933, s. 1. 
1470 J. ŠEJNOHA, Sterilisace zločinců, ČsD, roč. V, č. 4, 28. 10. 1933, s. 2–3. 
1471 J. BĚLEHRÁDEK, Eugenika na postupu; JAN ŠIMSA, Je možno omezit zločinnost odplodněním? Pokus očištění 
rasy v Německu zákonem o sterilisaci, ČsD, roč. V, č. 1. 15. 9. 1933, s. 1 a 3; J. ŠEJNOHA, Sterilisace zločinců. 
1472 J. VESELÁ, XI. mezinárodní sjezd pro trestní právo a vězeňství v Berlíně. 
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policie) Šejnoha. Ten odmítal na nacistický zákon pohlížet jenom s posměchem. „To, co je v Německu 

důsledkem radikálního nacionalistického heslaření a co nám tedy připadá na první pohled jako prázdný 

a povrchní extrém, je vážnou otázkou jak eugenickou, tak zejména kriminologickou, kterou nutno řešit, 

ovšem nikoliv politicky, nýbrž vážně vědecky,“ uzavíral své hodnocení v říjnu 1933.1473 

 Rozhodující význam profesních mezinárodních vazeb i sdílených expertních východisek a 

závěrů dokumentuje skutečnost, že jen někteří kriminologové odmítali zavedení sterilizace z principu 

případného „porušení nedotknutelných přirozených lidských práv“, jak to činil ministerský úředník 

Lány.1474 V diskusi v rámci Československé společnosti pro právo trestní z října 1935, jež přímo 

navazovala na berlínský kongres, vyšlo najevo, že mnozí českoslovenští eugenici sdíleli s některými 

kriminology zájem na převtělení výsledné rezoluce z kriminologického sjezdu do československého 

práva. Na jednání přizvaný lékař a eugenik Bohumil Sekla1475 tlumočil „zásadní souhlas s eugenickou 

sterilisací“ příliš časově vytíženého Jana Bělehrádka.1476 

 Na jaře 1936 proto Československá eugenická společnost uspořádala o sterilizaci odbornou 

debatu.1477 Celkem pět expertů z oblasti trestního práva, vězeňství, ekonomie, soudního lékařství a 

neurologie se po úvodním Seklově vystoupení, jež bylo namířeno proti směšování „eugenické 

sterilisace a rasové politiky“,1478 shodlo na potřebě vypracování zákonné osnovy o eugenické sterilizaci 

v Československu.1479 Přestože ustanovený přípravný orgán do roku 1938 nedospěl ani k vypracování 

návrhu osnovy legislativní normy o eugenické sterilizaci,1480 uskutečněné diskuse po roce 1935 

naznačují, že československé kriminology a eugeniky spojovala jak kritika nacistické ideologie „rasové 

čistoty“, tak rovněž představa o potřebnosti zavedení sterilizace také v meziválečném Československu. 

Většina uvedených československých expertů sice nacistické Německo nevnímala jako vzorový příklad 

státu, kde by docházelo k uplatnění nejnovějších odborných poznatků a nejmodernějších legislativních 

nástrojů, ale přesto jeho nové politiky, mimo jiné i na poli „boji proti zločinnosti“ či eugeniky, bedlivě 

sledovali a v jistém slova smyslu se jimi inspirovali. Ona inspirativnost opatření, jakou představovala 

též eugenická sterilizace, přitom spočívala ve sdílených odborných a profesních otázkách 

(paradigmatech), nikoliv ovšem v hodnotových východiscích či odpovědích na tyto otázky. 

 Jestliže dobové kriminologické organizace zastřešující zejména úředníky a právníky 

v meziválečném období zpravidla kopírovaly vztahy mezi jednotlivými evropskými národními státy a 

jejich zájmy, odborné sítě sdružující policisty byly v této době budovány napříč geopolitickými tábory. 

Tento fakt spolu se skutečnostmi, že Mezinárodní kriminálně-policejní komise měla stálé sídlo ve Vídni 

a za jednací řeč si zvolila němčinu, vedl československé ministerstvo zahraničí v polovině 20. let 

k opatrnosti a pochybám o roli této organizace, v jejíchž řadách se nacházelo velké množství zástupců 

německých států.1481 Avšak vznik komise a její fungování naopak podporovalo ministerstvo vnitra, 

které si prosadilo svou, a ve druhé polovině 20. let již i Československo získalo v komisi pozici stálého 

 
1473 J. ŠEJNOHA, Sterilisace zločinců, s. 4. 
1474 Otázka sterilisace, VČPT 12/1936, s. 54–55, zde s. 55. 
1475 Bohumil Sekla (1901–1987): lékař; člen Československé eugenické společnosti; od r. 1928 pracoval v Ústavu 
pro obecnou biologii; v r. 1937 vydal knihu Dědičnost v přírodě a společnosti; v době Protektorátu Čechy a Morava 
pracoval jako soudní znalec pro „dědičně-biologické zkoušky“ a potvrzením „árijského původu“ zachránil řadu 
obyvatel protektorátu před transportem do koncentračních táborů; po druhé světové válce působil jako genetik 
v Biologickém ústavu Lékařské fakulty Karlovy univerzity. 
1476 Tamtéž. 
1477 Rozprava o sterilisaci, NL, roč. LXXVI, č. 125, 6. 5. 1936, s. 1. 
1478 Eugenická sterilisace, VČPT 12/1936, s. 61–64; M. ŠIMŮNEK, Pro et contra. Debaty o zavedení tzv. eugenické 
sterilizace v Československu, 1933–1938, Speciální pedagogika 22/2012, s. 224–240. 
1479 Eugenická sterilisace, VČPT 12/1936, s. 64. 
1480 M. ŠIMŮNEK, Pro et contra, s. 235–239. 
1481 Viz AMZV, f. II. (politická) sekce, k. 177, složka Konference – sjezdy, mezinárodní policejní kongresy. 
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člena.1482 Cíl mezinárodní policejní spolupráce tvořil „boj proti nové třídě zločinců“, tzv. „mezinárodním 

zločincům“.1483 Za tím účelem si bezpečnostní sbory jednotlivých evropských národních států měly 

primárně vyměňovat informace o zločincích, ale současně také sdílet zkušenosti načerpané při použití 

různých policejních technik (např. daktyloskopie). Mezinárodní kriminálně-policejní komise tudíž 

posilovala profesní a expertní vazby mezi státy se zcela protichůdnými mezinárodně politickými zájmy. 

 Na počátku 30. let se na pořad jednání tohoto mezinárodního orgánu dostala také „cikánská 

otázka“. V červenci 1931 rozeslala kancelář komise ve Vídni zprávu všem členským státům a 

informovala je o tom, že Rakousko uvažovalo přijmout nová legislativní opatření proti „cikánům“. Za 

tím účelem procházelo tehdy nejnovější zákonné normy z Bavorska a Československa.1484 V září téhož 

roku se o „cikánské otázce“ diskutovalo na pravidelném zasedání tohoto orgánu v Paříži. Rakouský 

policejní prezident, který komisi předsedal, se přítomných policistů ptal, jaká proticikánská opatření 

v jejich zemích platí a jaké mají zkušenosti při jejich uplatňování. Značnou pozornost současně věnoval 

problému definice těch, na které by měla proticikánská opatření dopadnout. Podobnou otázku, jež ve 

20. letech při přípravě zákona „o potulných cikánech“ trápila československé úředníky, si kladl i 

rakouský policejní prezident: jak definovat cílovou skupinu speciální legislativní normy tak, aby 

zahrnovala nejen „potulné cikány“, ale i „podobné tuláky“, a přitom se nevztahovala na „usedlé 

cikány“? Svou řeč potom zakončil návrhem na vytvoření „mezinárodní centrály pro boj proti cikánům“, 

která by vedla registr „mezinárodních cikánů“. Do něj by pak specializované policejní orgány spravující 

„cikánské“ evidence v jednotlivých členských státech posílaly své informace (daktyloskopické karty), 

jež by byly dále k dispozici všem ostatním policejním sborům.1485 „Cikánská otázka“ se znovu 

projednávala na zasedání v Římě v říjnu 1932, kde do debaty přispěl i československý zástupce Josef 

Vaňásek.1486 Navrhl, aby „nucené cikánské legitimace“ zavedly i ty evropské státy, které tak ještě 

neučinily1487 (speciální legitimace pro „cikány“ kromě Francie, řady německých států a Československa 

též platily například v Maďarsku1488). A tehdy se komise rozhodla, že zmíněnou „policejní ústřednu“ 

pro „boj proti cikánskému zlořádu“ ve Vídni vytvoří.1489 

 V souvislosti s „cikánskou otázkou“ se tudíž Československo na mezinárodním policejním fóru 

stávalo významným vzorem. Evropské státy bez ohledu na mezinárodně-politické vztahy, postoje 

k Československu nebo formu politického režimu nahlížely na československý zákon „o potulných 

cikánech“ (vedle bavorského zákona z roku 1926 „o potírání cikánů, tuláků a povalečů“) jako na jednu 

z nejmodernějších proticikánských norem. 

 Tato profesní, expertně i prakticky zaměřená forma mezinárodní policejní spolupráce 

pokračovala i po roce 1933. Němečtí zástupci se jednání Mezinárodní policejně kriminální komise 

zúčastňovali dále. Ovšem až do roku 1935 na sebe představitelé proměňujícího se nacistického státu 

příliš neupozorňovali.1490 Výrazněji se projevili teprve na zasedání v Kodani. Zde členové komise za 

nového viceprezidenta zvolili jednoho z pětice německých zástupců, jímž byl Kurt Daluege.1491 Ten na 

 
1482 Tamtéž, dopis ministerstva vnitra (30. 6. 1927). 
1483 M. DEFLEM, Policing World Society, s. 144. 
1484 C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 25. 
1485 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, tisk Die Bekämpfung der Zigeunerplage (1931). 
1486 Josef Vaňásek (1877–1938): právník; od r. 1904 sloužil ve státní policii; během první světové války působil 
v Plzni; po vzniku Československa pracoval na Policejním ředitelství v Praze; od r. 1930 zastupoval 
Československo v Mezinárodní kriminálně policejní komisi; zaměřoval se mimo jiné na „potírání obchodu 
s omamnými látkami“. 
1487 Tamtéž, zpráva Josefa Vaňáska o Mezinárodní kriminálněpolicejní komisi (11. 5. 1934). 
1488 G. BAUMGARTNER, The Road Towards Genocide, s. 8–9. 
1489 Tamtéž, zpráva Boj proti potulným cikánům (17. 6. 1933). 
1490 M. DEFLEM, The Logic of Nazification: The Case of the International Criminal Police Commission (“Interpol”), 
International Journal of Comparative Sociology 43/2002, s. 21–44, zde s. 27–29. 
1491 M. DEFLEM, The Logic of Nazification, s. 28. 
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zasedání v Kodani v roce 1935 mimo jiné podpořil předchozí nerealizovaný plán tohoto orgánu na 

vytvoření mezinárodní policejní ústředny pro „boj proti cikánům“.1492 Působení nacistických 

reprezentantů v komisi tudíž nebylo vnímáno problematicky. Případná kritika, např. na zasedání 

v Londýně v roce 1937, se soustředila na politické a symbolické aspekty (nošení uniforem SS).1493 

Naopak nacistickou transformaci policejního aparátu a policejní praxe účastníci setkání hodnotili spíše 

kladně. Konkrétně kodaňské zasedání vyslechlo údajně velice úspěšný projev o nacionálně-

socialistickém způsobu „boje proti zločinnosti“ a pozitivně hodnotilo skutečnost, že nacistická policie 

vynesla „opětně do popředí princip prevence v činnosti kriminální policie“.1494 

 Ačkoliv není jasné, zda a případně jak na nacistický úspěch nějakým způsobem reagoval 

československý účastník, z domácích ohlasů lze usuzovat, že českoslovenští policisté bedlivě sledovali 

reorganizaci policejního aparátu v Německu a někteří k ní vzhlíželi jako k možné inspiraci pro 

československý kontext. Redakce časopisu Bezpečnostní služba se v roce 1936 rozhodla otisknout 

překlad textu s názvem „Organizace policie v národně socialistickém státě“, jehož autorem byl nový 

viceprezident Mezinárodní kriminálněpolicejní komise Kurt Daluege.1495 V úvodní poznámce 

šéfredaktoři – velitel četnictva Josef Ježek a velitel státní policie Karel Tomek1496 – pouze uvedli, že 

článek do časopisu zařadili na první místo v šestém čísle roku 1936 „z mezinárodní zdvořilosti“.1497 

Úsudek o něm si tak měli učinit sami řadoví příslušníci československých bezpečnostních sborů.  

 Daluegeův text vyšel v československém časopisu v době, kdy se na jeho stránkách zahajovala 

diskuse o potřebě reorganizace a sjednocení československé policie a četnictva. V dubnovém čísle roku 

1936 například státní policista Josef Šejnoha hovořil o organizační krizi „bezpečnostních těles“ 

v Československu. Za rozhodující faktor této krize považoval za prvé roztříštěnost policejních sborů: 

existenci „samostatně pracujících, samostatně cítících stavovsky [,] a dokonce i odborně, několik těles 

s vlastní ideologií“.1498 Druhý prvek spočíval v zastaralosti uplatňovaných policejních technik a metod 

policejní práce. Zatímco kriminalita podle něj kvantitativně i kvalitativně narůstala, českoslovenští 

policisté údajně pracovali „vesměs metodami našich předků“.1499 

 Taková ostrá kritika panujícího stavu nahrávala tomu, aby nacistická reorganizace mohla být 

nejen kritizována z odlišných politických východisek, ale současně posuzována také profesně a 

 
Kurt Daluege (1897–1946): inženýr; během první světové války sloužil na východní i západní frontě; po r. 1918 
člen Freikorpsu v Horním Slezsku; člen NSDAP a velitel SA v Berlíně; v r. 1930 přešel k SS; ve 30. letech prováděl 
nacistické reformy policie; šéf Pořádkové policie (Ordnungspolizei); spolupodílel se na rozhodnutí o deportacích 
Židů z území Německa, Rakouska a Protektorátu Čechy a Morava do Rigy a Minsku; po atentátu na Reinharda 
Heydricha se stal zastupujícím říšským protektorem, vyhlásil stanné právo a zahájil tzv. heydrichiádu, včetně 
vyhlazení Lidic a Ležáků; po druhé světové válce byl britskými úřady vydán do Československa a v r. 1946 zde 
popraven. 
1492 Tamtéž. Je otázkou, zda nacistická podpora vzniku mezinárodního orgánu pro „boj proti cikánům“ nesouvisela 
s tehdejšími proticikánskými opatřeními na území Německa. V letech 1933–1935 se lokální policejní orgány 
zaměřovaly na „cikány“ bez státní příslušnosti, které se snažily vyhnat do sousedních států (např. Norska a Belgie). 
Centralizovanější postup nacistických orgánů proti „cikánům“ přišel až s nařízením o „cikánském zlořádu“ v roce 
1936. I. ABOUT, Unwanted “Gypsies”; G. MARGALIT, Germany and its Gypsies, s. 32–38; FRANK SPARING, The 
Gypsy Camps, in: From “Race Science” to the Camps. The Gypsies during the Second World War. 1, (edd.) Karola 
Fings, Herbert Heuss, Frank Sparing, Hertfordshire 1999, s. 39-–0, zde s. 44. 
1493 M. DEFLEM, Policing World Society, s. 178. 
1494 XI. sjezd Mezinárodní komise pro kriminální policii, VČPT 12/1936, s. 64. 
1495 KURT DALUEGE, Organisace policie v národně socialistickém státě, BS 6/1936, s. 161–163. 
1496 Karel Tomek (1882–?): právník, voják a příslušník Stráže bezpečnosti; od r. 1910 působil v Praze; po vzniku 
Československa jmenován vrchním inspektorem Stráže bezpečnosti; v r. 1922 byl převelen do Košic a o rok 
později na Podkarpatskou Rus, kde se podílel na reorganizaci policie; od r. 1926 pracoval na Okresním policejním 
komisařství v Praze; v r. 1930 se stal vrchním velitelem Stráže bezpečnosti v Československu. 
1497 K. DALUEGE, Organisace policie v národně socialistickém státě, s. 161. 
1498 J. ŠEJNOHA, Krise bezpečnosti, BS 6/1936, s. 101–102, zde s. 101. 
1499 Tamtéž, s. 102. 
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„stavovsky“. V tomto širším kontextu mohl Daluegův propagační text zdůrazňující materiální a 

symbolické zlepšení postavení policie v Německu a modernizaci policejní praxe za účelem 

efektivnějšího „boje proti zločinnosti“ československým četníkům a policistům znít poměrně přitažlivě. 

„Chceme příslušníky svého národa všemi prostředky chrániti před zločinci, šejdíři a 

podvodníky. Proto jsme poskytli kriminální policii prostředky, jimiž může opravdu účinně čeliti 

činnosti řemeslných a zvykových zločinců.“1500 

Nacisty uplatňované instituty „ochranné“ (Schutzhaft) a „zabezpečovací vazby“ (Vorbeugehaft) sice 

mohli českoslovenští příslušníci policie a četnictva kritizovat z hlediska jejich zneužívání vůči politickým 

oponentům – jak činili komentátoři v denním tisku –, avšak ve stejném okamžiku je mohli logicky 

považovat za do krajnosti dovedené úvahy meziválečné kriminologie o „zabezpečovacích opatřeních“. 

Podstatný rozdíl ovšem ležel v tom, že o uvalení těchto nacistických institutů na zločince již 

rozhodovaly samotné policejní orgány, a nikoliv soudy.1501 

 Protože se Daluegeův text nedočkal žádné reakce lze o jeho recepci mezi příslušníky 

československých policejních sborů pouze spekulovat. Z hlediska fingování četnictva mohla pozitivní 

ohlas vzbudit ta pasáž, ve které nacistický policista zmiňoval, že ve třetí říši došlo ke zrušení 

„hromadných obchůzek“,1502 poněvadž ty tvořily zdaleka největší náplň práce československých 

policejních sborů. „Dříve bylo policii viděti všude, zato ale obecenstvo hledající v případě potřeby 

okamžitou a dostatečnou pomoc na revírech, ji tam nenašlo,“ pokračoval příslušník SS.1503 

 Jestliže nacistickou reformu trestního práva českoslovenští kriminologové hodnotili jako návrat 

k zastaralým právním zásadám odstrašujícího účinku trestu, reformu policie dokázali nacističtí 

funkcionáři prezentovat jako ztělesnění moderních policejních principů podstatně úspěšněji. I přes 

jednoznačnou a široce sdílenou kritiku politických kroků třetí říše proto českoslovenští policisté 

probíhající změny v sousedním Německu mohli přece jen chápat jako možnou inspiraci, o níž stálo za 

to informovat větší množství řadových příslušníků četnictva a policie. Pro policejní praxi ve 30. letech 

20. století tak dříve navázané mezinárodní profesní vazby, kontakty a sdílení zkušeností mohly mít 

v jistých ohledech větší význam než rozdílnost v politickém uspořádání jednotlivých států. 

Revize zákona „o potulných cikánech“: internační fantazie a uprchlíci v době 

hospodářské krize i ohrožení státu 
Během 30. let prošly výraznou proměnou také představy dobových aktérů o táboru jako všestranném 

nástroji kontroly, dohledu, izolace i převýchovy různých skupin obyvatel a celých populací. Na samém 

konci tohoto desetiletí se i v meziválečném Československu protnuly dříve značně odlišné odborné 

kriminologické diskuse o „zabezpečovacích opatřeních“ s dobovými politickými internačními 

fantaziemi. Ty rovněž charakterizovalo napětí mezi dvěma protikladnými účely představovaných 

táborů: „eliminací“ a „nápravou“ těch obyvatel, kteří v nich měli být umístěni. 

 Přestože Národní shromáždění v roce 1929 schválilo související zákon „o zřízení nucených 

pracovních koloniích“ (viz kapitolu 1), po přijetí zákona „o potulných cikánech“ v roce 1927 žádné 

speciální instituce na internaci této skupiny obyvatel v Československu nevznikly. Někteří lokální aktéři 

se však vzhledem k dřívějším příslibům centrálních státních orgánů táborů dovolávali. Například na 

Písecku lokální tisk již v červnu 1927, kdy probíhal teprve předběžný policejní soupis těch obyvatel, 

 
1500 K. DALUEGE, Organisace policie v národně socialistickém státě, s. 163. 
1501 K oběma institutům v rámci nacistické policejní praxe viz ROBERT GELLATELY, The Prerogatives of 
Confinement in Germany, 1933–1945. „Protective Custody“ and Other Police Strategies, In: Institutions of 
Confinement. Hospitals, Asylums, and Prisons in Western Europe and North America, 1500–1950, (edd.) Norbert 
Finzsch, Robert Jütte, Cambridge 1996, s. 191–212. 
1502 K. DALUEGE, Organisace policie v národně socialistickém státě, s. 161. 
1503 Tamtéž. 
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kteří by připadali v úvahu jako „potulní cikáni“, informoval své čtenáře o tom, že vláda má v úmyslu již 

záhy vytvořit „koncentrační pracovní kolonie“.1504 

 Dne 17. dubna 1933 se na Ministerstvo sociální péče obrátila obec Předmíř (okres Blatná) s tím, 

že agrární týdeník „Cep“ uváděl, že příslušný centrální orgán má v úmyslu vytvořit „velkou cikánskou 

kolonii v Čechách“.1505 Kvůli svým „tísnivým potřebám“ představitelé této jihočeské samosprávy žádali 

pražské ministerstvo „o přijetí několika rodin vesměs po cikánsku žijících příslušníků zdejší obce rodin 

Dubských a Flachsů“, jejichž jmenný seznam přiložili ke svému dopisu.1506 Předložená žádost 

představovala výsledek dlouhodobějšího sporu o domovskou příslušnost několika rodin provozujících 

různé kočovné živnosti, které místní obyvatelé a jejich političtí reprezentanti nepovažovali za „řádný“ 

a „poctivý“ způsob obživy.1507 Všichni obecní zastupitelé přitom náleželi k agrární straně, jež v obci 

vyhrávala všechny volby s obrovským předstihem před všemi ostatními politickými stranami.1508 Základ 

této konkrétní lokální internační fantazie, která výrazně připomínala dlouhodobé úsilí západoslovenské 

obce Pobedim (viz kapitolu 5), tvořily jak dobové představy o „užitečné“, „produktivní“ a „řádné“ práci, 

tak i snaha zbavit se údajného finančního břemene. Tábor ztělesňoval touhu nejen po přenesení 

zodpovědnosti na stát, ale také po vyčlenění údajných „kriminálních živlů“ z českého lokálního 

společenství. 

 V době, kdy centrální orgány tuto žádost jihočeské obce označily za bezpředmětnou, idea 

tábora v Evropě expandovala do zcela nových kontextů. Příčinou byla především velká hospodářská 

krize, kterou tehdejší politici a nejrůznější experti nevnímali pouze jako ekonomickou katastrofu. Krize 

a její nejviditelnější projevy byla vnímána jako všeobecné ohrožení politického i morálního řádu, které 

následně ospravedlňovalo přenášení pravomocí ze zákonodárné na výkonnou moc, jež 

charakterizovalo mnohé evropské i severoamerické státy bez ohledu na formu vlády.1509 Tato situace 

spolu s vysokou mírou nezaměstnanosti do středu pozornosti státníků, úředníků i expertů přiváděla 

zejména mladé nezaměstnané muže.1510 Zatímco na konci první světové války v Evropě dominovaly 

tábory pro uprchlíky či zajatce a mezi úředníky policejních orgánů a příslušníky policejních sborů 

cirkulovaly požadavky na tábory pro rozmanité skupiny zločinců, kam řadili také „cikány“, v důsledku 

hospodářské krize myšlenka tábora vyklíčila také v kontextu disciplinace nezaměstnaných. 

 Ačkoliv Československo patřilo k těm zemím, kde se tábory pro mladé nezaměstnané muže 

příliš nerozšířily, i zde vzniklo několik těchto institucí.1511 Všechny sice sdílely několik základních rysů, 

kam patřil celkový vojenský charakter a dobrovolnost, která však v době krize logicky více či méně 

 
1504 Soupis všech cikánů v republice již zahájen, PL, roč. XXXI, č. 27, 16. 6. 1927, s. 5. 
1505 NA, f. MV-SR, sign. 5/98/3, k. 2431, dopis obce Předmíř (17. 4. 1933). 
1506 Tamtéž. 
1507 Ke sporu viz JIŘÍ SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů. Společenské předpoklady a aktérská 
perspektiva, Diplomová práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2018, s. 52–59. 
1508 Viz SOA Třeboň, DA, K, SOkA Strakonice, Pamětní kniha obce Předmíře (1927-1984), sn. č. 30, s. 56–57; sn. č. 
33, s. 62–63; sn. č. 41, s. 78–79. 
1509 V Československu se jednalo zejména o zákonodárství namířené proti politickým oponentům (zákon č. 
201/1933 Sb. z. a n. o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran) a tzv. zmocňovací zákony (zákon č. 
95/1933 Sb. z. a n., jehož platnost byla prodlužována až do roku 1937, a zákon č. 131/1936 Sb. z. a n. o obraně 
státu). K tomu např. J. RÁKOSNÍK, 1930: Hledání post-liberálního řádu. Význam alternativních periodizací 
meziválečného období, in: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848–1989, 
(edd.) Jakub Rákosník, Matěj Spurný, Jiří Štaif, Praha 2018, s. 127–166, zde s. 158–159. 
1510 MICHAEL EKERS, “The Dirty Scruff”: Relief and the Production of the Unemployed in Depression-era British 
Columbia, Antipode 44/212, s. 1119–1142; KIRAN KLAUS PATEL, Soldiers of Labor. Labor Service in Nazi Germany 
and New Deal America, 1933–1945, Washington 2005; BRYANT SIMON, “New Men in Body and Soul”: The Civilian 
Conservation Corps and the Transformation of Male Bodies and the Body Politic, in: Gender and the Southern 
Body Politic, (ed.) Nancy Bercaw, Jackson 2000, s. 131–154. 
1511 JAKUB RÁKOSNÍK, JIŘÍ NOHA, Kapitalismus na kolenou. Dopad velké hospodářské krize na evropskou 
společnost v letech 1929–1934, Praha 2012, s. 144–146. 
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závisela na celkovém sociálním a ekonomickém postavení, ale současně se různými svými aspekty 

navzájem lišily. Například „tábor pracovní pospolitosti“ vytvořený v Terezíně v roce 1934 sloužil jako 

jakési vzorové místo společensko-politické (pře-)výchovy mladých nezaměstnaných Čechů a Němců 

v loajální a pracující občany Československa.1512 Naproti tomu tábor v moravské obci Lutonina 

(nedaleko Vizovic) sloužil spíše ekonomickým zájmům jednoho z největších československých 

koncernů – firmě Baťa. Využití levné pracovní síly, jejíž náklady částečně hradil stát, kráčelo ruku v ruce 

s podkopáváním údajně charakteristického rysu těchto československých institucí: dobrovolností. Do 

lutoninského tábora totiž byli zařazováni nejen nezaměstnaní dělníci, ale též údajně málo výkonní 

zaměstnanci baťovského koncernu. Pracovní tábor pro ně znamenal alespoň jistý příslib znovunabytí 

svého původního zaměstnání.1513 

 Jedinou institucí plnící funkci „zabezpečovacího opatření“ v meziválečném Československu 

zůstala donucovací pracovna (robotárna). Hospodářská krize se výrazně vepsala též do jejího 

fungování. Již v květnu roku 1931 hlásil Zemský úřad v Brně ministerstvu vnitra, že v období mezi léty 

1926 a 1929 se počty tamních „káranců“, tj. osob držených v donucovacích pracovnách, pohybovaly 

kolem jedné stovky. Po roce 1929 však tento počet značně vzrostl a tím i náklady příslušného úřadu.1514 

V květnu 1931 již v donucovacích pracovnách na Moravě bylo drženo více osob, než s kolika úřady 

počítaly na základě výpočtů a zkušeností z předcházejících let. Ačkoliv Zemský úřad v Brně vzrůst čísel 

dával do souvislosti s přijetím zákona „o zřízení nucených pracovních kolonií“,1515 jenž měnil i několik 

dílčích opatření týkajících se donucovacích pracoven, lze se domnívat, že vzrůst „káranců“ patrně 

souvisel především se zvýšením drobné kriminality, jako byla například „potulka“ a „žebrota“ v době 

hospodářské krize. Obdobně jako na přelomu 19. a 20. století hledání nových nástrojů k disciplinaci 

nezaměstnaných – na více či méně dobrovolné bázi – zároveň souviselo se zintenzivněním policejní 

kontroly nad pohybem nezaměstnaných mužů i žen. Rozlišování mezi „poctivým nezaměstnaným“ a 

„práce se štítícími“, resp. „tuláky z povolání“ či „ze zvyku“, znovu hrálo významnou úlohu. 

 Zvýšený pohyb obyvatel Československa v důsledku velké hospodářské krize a vysoké 

nezaměstnanosti se po roce 1933 pozvolna začal překrývat s migrací různých skupin osob i jednotlivců 

z nacistického Německa. Důvod takového překryvu zdánlivě odlišných typů migrací spočíval 

v nejednotném přístupu československých úřadů k uprchlíkům ze sousední diktatury. Ne všechny 

obyvatele nacistického Německa, kteří během 30. let a zejména v jejich druhé polovině utíkali do 

Československa a přes něj, českoslovenští úředníci a policisté vnímali jako uprchlíky hledající zde 

dočasný či trvalejší azyl.1516 V jazyce dobových právních norem se navíc nejednalo o uprchlíky ani 

azylanty, nýbrž o pouhé cizince žijící a pohybující se na území Československa. Jestliže v prvních 

několika letech po nástupu nacismu přistupovaly československé úřady k uprchlíkům relativně 

liberálně, tento přístup se týkal primárně politických odpůrců nacismu a německých Židů či židovských 

Němců. Méně se už vztahoval na komunisty a též na polské Židy, kterým se československé úřady 

snažily spíše zabránit v přechodu hranic a pobytu v Československu.1517 

 Mezi uprchlíky z nacistického Německa se již záhy po roce 1933 nacházeli také Romové a 

Sintové.1518 Ti ovšem z dobových představ o uprchlících prakticky úplně vypadávali, protože už stará 

 
1512 P. BALOUN, V. STROBACH, Likvidace nezaměstnanosti: pracovní tábory mezi liberální demokracií a diktaturou, 
Dějiny a současnost 38/2016, s. 38–42, zde s. 40–41. 
1513 Tamtéž, s. 41–42. 
1514 NA, f. MV-NR, invent. č. 710, sign. A1323, k. 296, zpráva Zemského úřadu v Brně (12. 5. 1931). 
1515 Tamtéž. 
1516 Viz K. ČAPKOVÁ, M. FRANKL, Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933–1938, Praha 
2008. 
1517 M. FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, in: Židovská menšina za druhé republiky, (ed.) Miloš Pojar, 
Blanka Soukupová, Marie Zahradníková, Praha 2007, s. 45–56, zde s. 46. 
1518 Např. C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 237. 
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proticikánská opatření z habsburské monarchie měla mimo jiné sloužit k zamezení migrace „cikánů“ ze 

sousedních států, včetně Zemí Koruny svatoštěpánské, do Předlitavska (viz kapitolu 1). Na německé 

Romy a Sinty proto českoslovenští úředníci a zejména četníci nahlíželi z perspektivy zákona „o 

potulných cikánech“ z roku 1927 jako na „cizozemské potulné cikány“, kterým byl pobyt 

v Československu zakázán.1519 Pouze pokud by obdrželi speciální povolení od československého 

ministerstva vnitra, mohli by na vymezenou dobu žít na území první republiky (viz kapitolu 3). 

 Již na konci července 1933 hlásil okresní četnický velitel z moravskoslezského Krnova 

Zemskému četnickému velitelství v Brně, že obava, že „následkem ostrého postupu proti cikánům 

v Německu, zvláště uzákoněním možné sterilisace méněcenných osob, budou se říšskoněmečtí cikáni 

pokoušeti houfně přecházeti území ČSR“, je oprávněná.1520 Lokální četnický důstojník uváděl, že 

českoslovenští „cikáni“ svým německým druhům přeprodávali či dávali své vlastní doklady, jako byl 

domovský či křestní list. Tímto způsobem se tito uprchlíci mohli před československými četníky vydávat 

za československé státní příslušníky „vypuzené“ z Německa.1521 

 Četník svou zprávou naznačoval, že stávající československý policejní režim regulace a kontroly 

„potulných cikánů“, který se opíral o speciální policejní registr, měl značnou slabinu, protože jeho 

funkčnost závisela na identifikaci těchto osob. Všichni „potulní cikáni“ museli neustále při sobě nosit 

„cikánskou legitimaci“ a případně i „kočovnický list“. Tyto doklady četníci vydávali jak „cikánům“, kteří 

neměli domovskou příslušnost, tak často i „cikánům“ nezjištěné státní příslušnosti (viz kapitolu 2). 

V situaci, kdy dokázali předložit alespoň nějaký doklad totožnosti jako křestní nebo domovský list, měli 

četníci povinnost je zadržet, daktyloskopovat a vytvořit jim „cikánské legitimace“ ve spolupráci 

s příslušným okresním úřadem a Ústředním četnickým a pátracím oddělením. Jinými slovy řečeno, 

v takovém případě tito „cikáni“ obdrželi určitý doklad o československé státní příslušnosti. I přes 

nabádání nadřízených orgánů, aby četníci „cikány“ uprchlé z Německa z československého území 

vyháněli jako „cizozemské potulné cikány“,1522 v praxi zřejmě docházelo k úspěšným přechodům 

romských a sintských uprchlíků na německo-československých hranicích. Zda následně žili spíše v 

pohraničí, kde se často nacházeli jejich příbuzní, známí či prostě jen ti, kteří jim pomáhali, anebo se 

snažili uchýlit do vnitrozemí či dalších evropských států, není známo. 

 Uprchlíci z nacistického Německa se zejména během druhé poloviny 30. let stali předmětem 

politických debat. Jednalo se o téma, které štěpilo jednotlivé politické tábory, kdy na jedné straně stáli 

především národní demokraté a agrárníci a na straně druhé českoslovenští i němečtí sociální 

demokraté a komunisté. Oficiální čísla uprchlíků byla relativně stabilní,1523 což mohlo odrážet 

pozvolnou transformaci výmarského systému v nacistickou třetí říši. Uprchlíci před nacismem proto 

v meziválečném Československu představovali zdroj relativně dlouhodobé morální paniky, resp. 

migrační paniky, která výrazně zesílila po tzv. anšlusu Rakouska v březnu 1938.1524 Při absenci celkové 

státní politiky vůči uprchlíkům, již byli odkázáni na nejrůznější dobrovolné organizace a spolky, nakonec 

státní orgány přišly nejprve s plánem na jejich umístění a udržení mimo velká města a mimo pohraniční 

území – na Vysočině.1525 

 
1519 Zákon č. 117/1927 ze dne 14. července 1927 o potulných cikánech, § 9. 
1520 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1059, sign. III-9, k. 2399, hlášení Okresního četnického velitelství 
v Krnově (29. 7. 1933). 
1521 Tamtéž. 
1522 Zemské úřady v Brně i v Praze v září 1933 vydaly oběžníky, jejichž dikce notně připomínala hlášení krnovského 
okresního četnického velitele. C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 237; J. SMLSAL, Holocaust českých a 
moravských Romů, s. 13. 
1523 K. ČAPKOVÁ, M. FRANKL, Nejisté útočiště, s. 31. 
1524 K tomu nejnověji viz WOLFGANG SCHELLENBACHER, Sealed Borders, Trafficking and Deportation – Austrian 
Refugees in the Czechoslovak Border Region after the “Anschluss”, Forum Historiae 13/2019, s. 75–91. 
1525 Tamtéž, s. 254–271. 



211 
 

 Výraznou úlohu rovněž sehrávalo zhoršení diplomatických vztahů mezi Československem a 

nacistickým Německem. To vedlo nejen k pozvolnému přijímání rozsáhlých bezpečnostních opatření a 

v roce 1936 po schválení zákona o obraně státu i k přijetí de facto nouzového (válečného) stavu,1526 ale 

také k zesílení migrační paniky. Zamýšlené soustředění uprchlíků mimo velká města a mimo pohraničí 

měla důvod v obavě ze špionáže či (u komunistů) z politicky motivované sabotáže případných 

bezpečnostních opatření při možném válečném střetu.1527 V kontextu zvyšujícího se úsilí státních 

orgánů o kontrolu a dohled nad uprchlíky úředníci československého ministerstva vnitra nakonec též 

uvažovali o vytvoření speciálního uprchlického tábora ve Svatobořicích na Moravě.1528 

 Ve vztahu k „cikánům“ se dobová migrační panika projevovala poněkud odlišně. Protože 

„cikáni“ nebyli vnímáni jako uprchlíci a poněvadž alespoň části německých Romů a Sintů se zřejmě 

podařilo získat československou státní příslušnost, resp. úspěšně předstírat, že jsou československými 

státními příslušníky, zvyšovali v očích československých úředníků, policistů i politiků počty „tuláků“ a 

„žebráků“. V případě Romů a Sintů tedy docházelo k propojení morální paniky navázané na růst 

kriminality coby důsledku velké hospodářské krize s migrační panikou týkající se uprchlíků 

z nacistického Německa. 

 Nejsilnější hlas, volající po nových legislativních opatřeních proti údajně vzrůstajícím číslům 

„tuláků“ a „cikánů“, pocházel v této situaci – obdobně jako v případě požadavků na „řešení cikánské 

otázky“ na počátku 20. let (viz kapitolu 1) – z jižních Čech. V říjnu 1936 obdržela ministerstva vnitra a 

spravedlnosti dopis Národohospodářského sboru jihočeského, jemuž předsedal čerstvý lídr agrární 

strany Rudolf Beran. 

„Dnešní stav majetkové a osobní bezpečnosti obyvatelstva, zvláště na venkově v pohraničních 

a okrajových oblastech republiky naprosto neuspokojuje. Rostoucí závady (…) staly se tak 

naléhavými, že celá veřejnost – zvláště v naší jihočeské oblasti, ba i samotné úřady volají po 

nápravě, jejíž urychlené provedení se již stává požadavkem státní a správní nutnosti. 

 Opravdovým veřejným nebezpečím se stali přečetní žebráci a tuláci – a to nikoliv jen 

příležitostní, donucení k nepravidelnému životu nezaviněným nedostatkem práce a výdělku, 

nýbrž zejména žebráci a tuláci z povolání, dále cikáni a jiné živly, vedoucí potulný život, kteří 

stále více a více nabývají k práci a řádnému způsobu života poměr trvale a zásadně 

záporný.“1529 

Celková povaha jižních Čech měla způsobovat, že „celá tato důležitá oblast státu se stává více a více 

pravým útočištěm potulných živlů /německých i příležitostných žebráků, zlodějů, tuláků, cikánů, 

podloudníků a vyzvědačů/“.1530 Zmíněná organizace, která zastupovala především ekonomické zájmy 

středních a větších zemědělců a podnikatelů a která hájila politickou linii agrární strany, proto ve svém 

memorandu žádala „revisi dosavadního stavu“.1531 Tato revize se měla týkat jak zákonodárství a 

 
1526 K zákonu o obraně státu viz P. BALOUN, Proměna československé společnosti 30. let 20. století, Diplomová 
práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2014; CHRISTOPH BOYER, Přidělování státních zakázek v ČSR ve 30. letech 
– prostředek likvidace sudetoněmeckého hospodářství?, in: Ztroskotání spolužití: Češi, Němci a Slováci v první 
republice 1918–1939, (edd.) Jörg Hoensch, Dušan Kováč, Praha 1993, s. 118–181; GIOVANNI CAPOCCIA, 
Legislative Responses against Extremism. The „Protection of Democracy“ in the First Czechoslovak Republic 
(1920-1938), East European Politics and Societies, 16/2002, s. 691–738. 
1527 K. ČAPKOVÁ, M. FRANKL, Nejisté útočiště, s. 254–275. 
1528 Tamtéž, s. 271–273. 
1529 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, žádost Národohospodářského sboru jihočeského (23. 10. 
1936), s. 1–2. 
1530 Tamtéž, s. 2 
1531 Tamtéž, s. 2. 
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existujících legislativních norem, včetně zákona „o potulných cikánech“, tak i správních a interních 

předpisů či samotné soudní praxe trestání „potulky“ a „žebroty“.1532 

 Centrální orgány nevzaly toto memorandum na lehkou váhu a na 18. března 1937 svolaly 

poradu. Té se kromě několika zástupců ministerstva spravedlnosti, které v této době vedl slovenský 

sociálně-demokratický slovenský politik Ivan Dérer, zúčastnili také dva úředníci ze Zemského úřadu 

v Praze, četnický důstojník Rudolf Košťák,1533 právník a statkář Alfred Maria Mayer1534 a druhý zástupce 

Národohospodářského sboru jihočeského Evžen Porák.1535 Reprezentanti jihočeské organizace tvrdili, 

že jižní Čechy „jsou zaplaveny velkým počtem osob toulavých“.1536 Mělo jít o čtyři hlavní skupiny: staré 

nezaměstnané dělníky, kteří si nedokázali najít nové zaměstnání; staré „žebráky a tuláky“ neschopné 

práce; „osoby, které byly v sousedních státech /Rakousko a Německo/ vypovězené, jsou čsl. státními 

příslušníky, často bez pasu a osobních dokladů“; a obyvatele, kteří žebrali pomocí „vysvědčení o 

neštěstí“, tj. jednotlivce, o něž se nedokázali anebo nechtěli postarat jejich domovské obce.1537 Majitel 

papírny Porák následně referoval o situaci v sousedním Rakousku, kde měly od roku 1935 fungovat 

„pracovní tábory“.1538 „Tyto tábory měly velmi dobrý účinek na zmenšení počtu tuláků, neboť patrně 

ze strachu vyhýbali se tuláci těmto zemím, takže jejich počet klesl o mnohem více než jich bylo dáno 

do tábora,“ konstatoval.1539 Jeden z úředníků Zemského úřadu v Praze na to poznamenal, že kdyby 

„občané přispívali k úhradě opatření proti žebrákům jen takovou částkou, jakou jsou nuceni dávati 

žebrákům, kteří začasto nejsou toho hodni a zneužívají toho, činilo by to mnoho milionů, jimiž by bylo 

zajisté možné zlu odpomoci“.1540 

 Vytvoření „pracovních táborů“ nakonec představovalo jeden z pěti hlavních bodů, na nichž se 

přítomní úředníci, četník a představitelé jihočeských firem shodli. Centrální úřady měly podřízeným 

orgánům zakázat vydávání zmíněných „vysvědčení o neštěstí“, přinutit obecní orgány, aby „osoby 

práce neschopné“ zaopatřily jejich domovské obce, postarat se o provádění zákona „o zřízení nucených 

pracovních kolonií“ pro „práce se štítící“ a zavést povinné občanské legitimace, což by policejním 

orgánům usnadnilo identifikaci „tuláků“ a „žebráků“.1541 „Kromě toho,“ zněl čtvrtý bod, „nutno (…) 

 
1532 Tamtéž, s. 3-4. 
1533 Rudolf Košťák (1890–?): v první světové válce bojoval na východní frontě, kde byl zajat a následně se přidal 
do československých legií v Rusku; po návratu do Československa byl přeřazen k četnictvu; působil v Moravské 
Ostravě a od r. 1928 na Četnickém oddělení Brno I.; v r. 1935 převelen k Zemskému četnickému velitelství do 
Prahy; autor publikace „Učebnice pátrací taktiky“ (1935); v r. 1937 jmenován do funkce náměstka zemského 
četnického velitele v Brně; v srpnu 1939 opět převelen do Prahy a v r. 1941 propuštěn; v prosinci 1942 zatčen za 
účast v odboji, nicméně druhou světovou válku přežil a v červenci 1945 opět nastoupil službu v Národní 
bezpečnosti v Brně. 
1534 Alfred Maria Mayer (1880–1954): právník a ekonom; studoval ve Vídni, v Bologni i v Praze; pracoval jako 
advokátní a notářský koncipient ve Strakonicích a v Jindřichově Hradci; v r. 1919 zdědil velkostatek ve 
Vyklanticích (okres Pelhřimov); působil jako vládní expert pro oblast národního hospodářství a zastupoval 
Československo na různých mezinárodních konferencích; publikoval v dobových odborných ekonomických 
časopisech. 
1535 Evžen Porák/Eugen Porak (1892–1985): syn významného lokálního továrníka a politika Arnošta Poráka; 
majitel papírny Vltavský mlýn v Loučovicích; po druhé světové válce byl podnik zkonfiskován, byla na něj uvalena 
národní správa a Evžen Porák byl spolu se svou manželkou Henriettou de Lapeyrere z francouzsko-rakouského 
šlechtického rodu vyhnán z Československa; po válce žil v rakouském Bad Ischlu, kde vedl místní Sudetoněmecké 
krajanské sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft). 
1536 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, zápis z porady na ministerstvu spravedlnosti (18. 3. 1937). 
1537 Tamtéž. 
1538 Instituci „pracovního tábora“ však během tzv. austrofašistického režimu zřídila pouze zemská vláda v Horních 
Rakousích. Policejní razie a zásahy proti „tulákům“ a „žebrákům“ ovšem probíhaly na celém území Rakouska. S. 
WADAUER, The Usual Suspects, s. 133. 
1539 NA, f. MSpr., invent. č. 525, sign. Z. Tr. 4, k. 562, zápis z porady na ministerstvu spravedlnosti (18. 3. 1937). 
1540 Tamtéž. 
1541 Tamtéž. 



213 
 

žádati, aby osoby netrestané, které vedou život toulavý a žebravý, byly umístěny v pracovních 

táborech, podobně jako se stalo v Rakousko.“1542 Přítomní aktéři se tedy na poradě na jaře 1937 

dohodli na potřebě zavedení takových „zabezpečovacích opatření“, jež umožňovaly nejen internaci 

obyvatel, které soudci odsoudili za spáchání trestných činů „potulky“ a „žebroty“ („práce se štítící“), 

nýbrž také těch, u nichž by měly lokální státní orgány zato, že by se takového jednání mohli v budoucnu 

dopustit. K internaci tak již namísto trestu měl stačit pouhý potenciál a rozhodnutí policejních orgánů. 

 To, co jihočeští „národohospodáři“ žádali a s čím pražští úředníci souhlasili, přitom nebylo nic 

zcela nového. O přesunu kompetencí ze soudních orgánů na lokální politické a bezpečnostní úřady 

kriminologové hovořili již od konce 19. století (viz kapitolu 1). Tento příklad však odhaluje, že oproti 

rezervovaným a kritickým postojům k celkovému politickému vývoji v nacistickém Německu neměli 

mnozí českoslovenští aktéři s přejímáním opatření z tehdejších autoritativních politických režimů 

prakticky žádný problém. Dle zápisu z porady žádný z přítomných nevystoupil s námitkou, že se jedná 

o nedemokratické opatření, které by bylo v rozporu s politickým uspořádáním i obecnými principy 

tehdejšího Československa. Přesto je nutné poznamenat, že k realizaci uvedeného opatření nedošlo – 

zřejmě kvůli zaneprázdněnosti centrálních orgánů s novou agendou „obrany státu“ a z finančních 

důvodů. A podobně lze konstatovat, že přinejmenším někteří příslušníci československého četnictva – 

jako například výše zmíněný okresní četnický velitel v Krnově – si byli vědomi, že „cikáni“ v nacistickém 

Německu patřili mezi pronásledovanou skupinu osob.1543 Tento fakt je ale stejně jako některé úředníky 

či vlivné obyvatele jižních Čech namísto humanistických postojů přiváděl k myšlenkám o potřebě revize 

stávajících proticikánských opatření a zamezení jejich migrace. 

 V tomto období, mezi léty 1936 a 1937, ostatně k otevření diskuse o praxi existujících 

proticikánských opatření vyzvala redakce časopisu Bezpečnostní služba,1544 jejíž čtenáři se rekrutovali 

z řad četnictva, státní policie i předních kriminologických expertů. Hned první text z pera řadového 

četníka v úvodu předkládal vcelku konsenzuální náhled československých orgánů na „cikány“: 

„Cikán, jsa tvorem nižší úrovně, jemuž zato dáno přírodou v náhradu četné potomstvo, se 

množí a jeho příslušníci se záhy rozšířili po celé Evropě. Jsou i u nás kraje, zejména na 

Slovensku, kde cikáni založili své vlastní osady a udrželi se v nich až po nynější dobu; z největší 

části však nemohou cikáni odolati pudu své krve, která byla vždy příslovečně nepokojnou. 

Jsouce poslušni jejího volání, táhnou od místa k místu, nenalézajíce nikde domova jako Ahasver 

[mytická postava „věčného Žida“, který kvůli svému provinění musí bloudit světem].“1545 

Ačkoliv autor textu z hlediska revize legislativních norem nepředkládal žádné požadavky na nutné 

změny, vzhledem k celkovému fatalistickému vyznění článku jej lze vnímat jako opatrnou kritiku 

československého zákona „o potulných cikánech“. Páteř textu tvořilo líčení „cikánů“, „trpěného zla“, 

v podobě „metly venkova“. Jeho výsledkem pak byla faktická rezignace na možnost jakékoliv zásadnější 

změny. Namísto ní text nabízel jen pár obecnějších poznatků, mezi nimiž dominoval apel na co 

nejpřísnější zacházení s „cikány“, protože jen tímto způsobem „se cikánské zlo zmenší“.1546 Praktická 

nemožnost vyjít z ustaveného rámce „metly venkova“, který jednání „cikánů“ podával jako pouhé 

 
1542 Tamtéž. 
1543 Jedním z prvotních projevů nacistického pronásledování „cikánů“ je spojen s tzv. Aktion Arbeitscheu: 
celostátní koordinovanou razií a zatýkáním „práce se štítících“. Ta proběhla v červnu 1938 a podíleli se na ní nejen 
policejní orgány, ale významnou měrou také sociální úřady. WOLFGANG AYAß, „Ein Gebot der nationalen 
Arbeitsdisziplin“, Die Aktion „Arbeitsscheu Reich“ 1938, in: Feinderklärung und Prävention. Kriminalbiologie, 
Zigeunerforschung und Asozialenpolitik, (edd.) Wolfgang Ayaß, Reimar Gilsenbach, Ursula Körber, Berlin 1988, 
s. 43–74. 
1544 V. KALOUSEK, Cikáni v minulé době a opatření proti nim, hlavně v Čechách, BS 6/1936, s. 193–196, zde s. 196 
(poznámka redakce). 
1545 A. SOMR, Cikáni, metla venkova, s. 244. 
1546 Tamtéž, s. 245. 
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následování jejich převažujících biologických pudů, potom řadového četníka přivedla k náznaku 

negativního hodnocení centrálních státních orgánů a zákonodárců. Na konci v textu popisované 

kontroly „cikánské tlupy“ totiž autorovi údajně probleskla hlavou myšlenka: „Zákon pro cikána – trest 

na četníka.“1547 Pod tímto zorným úhlem bylo následně možné celý text číst jako částečný výsměch 

zákonu „o potulných cikánech“: tato legislativa měla namísto potřebného režimu „tvrdé ruky“ vést ke 

kritizované „blahosklonnosti“. Takové zpochybnění existující situace ovšem zůstalo schováno spíše 

v náznacích. 

 Článku zveřejněnému o rok později, v létě 1937, dominoval pragmatismus. Řadový četník pod 

jménem František Petřík svůj text zahájil informací, že dobový tisk opakovaně předkládal úvahy na 

téma „řešení cikánské otázky“ v podobě „vyvezení“ „cikánů“ mimo Československo a Evropu „do cizích 

krajů“, čímž „by prý cikánská otázka byla rozřešena na věčné časy“.1548 Přestože hned konstatoval, že 

prakticky žádný bezpečnostní orgán by proti takovému kroku nic nenamítal, zmíněný plán odsoudil  

proto, že „nynější doba vyžaduje (…) řešení důležitějších a naléhavějších otázek“.1549 „Cikáni u nás 

zůstanou ještě asi hodně dlouho,“ uzavíral následně své úvodní myšlenky.1550 Československá 

proticikánská opatření a jejich uplatňování v policejní praxi v jeho pojetí vyžadovaly přistoupit na 

stávající „reálnou“ situaci. To neznamenalo, že by ideu celkového a definitivního „řešení cikánské 

otázky“, například ve formě „vystěhování“ těchto obyvatel z Československa, zavrhl z humanitních 

nebo jiných principů. Nikoliv, odmítnutí takového uvažování bylo u Petříka motivováno naopak ryze 

pragmatickým přístupem k realitě. A tu měly v létě 1937 definovat mnohem „důležitější“ a 

„naléhavější“ témata než „cikánská otázka“. 

 Předestřené uvažování pak řadového četníka na konci jeho textu přivedlo k závěru, že 

v případě spolupráce „občanstva“ a zejména představitelů obecní samosprávy s četnictvem a lokálními 

úřady je možné „cikána pozvolna přiměti k pořádku a řádnějšímu způsobu života“.1551 Vymáhání 

proticikánských opatření prostřednictvím „tvrdé ruky“ mělo nakonec společně otřást „starým“ 

názorem, že „cikán zůstane nepolepšitelným nomádem, jehož nutno od prahu jen odháněti“.1552 

Pragmatismus ve svém konečném důsledku poněkud paradoxně posloužil k obhajobě nejen funkčnosti 

stávajících proticikánských opatření, ale i představy o potenciálu „cikánů“ k „nápravě“, tj. k velice 

pozvolné asimilaci do československé společnosti. 

 Oba dva texty přitom pocházely z období těsně před vypsáním četnické „literární soutěže“, 

v níž jedno ze tří témat představovala „biologie cikánů“ (viz kapitolu 2). Argumentaci vítězného textu, 

který zdůrazňoval potenciál této nebezpečné populace („rasy“) k její „nápravě“ (asimilaci), mohla do 

jisté míry taktéž ovlivňovat určitá dávka pragmatismu – jak ideového, tak statusového (možná obava 

z negativní reakce nadřízených důstojníků v případě otevřené kritiky policejní praxe i zákonů a 

nařízení). Ono jakési oficiální stanovisko centrálních orgánů o dostatečnosti zákona „o potulných 

cikánech“ se z perspektivy některých řadových četníků opíralo pouze o vnímání aktuální situace jako 

nevhodné k nastolení debaty o „cikánské otázce“. V letech 1937 a 1938 se však tato „realita“ a její 

percepce jednotlivými aktéry značně proměňovala, a proto mnozí z nich již před podepsáním 

mnichovské dohody začali požadovat drobné či zásadnější zásahy do československé legislativy. 

 Přibližně ve stejné době, kdy vedení československého četnictva a Stráže bezpečnosti vyzvalo 

své řadové příslušníky ke sdílení zkušeností s uplatňováním proticikánských opatření v meziválečném 

Československu, dobový tisk navázaný zejména na pravicové politické strany pokračoval v publikování 

 
1547 Tamtéž, s. 245. 
1548 FRANTIŠEK PETŘÍK, Úvaha o cikánech, BS 7/1937, s. 208–211, zde s. 208. 
1549 Tamtéž. 
1550 Tamtéž. 
1551 Tamtéž, s. 211. 
1552 Tamtéž, s. 211. 
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zpráv o „metle venkova“.1553 V létě roku 1937 se pozornost většiny deníků upřela k projednávání 

soudního případu s „cikány“ Robertem a Josefem Čermákem, kteří byli obviněni ze spáchání vraždy 

v roce 1930 v západních Čechách.1554 Pražský soud oba obžalované nakonec odsoudil k trestům 

doživotního vězení, resp. patnácti rokům žaláře. Celý proces, ve kterém významnou úlohu sehráli též 

přizvaní experti,1555 následně v dobovém tisku nastartoval úvahy o funkčnosti stávajících opatření 

namířených proti „cikánům“. 

 „Cikáni jsou stále nebezpečnější,“ informovala své čtenáře například nacionalistická „Národní 

politika“ v polovině července 1937.1556 Podle autora tohoto článku se českoslovenští četníci ve druhé 

polovině 30. let již nesetkávali s „cikány, které jsme znali kdysi“. „Nejsou to již cikáni, kteří kradli na 

venkově pouze nějakou tu slepičku či husičku, dnes jsou to dokonalí a organisovaní zločinci, kteří se 

neštítí žádných zločinů, zvláště ne loupeží a vražd,“ konstatoval.1557 Od zdůrazňování údajného 

kvalitativního zlomu v nebezpečnosti „cikánů“ pro venkovské obyvatelstvo pak k otevřené kritice 

dosavadních proticikánských opatření v Československu vedla relativně krátká cesta. V lednu 

následujícího roku kupříkladu v příloze deníků, které byly spjaty s Československou živnostensko-

obchodní stranou, vyšel text se sugestivním podtitulem „Cikánský zákon nelze řádně prováděti“.1558 

Článek přitom jeho autor stylizoval do formy zveřejnění čerstvých zkušeností československých četníků 

s „cikány“. Tomu odpovídal zvolený titulek: „Četníci o metle venkova“. „Vloupání, přepadení i 

nejsurovější vraždy“, které měli „cikáni“ především v západních Čechách páchat, představovaly důkaz, 

že proticikánská nařízení v podstatě nesplnila svůj účel.1559 Protože odebírání dětí z těchto rodin mělo 

být jen těžko proveditelné, „zbývá jen honiti cikány s místa na místo a znepokojovati je,“ uváděl „Nový 

večerník“.1560 Namísto jednoznačných formulací žádoucích změn či vydání nových nařízení autor celého 

textu volal po velmi nejasné úpravě „zákona o cikánech“. Hlavní předmět jeho kritiky patrně tvořil 

nedostatečný důraz zákona na opatření vedoucí k (násilné) asimilaci. 

 Články o „cikánech“ v podobě „metly venkova“ patřily po celou dobu meziválečného 

Československa k trvalé součásti zpravodajství deníků ze „soudních síní“ či „černých kronik“.1561 Během 

let 1937 a 1938 však tento nedílný prvek denního zpravodajství na stránkách pozvolna přerostl 

v morální paniku a v jejím důsledku vedl i ke znovuotevření debaty o „cikánské otázce“. Takový tlak 

vycházel především z politicky pravicově orientovaných, národně-konzervativních regionálních elit, což 

dokládá výše zmíněné memorandum Národohospodářského sboru jihočeského. Důležitou úlohu 

ovšem sehráli také představitelé nižších orgánů exekutivy na okresní úrovni: úředníci okresních úřadů 

a okresní četničtí velitelé, jejichž pravomoci se v souvislosti s opatřeními na „obranu státu“ rozšiřovaly, 

byť podstatně méně než v případě československé armády. 

 Během let 1937 a 1938 se hlavním tématem korespondence mezi lokálními a centrálními 

orgány staly zákazy vstupu pro „potulné cikány“ do konkrétních regionů českých zemí. Všeobecný 

důraz na „obranu státu“ ospravedlňoval celou řadu opatření sloužící k omezení pohybu osob. Jestliže 

uprchlíci před nacismem jakožto cizinci hovořící německy představovali potenciální bezpečnostní 

riziko,1562 ocitali se v podobné pozici i obyvatelé označení za „potulné cikány“. Dne 25. ledna 1938 

například Zemské četnické velitelství v Praze tlumočilo tamnímu zemskému úřadu své stanovisko, že 

 
1553 Viz NA, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižky z dobových novin týkající se „cikánů“ a služebních psů (1936–
1938). 
1554 Tamtéž, výstřižek Národní politika 2. 6. 1937. 
1555 NA, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižek A-Zet, 1. 6. 1937. 
1556 Cikáni jsou stále nebezpečnější, Národní politika, roč. LV, č. 189, 13. 7. 1937, s. 6. 
1557 Tamtéž. 
1558 NA, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižek Nový večerník 12. 1. 1938. 
1559 Tamtéž. 
1560 Tamtéž. 
1561 K analýze dobového zpravodajství viz P. BALOUN, “Let’s Slaughter the Gypsies!“, s. 70–77. 
1562 Např. K. ČAPKOVÁ, M. FRANKL, Nejisté útočiště, s. 271. 
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by doporučovalo vydat „přísný zákaz přístupu potulným cikánům“ do politických okresů Náchod, Nové 

Město nad Metují, Žamberk a Trutnov.1563 „Velitelství II. [armádního] sboru v Hradci Králové upozornilo 

také na nápadně mnoho cikánských tlup, které se v pohraničních okresech potulují, a na to, že v nich 

bývají i příslušníci jiné rasy než cikánské, kteří by mohli býti právě ve službách cizí zprav. služby,“ 

zdůvodňovali svůj názor čelní představitelé četnictva v Čechách.1564 

 Snaha využít mimořádných bezpečnostních opatření a omezit přístup „potulných cikánů“ do 

určitých obcí však mnohem více zaměstnávala lokální státní orgány a především také obecní 

samosprávy. Ty v některých případech dokonce překračovaly své pravomoci a jednaly takřka na vlastní 

pěst. V únoru 1938 informovala nově zřízená Politická expozitura v Přelouči Zemský úřad v Praze: „rada 

města Přelouče se usnesla nepovolovati na příště žádným kočujícím tlupám táboření při okresních 

silnicích, zvláště pak na dosud vykázaném obec. pozemku při okresní silnici k Pardubicům v blízkosti 

pomocného letiště.“1565 Zemský úřad na tuto zprávu odpověděl upozorněním, že o speciálních 

opatřeních na „obranu státu“, jež se týkaly „opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst“ 

rozhodovala „vojenská správa“,1566 nikoliv tedy obecní samospráva. 

 Ke konci března žádal o vydání zákazu vstupu pro „potulné cikány“ do svého obvodu též 

Okresní úřad v Klatovech, protože přes jeho území měli často projíždět „tlupy potulných cikánů“.1567 

„Ježto polit. okres klatovský má ve svém pohraničí řadu vojenských zařízení a opevnění, bylo by v zájmu 

bezpečnosti státu a zamezení cizího zpravodajství, aby v celém okrese bylo zakázáno táboření 

kočujících tlup, mezi něž se snadno může nějaký vyzvědač vlouditi,“ dodával příslušný úředník.1568 

Z mnohých případů a na základě dlouhodobější snahy mnohých obecních samospráv z českých zemí o 

vydání zákazu vstupu „potulných cikánů“ na jejich území (viz kapitolu 5) je zřejmé, že agenda „obrany 

státu“ vytvořila novou příležitost, jak dosáhnout vytčeného cíle. Obce a okresní úřady přitom umně 

využívaly zpráv vojenských orgánů. Odvolávaly se jednak na vzrůst počtu „potulných cikánů“ v jejich 

obvodech a jednak operovaly s obecnou figurou špionů jako krajně neloajálních státních příslušníků, 

s níž byly reprezentace „cikánů“ v evropském kontextu spojeny nejpozději od raného novověku.1569 

 Nejlépe dokumentovaný a nejkřiklavější případ vykreslování „cikánů“ jako nebezpečných 

špionů zaplacených nacistickým Německem se odehrál v létě 1938, tj. v době vrcholného ohrožení 

Československa, v jižních Čechách. Okresní četnické velitelství v Týně nad Vltavou dne 3. srpna 1938 

hlásilo do Prahy, že „cikánské a potulné tlupy“ v poslední době „řádí v celém politickém okresu“ a 

veškerá opatření se minula účinkem.1570 

„Jde hlavně o cikány a kramáře z pohraničních politických okresů a též i o cikány z býv. 

Rakouska. Tito cikáni žijí [,] jak bylo pozorováno a bezpečně zjištěno, velmi nákladným 

způsobem [,] a hlavně zaráží ta okolnost, že tyto potulné tlupy při perlustraci vykazují se skoro 

vesměs většími peněžními obnosy, jejich původ jest velmi záhadný a který tito vysvětlují 

 
1563 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, hlášení Zemského četnického velitelství Praha (25. 1. 
1938). 
1564 Tamtéž. 
1565 Tamtéž, hlášení Politické expozitury v Přelouči (21. 2. 1938). 
1566 Tamtéž. 
1567 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Klatovech (23. 3. 1938). 
1568 Tamtéž. 
1569 K historii spojení figury špionů s „cikánstvím“ v evropském kontextu a k jeho uplatnění v době druhé světové 
války viz M. ZIMMERMANN, The Wehrmacht and the National Socialist Persecution of the Gypsies, Romani 
Studies 11/2001, s. 11–135. Pro kontext vichistické Francie též SHANNON L. FOGG, Assimilation and Persecution. 
An Overview of Attitudes Towards Gypsies in France, in: The Nazi Genocide of the Roma. Reassessment and 
Commemoration, (ed.), Anton Weiss-Wendt, New York 2013, s. 27–43. K historickému kontextu představ o 
„cikánech“ jakožto špionech viz S. STEINER, The Enemy Within, s. 134–139. 
1570 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, hlášení Okresního četnického velitelství Týn nad 
Vltavou (3. 8. 1938). 



217 
 

prodejem koní, látek, nádobí apod. V daném případě jde o částky tisícové a bylo zjištěno, že 

vůdce cikánské tlupy měl u sebe 25.000 Kč. Z vyjmenovaných trhoveckých živností nelze 

takovéto částky vytěžiti a jest zde důvodné podezření, že tyto obnosy byly získány krádežemi 

neb jiným způsobem nezákonným. Jest zde rovněž určité podezření, že to jsou peníze za služby 

vyzvědačské [,] což odůvodňuje ta okolnost, že tyto potulné tlupy mají možnost při jejich 

způsobu volného života, žijíce neustále v přírodě přístupu k místům důležitým pro obranu 

státu. Jejich rychlý pohyb z místa na místo a [,] hlavně v čase nočním [,] ztěžuje pak řádnou a 

patřičnou kontrolu bezpečnostních orgánů.“1571 

Kromě toho, že toto hlášení dokazuje přítomnost romských uprchlíků před nacismem na území 

Československa, odhaluje, jak samotná představa volného pohybu v době napjatých bezpečnostních 

opatření vyvolávala podezření ze špionáže. O tom, odkud „větší peněžní obnosy“ pocházely, lze pouze 

spekulovat. Možná se jednalo o finance z provozování kočovných živností (legálního či nelegálního), tj. 

ze zapojení do „šedé ekonomiky“, anebo mohly souviset s prodejem prakticky veškerého majetku před 

samotným útěkem z obsazeného Rakouska do Československa. Zajímavé ovšem je, že samotný fakt, že 

jimi „cikáni“ disponovali, byl pro četníky krajně podezřelý. Přestože tedy centrální četnické a politické 

orgány lokální četnictvo a úřady již v roce 1933 upozorňovaly, že „cikáni“ utíkali z nacistického 

Německa před novými proticikánskými a v podstatě rasistickými opatřeními, českoslovenští četníci, 

úředníci a vojenští důstojníci tuto motivaci opakovaně zpochybňovali a nebrali na ni zřetel. 

 Představené hlášení zároveň naznačuje vysokou míru provázanosti mezi bezpečnostní 

agendou státních úřadů a zpravodajstvím, které přinášel dobový denní tisk v situaci výrazné morální 

paniky v Československu. Již na počátku července totiž zveřejnila Národní politika zprávu opatřenou 

titulkem „Cikáni, mluvící německy“.1572 Krátký odstavec čtenáře informoval o tom, že v pohraničí se 

objevují „četné cikánské tlupy“, které mají „zánovní vozy, pěkně zařízené“ a které „o obvyklé obchody 

nestojí“.1573 „V noci, když se někdo tajně přiblíží k vozům, slyší německý rozhovor,“ pokračoval 

neznámý autor této noticky.1574 Zpráva končila ubezpečením, že četníci již byli na tento jev upozorněni, 

a proto věnovali „zvýšenou pozornost všem tlupám cikánským i brusičům a podobně“.1575 O necelé dva 

týdny později rozeslal četnický důstojník z četnického oddělení v Písku na základě informace od lokální 

vojenské správy podřízeným orgánům krátkou zprávu, jejíž formulace výrazně kopírovala slovní spojení 

z citované novinové zprávy. Kromě nijak nespecifikovaného upozornění na výskyt „četných cikánských 

tlup“ v pohraničí se „zánovními vozy“ ale původní sdělení obohatil o jednu vlastní větu, která ještě 

zesilovala podezření těchto „cikánů“ ze špionáže.1576 „Na cikánech není viděti bídy a také příliš 

nežebrají a neobchodují,“ uvedl.1577 Tímto způsobem vykreslil jednání „cikánů“ v pohraničí jako zcela 

neobvyklé, protože neodpovídalo obrazu „metly venkova“. Sdělení končilo doslovným převzetím věty 

o tom, že „cikáni“ mezi sebou v noci hovoří německy. Ačkoliv není jasné, zda dotyčný četnický důstojník 

pouze nepřeposlal instrukce místních vojenských orgánů, podobnost s původním novinovým článkem 

je zcela jednoznačná. 

 Ničím nepodložený novinový článek z „Národní politiky“ vedl v oblasti jižních Čech jak 

k zintenzivnění proticikánských opatření, jejichž funkčnost do značné míry zpochybňoval, tak i 

k vytvoření nepřímého nátlaku na centrální orgány, aby se též zabývaly „cikánskou otázkou“. Četné 

 
1571 Tamtéž. 
1572 Cikáni, mluvící německy, Národní politika, roč. LVI, č. 181, 3. 7. 1938, s. 7. (Za upozornění na text vděčím 
Jiřímu Smlsalovi.) 
1573 Tamtéž. 
1574 Tamtéž. 
1575 Tamtéž. 
1576 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, zpráva Velitelství četnického oddělení Písek (15. 7. 
1938). 
1577 Tamtéž. 
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projevy morální paniky, která ovlivňovala jednání především lokálních policejních orgánů, jež hrály 

klíčovou roli v praxi proticikánských opatření (viz kapitolu 5), se ovšem netýkaly pouze podezírání ze 

špionáže. Volání po co největším omezení pohybu „cikánů“ v Československu, resp. především 

v českých zemích, a jejich vykázání z pohraničí v letech 1937 a 1938 rovněž souvisely s představou 

„cikánů“ jako přenašečů lidských i zvířecích nemocí. Podobně jako v případě obvinění ze špionáže 

autoři těchto dobových artikulací rozehrávali poměrně tradiční motiv „cikánství“ (viz kapitolu 2), který 

přizpůsobovali aktuální situaci. 

 Na počátku února podal Okresní úřad v Chomutově návrh na Zemský úřad v Praze, aby „byl 

vydán zákaz chomutovského okresu a snad ještě dalších pohraničních okresů hraničících se Saskem pro 

cikány na dobu jednoho měsíce“.1578 Lokální politický úřad ve shodě s jinými československými 

bezpečnostními orgány vycházel z § 10 zákona „o potulných cikánech“. V tomto případě sice mělo jít o 

opatření dočasné, ale zároveň zcela preventivní. Příslušné oddělení Zemského úřadu v Praze s návrhem 

souhlasilo. „Ježto je naše státní území skutečně s této strany vážně ohroženo touto nákazou, zdejší 

oddělení žádá, aby byl pro všecky okresy hraničící s Německem vydán zákaz pobytu na území těchto 

okresů pro cikány a všecky po cikánsku žijící lidi,“ uvádělo dne 16. února 1938.1579 Své rozhodnutí ještě 

telefonicky konzultovalo s referentem vedoucím „evidenci cikánů“ na Ústředním četnickém pátracím 

oddělení. Tento četník – patrně se jednalo o Josefa Mareše – s návrhem souhlasil. Úředníky Zemského 

úřadu v Praze jen upozornil, aby „podle možnosti bylo toto opatření omezeno na určitý prvek země při 

německé hranici“.1580 Marešovo stanovisko vycházelo z logiky celkového systému regulace pohybu a 

kontroly „potulných cikánů“. Vyhlášení plošného zákazu vstupu do poměrně rozsáhlého území 

severních Čech bylo do určité míry v rozporu s duchem československé proticikánské legislativy a 

mohlo by přinést nezamýšlené důsledky pro vnitrozemské okresy, kam by mohli být obyvatelé 

označovaní za „potulné cikány“, nicméně dlouhodobě žijící v těchto místech lokálními orgány 

vyháněni. Vydané nařízení se dotklo celkem devíti politických okresů v severozápadních a západních 

Čechách (Tachov, Planá u Mariánských Lázní, Mariánské Lázně, Cheb, Teplice-Šanov, Ústí nad Labem, 

Děčín, Šluknov a Rumburk).1581 

 Po jeho vyhlášení však Zemskému úřadu v Praze dorazila tvrdá nota ministerstva vnitra, které 

jednání podřízeného úřadu napadlo jak po právní, tak i praktické stránce. Podle úředníků ministerstva 

vnitra náležela možnost rozhodovat o „omezení vůbec pohybu všech osob“ okresním úřadům na 

základě zcela odlišného zákona (č. 177/1909 ř. z. o nákazách zvířecích).1582 Zemský úřad se kritice bránil 

s tím, že tato běžná opatření vůči „cikánům“ nestačí. „Při známé povaze cikánů a při způsobu jejich 

života, nestarají se tito o zákaz, nýbrž vnikají v nepřítomnosti obyvatelů do dvorců neb i v noci do stodol 

pro píci pro svá tažná zvířata, čímž – jak bylo v jednom případě v německobrodském okresu prokázáno 

– přenášejí slintavku a kulhavku,“ vysvětlovali své rozhodnutí úředníci Zemského úřadu v Praze.1583 „Je 

proto nutno, aby cikáni a jim podobní tuláci byli ze zamořeného a ohroženého slintavkou obvodu 

odstraněni,“ uzavírali.1584 Ministerstvo vnitra ale trvalo na své kritice, kterou nakonec zdůvodnilo tím, 

že kdyby takové opatření zemský úřad přijal pro všech 35 napadených okresů v Čechách, znamenalo 

by to „značnou fluktuaci cikánů a tuláků, jež by mohla zmařiti jeho vlastní účel“.1585 Kromě toho by 

 
1578 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu v Chomutově (8. 2. 1938). 
1579 Tamtéž, sdělení Oddělení 22a Zemského úřadu v Praze (16. 2. 1938). 
1580 Tamtéž, rukopisný záznam telefonického rozhovoru (nedatováno). 
1581 Tamtéž, předtištěné znění vyhlášky (1. 3. 1938). 
1582 Tamtéž, dopis ministerstva vnitra (9. 4. 1938). 
1583 Tamtéž, zpráva Zemského úřadu v Praze (10. 4. 1938). 
1584 Tamtéž. 
1585 Tamtéž, dopis ministerstva vnitra (21. 5. 1938). 
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„náhlý příliv cikánů a tuláků z tolika pohraničních politických okresů do vnitra země“ mohl mít 

nedozírné následky z hlediska „veřejné bezpečnosti“.1586 

 Pandemie slintavky a kulhavky se během roku 1938 rozšířila z Německa prakticky po celém 

Československu bez ohledu na relativně drastické opatření Zemského úřadu v Praze namířené proti 

„cikánům“.1587 Ti se s jejím postupným šířením v dobové mediální krajině stávali nejen potenciálními 

přenašeči, ale přímo jejími úhlavními nositeli. „Nákaza, šířená cikány,“ hlásal například titulek krátkého 

článku z večerního vydání sociálnědemokratického deníku Právo lidu v polovině července 1938.1588 

Jeho autor upozorňoval zejména na „rychlost jejich pohybu“, která měla zvyšovat „možnost přenášení 

nákazy“ a kromě toho i ospravedlňovat vyhlášení – pravděpodobně plošného – „zákazu táboření“ či 

„zavedení zdravotních prohlídek“.1589 

* 

V průběhu léta roku 1938 figurovalo „cikánství“ v široké škále dobové morální paniky, která zrcadlila 

jednotlivé prvky obrazu „metly venkova“. „Cikáni“ rozšiřující řady „tuláků“ či „práce se štítících“, kteří 

ohrožovali venkovské obyvatelstvo svým „žebráním“ namísto snahy o získání „řádného zaměstnání“; 

„cikáni“ jako extrémně nebezpeční zločinci a lupiči, již se neštítili použít násilí; „cikáni“ jako podplacení 

špioni nacistického Německa tajně shromažďující informace o výstavbě československého opevnění 

v pohraničí; „cikáni“ jako nekontrolovatelní šiřitelé „invaze slintavky a kulhavky“1590 v Československu 

– všechny tyto reprezentace směřovaly k vyjádření požadavků na více či méně dočasnou změnu 

přístupu československých orgánů k „cikánům“. Dosavadní policejní režim kontroly a dohledu nad 

„cikány“, který se legislativně opíral zejména o zákon „o potulných cikánech“, vycházel z principu 

regulace jejich pohybu a jejich centrální evidence prostřednictvím speciálního policejního registru na 

straně jedné a neustálých policejních kontrol ze strany lokálních policejních orgánů na straně druhé. 

Představené reprezentace „cikánů“ související s různými podobami morální paniky v Československu 

v období 1936 až 1938 měly vést k odlišnému, podstatně represivnějšímu režimu, který jejich pohyb 

buď úplně zakazoval, anebo jej vykázal do omezeného prostoru (vnitrozemí). Internační fantazie, resp. 

požadavky na vytvoření nějaké formy tábora, kde by měli být internováni také „cikáni“, stejně jako 

zvýšené úsilí o „odstranění cikánů“ z jednotlivých měst, obcí či celých regionů (politických okresů 

anebo, ještě šířeji, pohraničí) představovaly další projevy dlouhodobější snahy některých obecních 

samospráv a lokálních státních orgánů o větší intervenci centrálních úřadů. Současně je nutno 

poznamenat, že takové požadavky měly preventivní ráz. „Tuláky“ a „cikány“ bylo zapotřebí internovat 

v „pracovních táborech“ ještě předtím, než spáchali trestný čin, a „potulné cikány“ bylo nezbytné 

„odstranit“ z oblasti ještě před samotným vypuknutím pandemie slintavky a kulhavky. Na obecnější 

rovině proto lze konstatovat, že tyto požadavky nakonec vedly ke snaze o rozšíření výjimečného stavu 

ve vztahu k „cikánům“, tj. rozšíření palety možného zacházení s těmito obyvateli Československa. 

 Tento nastíněný tlak „zdola“ netvořil nijak uniformní hlas, protože se jednalo o poměrně 

rozmanité aktéry. Označení „zdola“ v tomto případě navíc znamená převážně nižší patra státní 

administrativy a policejního aparátu, avšak je přitom zřejmé, že nešlo o úplně řadové úředníky, nýbrž 

spíše vedoucí představitele lokálních úřadů (četnické důstojníky, okresní hejtmany či jejich zástupce), 

 
1586 Tamtéž. 
1587 K historii pandemie slintavky a kulhavky v Československu v jejím širším, globálním (evropském i koloniálním) 
kontextu viz ERIK FOGEDBY, Review of Epizootiology and Control of Foot-and-mouth Disease in Europe from 1937 
to 1961, Rome 1961, s. 2–6. 
1588 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, výstřižek Večerníku práva lidu (19. 7. 1938). 
1589 Tamtéž. 
1590 Stenoprotokoly Senátu Národního shromáždění, 4. volební období (1935–1938), 6. zasedání, 101. schůze 
(3. 3. 1938), řeč senátora Nováka, https://www.senat.cz/informace/z_historie/tisky/4vo/stena/101schuz/S101
004.htm [20. 5. 2020]. 
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politické reprezentanty lokálního společenství, politicko-ekonomická zájmová sdružení atd. Lze proto 

spíše hovořit o lokálních nacionálně orientovaných elitách,1591 které mohly využívat přímých či 

nepřímých vazeb na lokální i celostátní dobový tisk, jenž z naprosté většiny příslušel k různým 

politickým stranám či jejich frakcím. 

 Přes zdokumentovaný tlak, resp. rozmanité tlaky na revizi stávajících proticikánských opatření 

nedošlo ovšem na rovině centrálních orgánů meziválečného Československa mezi léty 1936 a 1938 

nejenže k žádné debatě o „cikánské otázce“, ale ani k přijetí legislativní změny. Důvod ovšem 

nespočíval v samotné formě liberálnědemokratického politického režimu, resp. ve všeobecném 

osvojení ideálů „demokracie a humanity“, jak by se mohlo zdát. Již v diskusi z 20. let, ba ještě před 

první světovou válkou, necítili někteří aktéři rozpor mezi ideálem „humanity“ a „lidumilnosti“ a 

současně požadavkem na plošné vyhnání „cikánů“ z Československa nebo na přijetí tvrdých 

násilněasimilačních opatření (viz kapitolu 1). Debata o „cikánské otázce“ záhy po vzniku 

Československa ostatně odhalila relativně široký konsenzus zúčastněných aktérů (úředníků centrálních 

i lokálních orgánů, četníků atd.) na potřebě takové legislativní úpravy, jejíž tvorbu nakonec sami 

úředníci ministerstva vnitra museli zastavit, protože byla v rozporu s ústavou, resp. formulací o 

mezinárodní ochraně menšin, a měli obavu z případných mezinárodních dopadů takového kroku. 

 Rozhodující roli patrně sehrál různorodý pragmatismus, kterým se vyznačoval již zákon „o 

potulných cikánech“ z roku 1927, jenž z dobového právního hlediska balancoval na samé hraně 

ústavnosti. Základní stavební kámen pragmatického přístupu nejvyšších představitelů československé 

administrativy i policejního aparátu k proticikánským opatřením tvořily odlišné režimy výkonu státní 

správy na území tzv. historických zemí a „východě republiky“, jejichž jednotlivé aspekty ukázaly 

předcházející kapitoly. Provázanost představy „východu republiky“ s pojmem „usedlí cikáni“, kterou 

tvůrci zákona „o potulných cikánech“ vložili již do jeho důvodové zprávy a která byla jednoznačně 

patrná v dobových policejních, soudních i asimilačních praxích, vedla k ospravedlnění takového 

přístupu československých orgánů k „cikánům“, jež odpovídal principům „civilizační mise“. Důraz na 

tento „civilizační“ aspekt československého státu pak při celkové unifikační úloze dobových zákonů 

značně komplikoval případné vyslyšení požadavků na výraznou legislativní změnu rozšiřující výjimečný 

stav vůči „cikánům“ mimo jiné o nějakou podobu jejich internace. Jinak řečeno, principy „civilizační 

mise“ na „východě republiky“ se s požadavky na plošnější internaci „cikánů“ rozcházely. 

 Pragmatismus rovněž odrážel zjevnou neochotu státu případné radikálnější kroky proti 

„cikánům“ financovat. V době ohrožení existence Československa se pak pragmatismus projevoval 

vědomým upozaďováním „cikánské otázky“ jako tématu menšího významu než „obrana státu“. 

Všechny tyto důvody vedly k poměrně důslednému postoji centrálních orgánů ve smyslu dostatečnosti 

stávajících opatření a udržování funkčnosti policejního režimu kontroly a dohledu. To ostatně dokazuje 

mimo jiné spor ministerstva vnitra se Zemským úřadem v Praze z jara 1938 či výherní eseje v „literární 

soutěži“ četníků na téma „Biologie cikánů“ (viz kapitolu 2). 

 Skutečnost, že Československo mezi léty 1936 a 1938 nepřijalo legislativní změnu týkající se 

„cikánů“, ovšem neznamenala, že by představené formy dobové paniky neměly dopad na jednání 

těchto obyvatel. Schválení poměrně velkého počtu zákazů vstupu pro „potulné cikány“ v pohraničních 

regionech zejména Čech mohlo vzhledem k praxi legislativního pojmu „potulní cikáni“ znamenat, že 

mnozí Romové a Sintové, kteří strávili v pohraničí téměř celý svůj život, přestože nemuseli nutně 

naplňovat dobové představy o „usedlém“ způsobu života (viz kapitolu 5), mohli být lokálními orgány 

vyháněni do míst, kde nikdy dříve nežili a neměli žádné sociální a ekonomické vazby. I bez přijetí zcela 

nových speciálních proticikánských opatření zřejmě na některých místech Čech docházelo k fakticky 

násilnému vytržení jednotlivců či celých rodin z jejich dosavadního prostředí a vyhánění do vnitrozemí, 

jež bylo tolik charakteristické pro období druhé republiky a počáteční fázi Protektorátu Čechy a 

 
1591 Tuto tezi poprvé vyslovil Jiří Smlsal: J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 14. 
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Morava. Dále je třeba vzít v úvahu, že právě na obyvatele, kteří byli označováni jako „potulní cikáni“, 

mohla mít pandemie slintavky a kulhavky poměrně devastující účinek. Ti Romové a Sintové, již se živili 

provozováním kočovných živností, podomním obchodem, jako „světští“ či prodejem koní, mohli trpět 

v důsledku pandemie slintavky a kulhavky, která se patrně nemusela vyhnout jejich tažným 

zvířatům.1592 

 Nezodpovězenou zůstává otázka jednání „řadových“ či „obyčejných občanů“ ve vztahu 

k „potulným cikánům“ v době intenzivní paniky. Časté stížnosti četníků na nedostatečnou kooperaci 

obecních samospráv či lokálních státních orgánů při kontrolách těchto obyvatel s druhořadým 

občanským statusem a snaha postihnout údajné překupníky, kteří měli od „cikánů“ kupovat údajně 

nakradené zboží,1593 totiž odhaluje zejména nespokojenost četníků. Dále též poukazuje na celkovou 

komplikovanost, nevyjasněné kompetence při provádění proticikánských opatření či spíše apatii nebo 

dokonce mírnou nedůvěru obyvatel v činnost četnictva, které se po celou dobu první republiky 

usilovně snažilo vylepšit svou pověst „služebníků“ starého „mocnářství“ a udržovatelů vojensko-

policejního režimu v době Velké války.1594 Samotný fakt, že Neromové s „cikány“ uprchlíky navazovali 

dočasné ekonomické vztahy anebo jim poskytli materiální pomoc v podobě almužny, lze interpretovat 

spíše jako jednání motivované primárně vlastními potřebami či společenskými konvencemi než jako 

projevy sympatií.1595 

„Dojde i na cikány? Nutno i cikány zařadit nebo vyřadit.“ Uprchlíci, „cikáni“ a 

tábory v době českého autoritativního režimu 
Ocitl-li se evropský systém migrace uprchlíků před nacismem v krizi již před přijetím mnichovské 

dohody,1596 během přelomu září a října a následně i na začátku listopadu 1938 se situace 

v Československu ještě drasticky zhoršila. Útěky a vyhánění z území Čech a Moravy odstoupených 

v důsledku mnichovské dohody se týkala odhadem 370 000 osob, v případě započtení migrace ze 

Slovenska a Podkarpatské Rusi se pak mělo jednat až o 450 000–500 000 osob.1597 Vysoká čísla 

zesilovala význam rozlišování těchto uprchlíků do různých skupin, s nimiž následně československé 

orgány zacházely odlišným způsobem. Zejména k německy hovořícím Židům/židům a komunistům, tj. 

k těm, na něž měly politické změny v odstoupených oblastech značný dopad, přistupovaly státní úřady 

tzv. druhé republiky jako k nebezpečným skupinám a snažily se jim zamezovat v překročení nově 

ustanovených demarkačních linií mezi nacistickým Německem a Československem.1598 Nejzřetelněji se 

 
1592 Např. Nový nepřítel majitelů zábavních podniků, K, roč. XIX, č. 7, 15. 7. 1938, s. 2. 
1593 Např. Cikáni jsou stále nebezpečnější. 
1594 Jedním z hlavních prostředků propagace československého četnictva se staly krátké humorné až satirické 
povídky – „četnické humoresky“ (Četnické humoresky. Společná práce aktivních i pensionovaných gážistů a přátel 
četnictva, I–V, Praha 1929–1936). Tento žánr, který se těší značné popularitě od 90. let minulého století i 
v současném Česku (Např. M. DLOUHÝ, Četnické historky. Zločiny a přísloví, Praha 2012; TÝŽ, Četnické příběhy 
aneb kutnohorská pátračka na stopě, Praha 2012; TÝŽ, Četnické příběhy aneb veselé příhody z pátrací služby, 
Praha 2015), pomáhal budovat obraz četnictva jako obránce „spořádaných“ a „obyčejných“ občanů před různými 
projevy narušení společenského řádu, kam patřili zejména různorodí zločinci: od „tuláků“ a „cikánů“ až po vrahy. 
Podobnou funkci – rehabilitace činnosti policejních složek – při provázanosti historického re-enactmentu (v 
češtině poněkud zavádějící překlad „historická rekonstrukce“) československého četnictva a české policejní 
politiky paměti plní i v současnosti. Současně tento specifický typ diskurzu na pomezí populární historie a literární 
fikce reprodukuje mimo jiné i prvorepublikový obraz „cikánů“ jako „metly venkova“ (např. M. DLOUHÝ, Četnické 
příběhy aneb kutnohorská pátračka na stopě, s. 82–85; TÝŽ, Četnické pohádky pro dospělé, Praha 2013, s. 83–85; 
FRANTIŠEK FARA, Četnické vzpomínky, Praha 2002, s. 49–51). 
1595 Srv. J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 14-15. 
1596 M. FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, s. 47. 
1597 Viz JAN BENDA, Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939, Praha 2013, s. 136. 
1598 Tamtéž, s. 141–189; J. MRŇKA, Limity lidskosti, s. 48–49. 
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tento postoj projevil během tzv. křišťálové noci ve dnech 11. a 12. listopadu 1938,1599 kdy ministerstvo 

vnitra nařídilo podřízeným orgánům na nových hranicích, aby přes demarkační čáru nevpouštěli 

židovské obyvatele, kteří podle domovského práva nenáleželi do československého vnitrozemí.1600 

Záhy po přijetí mnichovské dohody proto v Československu převládlo velmi úzké pojetí uprchlíků jako 

etnických Čechů. Ostatní obyvatelé bývalého pohraničí, převážně českoslovenští státní příslušníci 

jiných národností a náboženského vyznání, jen s obtížemi překonávali a obcházeli snahu 

československých orgánů zabránit jim v postupu do vnitrozemí. Přes mnohé opakované vyhošťování a 

vyhánění z obou stran demarkační čáry se pravděpodobně většině z nich více či méně úspěšně dařilo 

nové hranice překonávat.1601 

 Českoslovenští úředníci druhé republiky považovali Romy a Sinty nejen z bývalého Německa, 

Rakouska, ale nyní i tzv. Sudet za zcela nežádoucí skupinu uprchlíků. Ústřední četnické pátrací oddělení 

v Praze, tedy centrální expertní orgán československého četnictva, dne 5. listopadu 1938 nařídilo všem 

četnickým velitelstvím, aby v případě „přistižení cikánů“, kteří „zřejmě přísluší do území zabraného“, 

postupovaly tak, že jim odeberou „cikánské legitimace“ a „kočovnické listy“.1602 Jinými slovy, 

českoslovenští četníci se snažili „cikánům“ nejen zcela zamezit ve vstupu na území druhé republiky, ale 

navíc je také zbavit veškerých dokladů, jež by dokazovala jejich československou státní příslušnost. 

Identicky měli četníci postupovat též v případech „cikánů“, kteří v dřívější době obdrželi „cikánské 

legitimace“ a „kočovnické listy“ s tím, že jejich domovskou a/nebo státní příslušnost se nepodařilo 

dohledat.1603 

 Takový pokyn měl v praxi lokálních československých úřadů dalekosáhlé následky. Dne 15. 

listopadu 1938 v pět hodin odpoledne zadržel štábní strážmistr František Drozen v Písku „z vlastního 

popudu“ téměř šedesátiletého Rudolfa Bernharda.1604 „Rudolf Bernhard jako cizozemský cikán jest 

důvodně podezřelý, že bez zaměstnání a práce se potuluje ve zdejším okrese, nemůže prokázati, že má 

prostředky ku své výživě ani, že jich poctivým způsobem nabýti hledí, žije po způsobu cikánském, tj. že 

se ze zahálčivosti veřejné dobročinnosti dovolává a [,] jak zvykem cikánů jest [,] obyčejně živí se 

žebrotou,“ uvedl tento četník v dokumentu určeném Okresnímu soudu v Písku.1605 Na základě 

„cikánské legitimace“ a „kočovnického listu“ četníci ze stanice v Písku zjistili, že Rudolf Bernhard 

pocházel z litoměřického okresu a měl domovské právo v obci politického okresu Žatec (německy 

Saaz). To znamená, že pocházel ze zabraného území stejně jako jeho „konkubína“: více než šedesátiletá 

Karolína Bernhardová.1606 Kromě Rudolfa Bernharda písečtí četníci prakticky ve stejný čas zadrželi ještě 

Jana Hermana, který rovněž pocházel ze zabraného Žatecka.1607 „Němec cikán,“ napsali příslušníci 

československého četnictva do dobových dokumentů vedle osobních údajů. 

„Doznávám, že potuluji se po Čechách a živím se jednak opravou deštníků, nebo děláním košů 

na květiny a částečně též žebrotou. Většinou však jsem se zdržoval v německém území, které 

bylo zabráno Německem. V tomto území mám také domovskou příslušnost. 

 
1599 K průběhu Křišťálové noci v pohraničí např. JÖRG OSTERLOH, Nacionálněsocialistické pronásledování Židů 
v říšské župě Sudety v letech 1938–1945, Praha 2010, s. 150–185. 
1600 M. FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, s. 48–49. 
1601 Tamtéž. 
1602 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, nařízení Ústředního četnického pátracího oddělení (5. 
11. 1938). 
1603 Tamtéž. 
1604 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. III 7, k. 758, trestní oznámení Četnické stanice Písek na Rudolfa 
Bernharda (15. 11. 1938). 
1605 Tamtéž. 
1606 Tamtéž. 
1607 Tamtéž, trestní oznámení Četnické stanice Písek na Jana Hermana (15. 11. 1938). 
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 Proti vyhoštění namítám, že chci stejně odjeti do domovské obce a že není třeba mě 

vyhošťovati.“1608 

Výpovědi obou zřejmě německy hovořících Sintů1609 byly zcela identické. Patrně proto, že četníci oba 

považovali za negramotné1610 a navíc jejich výpovědi zaznamenali pouze v češtině, a nikoliv v jim bližší 

němčině. Kromě toho, že s oběma zahájil místní okresní soud řízení kvůli obvinění z potulky, 

informovali četníci také místní okresní úřad. Ten již 16. listopadu 1938 rozhodl, že oba muži jsou 

„cizozemští cikáni“, kteří se měli „toulat“ po Československu, živit se žebrotou a krádežemi a být 

„obyvatelstvu a veřejné dobročinnosti na obtíž“.1611 Protože údajně byli několikrát trestáni „pro 

krádeže a podvody“, označil je Okresní úřad v Písku za „práce se štítící“ a jako „osoby nebezpečné 

cizímu majetku“.1612 Proto ihned nařídil, aby po odpykání svého soudního trestu za potulku Městský 

úřad v Písku zajistil jejich předání policejním orgánům. „Jakmile Vám bude jmenovaný předán, 

dopravte jej ihned na nejbližší státní hranice a důrazně vybídněte, aby zdejší státní území ihned 

opustili,“ zněl pokyn Okresního úřadu v Písku.1613 

 Mezitím, co se nacházeli ve věznici Okresního soudu v Písku, četníci odebrali „cikánské 

legitimace“ a „kočovnické listy“ nejen jim, ale také jejich manželkám, a odeslali je do Prahy na Ústřední 

četnické a pátrací oddělení.1614 Poté, co si odpykali trest, je lokální policejní orgány zcela bez dokladů 

a bez jakýchkoliv prostředků „hnaly“ na demarkační čáru. 

 O tři měsíce později se na Okresní úřad v Písku obrátili četníci z Netolic, které ležely přibližně 

třicet kilometrů vzdušnou čarou na jih od Písku při demarkační čáře, s tím, že ve věznici tamního 

okresního soudu se nacházeli Jan Herman (Bernhard) a jeho družka Albína Rehbergerová.1615 Důvod 

jejich zadržení spočíval v obvinění ze spáchání přestupků potulky a žebroty. Netoličtí četníci také zjistili, 

že oba zadržené z Československa vedle Okresního úřadu v Písku vyhostil též Okresní úřad 

v Klatovech.1616 Jak se tento německy hovořící pár Sintů dostal z Písku do takřka 70 kilometrů vzdušnou 

čarou vzdálených Klatov a následně překonal prakticky stejnou vzdálenost do Netolic, není jasné. Není 

známo ani to, kam oba dva páry ze Žatecka českoslovenští četníci nakonec po odpykání trestu v písecké 

věznici vyhnali. Zda směrem do jejich domovských obcí na severozápad (na Žatec) anebo je skutečně 

eskortovali k nejbližšímu bodu na demarkační čáře (patrně právě Netolice).1617 

 Podobnou zkušenost, ale s jiným koncem prožila také romská rodina Serynkových. Dne 14. 

listopadu 1938 krátce před třetí hodinou odpoledne zadržel vrchní četnický strážmistr Jan Kůstka ze 

stanice v Chřešťovicích (přibližně deset kilometrů na východ od Písku) Čeňka Serynka. „O tom, že se 

 
1608 Tamtéž, výpovědi Rudolfa Bernharda a Jana Hermana (14. 11. 1938). 
1609 Za německy hovořící Sinty je lze považovat z toho důvodu, že měli shodné příjmení a pocházeli ze stejné 
lokality jako nevlastní (Bernhard) i biologický (Hermann) otec Franze Rosenbacha, přeživšího holokaust, který 
sám sebe označil za Sinta. CVH Malach, USC SF, vzpomínky Franze Rosenbacha 49 167. 
1610 Při osobní prohlídce Rudolfa Bernharda ovšem u něj četníci kromě peněženky nalezli také dvě tužky, což by 
mohlo naznačovat, že Bernhard ve skutečnosti negramotný nebyl. SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. 
III 7, k. 758, trestní oznámení Četnické stanice Písek na Rudolfa Bernharda (15. 11. 1938). 
1611 Tamtéž, rozhodnutí Okresního úřadu v Písku o vyhoštění Rudolfa Bernharda (16. 11. 1938). 
1612 Tamtéž. 
1613 Tamtéž. 
1614 Tamtéž, trestní oznámení Četnické stanice Písek na Jana Hermana (15. 11. 1938) a Rudolfa Bernharda (15. 
11. 1938). 
1615 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Netolice (10. 2. 1938). 
1616 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Netolice (22. 2. 1938). 
1617 Přes pátrání v dostupných databázích obětí holokaustu se mi o příslušnících obou těchto rodin nepodařilo 
najít žádné informace o jejich dalších trajektoriích během druhé světové války, případně i po ní. Je možné, že se 
– podobně jako rodina dříve zmíněného Franze Rosenbacha – nakonec během roku 1939 ocitli na říšském území, 
kde zůstali a sdíleli válečné zkušenosti Romů a Sintů z Rakouska. Viz CVH Malach, USC SF, vzpomínky Franze 
Rosenbacha 49 167. 
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cikánská tlupa potuluje a žebrá v obci Klukách [Kluky], zvěděl pak od důvěryhodné osoby z Kluk, která 

si nepřeje být vyzrazena,“ uvedl patrně velitel příslušné stanice ve svém hlášení.1618 Na základě této 

informace od místního obyvatele se četníci dne 13. listopadu vydali „cikánskou tlupu“ zkontrolovat. Na 

místě ovšem zastihli jen Serynkovu „konkubínu“ Anastázii a jejich čtyři děti.1619 Protože Čeněk Serynek 

se podle četníků tou dobou „toulal neznámo kde“ předvolali jej na druhý den k sobě na stanici na 

výslech. Během něho četníci zjistili, že jak on, tak i jeho žena byli „neznámé domovské příslušnosti“, 

oba se narodili v „zabraném území“ a podle svého sdělení společně žili přes šestnáct let v okolí 

Podbořan (nedaleko Žatce), tj. za novou demarkační čárou.1620 Serynek mimoto také vypověděl, že po 

„přivtělení“ Podbořan k Německu odtud utekli „zanechav tam udánlivě svůj obytný vůz a koně“.1621 

Ačkoliv četníci do trestního oznámení, jež ihned předali Okresnímu soudu v Písku, uvedli, že se Serynek 

sám doznal, že svou rodinu živil žebrotou, protokol z výslechu odhaloval, že Serynek namísto žebrání 

participoval hlavně na „šedé ekonomice“. „V Čsl. republice se živím prodejem nití a šněrovadel a 

různého galanterního zboží,“ konstatoval a dodával, že k provozování živnosti neměl povolení.1622 

 Četníci zahájili se Serynkovými stejný postup jako v případě dvou rodin německých Sintů. 

Čeňka Serynka záhy po výslechu zatkli a eskortovali k Okresnímu soudu v Písku. Zatímco Serynek trávil 

čas ve vazbě, uvědomili současně Okresní úřad v Písku, který již na druhý den, tj. 15. listopadu 1938 

vydal rozhodnutí o vyhoštění Serynkových z politického okresu a celého území Československa.1623 

Četníci Serynkovým odebrali nejen „cikánské legitimace“ a „kočovnický list“, ale také Čeňkovu 

vojenskou knížku. Po odpykání soudního trestu za potulku písečtí četníci eskortovali celou rodinu 

Serynkových bez jakýchkoliv dokladů na nejbližší bod demarkační čáry.1624 

 Na hranicích u Prachatic však říšsko-německé orgány Serynkovi odmítly přijmout.1625 Jistou roli 

sehrála ta skutečnost, že Serynkovi hovořili (vedle romštiny) česky. Ostatně Čeněk Serynek se již během 

svého výslechu v Písku před četníky přihlásil k české národnosti a snažil se tím neúspěšně rozporovat 

rozhodnutí o svém vyhoštění.1626 Celá rodina se čtyřmi malými dětmi se tak musela dále pohybovat na 

území nového Česko-Slovenska úplně bez dokladů. O necelý měsíc později, dne 12. prosince 1938, 

odeslal Čeněk Serynek z pošty v Neznašově, přibližně padesát kilometrů vzdálené obce nacházející se 

nedaleko Týna nad Vltavou, dopis adresovaný Ministerstvu sociální péče v Praze. V něm se snažil vylíčit 

zoufalou situaci celé rodiny, kterou československé úřady „vykázaly“ z vnitrozemí zpět do zabraného 

pohraničí. „Byl jsem na hranicích u Prachatic a tam mě nepřijmuli a odtud mě transportovali do 

Šumavských Hoštic, a tam mě také stát sousední nepřijmul [,] jelikož nemám žádné doklady,“ líčil svou 

situaci Serynek.1627 „Teď jsem bez jakéhokoliv dokladu a mám se probíjet v zemi,“ stěžoval si dále na 

jednání státních úřadů.1628 Oproti své dřívější argumentaci založené na příslušnosti k české národnosti 

se však nyní Serynek odvolával na vojenskou službu v bývalé rakousko-uherské a i československé 

armádě během a po první světové válce. Tu měl splnit v obci Mladá Vožice (politický okres Tábor). 

 
1618 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. III 7, k. 759, trestní oznámení Četnické stanice Chřešťovice na 
Čeňka Serynka (14. 11. 1938). 
1619 Tamtéž. 
1620 Tamtéž. 
1621 Tamtéž, protokol sepsaný dne 14. listopadu 1938 u Okresního úřadu v Písku se zatčeným Čeňkem Serynkem. 
1622 Tamtéž. 
1623 Tamtéž, rozhodnutí Okresního úřad v Písku (15. 11. 1938). 
1624 Tamtéž. 
1625 Tamtéž,  
1626 Tamtéž, protokol sepsaný dne 14. listopadu 1938 u Okresního úřadu v Písku se zatčeným Čeňkem Serynkem. 
1627 Tamtéž, dopis Čeňka Serynka (nedatováno). 
1628 Tamtéž. 
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„Když mě má obec Mladá Vožice našla ve světě [,] že mám nastoupit vojenskou službu [,] ať se 

teď také postará o mě [,] abych nepřišel do ciziny [,] kterou vůbec neznám a mě nechtějí a teď 

kam mám jít! Kdy[ž] jsem člověk (…). 

 Buďte tak laskaví a dejte m[n]ě moje papíry [,] abych si mohl najíti nějaké zaměstnání! 

Takhle jsem jako desentér a musím se každého obávat, bych byl nucen [,] když nemám průkazu 

[,] živiti se jiným zaměstnáním [,] to jest krádežemi.“1629 

Serynek ve svém rozhořčeném dopise nejen líčil prožité zkušenosti s vyhnáním a odebráním všech 

dokladů, ale především si nárokoval československou státní příslušnost. Vazba do obce Mladá Vožice, 

která se nacházela ve vnitrozemí druhé republiky, na základě splnění své (občanské) povinnosti 

představovala významný argument, který lokální orgány nemohly nadále přehlížet. 

 Když dopis na počátku roku 1939 doputoval z pražského ministerstva do Písku na tamní okresní 

úřad, kde jej měli úředníci přezkoumat, snažili se tamní úředníci vypátrat, kde se rodina Serynkových 

zrovna nacházela. Podle sdělení četníků ze stanice v Červené nad Vltavou prošla tato „cikánská tlupa“ 

tamní obcí dne 20. prosince 1938.1630 To znamená, že od odeslání svého dopisu překonala šestičlenná 

rodina s malými dětmi a bez jakéhokoliv dopravního prostředku přes dvacet kilometrů. O čtyři měsíce 

později, již v době Protektorátu Čechy a Morava, je zadrželi četníci v další dvacet kilometrů vzdálené 

obci, v Kostelci nad Vltavou.1631 Zde se opakoval scénář z Písku. Četníci zatknuli Čeňka Serynka za 

přestupek potulky a předali jej Okresnímu soudu v Milevsku, který na něj uvalil vazbu.1632 Současně 

komunikovali s Okresním úřadem v Písku. Při následném výslechu se pak Serynka zeptali, zda jeho 

dopis adresovaný na pražské ministerstvo má písecký okresní úřad pokládat za odvolání proti jeho 

rozhodnutí o vyhoštění, což Serynek potvrdil.1633 

 Přesto, že se o odvolání pokusil již v polovině listopadu 1938, teprve jeho dopis centrálnímu 

orgánu v Praze mu dopomohl k tomu, aby jej úředníci a četníci vzali vážně a celé řízení o vyhoštění 

rodiny Serynkových předali do rozhodování nadřízeného správního úřadu: Zemskému úřadu v Praze. 

Tento fakt sice znamenal, že po propuštění Čeňka Serynka z vězení za přestupek potulky, nebyla celá 

rodina znovu eskortována na demarkační čáru, ale své doklady (včetně domovských listů a vojenské 

knížky) od píseckého úřadu nazpět nedostala. Zatímco samotný pobyt celé rodiny na území nově 

vytvořeného Protektorátu Čechy a Morava byl tímto způsobem dočasně, tj. do doby definitivního 

rozhodnutí Zemského úřadu v Praze, zlegalizován, pohyb Serynkových po tomto území mohl být stále 

prakticky kdykoliv kriminalizován. To dokládají opakované soudní tresty za potulku. 

 Z vězení Okresního soudu v Milevsku, kde si Čeněk Serynek odpykával měsíční soudní trest 

potulky, jej protektorátní úřady propustily na konci května 1939.1634 Celá rodina poté opět putovala po 

českém vnitrozemí ve snaze nalézt zaměstnání. V srpnu 1939 hlásili četníci ze stanice ve Slabcích na 

Rakovnicku, tj. místě osmdesát kilometrů vzdáleném od Milevska, že Čeněk Serynek žije s rodinou 

v obci Krakovec.1635 Serynka zaměstnali na dvoře Zhoř během žňových prací. Prostřednictvím tamní 

četnické stanice Serynek marně usiloval o zaslání všech osobních dokladů.1636 O měsíc později jej 

zadrželi četníci ze soudního okresu Zbiroh, protože se neprokázal „cikánskou legitimací“. Scénář z Písku 

se tak v případě Čeňka Serynka opakoval již potřetí. Zadržení následovalo obvinění z potulky, uvalení 

vazby místním okresním soudem a zahájení řízení o vyhoštění celé rodiny z území Protektorátu Čechy 

a Morava. Přesto, že nakonec tamní orgány státní správy zjistily, že Serynek nedisponuje doklady, 

 
1629 Tamtéž. 
1630 Tamtéž, hlášení Četnické pátrací stanice Tábor (13. 2. 1939). 
1631 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Kostelec nad Vltavou (27. 4. 1939). 
1632 Tamtéž, dopis Okresního soudu v Milevsku (13. 5. 1939). 
1633 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Podolí I. (10. 5. 1939). 
1634 Tamtéž, dopis Okresního soudu v Milevsku (13. 5. 1939). 
1635 Tamtéž, hlášení Četnické stanice Slabce (13. 8. 1939). 
1636 Tamtéž. 
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protože mu je odebraly úřady na Písecku,1637 Okresní soud ve Zbirohu jej odsoudil k dalšímu měsíci 

vězení za potulku. Trvalejší zaměstnání Čeněk Serynek získal až v říjnu 1938 na velkostatku 

v Želkovicích (politický okres Hořovice) na Berounsku.1638 Své doklady ovšem nazpět nedostal ani 

přesto, že Okresnímu úřadu v Písku poslal potvrzení od majitele velkostatku.1639 

 Uzavření hranic pro „cikány“ coby nežádoucí skupinu uprchlíků z obsazeného pohraničí bývalé 

první republiky a zbavení veškerých osobních dokladů, tj. nejen „cikánských legitimací“ a 

„kočovnických listů“, se značně minulo svým původním cílem: úplně zamezit jejich vstupu na území 

druhé republiky. Říšskoněmecké orgány na hranicích je totiž v podobné logice odmítaly vpustit na nově 

zabrané teritorium třetí říše. Prchající „cikáni“ se tak v důsledku Mnichova ocitali na pomezí dvou 

státních celků, jejichž hranice se značně proměnily. Představená situace se přitom netýkala jen Písecka 

či jižních Čech, nýbrž obecně celého území nově utvořené druhé republiky.1640 Pomezí v případě 

„cikánů“ ovšem neznamenalo pouze „území nikoho“, tj. prostorově ohraničený prostor mezi státními 

hranicemi, kde v této době vznikaly více či méně provizorní uprchlické tábory.1641 Tím, že 

československé orgány záhy po mnichovské dohodě přikročily k faktickému zbavení státní příslušnosti 

„cikánů“ z odstoupeného území, vytvořily nový typ výjimečného stavu ve vztahu k této skupině 

obyvatel. Jestliže zákon „o potulných cikánech“ představoval nástroj, jak dosavadní kriminalizaci 

„cikánů“ sjednotit a formálně zlegalizovat, což s sebou vedle vytvoření oficiálního statusu 

„druhořadého občanství“ přineslo také určitá omezení jejich kriminalizace (viz kapitolu 1), odebrání 

„cikánských legitimací“ a „kočovných listů“ vytvořilo prostor pro pronásledování „cikánů“ mimo dosah 

práva. Tito lidé, již byli v meziválečném období zbaveni rovnoprávného občanství a nyní i státní 

příslušnosti, žili v dlouhém období od listopadu 1938 až do konce roku 1939 v neustálém strachu 

z československých orgánů, které je mohly kdykoliv zadržet, zatknout a opětovně vyhnat na 

demarkační čáru. Za neoprávněný nepovažovaly československé úřady pouze jejich pohyb, jenž ve 

spolupráci se soudními orgány kriminalizovaly jako potulování, žebrání a „štítění se práce“, nýbrž již 

samotnou jejich přítomnost na československém území. Právě vzhledem ke způsobu opakované 

kriminalizace jeho života Čeněk Serynek ve svém dopise zmiňoval přináležitost k lidství: „Když jsem 

člověk (…).“ Takovým výrokem obnažoval postavení, v němž se ti uprchlíci před nacismem, kteří byli 

označováni jako „cikáni“, na přelomu let 1938 a 1939 ocitli: holý život. Současně není náhodou, že 

s vytvořením kvalitativně nové formy výjimečného stavu, resp. s produkcí nového typu holého života, 

se do druhorepublikového veřejného prostoru začalo dostávat stále více požadavků na zřízení 

speciálních táborů, kde by byli „cikáni“ internováni. 

* 

Ruku v ruce s důrazem na rozlišování jednotlivých skupin uprchlíků po mnichovské dohodě kráčela 

rovněž diverzita přístupu státních orgánů k nim. Oproti situaci během první republiky stát postupně 

přebíral větší zodpovědnost na tomto poli, když 11. listopadu 1938 vznikl Ústav pro péči o uprchlíky.1642 

Vedle politiky „vystěhovalectví“, která byla v návaznosti na prvorepubliková omezení vstupu uprchlíků 

na pracovní trh zaměřena na židovské a německé uprchlíky,1643 doprovázelo centralizaci péče také 

státní úsilí o zapojení etnicky českých uprchlíků do hospodářství druhé republiky.1644 

 
1637 Tamtéž, dopis Okresního úřadu v Písku (19. 9. 1939). 
1638 Tamtéž, hlášení Velitelství četnické stanice Lochovice (15. 10. 1939). 
1639 Tamtéž, dopis Velkostatku Želkovice (14. 10. 1939). 
1640 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 238; J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 15–
16. 
1641 M. FRANKL, Země nikoho 1938. Deportace za hranice občanství, Forum Historiae 13/2019, s. 92–115. 
1642 J. BENDA, Útěky a vyhánění z pohraničí, s. 216–228. 
1643 M. FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, s. 51–56. 
1644 J. BENDA, Útěky a vyhánění z pohraničí, s. 229–248. 
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 Představitelé státu a státní správy i dobový tisk kladli přibývající počty uprchlíků 

z obsazovaného pohraničí do souvislosti s nárůstem nezaměstnanosti,1645 což podle nich v situaci 

otřesené důvěry obyvatel Československa ve státní instituce mělo představovat značné ohrožení 

dalšího fungování státu. Proto vláda pod vedením generála Jana Syrového již 11. října 1938 připravila 

zákon, kterým zřizovala pracovní útvary.1646 Ty navazovaly na prvorepublikové tábory pracovní 

pospolitosti a byly rovněž určeny výhradně mužům. Dřívější dobrovolnost, která měla manifestovat 

politickou loajalitu k československému národnímu státu s liberálnědemokratickým režimem, ovšem 

vystřídala povinnost, jež zrcadlila celkovou ideologickou proměnu diskurzu českých „národních zájmů“ 

a kategorie práce v době autoritativního režimu.1647 Vytvoření armádou vedených a organizovaných 

pracovních útvarů mělo přinést řešení jak vysokého počtu uprchlíků, tak i vysokého počtu 

nezaměstnaných: „vytrhnout je z nucené nečinnosti, která s sebou přinášela neblahé následky a 

vlivy“.1648 Takové zadání zakládalo napětí mezi úlohou jakési státní péče a disciplinací potenciálně 

nebezpečných obyvatel Česko-Slovenska bez zaměstnání. Další napětí a konflikty ohledně pozvolna se 

rozšiřující sítě pracovních útvarů vyvstávaly z rozličných představ jednotlivých státních úřadů o roli této 

instituce. S ohledem na postupné vytěsnění politické opozice, především příslušníků a příslušnic 

Komunistické strany Československa a jejích jednotlivých zájmových organizací,1649 a nepříliš dobrou 

pověst pracovních útvarů jakožto „kárné“ instituce,1650 využívaly některé lokální úřady zřízení 

pracovních útvarů též k represi „politicky nespolehlivých“. Největší incident se odehrál dne 17. 

listopadu v Táboře, kde namísto odvodů do tamního pracovního útvaru proběhla velká protestní akce 

komunistů, jejich příznivců, žen a dětí těch, kteří měli být zařazeni do pracovního útvaru.1651 

 Jiné lokální úřady se zase pracovních útvarů snažily využít k tomu, aby se zbavily „práce se 

štítících“ tedy těch,1652 kteří neměli naplňovat normativ „poctivé“ či „řádné“ práce. Tento případ se 

týkal i 3. roty 105. pracovního praporu, který byl dislokován v jihočeské obci Lety.1653 Obdobně jako 

mnohé jiné obecní samosprávy také zástupci obce Lety již 12. listopadu 1938 sami žádali o vytvoření a 

přidělení stočlenného pracovního útvaru na výstavbu čerstvě schválené silnice z Mirovic do Orlíku.1654 

Ačkoliv převážnou část navržených mužů tvořili čeští uprchlíci ze zabraného pohraničí, například četníci 

ze stanice v Husinci do pracovního útvaru navrhli zařadit také několik „potulných kramářů“ a 

„potulných brusičů“. „Předkládám návrh osob, které jsou podporovány z titulu uprchlického a osob 

štítících se práce, bydlící ve zdejším obvodu, jichž zařadění v pracovním útvaru by bylo záhodné a 

 
1645 JAN GEBHART, JAN KUKLÍK, Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, 
společenském a kulturním životě, Praha 2004, s. 163–179. 
1646 Podle právního historika Jaromíra Tauchena tuto legislativní normu Ministerstvo národní obrany v Praze 
připravilo již v červenci 1938. JAROMÍR TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava 
(1939–1945), Praha 2016, s. 156. 
1647 JAN RATAJ, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938–1939, 
Praha 1997. 
1648 J. TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava, s. 156. 
1649 Např. KAREL SCHELLE, Fašizace státní správy a územní samosprávy v druhé česko-slovenské republice (1938–
1939), in: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední 
Evropy, (edd.), Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Ostrava 2013, s. 181–184. 
1650 LUBOMÍR NĚNIČKA, Druhá republika na Ostravsku 1938–1939, Opava 2010, s. 202–203. 
1651 L. NĚNIČKA, Pracovní tábory a boj s nezaměstnaností v pomnichovském Československu, Acta academica 
karviniensia 14/2014, s. 105–116, zde s. 110. 
1652 O takovém dobovém názoru hovořil v červnu 1939 i příslušník bezpečnostních složek František Machula. 
FRANTIŠEK MACHULA, Zákonná úprava nucené práce osob práce se štítících, BS 9/1939, s. 163–166, zde s. 165. 
1653 STANISLAV KOKOŠKA, Od řešení nezaměstnanosti k internaci. Vznik kárných pracovních táborů v Protektorátu 
Čechy a Morava, Paměť a dějiny 13/2019, s. 16–25, zde s. 17. 
1654 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1409, sign. VIII/1, k. 830, zápis učiněný v obci Lety dne 12. listopadu 1938. 
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účelné,“ zdůvodňovali svůj výběr četníci z Husince.1655 Z perspektivy lokálních státních orgánů měly 

vybudované pracovní útvary plnit vcelku rozmanitou paletu funkcí. 

 Tento fakt na jedné straně sloužil tehdejší marginalizované politické opozici ke kritice 

pracovních útvarů a na straně druhé, u provládních politických reprezentantů, zesiloval požadavky na 

větší diverzifikaci cílových skupin i pracovních táborů jako takových. „Když jsou dnes zřizovány pracovní 

tábory pro dělníky bez zaměstnání, musí býti také zřizovány samostatné pracovní tábory pro cikány a 

tuláky,“ stálo v článku dříve sociálnědemokratického periodika „Nová doba“ dne 28. října 1938.1656 

Jeho neznámý autor přitom volal po zřízení „koncentračních táborů“.1657 Rozhodující roli v takovéto 

radikalizaci požadavků na vytvoření táborů pro „cikány“ sehrála specifická podoba morální paniky: 

obava z vysokého počtu „cikánů“ z obsazeného pohraničí. „Záplavu cikánů“ v regionech ležících 

v blízkosti demarkační čáry autoři dobových mediálních zpráv přičítali na vrub přístupu říšských orgánů 

na nových hranicích.1658 Přesto zůstávalo líčení vyhánění „cikánů“ z obsazeného pohraničí do česko-

slovenského vnitrozemí ve vztahu k nacistickému sousedovi prakticky bez známky kritiky takového 

počínání. Německý přístup v dobovém druhorepublikovém tisku představoval v podstatě pochopitelný 

krok ve vztahu k těmto údajně nebezpečným obyvatelům. I v zacházení s „cikány“ se proto třetí říše 

v mediální krajině českého autoritativního režimu stala inspirací, ba žádoucím vzorem.1659 

„Cikáni se vracejí ze zabraného území s lehkým srdcem a netajenou radostí. Pochopili po 

záboru velmi rychle rozdíl mezi naší a německou přísností. V Německu rozřešili cikánský 

problém bez velkých nesnází do důsledků. Netrpí jej prostě. Potulný a příživnický cikánský živel 

tam přestal existovat. Notoricky zločinné jeho jedince potkal stejný osud jako všechny ostatní 

jedince se zločinnými sklony: sterilisace.“1660 

Využívání nacistického Německa jako vzoru současně sloužilo k ostré kritice stávajících proticikánských 

opatření. „Dosavadní t. zv. cikánský zákon byl pro kočku už ve starých poměrech, v nových musí býti 

nahražen jiným, a to bez každé sentimentality,“ napsal pisatel zmíněného textu z „Nové doby“.1661 

Prvorepublikový systém regulace pohybu, policejní kontroly a neustálého dohledu ztělesněný 

speciálním centrálním registrem a „cikánskými legitimace“ se stal hromosvodem dobové kritiky. 

„Registrace nepomohla“, stálo v perexu článku „Nového večerníku“ s názvem „Energicky proti 

cikánům“ z počátku prosince 1938.1662 „Registrace pomohla jen v tom, že cikán je z trestného činu 

snadněji usvědčen,“ konstatoval dále jeho autor.1663 Avšak stávající míra kontroly „cikánů“ byla podle 

něj zcela nedostatečná. 

 Kritiku prvorepublikové proticikánské legislativy v jednotlivých artikulacích požadavků na více 

či méně plošnou internaci „cikánů“ v době druhé republiky doprovázel popis aktuální situace jako 

nejpříhodnější doby k přijetí radikálního opatření. „Nyní je právě nejvhodnější doba, aby bylo proti 

cikánům zakročeno,“ volal autor textu z „Nového večerníku“.1664 Představa o „vhodnosti“ doby ovšem 

necharakterizovala pouze novinové texty, nýbrž prostupovala i výpověďmi dalších aktérů. „Jelikož jsou 

dnes psychologické předpoklady pro řešení záležitostí, dříve neproveditelných mnohem příznivější v 

 
1655 Tamtéž, Četnická stanice Husinec Okresnímu úřadu v Písku (28. 12. 1938). 
1656 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, výstřižek Nové doby (28. 10. 1938). 
1657 Tamtéž. 
1658 Tamtéž, výstřižek Národní politiky (15. 11. 1938). 
1659 K tomu např. J. RATAJ, O autoritativní národní stát, s. 147–166; PAVEL VEČEŘA, Ke studiu druhorepublikového 
mediálního diskurzu: Jak ne(výt) s Hitlerovým Německem, in: Druhá republika: 167 obyčejných dnů. Politické a 
mediální klima a jeho reflexe, Praha 2016, s. 158–181, zde s. 164. 
1660 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, výstřižek Večerního Českého slova (13. 1. 1939). 
1661 Tamtéž, výstřižek Nové doby (28. 10. 1938). 
1662 Tamtéž, výstřižek Nového večerníku (9. 12. 1938). 
1663 Tamtéž. 
1664 Tamtéž, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižek Nového večerníku (29. 11. 1938). 
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novém státě,“ uváděli obecní zastupitelé Skochovic z politického okresu Poděbrady.1665 „Vhodnost“ 

doby představovala jasnou narážku na nedostatečnost prvorepublikových opatření. Současně 

znamenala jak implicitní kritiku „humanity“, od níž by se měla druhá republika odklonit,1666 tak ale i 

prvorepublikového pragmatismu. Článek „Dojde i na cikány?“ z „Nového večerníku“ například uváděl, 

že „z kruhů četnictva i policie bylo již mnohokrát voláno po nějaké úpravě cikánského problému“.1667 

Po tomto konstatování následovala věta o druhorepublikové současnosti jako „nejvhodnější době“ ke 

změně proticikánských opatření. Na ní autor navázal zmínkou o zcela odlišné charakteristice „cikánů“ 

na Slovensku, jež byla tolik příznačná pro prvorepublikový diskurz o „cikánské otázce“: „cikáni na 

Slovensku nejsou ani zdaleka tak obtížnou kastou, jako u nás v zemích historických.“1668 Časté 

artikulace „vhodnosti“ situace za druhé republiky k přijetí radikálních opatření, která měla být 

namířena proti „cikánům“, tudíž apelovaly na odhození prvorepublikového pragmatismu. 

Transformaci, resp. radikalizaci veřejných i interních úředních diskusí o „cikánské otázce“ v době druhé 

republiky proto výrazně ovlivnily také celkové změny ve vnitřním uspořádání tohoto státního útvaru. 

S prosazením autonomistických požadavků nacionalistických seskupení na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi a transformací politického režimu vymizely i rozdílné režimy výkonu československé 

administrativy v českých zemích a na „východě republiky“, které měly značný dopad na praxi 

proticikánských opatření v době meziválečného Československa. Z tohoto důvodu nacházely 

požadavky na internaci „cikánů“ v „pracovních“ či dokonce „koncentračních táborech“ za druhé 

republiky silnou odezvu rovněž i v centrálních státních orgánech, které dříve jednoznačně obhajovaly 

dostatečnost existující proticikánské legislativy. Již 5. listopadu 1938 žádal jménem Ústředního 

četnického pátracího oddělení jeho náměstek Oldřich Pinkas ministerstvo vnitra o vytvoření „zvláštních 

pracovních táborů“, kam by měli být zařazováni „kočovníci práce se štítící“.1669 Tentýž četnický 

důstojník, který ve své eseji v rámci „literární soutěže“ vyhlášené v časopise Bezpečnostní služba na 

téma „biologie cikánů“ v roce 1937 obhajoval prvorepublikový policejní systém kontroly, dohledu a 

regulace pohybu „cikánů“, o pouhý rok později sám žádal nadřízený státní orgán o jeho výrazné 

doplnění. 

 Na počátku roku 1939 se požadavky na internaci „cikánů“ protnuly s diskusemi o reformě 

pracovních útvarů. Jak odborové organizace,1670 tak i sdružení podnikatelů,1671 které do debaty aktivně 

vstupovaly, shodně požadovaly větší diverzifikaci instituce táborů. Vedle pracovních útvarů, kam měli 

být zařazováni nezaměstnaní, „tedy osoby, jež ač ochotny konati práci, pracovní příležitosti nalézti 

nemohou“,1672 měly vzniknout i takové tábory, kam by měli být zařazeni „práce se štítící“ – osoby 

„pochybných morálních kvalit“1673 či „osoby mravně zchátralé, které za žádných okolností pracovat 

nechtějí a u kterých je nechuť k práci patologická a trvalá“.1674 Celý záměr tehdejší vlády představil její 

předseda Rudolf Beran dne 13. února 1939 početnému publiku regionálních státních úředníků. „Vláda 

připravuje reorganisaci pracovních táborů, jež budou rozděleny na tábory pro poctivé pracovníky, kteří 

 
1665 Tamtéž, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, dopis obce Skochovice (27. 11. 1938). 
1666 Tamtéž, f. Ministerstvo sociální péče, invent. č. 881, sign. P 2459, k. 250, kopie dopisu obecního zastupitelstva 
Svatobořic (5. 2. 1939). 
1667 Tamtéž, f. ZČV, invent. č. 866, k. 1041, výstřižek Nového večerníku (29. 11. 1938). 
1668 Tamtéž. 
1669 Tamtéž, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, dopis Ústředního četnického pátracího oddělení 
(5. 11. 1938). 
1670 S. KOKOŠKA, Od řešení nezaměstnanosti k internaci, s. 16. 
1671 Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938–1945. Edice dokumentů. I. díl, 
3. svazek, 3. sešit, Praha 1987, s. 134–135, dokument č. 1043: dopis Ústředního svazu československých 
průmyslníků (9. 1. 1939). 
1672 Tamtéž. 
1673 NA, f. PMR, invent. č. 1197, sign. 896, kopie dopisu Národní rady Česko-slovenské (11. 2. 1939). 
1674 J. TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava, s. 160. 
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hledají práci a pracovat chtějí, a tábory pro darebáky a cikány, povaleče a pro všechny takové složky, 

které se práci vyhýbají a které budou donuceny pracovat a budou hlídány, aby z tábora neutekly,“ 

uvedl na konferenci přednostů okresních a státně-policejních úřadů.1675 V tomto směru se Beran 

obrátil na jednotlivá ministerstva, aby „s největším urychlením byla dokončena připravovaná osnova o 

úpravě cikánské otázky u nás“.1676 Také on se přitom odvolával na představu „vhodnosti“ doby.1677 Ta 

v jeho podání neodkazovala ani tak k odhození prvorepublikového pragmatismu, nýbrž k neúspěšným 

snahám agrárních poslanců i regionálních zájmových sdružení na internaci „cikánů“ jako součástí širší 

skupiny „práce se štítících“ či „tuláků“, které během 20. i 30. let vedl. 

 O úmyslu vlády zřídit vedle existujících pracovních útvarů ještě „kárné tábory“ informoval 

v únoru 1939 také denní tisk. Jednotlivé mediální zprávy se lišily v podstatě jen v tom, jak vymezovaly 

cílovou skupinu obyvatel, kteří měli být v budoucích táborech internováni. Přestože „cikány“ výslovně 

zmiňovaly prakticky všechny dobové deníky, některé s nimi „kárné tábory“ spojovaly pouze okrajově –

jako jednu z několika dílčích podskupin budoucích „káranců“1678 –, kdežto jiné naopak vytvoření nové 

instituce pojímaly coby „výjimečné opatření“, jež mělo v první řadě zamezit „řádění cikánů“.1679 

„Nejhlavnějším živlem v nich budou příslušníci cikánských tlup, které ohrožují bezpečnost v četných 

krajích našeho území, zejména na českém jihu,“ referovalo v tomto směru Večerní České slovo.1680 

 Takové jemné odlišnosti odrážely skutečnost, že uvažované „kárné tábory“ měly uspokojit 

poměrně různorodou poptávku po internaci některých obyvatel Česko-Slovenska. Na jedné straně 

stály požadavky, které lze charakterizovat jako úsilí o zvýšení disciplinačního tlaku na nezaměstnané a 

za tím účelem vyvíjenou snahu o zřízení jakýchsi trestních útvarů, které by doplňovaly pracovní útvary. 

Druhou stranu pak tvořilo volání po internaci obyvatel, již údajně narušovali „veřejný pořádek“ a 

celkový hladký chod „spořádané společnosti“ v českém autoritativním státě. Do této skupiny patřily 

právě četné projevy internačních fantazií týkajících se „cikánů“. 

 Nová legislativní norma, vládní nařízení č. 72/1939 Sb. z. a n. o kárných pracovních táborech, 

které druhorepubliková vláda vyhlásila dne 2. března 1939, sice představovala určitý kompromis, jenž 

ale favorizoval hlavně policejní, bezpečnostní funkci budoucí instituce. Návrhy na zařazení do kárných 

pracovních táborů měly podávat nikoliv zprostředkovatelny práce jako v případě pracovních útvarů, 

nýbrž orgány politické správy a policejní úřady: okresní úřady a četnické stanice.1681 Hlavní rozhodovací 

pravomoci přesto držely nadřízené zemské úřady, jež vydávaly příkazy o zadržení navržených osob a 

regulovaly celkové počty „káranců“. Těmi se mohli stát výhradně muži a v táboře měli pobýt minimálně 

tři měsíce.1682 Pokud ovšem byli opětovně kázeňsky nebo soudně trestáni, prodlužoval se jim pobyt o 

šest týdnů od odpykání posledního trestu. Ve výsledku tedy mohli být zadržováni velmi dlouhou dobu. 

I v případě propuštění měli být přiděleni k nejbližšímu pracovnímu útvaru. Úplné propuštění z nucené 

práce bylo možné pouze v případě tělesné či duševní nezpůsobilosti, nebo povoláním k vojenské 

službě.1683 

 Instituce kárných pracovních táborů zaváděla do stávající policejní a úřední praxe, zděděné 

ještě z dob habsburské monarchie, zcela nový prvek. Zatímco umístění do donucovacích pracoven 

 
1675 JAROSLAV ROKOSKÝ, Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011, s. 407. 
1676 NA, f. Ministerstvo sociální péče, k. 250, dopis osobního tajemníka předsedy vlády Vladimíru Klumparovi (22. 
2. 1939). 
1677 NA, f. Ministerstvo spravedlnosti., k. 562, ministerstvo spravedlnosti presidiu ministerstva vnitra (25. 2. 
1939). 
1678 Např. Budou zřízeny kárné tábory, NL, roč. LXXIX, č. 47, 16. 2. 1939, s. 1; Reorganisace pracovních útvarů, V, 
roč. XXXIV, č. 24. 2. 1939, s. 2. 
1679 Např. Budeme mít nejen pracovní útvary, ale i kárné tábory, V, roč. XXXIV, č. 40, 16. 2. 1939, s. 3. 
1680 NA, f. MZV-VA, sign. N9, k. 2328, výstřižek Večerního Českého slova (25. 2. 1939). 
1681 Vládní nařízení č. 72/1939 ze dne 2. března 1939 o kárných pracovních táborech, § 4. 
1682 Tamtéž, § 6. 
1683 Tamtéž, § 9. 
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navrhoval dodání prvotně soud při vynesení rozsudku a teprve na jeho popud rozhodla komise na 

příslušném zemském úřadě, o zařazení do kárných pracovních táborů rozhodovaly výhradně orgány 

výkonné státní moci. Kárný pracovní tábor proto představoval takové „zabezpečovací opatření“, které 

odpovídalo jak dobovým kriminologickým představám „sociální obrany“ společnosti, tak i potřebám 

„policejní prevence“. Dobovým slovníkem druhorepublikových a později protektorátních 

bezpečnostních složek vyjádřeno, policejní úřady dostaly za úkol bránit „spořádanou“ a „zdravou“ 

společnost před nebezpečím „nákazy“ v podobě „kriminálních živlů“.1684 Záminkou pro odeslání 

konkrétních obyvatel do kárného pracovního tábora totiž nebylo soudním řízením prokázané 

protizákonné jednání. Hlavní důvod netvořil zápis v trestním rejstříku, nýbrž vnímání potenciální 

„nebezpečnosti“ obyvatel ze strany policejních úřadů. Celé nařízení proto zesilovalo význam 

mnohokrát zmiňované hranice mezi „práce se štítícími“ na jedné a „nezaměstnanými“ či „spořádanými 

občany“ na straně druhé, která se významným způsobem dotýkala také obyvatel označovaných za 

„cikány“. 

* 

Přes změnu politického režimu a existenci silného tlaku na změnu proticikánské legislativy 

představitelé autoritativního státu na území českých zemí přistoupili pouze k vydání zákona „o kárných 

pracovních táborech“. Ačkoliv k jeho realizaci před nacistickou okupací nedošlo, lze jej označit za velký 

symbolický mezník. Jeho význam spočíval zejména v tom, že v zájmu „udržení pořádku a bezpečnosti“ 

právně posvětil rozšíření pravomocí policejních orgánů, po nichž mnozí lokální úředníci a četníci volali 

na počátku 20. let, ale centrální orgány jejich požadavky kvůli různorodému pragmatismu nevyslyšely. 

Kárné pracovní tábory, byť zůstaly zatím jen na papíře, ztělesňovaly obecné principy transformace 

politického režimu a výkonu státní správy. Větší pravomoci orgánů exekutivy zejména v oblasti policie 

současně v praxi znamenaly omezení vlivu soudní moci. Proti zařazení do kárného pracovního tábora 

se mohli „káranci“ odvolávat pouze k nadřízeným orgánům administrativy, tj. zemským úřadům. 

Takovému vývoji odpovídal i posun v chápání „zabezpečovacích opatření“. Jestliže na mezinárodním 

odborném kriminologickém fóru v roce 1930, jež se uskutečnilo v Praze, českoslovenští právníci a 

vysocí úředníci zdůrazňovali dualitu trestu a výchovy při případné internaci rozmanitých skupin 

obyvatel, druhorepublikové artikulace role budoucích „kárných táborů“ obsahovaly hlavně požadavek 

na trest a izolaci. Dřívější prvorepublikový, přinejmenším rétorický důraz na „nápravu“, tedy 

rehabilitační složku internace, zůstal u kárných pracovních táborů spíše upozaděn. 

 Poněvadž vládní nařízení „o kárných pracovních táborech“ představovalo kompromis, jehož 

prostřednictvím se vládní činitelé pokoušeli uspokojit požadavky na různé podoby internace 

rozmanitých skupin obyvatel Česko-Slovenska, lze jej rovněž považovat za projev nového pragmatismu 

centrálních orgánů. Ten se rodil na počátku roku 1939 nejen v souvislosti s tlakem na vytvoření táborů 

pro „cikány“. Souvisel též s interními úředními diskusemi v nejvyšších patrech administrativy o dalším 

počínání ve vztahu k těm „cikánům“, kteří uprchli z obsazeného pohraničí, pronikli za demarkační čáru, 

a protože je říšskoněmecké úřady nepřevzaly od československých orgánů zpět, pohybovali se po 

vnitrozemí českých zemí. A vzhledem k tomu, že jim českoslovenští četníci ještě odebrali veškeré 

identifikační doklady, aby je zbavili československé státní příslušnosti, fakticky vypadli z centrálního 

systému kontroly a dohledu „potulných cikánů“. Pokaždé, když četníci zadrželi „cikánskou tlupu“ Čeňka 

Serynka a Anastázie Serynkové, museli nejprve zdlouhavě zjišťovat jejich totožnost. Výjimečný stav, 

v němž se „cikáni“ uprchlíci během druhé republiky nacházeli, ve své podstatě podlamoval funkčnost 

celého prvorepublikového policejního režimu „metly venkova“. Četníci sice mohli Serynkovy neustále 

zadržovat, umístit do vazby a ve spolupráci s okresními soudy kriminalizovat jejich pohyb, ale fakticky 

se jich nemohli „zbavit“ – vyhnat je mimo území Česko-Slovenska. Ruku v ruce s intenzivnější 

 
1684 F. MACHULA, Zákonná úprava nucené práce, s. 163. 
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kriminalizací těchto „cikánů“ proto kráčela změna manévrovacího prostoru těchto obyvatel, kteří 

mohli s větší či menší úspěšností sahat k různým obranným strategiím – především zneviditelňování 

„cikánství“. Jinak řečeno, protože neměli „cikánské legitimace“ a „kočovnické listy“, mohli se během 

policejních kontrol prezentovat jako běžní, „řádní“ kočovní živnostníci či podomní obchodníci, a nikoliv 

jako „potulní cikáni“. 

 V souvislosti s opakovanými apely centrálních úřadů na tvrdé vymáhání stávajících 

proticikánských opatření na přelomu let 1938 a 19391685 se v lednu 1939 na Zemském úřadu v Praze 

otevřela mezi úředníky debata o tom, jak dále postupovat v situaci, kdy se množily zprávy lokálních 

policejních úřadů o zamítavém přístupu nacistických orgánů. 

„Nebude-li lze o vyhoštění neb odstrčení fakticky a urychleně neb vůbec provésti, bude to 

znamenati soustřeďování cikánů a jiných potulných osob do pohraničních okresů, beztoho již 

takovými osobami přeplněných, což má neblahý vliv na bezpečnost majetku případně i života 

v těchto okresech a není ani z jiných veřejných zájmů žádoucí. 

 Kdyby potom se odsunutí takových osob na cizí území nezdařilo a nebylo by je možno 

fakticky provésti a kdyby ani jinými opatřeními (koncentrováním, internováním a pod.) nebylo 

zamezeno potulování takových osob po našem území, byla by odnětím cikánských legitimací a 

kočovnických listů ztížena, ano i znemožněna jejich evidence a stížena tím bezpečnostní služba 

veřejných orgánů, kdyby takové osoby mohly se potom potulovati bez jakýchkoliv řádných 

dokladů o jejich identitě a domovské příslušnosti.“1686 

Neznámý úředník, jenž byl autorem tohoto úryvku, ve svém příspěvku vyjádřil obavu o funkčnost 

celého systému proticikánských opatření a „udržování bezpečnosti“ v regionech, pokud by zůstal 

v platnosti pokyn Ústředního četnického pátracího oddělení z počátku listopadu 1938 o odebírání 

dokladů „cikánům“ uprchlíkům. Ten na konci listopadu 1938 rovněž posvětilo ministerstvo vnitra.1687 

Během února 1939 zřejmě probíhala na dané téma debata mezi úředníky zemských úřadů, ministerstva 

vnitra a četníky z Ústředního četnického pátracího oddělení. Tři dny před vyhlášením Protektorátu 

Čechy a Morava druhorepublikové ministerstvo vnitra nařídilo Ústřednímu četnickému pátracímu 

oddělení, aby v případech „cikánů“ s „nezjištěnou státní a domovskou příslušností“ vydalo „cikánské 

legitimace“, v nichž by tuto skutečnost uvedlo.1688 Jak četníky ujišťovalo ministerstvo vnitra, mělo se 

jednat pouze o „dočasné opatření“ do doby, než československé úřady definitivně zjistí státní i 

domovskou příslušnost těchto obyvatel.1689 

 Na počátku roku 1939 si tedy druhorepublikové centrální orgány začaly uvědomovat, že přes 

veškerou snahu uzavřít hranice a nevpustit do Česko-Slovenska „cikány“ ze zabraného pohraničí se ve 

vnitrozemí pohybovalo mnoho těchto uprchlíků. A ve vztahu k nim bylo třeba zaujmout pragmatický 

postoj: znovu je začlenit do policejního systému kontroly, dohledu a regulace pohybu i za cenu toho, 

že vydání „cikánských legitimací“ fakticky mohlo znamenat potvrzení vazeb na Česko-Slovensko, a 

nikoliv do obsazeného pohraničí. Rodící se pragmatismus nejvyšších úředníků sice počítal s nějakou 

mírou internace či „koncentrace“ „cikánů“ v táborech, jak je vidět z výše citovaného úryvku, ale 

zároveň namísto zpochybnění funkce prvorepublikového speciálního policejního registru celý systém 

regulace pohybu a neustálého dohledu nad „cikány“ naopak ospravedlňoval. V tomto smyslu stál 

v opozici vůči široké poptávce po radikálním zlomu v proticikánské legislativě. 

 Během období druhé republiky přitom dřívější tlak na revizi proticikánských opatření výrazně 

zintenzivnil. Kvalitativní i kvantitativní radikalizace požadavků na změnu výrazně kopírovala logiku 

 
1685 Např. NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, oběžník Zemského úřadu v Praze (15. 3. 1939). 
1686 Tamtéž, dopis Zemského úřadu v Praze (17. 1. 1939). 
1687 Tamtéž, dopis Ministerstva vnitra (26. 11. 1938). 
1688 Tamtéž, dopis Ministerstva vnitra (12. 3. 1939). 
1689 Tamtéž. 
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„očisty“1690, k jejímuž nastartování během druhé republiky došlo v mnoha různorodých oblastech. 

Omezování politických stran i organizací, vytvoření duálního systému zcela marginální opozice na 

straně jedné a vládní garnitury na straně druhé či sjednocování dobového tisku pod praporem „národní 

jednoty“ vedlo k tomu, že i představitelé státní moci mohli zcela otevřeně zpochybňovat význam 

stávajících institucí a současně volat po potřebě ustavení zcela nového pořádku. Pro „očistu“ byla 

charakteristická její dynamika a neustálá radikalizace. Jakékoliv nové uspořádání mohlo být znovu 

zpochybněno.1691 Klíčovou úlohu v radikalizaci dobových internačních fantazií sehrála média, protože 

sloužila k performování jednoty „národního těla“. Jejich prostřednictvím mohli představitelé 

regionálních politických či ekonomických elit anebo čelní představitelé státní správy na okresní úrovni, 

kteří reprezentovali sice heterogenní, avšak nejpočetnější hlas pro internaci „cikánů“, vytvářet značný 

tlak na centrální státní instituce. 

 Radikalizace požadavků lokálních úředníků, policejních úřadů, četníků či některých obecních 

samospráv na revizi proticikánských opatření se tak nezastavila ani s vyhlášením vládního nařízení „o 

kárných pracovních táborech“, ani krátce po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Napětí mezi 

různými formami pragmatismu a „očistou“ stejně jako obecnější systémové konflikty mezi centrálními 

orgány a obecní samosprávou plynule přešlo do doby nacistické okupace. To rovněž platilo jak o 

migrační, tak o morální panice, které souvisely s „cikány“ uprchlíky a jejich intenzivní kriminalizací – ať 

již v pozici druhořadých občanů s „cikánskými legitimacemi“ a „kočovnickými listy“ nebo obyvatel 

zbavených občanské, státní i domovské příslušnosti (holý život). 

Nucená asimilace anebo izolace? „Cikáni“ ve střetu pragmatismu a „očisty“ 
Vytvoření podvojné správní struktury okupačních a protektorátních („autonomních“) orgánů s často 

nevyjasněnými a překrývajícími se kompetencemi záhy po obsazení zbytku českých zemí německým 

vojskem se proticikánské politiky nikterak výrazně nedotklo.1692 Okupační orgány do způsobu 

uplatňování proticikánských opatření na území vytvořeného Protektorátu Čechy a Morava během jeho 

prvotní fáze, tj. do jmenování Reinharda Heydricha zastupujícím říšským protektorem, samy 

nezasahovaly. Některé specifické pravomoci týkající se ozbrojených složek ovšem zcela významně 

závisely na vůli okupačních orgánů. Poněvadž druhorepublikové vládní nařízení „o kárných pracovních 

táborech“ počítalo s tím, že rozhodující roli při vytváření plánovaných institucí bude hrát armáda a 

Ministerstvo národní obrany, musely se centrální orgány „autonomní“ či české protektorátní 

administrativy dohodnout na nezbytné právní úpravě a tu předložit Úřadu říšského protektora ke 

schválení. Z toho důvodu vydala protektorátní vláda již na konci dubna 1939 nové vládní nařízení č. 

188/1939 Sb. z. a n. Veškeré kompetence ohledně kárných pracovních táborů měly přejít na 

ministerstvo vnitra.1693 

 
1690 O logice „očisty“ v moderní české společnosti např. MATĚJ SPURNÝ, Nejsou jako my. Česká společnost a 
menšiny v pohraničí (1945–1960), Praha 2011, s. 101–115. V kontextu druhé republiky viz J. RATAJ, O 
autoritativní národní stát, s. 65–76. 
1691 Ilustrativním příkladem je v tomto směru „očista“ v rámci různých profesních organizací, kterou její čeští 
nacionálně zaměření členové uvedli do pohybu záhy po mnichovské dohodě. Zatímco na podzim 1938 čeští 
advokáti usilovali o vyloučení „státně-nespolehlivých“ členů (primárně židů hlásících se k německé národnosti či 
Židů hovořících německy) své komory, na počátku roku 1939 již uvažovali o nějaké formě převzetí norimberských 
zákonů. P. BALOUN, Proměna československé společnosti, s. 142–147. 
1692 K vývoji správní a administrativní struktury protektorátu viz PAVEL MARŠÁLEK, Pod ochranou hákového kříže. 
Nacistický okupační režim v českých zemích 1939–1945, Praha 2012. 
Historička Radka Šustrová předložila na základě komparace postavení Protektorátu Čechy a Morava s jinými 
okupovanými státními celky během druhé světové války závěr, že protektorát se více než sousedním státům 
střední a východní Evropy svou mocenskou a administrativní strukturou podobal spíše okupovaným zemím 
západní Evropy. R. ŠUSTROVÁ, Sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava, s. 112. 
1693 K přípravě vládního nařízení viz NA, f. MV-NR, invent. č. 710, sign. A1323, k. 296, složka Kárné pracovní tábory. 
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 Jak ukazuje výše představený případ rodiny Serynkových, pronásledování „cikánů“, kteří do 

vnitrozemí českých zemí na podzim 1938 utekli z obsazeného pohraničí, plynule pokračovalo i na 

počátku Protektorátu Čechy a Morava. Spolu s jejich neustálou kriminalizací ze strany spolupracujících 

lokálních exekutivních a soudních orgánů se ovšem stále více radikalizovaly požadavky regionálních elit 

a představitelů státních úřadů na okresní úrovni na legislativní změnu a nové „řešení cikánské 

otázky“.1694 

 „Zákon o potulných cikánech, od kterého si bylo tolik slibováno, ustrnul z neznámé příčiny 

pouze na evidenci a kontrole cikánů bezpečnostními orgány,“ uváděl ve svém hlášení určeném 

Zemskému úřadu v Praze okresní četnický velitel z Litomyšle na počátku července 1939.1695 Současně 

svůj názor podepřel svou téměř třicetiletou četnickou zkušeností s „cikány“.1696 Obdobně se však na 

adresu prvorepublikových proticikánských opatření vyjadřovala většina představitelů okresních úřadů, 

lokálních policejních úřadů i četnických důstojníků. Ve své kritice se soustřeďovali zejména na celkový 

omezený dosah stávající legislativy. „Veřejnost poukazuje na to, že dosavadní předpisy proti cikánům 

umožňují sice jejich evidenci a usnadňují pátrání po pachatelích z jejich řad, ale preventivně se 

neosvědčily vůbec,“ hlásil „policejní správce“ ze Státního policejního úřadu v Terezíně.1697 Úředník 

z Okresního úřadu v Nymburku konstatoval, že „ustanovení proti cikánům nemají žádoucího účinku 

tak, aby na trvalo odstranila vzrůstající nesnáze“.1698 

 Celý komplex proticikánských opatření vybudovaný na legislativních normách pocházejících 

ještě z doby habsburské monarchie tudíž podle lokálních úředníků neměl dlouhodobějšího účinku, a i 

z krátkodobé perspektivy se zdál být neefektivní. „Víme předobře z prakse, že neustálé zavírání na 

cikána vůbec nepůsobí ani odstrašivě a ani výchovně, takže i kdyby byli neustále zavíráni a trestáni 

vězením [,] bylo by to naprosto neúčinným opatřením, nepůjde-li se dále,“ dodával okresní četnický 

velitel z Litomyšle.1699 V případě „cikánů“ se běžné nástroje celého systému výkonu policejní služby a 

trestního soudnictví jevily nedostatečnými. Spolu s otevřením „cikánské otázky“ v létě 1939 se proto – 

podobně jako záhy po vzniku meziválečného Československa – objevila ostrá kritika soudů, které měly 

vůči „cikánům“ postupovat „převážně benevolentně“.1700 „Jejich trestné činy trestají stejným 

způsobem jako trest. činy spáchané osobami z řad klidného usedlého obyvatelstva,“ stěžoval si okresní 

hejtman z Poděbrad.1701 

 V řadách bývalého československého četnictva se přitom nejednalo o ojedinělý názor. Od 

ledna 1939 začal na stránkách Bezpečnostní služby vycházet seriál s názvem „Životopis cikánky“. 

Jednalo se v podstatě o kriminálně-biologický životopisný profil konkrétní „cikánky“, jehož 

prostřednictvím ovšem autor aspiroval na zachycení obecnějších kontur údajného „cikánského 

života“.1702 Po stručném vylíčení rodičů a dětství mezi „kočovníky“ následovaly desítky trestních 

případů, z čehož autor konstruoval charakter „cikánky“ jako „nenapravitelné zlodějky z povolání“: 

„bytové zlodějky“ a „tulačky“.1703 Text současně odhaloval údajnou nefunkčnost soudů, které ji nikdy 

dostatečně nepotrestaly a kterým neustálými změnami jmen a svou specifickou mobilitou vždy 

 
1694 Na následujících řádcích vycházím z velmi dobře dochovaného spisového materiálu z Národního archivu 
v Praze, kde se nachází přibližně stovka dokumentů z léta roku 1939. NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, 
I-5), k. 853. 
1695 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, hlášení Okresního četnického velitelství Litomyšl (6. 7. 
1939). 
1696 Tamtéž. 
1697 Tamtéž, hlášení Státního policejního úřadu v Terezíně (21. 6. 1939). 
1698 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Nymburk (19. 7. 1939). 
1699 Tamtéž, hlášení Okresního četnického velitelství Litomyšl (6. 7. 1939). 
1700 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Poděbrady (25. 7. 1939). 
1701 Tamtéž. 
1702 ANTONÍN BENDL, Životopis cikánky I., BS 9/1939, s. 25–28, zde s. 25. 
1703 TÝŽ, Životopis cikánky VIII., BS 9/1939, s. 374–376, zde s. 376. 
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nakonec unikla. Zápornou roli ve stíhání „cikánů“ dále text přisuzoval soudním lékařům, psychiatrům, 

kteří cikánku označili za „choromyslnou“ a tím orgánům exekutivy znemožnili zjednat spravedlnost. 

„Toulavý život, směle provedené krádeže, falešná jména vlastní i dětí a vše, čím se cikáni vyznačují, 

nalezneme u této cikánky,“ konstatoval autor série článků.1704 A dále dodával, že vedle „metly 

venkova“ představovali „cikáni“ také „metlu bezpečnostních orgánů“.1705 

 Jádro požadavků na změnu proticikánských opatření z počáteční fáze protektorátu tedy opět 

tvořila snaha postavit „cikány“ jako poměrně různorodou skupinu obyvatel mimo platnost základních, 

ústavních liberálních právních zásad – rovné postavení všech obyvatel před soudem. 

„Nejprve ale musí býti jasno, že názory oněch ‚lidumilů‘, kteří cikány znají pouze z nějakých 

básní nebo melancholických písniček, které ovšem cikána podávají jako nevinnou oběť osudu, 

jako ubožátka, které je nevinně vystrkováno z pořádné lidské společnosti, ačkoliv ve 

skutečnosti je cikán lump a nenapravitelný zločinec bez všeho studu a citu, jsou naprosto 

nemístné a že jejich očekávání, že honění cikánů četnictvem přispěje k usazení jich na určitém 

místě a k práci je nesmyslné a neproveditelné a že k jejich názorům se při dalších prací 

v potírání cikánů nesmí vůbec přihlížeti, má-li býti dosaženo účelu a lidstvo zbaveno horšího 

zla, než je rakovina! To by podle známé lidumilnosti některých lidí [,] pokud jde o cikány a 

oprávněnosti jejich na život takový, jaký vedou, měl právo na existenci i rakovinný vřed, se 

všemi tragickými důsledky, když on přece také za to nemůže, že osud k němu byl tak zlý a učinil 

jej rakovinným vředem! Lékaři ale o něm soudí jinak a vyříznou jej nemilosrdně tam, kde jen 

mohou a já nevidím, proč by i tento rakovinný vřed na lidské společnosti neměl býti rovněž 

náležitě energicky vyseparován! 

 Cikán se rodí a je vychován na věky ve zlu! Co je nám zapovězeným a nemorálním 

činem, jemu je přímo příkazem podle zákonů o sebezachování!“1706 

Přestože tento četnický důstojník používal spíše minimálně rozšířenou lékařskou či biologickou 

metaforiku, jádro jeho zprávy vystihovalo relativně sdílené přesvědčení, že prvorepublikový zákon „o 

potulných cikánech“ selhal, protože „honění cikánů“ z okresu do okresu k jejich usazení nepřispělo. 

 Požadavky na různorodou internaci „cikánů“ ze strany lokálních úředníků, četníků a policistů 

tvořily součást širší palety proticikánských opatření, jež tito historičtí aktéři po centrálních 

„autonomních“ orgánech v létě roku 1939 žádali. „Jediným vhodným prostředkem k zamezení 

cikánského zla by byl zákaz kočování vůbec, přinucení cikánských tlup k práci na trvalém místě, a dání 

jejich dětí do škol, neb jiných ústavů, kde by zapomněly na potulný život a staly se tak řádnými členy 

lidské společnosti,“ hlásil okresní četnický velitel z Berouna.1707 Plošné omezení pohybu „cikánů“ mimo 

jejich domovskou obec a opatření namířená na „převýchovu“ jejich dětí reprezentovaly vedle internace 

nejfrekventovanější požadavky. Představitelé okresních úřadů, okresních četnických velitelství i 

lokálních policejních úřadů dále uvažovali o potřebě omezení další reprodukce „cikánů“ jakožto 

nebezpečné, zločinné populace. Zatímco většina vkládala naděje tohoto druhu do samotných táborů, 

kde by podle nich měly být ženy odděleny od mužů a i dětí, jiní hledali inspiraci „v zemích sousedních, 

zejména v Německu“.1708 „Všechny cikány sterilisovati, čímž na zdraví ani individualitě neutrpí a docílí 

se tím zmenšení jejich počtu,“ požadoval například Okresní úřad Hořovice.1709 Čtvrtý důležitý 

požadavek spočíval v úplném zamezení, aby „cikáni“ mohli provozovat kočovné živnosti. V tomto 

 
1704 TÝŽ, Životopis cikánky I., s. 25. 
1705 Tamtéž. 
1706 NA, f. ZÚ-pbz, poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, hlášení Okresního četnického velitelství Litomyšl (6. 7. 
1939). 
1707 Tamtéž, hlášení Okresního četnického velitelství Beroun (29. 7. 1939). 
1708 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Poděbrady (25. 7. 1939). 
1709 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Hořovice (18. 7. 1939). 
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ohledu cílová skupina „cikánů“ stále obsahovala nejen všechny Romy a Sinty, nýbrž také obyvatele „po 

cikánsku žijící“: „krámáře“, „brusiče“ apod.1710 

 V případě samotné internace se požadavky lišily, jak představou o záběru, tak i funkci 

uvažovaných táborů. „Cikáni, jako nenapravitelní tuláci a často i zločinci z povolání, měli by býti 

koncentrováni ve zvláštních táborech, kde by byli v naprosté kázni přidržováni k tělesné práci,“ uváděl 

například Okresní úřad Roudnice nad Labem.1711 Většina požadavků se ovšem držela myšlenky kárných 

pracovních táborů, které bylo podle nich potřeba uvést v realitu. Zatímco někteří se však skutečně 

drželi dikce uzákoněných legislativních předpisů o kárných pracovních táborech a uvažovali o internaci 

pouze „nepolepšitelných“,1712 větší množství požadavků se se stávající legislativou rozcházelo. 

Představitelé lokálních orgánů výkonné moci zvažovali například internaci všech „cikánů“ s nezjištěnou 

domovskou příslušností, tj. včetně žen.1713 Jiné orgány si myslely, že již samotné zřízení táborů by mělo 

dostatečně odstrašující účinek na „cikány“, takže internace by se nakonec týkala jen malého počtu.1714 

Obdobně jako v případě cílové skupiny se různily i požadavky ohledně funkce táborů. Shoda panovala 

na zamýšleném účinku: policejním dohledu a „užitečnosti“, tj. pracovním výkonu. Ne všichni si ovšem 

představovali tábor jako trvalou a velkou instituci sloužící zájmům průmyslu. Naopak, v případech, kdy 

lokální úředníci vůbec v náznacích uvažovali o podobě zapojení těchto táborů do hospodářství, 

zmiňovali spíše možnosti využití této pracovní síly „cikánů“ pro účely zemědělství.1715 Přes poměrně 

velké rozdíly však mezi těmito aktéry panoval jasný konsenzus na tom, že vytvořené tábory by měly 

hrát v proticikánských opatřeních velice důležitou úlohu. I některé lokální orgány, jež patřily mezi 

menšinu, která nepožadovala žádné zpřísnění stávající legislativy, považovaly vytvoření „pracovních 

táborů pro cikány“ za „velmi vhodné“.1716 

 Požadavky „zezdola“, tj. z vedoucích pozic lokálních „autonomních“ (českých) protektorátních 

úřadů, z léta roku 1939 značně kopírovaly prvky interní, úřední diskuse o „cikánské otázce“ z doby záhy 

po vytvoření Československa. Oproti situaci na počátku 20. let 20. století nicméně lze u prakticky 

identických aktérů (lokální úřady) sledovat celkový posun uvažování o „cikánské otázce“. Jestliže na 

počátku nového národního státu zůstávaly požadavky na násilnou či jakousi „kulturní“ asimilaci velice 

vágní, na počátku substátního útvaru, kterým Protektorát Čechy a Morava byl, dostávala asimilace 

jednoznačnějších podob. „Kulturní“ asimilace čerpající legitimitu z liberálního geopolitického 

uspořádání po skončení první světové války zároveň zcela ustoupila představám násilné asimilace. 

Prvorepublikové pnutí mezi civilizačně-nápravnými a policejně-represivními i preventivními prvky se 

přetavilo v napětí mezi násilnou asimilací na straně jedné a celkovou izolací „cikánů“ jakožto 

nebezpečné populace na straně druhé. Jinak řečeno, hlavní rozdíl v požadavcích lokálních státních 

orgánů spočíval v tom, zda nová legislativní opatření měla sledovat ten účel, aby se z „cikánů“ – i za 

pomoci násilí – stali „řádní členové lidské společnosti“, či zda bylo naopak žádoucí je od „spořádané 

společnosti“ spíše segregovat, ale zároveň využít jejich pracovní sílu. Nejtvrdší požadavky na úplnou 

izolaci „cikánů“ souvisely s jejich vnímáním v podobě biologické hrozby – nebezpečné populace, jejíž 

reprodukci stát prakticky nedokázal ovlivnit. To, co dané artikulace naopak spojovalo, byl požadavek 

na vytvoření táborů, resp. nějakou formu internace „cikánů“. Tábor, stejně jako ve 20. letech, 

ztělesňoval představu o potřebě větší státní intervence – měl lokální úřady zbavit „cikánů“ jako 

údajného finančního i administrativního břemene. 

 
1710 Např. tamtéž, zpráva Okresního úřadu Strakonice (20. 7. 1939). 
1711 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Roudnice nad Labem (1. 8. 1939). 
1712 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Milevsko (5. 8. 1939). 
1713 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Jičín (5. 8. 1939). 
1714 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Klatovy (20. 7. 1939). 
1715 Např. tamtéž, zpráva Okresního úřadu Strakonice (20. 7. 1939); hlášení Okresního četnického velitelství 
Mladá Boleslav (13. 7. 1939); hlášení Politické expositury v Nových Benátkách (10. 8. 1939). 
1716 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Mnichovo Hradiště (18. 7. 1939). 
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 Ale i mezi autory těch nejtvrdších požadavků na plošnou izolaci „cikánů“, jejich internaci a 

zamezení jejich reprodukce stále hrál poměrně důležitou roli určitý pragmatismus. „Vím, že v nynější 

době, kdy je svět ve varu, lze těžko počítati s brzkým radikálním řešením cikánského zla,“ zakončoval 

například svoje hlášení okresní četnický velitel z Litomyšle.1717 Na základě hodnocení přítomnosti jako 

doby, kdy „je svět ve varu“, byl ochoten přistoupit na kompromis. Zákaz „kočování“ by se dotýkal pouze 

pohraničních okresů a každý „cikán“, který by byl odsouzen k trestu vězení, by strávil tři roky v 

„pracovním a výchovném táboře“.1718 V tomto směru sehrál různorodý pragmatismus v legislativní 

úpravě „cikánské otázky“ během počáteční fáze Protektorátu Čechy a Morava nakonec větší roli než 

jakýkoliv tlak okupačních úřadů či liberálnědemokratické ideály první republiky. 

 Do debaty o „řešení cikánské otázky“ v létě 1939 však vstupovali další aktéři. V červnu 1939 se 

kárnými pracovními tábory zabývala mimo jiné i zemědělská komise Národního souručenství – 

organizace, jež vycházela z dobové ideologie „národní pospolitosti“ jakožto projevu substátního 

českého nacionalismu a která usilovala o hájení „českých zájmů“ a „národní jednoty“ před projevy 

okupačního „germanismu“.1719 Předseda zmíněné komise, statkář z Táborska František Bernard, měl 

během jejího zasedání shrnout „přání výkonných zemědělců z četných dopisů“, které tento orgán 

Národního souručenství v souvislosti s „cikány“ obdržel.1720 Požadavky českých protektorátních 

„výkonných zemědělců“ navazovaly na reprezentanty lokální státní správy a zabývaly se zejména tím, 

k čemu by bylo možné využít levné pracovní síly v podobě „káranců“ kárných pracovních táborů. 

Namísto velkých táborových institucí si čeští vlastníci zemědělské půdy představovali, že kárné 

pracovní tábory budou plnit celou škálu úkolů: lámání kamene a výroba štěrku pro budování silnic, 

výstavba železnic a vodohospodářských objektů. Za nejdůležitější poslání však považovali různorodé 

zemědělské práce, např. využití ladem ležící půdy „v jižních Čechách, pod Brdami, na Českomoravské 

vysočině [a] v Pošumaví“ či meliorační práce.1721 Na základě těchto ohlasů se komise vyslovila pro brzké 

zřízení kárných pracovních táborů, kam měli být posíláni „cikáni“, „tuláci“ i „nepolepšitelní zločinci“.1722 

 Vzhledem ke stupňujícímu se tlaku se ve dnech 19. a 21. září 1939 na pátém oddělení 

Ministerstva vnitra v Praze, které se zabývalo organizací bezpečnostních úřadů, sešli přední úředníci a 

četničtí důstojníci zastupující vedle ministerstva vnitra také Zemský úřad v Praze a Ústřední četnické 

pátrací oddělení. Schůzku přitom inicioval tehdejší ministr vnitra Josef Ježek,1723 který patřil mezi 

skupinu tvůrců prvorepublikového zákona „o potulných cikánech“. Účastníci porady se shodli na tom, 

že stávající systém regulace pohybu a neustálé kontroly založený na zákonu „o potulných cikánech“, 

bylo nutné doplnit. Celou paletu stávajících předpisů regulujících pohyb „potulných cikánů“ chtěli 

zpřísnit tak, aby „cikáni“ byli nuceni žít pouze na katastru své domovské obce. Toto území by nemohli 

vůbec opustit. Dále by nesměli navštěvovat trhy ani vlastnit potahy a tažná zvířata. Jejich děti by jim 

byly buď odebrány, nebo by policejní úřady dohlížely na jejich školní docházku. Domovské obce by je 

navíc mohly využívat k obecním pracím nebo přidělovat na práci soukromým osobám v obci. V případě 

překročení těchto nařízení by měli být potrestáni přímo policejními orgány, které by je dodaly do 

donucovací pracovny nebo kárného pracovního tábora, případně by rozhodly o jejich nucené sterilizaci. 

 
1717 Tamtéž, hlášení Okresního četnického velitelství Litomyšl (6. 7. 1939). 
1718 Tamtéž. 
1719 Viz CHAD BRYANT, Praha v černém. Nacistická vláda a český nacionalismus, Praha 2012, s. 47–50 a 72–80; R. 
ŠUSTROVÁ, Sociální politika a nacionalismus v Protektorátu Čechy a Morava, s. 103–112. 
1720 Kočovná metla venkova, V, roč. XXXIV, č. 145, 23. 6. 1939, s. 5. 
1721 Tamtéž. 
1722 Před plenární schůzí Výboru Národního souručenství, NL, roč. LXXIX, č. 166, 18. 6. 1939, s. 1. 
1723 NA, f. MV-NR, invent. č. 711, sign. A 1324, k. 297, opis vyjádření 5. oddělení ministerstva vnitra (září 1939). 
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Důležitý prvek legislativního opatření, jež mělo vzejít z proběhlé porady, rovněž spočíval v provedení 

nového soupisu „cikánů“.1724 

 Představitelé centrálních orgánů tedy ochotně přistoupili na relativně širokou paletu 

požadavků lokálních státních orgánů. Ty reprezentoval zejména zákaz „kočování“, tj. plošné omezení 

pohybu „cikánů“ mimo jejich domovské obce, jejich využívání na lokální úrovni jako levné pracovní síly 

a doplnění stávajícího systému „zabezpečovacích opatření“, kam náležely donucovací pracovny, 

kárnými pracovními tábory a eventuálně také sterilizací. Plošnou internaci však úředníci v létě 1939 

odmítali. Rozhodující roli přitom patrně hrála ta skutečnost, že centrální státní orgány sice usilovaly o 

větší míru centralizace a sjednocení proticikánských opatření a jejich uplatňování, ale současně 

odmítali nést větší finanční náklady navrhovaných radikálních opatření, mezi něž patřila plošná 

internace. Zejména první oddělení ministerstva vnitra doporučovalo „učiniti zkušenosti“ nejprve 

s novou institucí kárných pracovních táborů.1725 Samo ovšem zmiňovalo, že tyto instituce budou 

schopny pojmout pouze omezený počet „cikánů“, kteří neuposlechnou zákazu kočování. Kárné 

pracovní tábory se proto měly využívat pouze „psychologicky“ odstrašujícím způsobem tak, aby se jich 

„cikáni“ zalekli a usilovali o usazení ve své domovské obci. „Osvědčí-li se tato instituce k omezení řádění 

cikánů, po př. k jejich nápravě, možno ji vybudovati na širším podkladě,“ uvádělo dále ministerstvo 

vnitra v listopadu 1939.1726 

 Faktické odmítnutí plošné koncentrace „cikánů“ během roku 1939 ze strany centrálních 

„autonomních“ (českých) protektorátních úřadů rovněž patrně souviselo i s jinou vysoce aktuální 

agendou: nedostatkem pracovních sil v zemědělství. Zatímco druhá republika se potýkala s vysokou 

mírou nezaměstnanosti, která zintenzivňovala politicky motivované obavy z potenciálního nebezpečí 

a možného narušení nově ustavovaného politického řádu, během prvotní fáze Protektorátu Čechy a 

Morava docházelo k odlivu pracovní síly do třetí říše. Následkem tohoto procesu trpěla zejména 

protektorátní zemědělská výroba.1727 Krátce poté, co vláda pod nátlakem okupačních orgánů přijala na 

konci července 1939 legislativní normu, jež protektorátním příslušníkům nařizovala pracovní 

povinnost,1728 přijal nejvyšší orgán „autonomní“ administrativy též nařízení, které okresním úřadům 

umožňovalo mimořádně přikazovat různé skupiny obyvatel k zemědělským pracím.1729 Z toho důvodu 

se nedostatek především krátkodobé a nekvalifikované pracovní síly v zemědělství ostatně promítal i 

do formulací „cikánské otázky“ a především zvýšené aktivity statkářů. 

 Další prvek požadavků lokálních státních orgánů – omezení provozování kočovných živností – 

se pak stal předmětem zcela samostatných úředních diskusí na ministerstvu průmyslu, obchodu a 

živností. To již v dubnu 1939 upravilo neúspěšnou prvorepublikovou osnovu zákona o kočovných 

živnostech (viz kapitolu 3) pro „stávající poměry“ a předložilo ji k projednání zainteresovaným 

profesním organizacím.1730 Mezitím, co se interní úřední diskuse táhla, zahájily některé organizace 

zastupující specifické kočovné živnosti, jako byly například „cestovní a zábavní podniky“, pokus o jejich 

sjednocení a vytvoření jednotné stavovské organizace.1731 Důraz na vnitřní očistu, hájení českých 

národních zájmů i ideál stavovství, který charakterizoval sdružení Kotva již během 30. let, usnadnil jeho 

začleňování do důležitých politických a veřejných struktur. V době druhé republiky Kotva vstoupila do 

 
1724 Tamtéž, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, záznam z porady o nové úpravě otázky potulných 
cikánů (19. a 21. 9. 1939). 
1725 Tamtéž, f. MV-NR, invent. č. 711, sign. A 1324, k. 297, opis vyjádření 1. oddělení ministerstva vnitra (listopad 
1939). 
1726 Tamtéž, vyjádření 1. oddělení ministerstva vnitra (29. 11. 1939). 
1727 BARBORA ŠTOLLEOVÁ, Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014, 
s. 155–161. 
1728 J. TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava, s. 69–73. 
1729 Tamtéž, s. 83–91. 
1730 NA, MPOŽ, k. 2002, zpráva Ministerstva průmyslu, obchodu a živností (29. 4. 1939). 
1731 V zájmu národního příkazu, K, roč. XX, č. 2, 15. 2. 1939, s. 4. 
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Strany národní jednoty a již v květnu 1939 její členská základna odsouhlasila vstup do Národního 

souručenství.1732 Obnovení úředních jednání o legislativní úpravě kočovných živností dodávalo 

„Kotvákům“ naději na to, že se konečně definitivně vyhnou spojení s nálepkou „zla a postrachu 

venkova“. „Tak jako se provádí očista ve všech stranách, tak se bude dělati i u nás,“ hlásal časopis Kotva 

v březnu 1939.1733 Ve stejném okamžiku se i v perspektivě českých a výrazně nacionálně profilovaných 

kočovných živnostníků stávala sousední třetí říše potenciálním vzorem politicko-hospodářského 

uspořádání Česko-Slovenska a následně Protektorátu Čechy a Morava.1734 

 Celá protektorátní debata o „cikánské otázce“ v létě 1939 vycházela hlavně z předcházejících 

diskusí 20. let, přestože zejména významní úředníci centrálních protektorátních orgánů měli dobrý 

přehled i o aktuální situaci ve třetí říši. Součást podkladových materiálů tvořil například opis nařízení 

říšského ministerstva vnitra o „boji proti cikánskému zlořádu“ (Bekämpfung der Zigeunerplage) 

z června 19361735 a úředník ministerstva vnitra Ladislav Svatuška1736 na tomto úřadě během roku 1939 

přednesl „ve studijním odboru“ referát na téma „boj proti cikánům a potulným osobám 

v Německu“.1737 Na říšském území docházelo během roku 1939 k dynamickému vývoji. Dosavadní 

lokálně ukotvenou perzekuci „cikánů“ jako sice specifické, avšak nedílné součásti širších dobových 

policejně-administrativních kategorií (např. „práce se štítící“) se centrální orgány snažily sjednotit a 

získat pod svoji kontrolu. Dřívější zákazy pohybu a faktická izolace v lokálně velice různorodých 

táborech – od dočasných osad přes oplocená obydlí až po speciálně zbudované ubikace –, které měly 

na starosti zejména jednotlivé obecní samosprávy, přecházely v umisťování do stávajících 

koncentračních táborů, v úvahy o samostatných táborech pro „cikány“ a po obsazení Polska i 

v myšlenky na deportaci.1738 

 Dne 30. listopadu 1939 nakonec protektorátní ministerstvo vnitra vedené dřívějším četnickým 

velitelem Josefem Ježkem vydalo interní nařízení ve velice stručném znění: 

„Podřízeným úřadům a orgánům buď uloženo vyzvati všechny cikány, aby se do konce ledna 

1940 trvale usadili a zanechali kočování. Kočovnické listy buďtež jim odňaty. 

 Kdo neuposlechne, bude zařaděn do kárného pracovního tábora.“1739 

Na základě tohoto pokynu pak oba zemské úřady vydaly na počátku prosince 1939 vlastní oběžníky 

v prakticky stejném, stručném znění.1740 O tom, jak by mělo usazení v praxi vypadat a jakou konkrétní 

roli měly podřízené okresní úřady a další policejní orgány sehrát, nepadlo v oběžnících ani slovo. Proto 

se podřízené orgány začaly na počátku roku 1940 obracet na centrální úřady s dotazy v podstatě 

dvojího typu. Za prvé vzhledem k absenci jakýchkoliv přesnějších vodítek se domnívaly, že rozhodující 

roli při usazování bude hrát domovská příslušnost. Jinak řečeno, že nařízení o usazení bude znamenat, 

že „cikáni“ se buď sami, dobrovolně vrátí do svých domovských obcí, nebo je tam policejní orgány 

 
1732 Protokol, K. roč. XX, č. 5, 15. 5. 1939, s. 1–3. 
1733 Bude nutno přísně zakročit!, K, roč. XX, č. 3, 15. 3. 1939, s. 1–2, zde s. 2. 
1734 Protokol z výborové schůze (konané dne 9. dubna 1939 v Národním domě na Smíchově), K, roč. XIX, č. 12, 15. 
12. 1938, s. 2. 
1735 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, Bekämpfung der Zigeunerplage (opis). 
1736 Ladislav Svatuška (1907–1992): právník, zaměstnanec ministerstva vnitra; od r. 1948 pracoval na 
ministerstvu pro sjednocování zákonů; do r. 1951 působil v Československém ústavu práce; na počátku 50. let 
sestavil spisové řády a plány pro průmyslové a řemeslné podniky, pro peněžní ústavy atd.; v 60. letech vedl různé 
kurzy pro školení administrativních a vedoucích pracovníků. 
1737 MILOŠ ŠEBOR, Žebrota a tuláctví v právu říšském, BS 10/1940, s. 19–21, zde s. 19. 
1738 KAROLA FINGS, FRANK SPARING, Rassismus. Lager. Völkermord. Die nationalsozialistische 
Zigeunerverfolgung in Köln, Köln 2005, s. 68–108; ERIKA THURNER, National Socialism and Gypsies in Austria, 
Tuscaloosa 1998, s. 19–28; M. ZIMMERMANN, Rassenutopie und Genozid, s. 74–112. 
1739 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 853, nařízení ministerstva vnitra (30. 11. 1939). 
1740 Tamtéž, oběžník Zemského úřadu v Praze (11. 12. 1939); C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 382. 
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odešlou postrkem. Z toho pak pramenily úvahy, co se stane s „cikány“, jejichž domovskou příslušnost 

se nepodaří určit či která bude představovat předmět administrativního řízení, anebo s těmi, kteří 

příslušeli do nynější říšské župy Sudety. Druhý typ dotazů se týkal kárných pracovních táborů. 

 Okresní hejtman z Tábora František Macháček1741 se dne 15. ledna 1940 obrátil na Zemský úřad 

do Prahy s četnými dotazy: 

„Jakým způsobem bude postupováno proti oněm cikánům, kteří nemají domovskou příslušnost 

po 1. únoru 1940 [,] nebudou-li do té doby zřízeny kárné pracovní tábory? 

 A budou-li zřízeny kárné tábory, co se má učiniti se ženami a dětmi cikánů, když do 

kárných táborů budou přijímáni jen muži? Tyto ženy a děti nemají domovskou obec a jiná obec 

je nepřijme. Bylo by potřeba, aby malé děti byly cikánům odebírány a zřízeny pro ně ústavy k 

řádnému vychování. 

 Pokud jde o ženy způsobilé k práci, měl by je umísťovat ústav pro zprostředkování 

práce [,] a to do zemědělských podniků, kde je stálý nedostatek služek a krmiček dobytka.“1742 

Kromě toho příslušný hejtman dále navrhoval, že pokud by kárné pracovní tábory nezřídilo 

ministerstvo vnitra, potažmo zemský úřad, mohlo by se o to postarat několik okresních úřadů 

dohromady. Na mysli měl jihočeské okresy Tábor, Sedlčany a Milevsko. „Na sedlčanském okrese by 

bylo pro ně dostatek zaměstnání tím, že by odklízeli z polí a pozemků ladem ležící balvany po ledovcích, 

ze získaného kamene upravovali silnice a cesty, regulovali potoky,“ rozváděl své myšlenky 

Macháček.1743 Kromě toho se táborský okresní hejtman domníval, že pro „nebezpečnější osoby“ by 

měl stát vytvořit „tábory stálé“.1744 

 Kladenský okresní hejtman Zemskému úřadu v Praze dne 23. ledna 1940 rovnou navrhoval 

zařazení několika rodin „cikánů“, kteří se měli „potulovat krajem“, do kárného pracovního tábora: 

„žádám o oznámení, do kterého tábora mají býti dodáni“.1745 Zbytek zprávy Okresního úřadu Kladno 

tvořil seznam deseti „cikánů“, mužů i žen, vyššího i středního věku, jichž se místní úředníci pokoušeli 

„zbavit“.1746 „Aktivaci“ kárných pracovních táborů žádalo v polovině ledna 1940 též Policejní ředitelství 

v Brně.1747 Takové dopisy dokládají skutečnost, že přinejmenším některé lokální orgány v kárných 

pracovních táborech stále viděly relativně různorodý nástroj pevně spojený s proticikánskými 

opatřeními. Současně odhaluje, že tito aktéři buď záměrně ignorovali dřívější vládní nařízení „o kárných 

pracovních táborech“, anebo se s ním vůbec neobtěžovali seznámit, jako tomu bylo v případě 

kladenského okresního hejtmana. 

 Protože takovýchto dotazů na Zemský úřad v Praze dorazilo během ledna 1940 více, stěžovali 

si jeho úředníci na ministerstvo vnitra, že podřízené úřady „nepostihly správně obsah“ původního 

ministerského nařízení z listopadu 1939.1748 Těm úřadům, jež se na Zemský úřad v Praze obrátily, pak 

jeho úředníci vysvětlovali, že opatření z listopadu 1939 vůbec nestanovilo, že usazení „cikánů“ se musí 

odehrát v obci, kam náleželi podle domovského práva.1749 

 
1741 František Macháček (1896-?): právník; finanční koncipista na okresním finančním ředitelství v Táboře; během 
první republiky postupně stoupal na vyšší pozice na Okresním úřadě v Táboře a v r. 1938 převzal funkci okresního 
hejtmana; působil v zednářské lóži Pravda vítězí; během r. 1940 byl přeložen na Zemský úřad v Praze a v květnu 
1945 se vrátil zpět do Tábora, kde pracoval na okresním národním výboru. 
1742 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, zpráva Okresního úřadu Tábor (15. 1. 1940). 
1743 Tamtéž. 
1744 Tamtéž. 
1745 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Kladno (23. 1. 1940). 
1746 Tamtéž. 
1747 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent, č. 1059, sign. III-9, k. 2399, hlášení Policejního ředitelství v Brně (17. 1. 
1940). 
1748 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, zpráva Zemského úřadu v Praze (19. 1. 1940). 
1749 Tamtéž. 
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 Dotazy lokálních orgánů „autonomní“ (české) protektorátní exekutivy z ledna 1940 pouze 

naznačovaly, že vzhledem k absenci jednoznačných pokynů centrálních úřadů docházelo na přelomu 

ledna a února 1940 k naprostému obnažení napětí, které neodmyslitelně patřilo k praxi 

proticikánských opatření nejpozději od doby první republiky. Ministerské nařízení o usazení „cikánů“ 

na území Protektorátu Čechy a Morava sice znamenalo novou legislativní intervenci mocenského 

centra, ale zároveň počítalo s tím, že lokální exekutivní orgány a v konečném důsledku hlavně obecní 

samosprávy ponesou rozhodující administrativní a potenciálně i finanční zodpovědnost (např. 

poskytnutí ubytování a začlenění dětí do škol). Proto četníci z Četnické pátrací stanice v Plzni na konci 

ledna 1940 hlásili do Prahy, že usazení „má hladký průběh jedině tam, kde je bezpečně zjištěno, že ta 

která cikánská tlupa má v příslušné obci domovskou příslušnost nebo, že se v takové obci již delší dobu 

zdržovala a po tu dobu vedla řádný život“.1750 Naopak o „cikánské tlupy“ bez domovské příslušnosti, 

jichž měla být v obvodě této četnické pátrací stanice většina, „nikdo v obcích nestojí, neboť jejich 

obyvatelé dobře vědí, že tam, kde se takové tlupy usadí, že tam jsou krádeže na denním pořádku“.1751 

Četníci z plzeňské „pátračky“, kteří v polovině ledna 1940 volali po „radikálním řešení cikánské otázky“, 

protože se údajně jednalo o „vřed společnosti“, viděli hlavní problém v tom, že v případech, kdy obecní 

samosprávy zjistily, že se v jejich obvodě „cikáni“ usazují, převezly je na své náklady v zimě 1940 za 

hranice svého katastru. „Ještě nikdy nebyli starostové takových obcí tak pohotoví při obstarávání 

přípřeží pro zmíněné cik. tlupy,“ dodávali četníci.1752 Poněvadž se tímto způsobem měli zachovat i 

představitelé sousedních obcí, „cikáni“ se stávali zcela nežádoucími obyvateli, které obce za tichého 

souhlasu místních četníků hnaly z jedné obce do druhé. 

 Osobní svědectví o takovém zacházení s „cikány“ neznámé či nezjištěné domovské příslušnosti 

podává výpověď romské rodiny Serynků-Růžičků, jež vyslechli četníci ze stanice v Mirovicích 

v listopadu 1940. 

„Dne 31. ledna 1940 přijeli jsme oba [Jakub Serynek a jeho ‚konkubína‘ Eleonora Růžičková] a 

dalších 6 členů naší rodiny, celkem 8 osob, do Městce Králové, pol. okr. Poděbrady a tam jsme 

se chtěli podle nařízení trvale usadit. Avšak téhož dne k večeru, tj. 31. ledna 1940, přišli k nám 

členové obecního zastupitelstva a zřízenci obce Městec Králové, přivezli [s] sebou saně, naložili 

nás a dali odvézti daleko do neznámého kraje směrem na Jičín. Přejeli jsme mnoho obcí, byli 

jsme při tom 3 kráte překládáni na jiné saně, které dodávaly s koňmi neznámé obce ve směru 

jízdy [,] a konečně v 5 hod. ráno dne 1. února 1940 byli jsme vyloženi v lese v blízkosti Sudet. 

Tam nám bylo řečeno, abychom se v nedaleké obci hlásili. Šli jsme tam /šel se hlásit Jakub 

Serynek/, který již na cestě potkal obecního starostu dotyčné obce se zřízenci a saněmi, musel 

jsem se vrátit, naložili nás a vezli zpět do Městce Králové, prý z důvodu, že do obce, v jejímž 

obvodu jsme byli vyloženi, nepatříme domovským právem a že ona obec je malá a chudá. Pak 

jsme byli dovezeni dne 2. února 1940 zpět do Městce Králové, kdež jsme byli dopraveni 

následkem omrznutí, utrpěného při těchto cestách, do nemocnice v Městci Králové a byli jsme 

tam ošetřováni po dobu 9 týdnů.“1753 

Ti protektorátní příslušníci, kteří byli označeni jako „cikáni“ a neměli jednoznačně určenou domovskou 

příslušnost, čelili v zimě 1940 neustálému postrku. Svědectví příslušníků rodiny Serynků-Růžičků 

zřetelně odhaluje obrovskou míru dehumanizace těchto „bezdomovců“, jež souvisela jak se samotnou 

 
1750 Tamtéž, hlášení Četnické pátrací stanice Plzeň (25. 1. 1940). 
1751 Tamtéž, hlášení Četnické pátrací stanice Plzeň (15. 1. 1940). 
1752 Tamtéž. 
1753 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. III 7, k. 759, hlášení Četnické stanice Mirovice (4. 11. 1940). 
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institucí postrku,1754 tak i s tou skutečností, že na přelomu ledna a února se postrk z policejně-

administrativního nástroje stal rozšířeným projevem „lidové spravedlnosti“. 

 Podle denního tisku i svědectví některých četnických velitelství mnohé obce udržovaly v noci 

z 31. ledna na 1. února 1940 na hranicích svých katastrů hlídky sestavené z místních občanů, které měly 

zajistit, aby se „cikáni“ na jejich území neusadili.1755 Hlídkující muži se sami či přímo na pokyn obecních 

představitelů ozbrojili klacky, holemi atd.1756 V některých případech ovšem došlo k tomu, že tyto hlídky 

sousedních obcí spolu svůj postup nekoordinovaly, jak je patrné z vylíčených zkušeností Serynků-

Růžičků, a „cikány“ si v podstatě pouze předávaly, až zůstali v lese prakticky na hranicích katastrů. 

Takovou situaci ohlásil okresní četnický velitel z Kolína mezi obcemi Ohaře a Dománovice, jež obě 

rozestavěly hlídky.1757 Vyhánění „cikánů“ se zároveň neomezovalo pouze na jedinou noc, ale pro 

mnohé rodiny začalo záhy po vydání ministerského nařízení o usazení v listopadu 1939.1758 Pro jiné 

rodiny Romů a Sintů z českých zemí pak vyhánění v zimě 1939/1940 hladce navazovalo na jejich 

zkušenost po obsazení pohraničí na podzim 1938. 

 Motivaci projevů „lidové spravedlnosti“ ze strany obecních samospráv na počátku roku 1940 

tvořila nejen obava, že usazením „cikánů“ v dané obci tito časem získají nárok na domovskou 

příslušnost, ale také související obraz „cikánů“ jakožto „metly venkova“. Více či méně koordinovaný 

postrk „cikánů“ ze strany obcí nakonec neušel pozornosti centrálních úřadů, které na počátku března 

1940 instruovaly okresní úřady, aby obcím nařídily spolupráci. V pokynech lokální státní úřady 

apelovaly na obce, aby „cikánům, kteří se chtějí v obci trvale usaditi, nejen nečinily potíží, nýbrž, aby je 

v jich snaze po usídlení všemožně podporovaly“.1759 Instrukce však dorazily pozdě a na jednání obcí 

měly pouze omezený dopad. Ačkoliv měly centrální orgány o proběhnuvším vyhánění poměrně dobrý 

obraz, zcela upustily od toho, aby „cikány“ během jara 1940 vrátily do těch obcí, odkud je „spořádaní 

občané“ původně vyhnali. Projevy „lidové spravedlnosti“ v tomto směru legitimizovaly. To, čím se 

centrální orgány od jara 1940 zabývaly, bylo tlumení následků spojených s usazováním „cikánů“. 

Poněvadž některé obce, ba celé regiony jednaly během ledna 1940 aktivněji než jiné, docházelo 

k tomu, že zatímco na katastrech některých samospráv se „usadily“, resp. byly tam vyhnány i desítky 

rodin „cikánů“,1760 jinde zůstal celý okres zcela bez „cikánů“.1761 Z této situace pramenilo obrovské 

množství lokálních sporů, které přerůstaly v konflikty mezi představiteli obcí a především centrální 

administrativy, zatímco lokální státní orgány měly plnit funkci moderátorů. 

 Mezi faktory, které rozhodujícím způsobem ovlivňovaly postup centrálních orgánů při řešení 

lokálních konfliktů od jara 1940 až do konce roku 1941, patřily bezpečnostní a hospodářské zájmy: 

„celkový počet cikánů v jednotlivých okresech usazených“ a „pracovní a ubytovací možnosti“ obcí.1762 

Dne 6. března 1940 například Okresní úřad v Plzni žádal Zemský úřad v Praze, aby zařídil přesun 

několika rodin Romů, které obce z obvodu sousedního politického okresu Rokycany vyhnaly na 

plzeňské území v lednu 1940, zpět do Rokycanska.1763 O vyhnání těchto rodin se dozvěděli četníci 

z plzeňské „pátračky“ během jejich „přehlídky usazených cikánů v plzeňském okresu“, když zjišťovali 

 
1754 Americký historik Hermann Rebel v praxi postrku v době habsburské monarchie viděl významný předobraz 
„pochodů smrti“ během druhé světové války. HERMANN REBEL, Between Heimat and Schubsystem. Walking the 
Homeless to Death in Early Modern Austria, Central European History 48/2015, s. 461–469. 
1755 J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 25. 
1756 C. NEČAS, Nad osudem českých a slovenských Cikánů v letech 1939–1945, Brno 1981, s. 27. 
1757 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, hlášení Okresního četnického velitelství Kolín (23. 3. 
1940). 
1758 C. NEČAS, Nad osudem českých a slovenských Cikánů, s. 27. 
1759 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, oběžník Okresního úřadu v Jilemnici (12. 3. 1940). 
1760 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Vlašim (28. 2. 1940). 
1761 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (25. 5. 1940). 
1762 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (27. 9. 1940). 
1763 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Plzeň (6. 3. 1940). 
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počty usazených „cikánů“, prováděli evidenci a ve spolupráci s úředníkem Okresního úřadu v Plzni také 

kontrolovali, zda pracují a jak jsou ubytováni.1764 Kvůli nouzovému a „nevyhovujícímu“ ubytování 

těchto romských rodin v obci Újezd (severovýchodně od Plzně), kde se jich měl starosta ujmout 1. 

února 1940 proto, aby „učinil přítrž stálému postrku a týrání cikánů za krutých mrazů“,1765 měl Zemský 

úřad v Praze zajistit jejich přesun zpět do obce Hůrky (východně od Rokycan), odkud je obecní 

samospráva vyhnala v lednu 1940. Úředník Okresního úřadu v Plzni během února a března 1940 

přesvědčil reprezentanty obce Újezd, aby počkali na rozhodnutí Zemského úřadu v Praze, s nímž o 

přesunu vyjednával. Přestože od centrálního orgánu obdržel během března příslib, že přesun bude 

nařízen, došlo k němu až během května. V mezičase čelil zmíněný okresní úřad intenzivnímu tlaku 

obce, která se obávala, že z „provizorního“ ubytování se stane trvalý stav. Proto Okresní úřad v Plzni 

vytvářel na nadřízený orgán silný nátlak: „Další průtah v této věci měl by za následek nejen otřesení 

důvěry jednotlivých obcí ve spravedlnost zdejšího úřadu, nýbrž znemožnil by i další systematický 

postup v umísťování a opatřování zaměstnání těm cikánům, kteří nesporně se ve zdejším okrese chtěli 

trvale usaditi (…).“1766 Zemský úřad nakonec Okresnímu úřadu v Rokycanech nařídil, aby spolu 

s lokálními bezpečnostními orgány „s náležitým zřetelem na místní poměry“ vybral „vhodné obce“ pro 

umístění těchto romských rodin. Zvolené obce pak měl vyrozumět pouze odesláním opisu svého 

rozhodnutí.1767 Jinak řečeno, Zemský úřad v Praze zmocňoval podřízené okresní úřady, aby samy 

vybíraly obce, kde měli být „cikáni“ usazováni. Důležité přitom bylo, aby okresní úřady výběr obcí 

konzultovaly s lokálními policejními úřady, tj. především četnictvem, které centrální orgány pověřily 

zvýšenou a pravidelnou kontrolou „cikánů“, usazených v jejich obvodech.1768  

 Většina okresních úřadů se během roku 1940 snažila „roztrhat velké tlupy na malé rodinné 

celky“, pro něž pečlivě vybíraly obce s ohledem na existenci četnické stanice, vzdálenosti od „lesních 

komplexů“ a také skutečnost, zda se v dotyčných obcích nacházely „dvory“ nebo „zemědělské 

hospodářství“.1769 Zamýšlený efekt usazování „cikánů“ v Protektorátu Čechy a Morava proto 

představoval jejich „rozptyl“,1770 tj. něco, o čemž se ve 30. letech zmiňoval český psycholog a předseda 

Společnosti pro studium a řešení cikánské otázky Jaroslav Stuchlík (viz kapitolu 5). Ten se vedle nově 

usazených „cikánů“ nakonec dotkl i některých dlouhodobě existujících romských osad. Během let 1940 

a 1941 byli do okolních obcí „rozptýleni“ Romové z Otradic (u Náměště nad Oslavou) i Svatobořic na 

Moravě.1771 Ovšem pro jiné Romy a Sinty žijící na protektorátním území nařízení o usazení znamenalo 

ukončení vleklých sporů o domovské právo, resp. zamezilo obcím, aby se „cikánů“ ze svých katastrů 

mohly „zbavit“. To se týkalo mimo jiné rodiny Růžičků z Čížové nedaleko Písku (viz kapitolu 5). Kromě 

toho, že Zemský úřad v Praze zastavil administrativní řízení o vyhoštění Vincencie a Josefa Růžičkových 

z Čížové,1772 nucené nařízení o usazení umožnilo také návrat jejich příbuzných Anny a Hynka s jejich 

dětmi zpět do obce.1773 

 Tvrdý postup centrálních orgánů vůči obcím vedl u jejich představitelů jednak k silnému 

odporu, který směřovali především na lokální okresní úřady, a jednak k využívání existujících zájmových 

organizací i politických kontaktů na ministerstvo vnitra.1774 Například pět obcí ze Žamberska a 

 
1764 Tamtéž, hlášení Četnické pátrací stanice Plzeň (5. 3. 1940). 
1765 Tamtéž. 
1766 Tamtéž, zpráva okresního úřadu Plzeň (9. 4. 1940). 
1767 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (11. 5. 1940). 
1768 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (17. 4. 1940). 
1769 Tamtéž, zpráva Okresního úřadu Plzeň (6. 3. 1940). 
1770 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (17. 10. 1941). 
1771 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 148–149 a 241. 
1772 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. III 7, k. 759, řízení o domovské příslušnosti s Josefem Růžičkou. 
1773 Tamtéž, f. f. NŠ Čížová, hlavní matrika (1905–1937), č. ř. 1244, Hynek Růžička. 
1774 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, dopis Českého zemského ústředí obcí, měst a okresů 
v Praze (14. 1. 1941 a 17. 4. 1941). 
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Rychnovska se odvolalo proti rozhodnutí Okresního úřadu Žamberk o „stejnoměrném rozmístění 

s přihlédnutím k ubytovacím a pracovním možnostem“ několika romských rodin, jež zůstaly 

soustředěny v jedné obci tamního okresu do několika různě vzdálených obcí.1775 Zemský úřad v Praze 

na to reagoval jednoznačným odmítnutím jejich odvolání. Příslušný úředník vysvětloval, že zmíněné 

obce byly o rozhodnutí okresního úřadu pouze vyrozuměny z toho důvodu, že usazením „cikánů“ 

v jejich katastru jim nevznikala žádná zvláštní povinnost. „Pouze pro informaci sluší se ještě v této 

souvislosti podotknouti tolik, že není zákonného ustanovení, jež by obec opravňovalo k tomu, aby 

určité osobě bránila v pobytu na území jen z toho důvodu, že jde o cikána,“ připojil ke svému 

zamítavému stanovisku Zemský úřad v Praze.1776 Navíc zcela zpochybnil samotné odvolání proti 

rozhodnutí Okresního úřadu Žamberk jako takové. Úředníci okresního úřadu podle něj udělali chybu, 

když ke svému rozhodnutí připojili formulace o možném odvolání proti rozhodnutí, a tím umožnili 

jednat o odvolání. Právě proto, že obcím neměly usazením „cikánů“ na jejich katastru vznikat žádné 

povinnosti, neměly mít obce ani právo se proti rozhodnutím okresních úřadů o „rozptylu“ těchto 

obyvatel odvolávat.1777 

 Protože se okresní úřady ocitaly přímo ve středu konfliktu mezi záměrem centrálních orgánů 

„cikány“ v protektorátu „rozptýlit“ a odporem obcí, mnohé z nich na jaře roku 1940 opakovaně volaly 

po zřízení kárných pracovních táborů, o nichž „autonomní“ (česká) protektorátní vláda rozhodla již 

v dubnu 1939. Ať již představitelé lokální exekutivy o této instituci uvažovali pouze jako o nezbytném 

odstrašujícím faktoru, jež měl „cikány“ přivést k „řádnému životu“, či jako o možnosti zbavit se 

„nepolepšitelných“, případně jako o způsobu, jak se zbavit nejen mužů bez zaměstnání, ale přímo 

celých rodin, kárné pracovní tábory představovaly příslib, že budou zbaveni zdroje protichůdných tlaků. 

Dne 4. února 1940 se například okresní četnický velitel z Rychnova nad Kněžnou tázal Zemského úřadu 

v Praze, jestli by „zdejší úřad mohl některé cikány, práce se štítící, kteří se ve zdejším obvodu usadili a 

jimž obce odmítají pobyt, do tohoto tábora poslati“.1778 Četnická pátrací stanice v Plzni zase uváděla, 

že ve svém obvodu již vytipovala celkem 91 „cikánů“ a „podobných kočovníků, kteří by byli způsobilí 

pro dodání do kárných pracovních táborů“.1779 Iniciativnost některých okresních úřadů při zřizování 

táborů pro „cikány“ přitom přesahovala vytvoření seznamů nejen dospělých zdravých mužů, ale také 

celých rodin. Poněvadž tábor reprezentoval v myšlenkovém světě lokálních úředníků ideální instituci 

pro zajištění kontroly a dohledu nad „cikány“, měl sloužit za vzor také během samotného usazování. 

„Zdejší úřad má za to, že by snad bylo účelným zřízení společného cikánského tábora pro celý polit. 

okres v některé obci sídla četnické stanice,“ uváděl okresní hejtman v Hranicích na Moravě.1780 Pod 

označením „společný cikánský tábor“ si přitom fakticky představoval koncentraci usazovaných 

„cikánů“ na vybraném místě v okrese. Takový návrh zdůvodňoval usnadněním „vhodného a snadného 

úředního dozoru“.1781 S podobnou myšlenkou se na Zemský úřad v Praze obrátil Okresní úřad v Hradci 

Králové. Ten zamýšlel vybudovat „barákový tábor (…) pro hromadné ubytování cikánů“.1782 

 Oba případy poukazují na viditelnou tenzi v záměrech usazení „cikánů“ v Protektorátu Čechy a 

Morava: na jedné straně nucenou asimilací, tj. rozpuštění „cikánství“ prostřednictvím centrálně řízené 

násilné politiky usazení, a na straně druhé izolací „cikánů“ od „spořádané společnosti“. Asimilace 

hrozila podkopat ustavené mocenské hierarchie mezi „řádnými občany“ a „cikány“, kteří již na venkově 

neměli představovat „vnitřní cizince“, nýbrž součást venkovských společenství. Izolace naopak nabízela 

 
1775 Tamtéž, pokyn Zemského úřadu v Praze (12. 7. 1940). 
1776 Tamtéž. 
1777 Tamtéž. 
1778 Tamtéž, hlášení Okresního četnického velitelství Rychnov nad Kněžnou (4. 2. 1940). 
1779 Tamtéž, hlášení Četnické pátrací stanice Plzeň (15. 1. 1940). 
1780 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent, č. 1059, sign. III-9, k. 2399, zpráva Okresního úřadu Hranice (2. 4. 1940). 
1781 Tamtéž. 
1782 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, pokyn Zemského úřadu v Praze (18. 10. 1941). 
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způsob, jak s vynaložením státního nátlaku různé intenzity využít jejich pracovní sílu dle potřeb 

protektorátního válečného hospodářství, aniž by docházelo k výraznějšímu narušení stávajícího řádu, 

např. v podobě společné školní docházky dětí „cikánů“ se „spořádanými“ obyvateli. Ten před 

nežádoucím „cizím“ prvkem bránila ideologie substátního českého nacionalismu. K vytyčování hranic 

„národní pospolitosti“ již v prvotní fázi protektorátu přitom nesloužily jen zákazy a omezování pohybu, 

ale také účelově vytvářené seznamy. 

 V souvislosti s kárnými pracovními tábory se již na konci března 1939 ministerstvo vnitra 

obrátilo na Ústřední četnické pátrací oddělení se sdělením, že mezi „práce se štítící“, kteří měli být 

internováni v těchto institucích, mají patřit také „potulní cikáni“ dle prvorepublikového zákona z roku 

1927. Úředníci ministerstva vnitra tehdy žádali četnické experty, aby podali „zprávu o počtu potulných 

cikánů“, kteří měli přicházet v úvahu pro umístění do budoucích táborů.1783 Přestože i centrální orgány 

zdůrazňovaly význam kárných pracovních táborů pro praxi proticikánských opatření, široké vymezení 

cílové skupiny a její zaměření pouze na muže vedly při skutečném vytváření této instituce 

v Protektorátu Čechy a Morava spíše k upozaďování „cikánů“. Bezpečnostní orgány vnímaly kárné 

pracovní tábory jako široce využitelnou instituci „preventivního rázu“,1784 kam mohly navrhnout celou 

paletu obyvatel, které považovaly za nebezpečné pro „veřejný pořádek“. Ačkoliv mnohé okresní úřady 

již během zimy na přelomu let 1939 a 1940 a následně na jaře 1940 vytvářely specifické seznamy 

„cikánů“ (většinou celých rodin), oficiální evidenci protektorátních příslušníků, kteří mohli být zařazeni 

do kárných pracovních táborů, měly povinnost vytvářet až od května 1940.1785 „Cikáni“ v těchto 

seznamech tvořili speciální kategorii.1786 Seznamy odhalují, že „cikánská otázka“ tvořila sice významný, 

přesto však jen jeden prvek širších představ o potřebě „očisty“ lokálních, především venkovských 

společenství od jedinců s „porušenou vůlí k základnímu požadavku společenského zřízení, jímž je 

povinnost k práci“.1787 „Cikáni“, ba někdy i celé „cikánské rodiny“ či též „cikánky“ matky nezletilých dětí 

se v seznamech ocitali vedle „zahalečů“, „prostitutek“, „tuláků“, „řemeslných žebráků“, „brusičů“, 

„řemínkářů“, ba prostých „dělníků“.1788 Protože zařazení na seznam patřilo do kompetence okresních 

úřadů a poněvadž instrukce zůstávaly velice volné, důvody pro evidování jednotlivých osob se mohly 

okres od okresu velice odlišovat.1789 

 Samotné kárné pracovní tábory vznikly až na konci léta roku 1940 v Letech u Písku a v Hodoníně 

u Kunštátu. Z hlediska počtu „káranců“ těchto institucí během jejich fungování do počátku roku 1942 

tvořili „cikáni“ méně než čtvrtinu – v pravidelných měsíčních hlášeních se jednalo o rozpětí 5–25 %.1790 

K tomu, že kárné pracovní tábory ve vztahu k „cikánům“ nakonec sloužily hlavně jako odstrašující 

opatření, jak to vyjádřilo první oddělení ministerstva vnitra během úředních debat o „cikánské otázce“ 

na podzim 1939, přispělo patrně několik různých faktorů. V první řadě hrála roli relativně nízká kapacita 

 
1783 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent, č. 1059, sign. III-9, k. 2401, dopis Ministerstva vnitra v Praze (25. 3. 1939). 
1784 F. MACHULA, Zákonná úprava nucené práce, s. 166. 
1785 C. NEČAS, Nad osudem českých a slovenských Cikánů, s. 30. 
1786 NA, f. MV-NR, invent. č. 2988, sign. D 1620, k. 5010, oběžník zemského úřadu v Praze (31. 5. 1940). 
1787 F. MACHULA, Zákonná úprava nucené práce, s. 163. 
1788 Viz MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1058, sign. III-8-f-a, k. 2393 a NA, f. MV-NR, invent. č. 2988, sign. 
D 1620, k. 5010. 
1789 Jiří Smlsal uvádí příklad Martina Čermáka, kterého bezpečnostní orgány do tábora v Letech zařadily proto, že 
se chtěl zbavit své „cikánské legitimace“ a žil na území Prahy, pro niž platil zákaz vstupu „potulným cikánům“. 
J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 31. Leopold Čermák se do kárného pracovního tábora 
v Hodoníně u Kunštátu dostal proto, že „chodil opilý do práce, výdělek propil“ a nestaral se o svou rodinu. Místní 
četníci v tomto případě vyhověli přání jeho manželky, která se na ně sama obrátila a žádala, aby „její muž byl 
nějakým způsobem odstraněn“. MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1058, sign. III-8-f-a, k. 2393, hlášení 
Četnické stanice Sokolnice (9. 10. 1940). 
1790 S. KOKOŠKA, Internační tábory v Letech u Písku, in: Nacistická okupace: sedmdesát let poté. Sborník textů, 
(edd.) Jindřich Dejmek, Marek Loužek, Praha 2009, s. 95–103, zde s. 97–98. 
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obou táborů, které mohly pojmout v létě až 540, v zimě jen 280 „káranců“, kdežto okresní úřady 

v Čechách a na Moravě v seznamech evidovaly přes tři tisíce protektorátních příslušníků.1791 Do celého 

procesu internace navíc intenzivně vstupovaly zemské úřady, které regulovaly nejen celkové počty 

obyvatel, jež měly být eskortovány do táborů na základě aktuálních kapacit, ale také to, kolik osob 

okresní úřady vyberou z jednotlivých kategorií cílové skupiny, včetně „cikánů“.1792 Zemské úřady 

přitom opakovaně zdůrazňovaly, aby lokální orgány vybíraly ty muže, kteří budou skutečně schopni 

žádoucího pracovního výkonu.1793 Výkonnost a ekonomická efektivita, které vedení táborů pečlivě 

zanášelo do čísel a statistických přehledů,1794 totiž představovaly důležité kritérium fungování těchto 

institucí. 

 Druhý důležitý faktor souvisel s povinnou lékařskou prohlídkou eskortovaných osob před 

samotným zařazením mezi „kárance“. Jestliže lokální orgány měly kárné pracovní tábory využívat vůči 

„cikánům“, kteří se na začátku února neusadili, v praxi se takové opatření mohlo zcela míjet se 

záměrem. Část neusazených „cikánů“ tvořili uprchlíci z obsazeného území, ti, kteří například přišli o 

většinu svého majetku a zázemí a zároveň byli od podzimu 1938 vystaveni intenzivní kriminalizaci 

lokálních bezpečnostních úřadů. A kvůli postrkování z jedné obce do druhé na přelomu ledna a února 

1940 někteří trpěli zdravotními problémy. To se týkalo i rodiny Serynků-Růžičků, které v říjnu 1940 „pro 

žebrotu, potulku a nedodržení zákazu kočování“ zadrželi četníci ze stanice Staré Sedlo na Písecku.1795 

O jejich umístění ve vazbě u Okresního soudu v Mirovicích četníci vyrozuměli také Okresní úřad v Písku, 

který oba mužské členy rodiny – Jakuba Serynka a Antonína Růžičku – hodlal „dodati“ do kárného 

pracovního tábora v Letech.1796 Proto nařídil jejich lékařskou prohlídku. Povolaný lékař při ní ovšem ani 

jednoho neshledal „způsobilým“ pro zařazení do tábora: Jakuba Serynka kvůli „inkontinenci moči“, 

oslabenému zraku a „neschopnosti k pochodu“ a Antonína Růžičku pro „duševní zaostalost“.1797 Když 

si tedy jednotliví rodinní příslušníci Serynků-Růžičků odpykali soudní trest, úřady je propustily na 

svobodu.1798 

 Nízké počty „cikánů“ coby „káranců“ též ovlivňovala ta skutečnost, že v případě zařazení mužů 

do kárných pracovních táborů se jejich rodinní příslušníci mohli ocitnout bez významného zdroje 

příjmů, protože neměli nárok na žádný státní příspěvek. Přestože o zavedení příspěvku protektorátní 

vláda na počátku roku 1941 jednala, k jeho přijetí nakonec nedošlo.1799 Na základě dříve citovaných 

dotazů lokálních bezpečnostních orgánů z přelomu let 1939 a 1940 vyplývá, že si tohoto faktu byly 

dobře vědomy. Taková situace se ostatně stala významným faktorem radikalizace proticikánských 

opatření na území dřívějšího Rakouska a v roce 1940 vedla k plošné koncentraci tamních Romů a Sintů 

v táboře Lackenbach.1800 Potřeba zajistit obživu rodině se projevovala i v žádostech o propuštění 

 
1791 C. NEČAS, Nad osudem českých a slovenských Cikánů, s. 30. 
1792 Tento významný fakt uváděl historik Ctibor Nečas opakovaně ve svých starších pracích (např. C. NEČAS, Nad 
osudem českých a slovenských Cikánů, s. 31; Týž, Českoslovenští Romové, s. 38), kdežto v jeho novějších textech 
se z neznámého důvodu nevyskytuje (TÝŽ, Cikánský tábor v Letech, in: Historikové a kauza Lety, Praha 1999, 
s. 16–36; TÝŽ, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 248-251). 
1793 Např. MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1058, sign. III-8-f-a, k. 2393, pokyn Zemského úřadu v Brně (23. 
8. 1940). 
1794 NA, f. Generální velitel neuniformované policie (neinventarizovaný fond), karton Lety, složka Kárný pracovní 
tábor I – zpráva, čj. D.–1625–9/9-40. 
1795 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1351, sign. III 7, k. 759, hlášení Četnické stanice Staré Sedlo (28. 10. 1940). 
1796 Tamtéž, pokyn Okresního úřadu v Písku (31. 10. 1940). 
1797 Tamtéž, nálezy znalce Dr. Františka Mráze (nedatováno). 
1798 Tamtéž, zpráva Okresního soudu v Mirovicích (9. 1. 1941). 
1799 J. TAUCHEN, Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava, s. 161–163. 
1800 FLORIAN FREUND, Genocidal Trajectory. Persecution of Gypsies in Austria, 1938–1945, in: The Nazi Genocide, 
s. 44–71, zde s. 55–56. 
K historii tábora v Lackenbachu viz E. THURNER, National Socialism and Gypsies in Austria, s. 42–101. 
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z kárných pracovních táborů, jež státním úřadům adresovali jak samotní „káranci“, tak jejich rodinní 

příslušníci.1801 

 Poměrně malé procento „cikánů“ mezi „káranci“ nakonec odrážel obrovský nedostatek 

pracovních sil v zemědělství, kde převážná část z nich nalezla během roku 1940 více či méně trvalé 

zaměstnání. Podle dobových četnických statistik se na jaře 1940 v Protektorátě Čechy a Morava usadilo 

celkem 6450 „cikánů“, což mělo představovat přibližně 70–80 % z celkového počtu této heterogenní 

skupiny obyvatel.1802 

 Od poloviny roku 1940 tak české protektorátní úřady do pracovní povinnosti začlenily i údajnou 

„metlu venkova“. Vedle zahrnutí do válečného hospodářství se však lokální bezpečnostní orgány měly 

postarat také o jejich neustálou kontrolu. Jeden z důležitých cílů nařízení o usazení „cikánů“ z listopadu 

1939 spočíval v aktualizaci tehdy patrně značně nepřesného prvorepublikového registru „potulných 

cikánů“.1803 Ústřední četnické pátrací oddělení od jara do léta 1940 získalo obrovské množství nových, 

aktualizovaných osobních dat.1804 Neustálá kontrola ze strany četnictva se však zdaleka nevyčerpávala 

vystavováním a kontrolou „cikánských legitimací“ a systémem daktyloskopických karet. Četníci a ve 

větších městech státní policie dostali ve skutečnosti za úkol nad „cikány“ vykonávat trvalý „policejní 

dohled“, což byl právní institut pocházející ještě z dob habsburské monarchie, jenž sloužil 

k zintenzivnění dohledu nad recidivisty po odpykání jejich trestu. Od jara 1940 proto lokální 

bezpečnostní orgány u „cikánů“ pravidelně prováděly kontroly, a přimlouvaly se za ně u 

zaměstnavatelů, věnovaly pozornost školní docházce jejich dětí či dokonce sledovaly udržování „čistoty 

a pořádku“ v jejich obydlích. V tomto směru „policejní dohled“ znamenal střežení kontaktů mezi 

„cikány“ a ostatními členy „národní pospolitosti“. 

 Nejvíce čelili Romové restrikcím patrně ve větších městech. Policejní ředitelství v Brně usilovně 

dohlíželo na to, aby ve městě žijící „cikány“ udržovalo ve „zvláštní cikánské kolonii U Kostivárny“.1805 

„Svévolné změny pobytu jednotlivých cikánů uvnitř obvodu nejsou bez vážných důvodů trpěny, aby se 

tak předešlo zamoření těch částí města, kde cikáni dosud nebydleli,“ hlásili brněnští policisté na podzim 

1941.1806 Pravidelné zprávy lokálních orgánů ovšem obsahovaly nejen takovéto zmínky o snaze po 

izolaci „cikánů“, ale často ve stejném hlášení též pasáže, z nichž se zdálo, že politika nuceného usazení 

by mohla vést k asimilaci. 

„U cikánů se projevuje převážně snaha přiblížit se svými bytovými a životními poměry úrovni 

občanů žijících v okolí. Vystupují stejně jako ostatní občané, mají stejné oblečení, mnozí čtou 

noviny a knihy, mají pořádek v bytě a ve stravování a chovají se celkem dobře ke 

spoluobčanům.“1807 

Významné pole, v jehož rámci docházelo k vyjednávání hranic mezi „cikány“ a „národní pospolitostí“, 

a tudíž k artikulaci napětí mezi asimilací a izolací, tvořilo od jara 1940 školství. Vymáhání povinné školní 

docházky „cikánských“ dětí vedlo v prvotní fázi Protektorátu Čechy a Morava k vytvoření podobné 

situace jako během meziválečného Československa na „východě republiky“. Tlak centrálních orgánů 

na lokální školské orgány, aby věnovaly speciální pozornost docházce dětí nově usazených „cikánů“, 

 
1801 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 253–254. 
1802 J. MAREŠ, Vývoj cikánské otázky v Protektorátu Čechy a Morava, BS 10/1940, s. 280–281, zde s. 281. 
1803 C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, s. 244. 
1804 J. MAREŠ, Vývoj cikánské otázky, s. 281. 
1805 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1059, sign. III-9, k. 2401, hlášení Policejního ředitelství v Brně (8. 10. 
1941). K historii osady „U Kostivárny“ v Černovicích, jež sahala až do poloviny 19. století viz C. NEČAS, Romové 
na Moravě a ve Slezsku, s. 90–95. 
1806 MZA, f. B-40, III. manipulace, invent. č. 1059, sign. III-9, k. 2401, hlášení Policejního ředitelství v Brně (8. 10. 
1941). 
1807 Tamtéž. 



248 
 

vyvolával ze strany představitelů lokálních společenství odpor. Z jejich perspektivy výuka romských dětí 

spolu s „normálními“ dětmi narušovala ukotvené hranice mezi „metlou venkova“ a „spořádanou 

společností“. Obdobně jako pravidelné hlášení četníků o výkonu policejního dozoru obsahovaly také 

periodické zprávy lokálních školských orgánů jak negativní hodnocení docházky a výuky „cikánských“ 

dětí, tak i mnohé příklady situací, během nichž docházelo k začlenění dětí i jejich romských rodičů do 

„národní pospolitosti“ (poskytování ošacení, obuvi atd. v rámci charitativní činnosti lokálních 

soukromých organizací na podporu nižších sociálních tříd).1808 

 Tlak na začlenění „cikánských“ dětí do vzdělávacího systému se nicméně nedotkl jen těch 

„cikánů“, na něž mířilo nařízení ministerstva vnitra z listopadu 1939. Když tehdejší zemský školní 

inspektor Ladislav Jandásek1809 vykonal inspekci chlapecké obecné školy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště, zjistil nejen to, že 24 „dětí z rodin cikánských“ do tamní školy vůbec nechodilo, ale také fakt, 

že „ke školní docházce nejsou ani vybízeny a jejich nepřítomnost ve škole se ani nezaznamenává“.1810 

Od učitelů této školy se Jandásek dozvěděl, že „cikánské“ děti do školy nechodily přinejmenším dvacet 

let. „Jde o děti cikánů v blízkosti obce trvale usedlých, i nebude možno je dále nechávati bez školního 

vzdělání a dovolovati, aby se vyhýbaly povinnosti školní docházky zákonem stanovené,“ prohlašoval 

inspektor.1811 Zemská školní rada na zjištění inspektora reagovala pokynem, aby lokální školské orgány 

věnovaly zvýšenou pozornost i docházce „cikánských“ dětí. „Nebude-li zatím možno řešiti otázku 

cikánskou v celém jejím rozsahu, bude nutno zříditi tam, kde jsou četnější kolonie cikánské, zvláštní 

třídu pro jejich děti a umístiti ji po příp. i mimo školní budovu,“ nabádala podřízené úřady.1812 V prvotní 

fázi Protektorátu Čechy a Morava tudíž centrální orgány umožnily realizaci myšlenek na vytvoření 

speciálních vyčleněných tříd pro „cikánské“ děti, které některé lokální školské úřady neúspěšně 

přednesly již v době první republiky (viz kapitolu 6). Zatímco v meziválečném Československu souviselo 

budování této instituce s civilizačním diskurzem, prostorem „východu republiky“ a alespoň rétorickým 

nárokem na úspěšnou asimilaci „cikánů“ do „spořádané“, národní společnosti, na počátku 

protektorátu ji centrální orgány využily k uspokojení poptávky po izolaci „cikánů“. Zemská školní rada 

v Brně v romských dětech viděla primárně „zdravotní i mravní nebezpečí“, čímž potvrzovala výpovědi 

učitelů z chlapecké obecní školy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kteří tvrdili, že přítomnost 

„cikánských“ dětí ve škole a „styk s ostatními žáky ohrožoval tělesné i mravní zdraví žactva a ztěžoval 

vyučování i výchovu“.1813 

 Rozhodující úlohu při prosazení segregace romských dětí na této moravské škole hrál diskurz 

hygieny úzce provázaný s eugenikou. Pouhé konstatování lokálních učitelů o údajné nebezpečnosti 

„cikánských“ dětí ospravedlňovalo jejich izolaci. A to i přesto, že při otevření nově zřízené vyčleněné 

třídy lékař, který děti prohlédl, „neshledal celkem závad“.1814 Jako učebna vyčleněné třídy sloužila 

místnost v suterénu budovy chlapecké obecné školy ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Důležité 

kritérium představovala skutečnost, že suterénní místnost měla „zvláštní vchod“, takže romské děti se 

s dětmi „normálními“ nemusely vůbec stýkat. Vedení školy ještě učebnu dovybavilo několika sprchami 

a zvláštní šatnou.1815 Vedle těchto hygienických opatření navrhla již Zemská školní rada v Brně, aby 

 
1808 K tomu viz MZA, f. B 22, k. 618, složka Zigeunerkinder schulpflichtige. 
1809 Ladislav Jandásek (1887–1942): učitel, úředník a funkcionář Československé obce sokolské; od r. 1910 
vyučoval na školách na Moravě; mezi léty 1920–1938 zaměstnán jako profesor na státní reálné škole v Brně; od 
r. 1938 vykonával funkci zemského školního inspektora; r. 1940 zbaven své pozice a zatčen pro účast v odboji 
(Obrana národa); v r. 1942 deportován do koncentračního tábora Auschwitz, kde zemřel. 
1810 SOkA Uherské Hradiště, f. Okresní školní výbor Uherské Hradiště – venkov (OŠV), invent. č. 115, k. 14, dopis 
Zemské školní rady v Brně (7. 5. 1940). 
1811 Tamtéž. 
1812 Tamtéž. 
1813 Tamtéž. 
1814 Tamtéž, zpráva Okresního školního výboru Uherské Hradiště (18. 11. 1940). 
1815 Tamtéž. 
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„pro tuto třídu byla stanovena nějaká odchylka v učebných osnovách po vzoru cikánských škol“.1816 

Nový učitel proto osnovy upravil „s ohledem na zcela odlišný způsob života“.1817 Vyčleněná třída pro 

„cikánské děti“ ve Starém Městě u Uherského Hradiště tedy explicitně navazovala na dobové představy 

o prvorepublikových „cikánských školách“, z nichž ovšem přejímala zejména segregační prvky. 

 Vyučovat se ve třídě začalo ve školním roce 1940/1941. Přestože učitel konstatoval, že žáci 

měli problémy s českým jazykem, protože doma česky nehovořili, v romštině výuka neprobíhala.1818 

Vedení předkládalo o svých pokrocích ve třídě pravidelné zprávy nadřízeným orgánům. Z nich je patrná 

nadřazenost výchovné složky a celkový důraz na hygienu a péči o tělo, které měly reprezentovat klíčové 

distinktivní znaky „civilizační“ normy české „národní pospolitosti“, do níž se „cikánské“ děti měly v blíže 

nevymezeném budoucím čase asimilovat.1819 Jestliže v prvním roce výuky hodnocení obsahovalo 

alespoň náznak příslibu úspěšné asimilace, ve školním roce 1941/1942 lokální orgány segregační prvky 

třídy ještě zesílily. Posunuly začátek školního vyučování o půl hodiny ve třídě tak, aby se romské děti 

s „normálními“ nemohly potkávat ani před vyučováním a po něm před školou.1820 V létě 1942 již učitel 

používal nové kategorie „rasových cikánů“ (reinrassige Zigeuner) a „cikánských míšenců“ (Zigeuner-

Mischlinge), které označil za mnohem více „zlobivé“.1821 V následujícím školním roce 1942/1943 žáků 

a žákyň významně ubylo, protože z dřívějších kárných pracovních táborů vznikly „cikánské tábory“, 

resp. koncentrační tábory pro „cikány“, a v lednu 1943 třída zanikla, poněvadž zbytek žáků byl i 

s rodinami transportován do tzv. rodinného tábora v rámci koncentračního tábora Auschwitz-

Birkenau.1822 

 Zatímco romské děti ve Starém Městě u Uherského Hradiště navštěvovaly vyčleněnou třídu 

v rámci běžné chlapecké školy, na jiných místech protektorátu – především ve městech – lokální úřady 

využívaly k zahrnutí „cikánských“ dětí do povinné školní docházky existující infrastruktury pomocného 

školství. Romské děti z rodin v Plzni1823 a v Berouně1824 takto navštěvovaly pro ně speciálně vytvořené 

třídy na tamních pomocných školách.1825 Údajná odlišnost „cikánů“ od normy, „normálních“ dětí, proto 

romské děti znovu přiváděla do pole „úchylné mládeže“. Pomocné školy představovaly způsob, jak 

romské děti začlenit do vzdělávacího systému, a přitom v lokálním společenství nenarušit ukotvené 

hierarchie mezi „cikány“ a „spořádanými“ členy „národní pospolitosti“. 

 V neposlední řadě potom politika nuceného usazení „cikánů“ na počátku roku 1940 zesílila tlak 

na změnu legislativní úpravy a praxe udělování oprávnění k provozování kočovných živností. Ačkoliv 

samotné protektorátní ministerstvo vnitra v červnu roku 1940 potvrzovalo, že podklad vydaného 

nařízení o usazení „cikánů“ tvořila představa, že „každý cikán je osobou práce se štítící, nebezpečnou 

cizímu majetku“, a bezpečnostní úřady měly všem „cikánům“ odebrat „kočovnické listy“, někteří 

z Romů a Sintů na jaře 1940 patřili mezi držitele licencí k provozování kočovných živností.1826 

 
1816 Tamtéž, dopis České zemské školní rady v Brně (8. 1. 1941). 
1817 Tamtéž, zpráva Obecné školy chlapecké ve Starém Městě u Uherského Hradiště (12. 11. 1940). 
1818 Učitel romštinu označil za „výrazově chudý“ jazyk. MZA, f. B 22, k. 618, složka Zigeunerkinder schulpflichtige, 
zpráva o vyučování ve zvláštní třídě pro cikánské děti v 1. pol. 1940/1941 (24. 2. 1941). 
1819 Viz tamtéž, zpráva o vyučování ve zvláštní třídě pro cikánské děti v 1. pol. 1940/1941 (24. 2. 1941). 
1820 SOkA Uherské Hradiště, f. OŠV Uherské Hradiště – venkov, invent. č. 115, k. 14, opis zprávy o vyučování ve 
zvláštní třídě pro cikánské děti (24. 7. 1942). 
1821 Tamtéž. 
1822 C. NEČAS, Špalíček romských miniatur, s. 87–91, zde s. 91. 
1823 NA, f. MZV-VA, sign. N9, k. 2328, výstřižek článku Péče o úchylné děti a cikány v Plzni z Národní práce (20. 2. 
1943). 
1824 Tamtéž, výstřižek článku Cikánská škola v Berouně z Lidových novin (10. 4. 1942); NA, f. MŠ, invent. č. 1624, 
sign. 13, k. 1476, zpráva zemského školního inspektora Dra. Františka Štampacha o inspekci vykonané dne 19. 
května 1942 na pomocné škole v Berouně. 
1825 Srov. C. NEČAS, Špalíček romských miniatur, s. 90. 
1826 NA, f. ZÚ-pbz., poř. č. 2160, sign. III-8 (22A, I-5), k. 854, dopis ministerstva vnitra (21. 6. 1940). 
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Ministerstvo vnitra zvažovalo, co učinit s těmi „cikány“, kteří vlastnili „kočovné licence“, ale zároveň 

splnili údajně náročné požadavky na „řádné chování“ pro udělení licencí. Politika usazování ovšem 

dopadla i na mnohé neromské držitele „kočovných licencí“.1827 Mezitím, co na protektorátním 

ministerstvu průmyslu, obchodu a živností stále pokračovalo připomínkové řízení k drobně 

pozměněnému návrhu zákona o kočovných živnostech,1828 jednaly jednotlivé organizace kočovných 

živnostníků aktivně se státními úřady o nové legislativní úpravě. Představitelé sdružení Kotva trvali na 

svém dlouhodobém stanovisku, aby legislativa směřovala k jakési stavovské „očistě“. Na jedné straně 

měly na řadu přijít „žebrácké licence“, které měly úřady takřka úplně zakázat.1829 Na druhé straně 

„Kotváci“ doufali ve sjednocení „řádných“ kočovných živnostníků v jednotné stavovské organizaci, z níž 

by vznikla v podstatě profesní komora. Tím pádem by samotní provozovatelé kočovných živností získali 

do svých rukou pravomoci k regulaci udělování nových licencí. 

 V zimě z roku 1940 a 1941 se nakonec rozhodlo o dalším postupu. Do Protektorátu tehdy 

dorazili zástupci říšské organizace „Das ambulante Gewerbe“, kteří protektorátním provozovatelům 

kočovných živností vysvětlovali, že ve třetí říši tvoří kočovní živnostníci vlastní stavovskou organizaci a 

spolu s „trhovci“ a s „výstavními prodavači“ dále zasedají v hospodářské skupině na způsob profesní 

komory.1830 V dalších jednáních se nakonec zástupci organizací i protektorátních úřadů dohodli na tom, 

že po říšském vzoru vznikne pro území Protektorátu Čechy a Morava „Hospodářská skupina 

ambulantních živností“ coby jednotná organizace kočovných živnostníků, jež bude rozhodovat o tom, 

kdo dostane povolení k provozování tohoto obchodu.1831 Legislativně celou záležitost protektorátní 

ministerstvo průmyslu, obchodu a živností posvětilo až v srpnu 1941, kdy vydalo vyhlášku o 

„Hospodářské skupině ambulantního podnikání“, která tvořila součást Ústředního svazu obchodu pro 

Čechy a Moravu.1832 Na konci roku 1941 nakonec sdružení Kotva zaniklo. 

 Ani tento proces spolu s racializací „cikánství“ v době 30. let ovšem neznamenal, že by došlo 

k definitivnímu rozdělení Romů a Sintů na straně jedné a neromských provozovatelů kočovných 

živností či „světských“ na straně druhé. Dlouhodobá provázanost těchto skupin jak v samotné praxi, 

tak i na rovině představ Romům stále poskytovala prostor, byť čím dál tím víc omezený, k úniku 

z kategorie „cikánů“. Ve stejném okamžiku ovšem takové spojení pro mnohé neromské provozovatele 

kočovných živností znamenalo možnost zařazení mezi „cikány“ a z ní plynoucí zvýšenou kriminalizaci 

jejich jednání. 

* 

Z předložené analýzy vystupuje v prvé řadě silná kontinuita celého legislativního komplexu a s ní 

souvisejících praxí navázaných na regulaci pohybu obyvatel (domovské právo, postrk, potulka, žebrota, 

provozování kočovných živností, donucovací pracovny atd.), kam patřila také proticikánská opatření. 

Přestože mnohé dílčí agendy doznaly od konce 19. století do roku 1941 změn, základní struktura tohoto 

systému zůstala stejná. Z toho pramenila i silná kontinuita napětí a konfliktů, které se odehrávaly uvnitř 

státního aparátu napříč změnami politických režimů a ideologií. Konflikty mezi orgány exekutivy a 

soudní mocí, stejně jako tenze mezi centrálními úřady na straně jedné a obecní samosprávou či 

lokálními bezpečnostními orgány na straně druhé do velké míry vycházely z logiky původních 

habsburských norem, které sloužily k lokálnímu postihu „práce se štítících“, ke komunitně financované 

chudinské péči a prvorepublikové centrálně distribuované podpoře nezaměstnaných (tzv. gentský 

 
1827 Tamtéž. 
1828 viz NA, MPOŽ, k. 2002. 
1829 Organisační zprávy, K, roč. XXI, č. 6, 15. 6. 1940, s. 2–3. 
1830 Protokol výborové schůze, K, roč. XXI, č. 12, 15. 12. 1940, s. 2–5. 
1831 V novém roce – po nových cestách, K, roč. XXII, č. 1, 15. 1. 1941, s. 1–2. 
1832 Vyhláška č. 82/1940 Sb. ze dne 29. 2. 1940, kterou se určují hospodářské skupiny Ústředního svazu obchodu 
pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje řízení přihlašovací; též vyhláška č. 303/1941 Sb. 
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systém). Rozhodující faktor dynamizace těchto strukturálních konfliktů ve vztahu k těm obyvatelům, 

již byli označováni jako „cikáni“, představovaly prolínající se projevy morální paniky. Ty zesilovaly 

prakticky setrvalý tlak lokálních orgánů a obecních samospráv na větší státní intervenci a významně se 

promítaly do podob internačních fantazií těchto aktérů. 

 Ve 30. letech a na počátku 40. let se obavy z „cikánů“ jako uprchlíků z bývalé Výmarské 

republiky, Rakouska či dřívějšího československého pohraničí a „bezdomovců“ (osob bez domovské 

příslušnosti) značně promítly do intenzivních diskusí o „cikánské otázce“ a jejich radikalizace. Posun 

k ideologii práce jako povinnosti pro národně (etnicky a též rasově) definovaný celek, „národní 

pospolitost“, sice měl na radikalizaci důležitý, ale spíše sekundární vliv. Rozšiřoval možnosti toho, co 

jednotliví aktéři tehdejších diskusí o „cikánské otázky“ mohli artikulovat. 

 Mezi dvě z uvedených dílčích, nicméně významných, legislativních změn patřila jednak 

instituce kárných pracovních táborů a jednak nařízení o nuceném usazení „cikánů“. Politika nuceného 

usazení zřejmě významně ovlivněná snahou centrálních „autonomních“ (českých) protektorátních 

orgánů využít levné pracovní síly „cikánů“ pro účely válečného hospodářství, především v zemědělství, 

tvořila krajní úpravu stávajícího systému. Téměř definitivním omezením pohybu „cikánů“, zejména 

těch, kteří v důsledku různých lokálních zákazů vstupu pro „potulné cikány“, vytlačením z nově 

stanovených „pohraničních pásem“1833 či uprchnutím před nacistickou perzekucí během let 1938 a 

1939 přišli o své zázemí, sociální vazby či domovy, a jejich záměrný „rozptyl“ vedl k vytvoření 

pomyslných „táborů bez plotu“.1834 Jednalo se o místa většinou zřetelně oddělená od okolního 

urbánního prostoru českých měst a obcí, kde příslušníci státní policie či četnictva vykonávali takřka 

neustálý policejní dohled. „Tábory bez plotu“ reprezentovaly celkový záměr protektorátních orgánů, 

tj. přeměnit „cikánský tábor“, který v dominantním policejním obrazu „metly venkova“ ztělesňoval 

protipól společenského řádu, v přehledný prostor dohledu a kontroly, jenž se měl postupně začlenit 

do okolního (sociálního, kulturního, genderového atd.) uspořádání. Vykonávání policejního dohledu 

nicméně spíše zvýrazňovalo celkovou izolaci těchto „táborů“ od jejich okolí. 

 Přestože představitelé centrálních orgánů zdůrazňovali primárně asimilační poslání politiky 

nuceného usazení, jistá míra ambivalence se nevyhnula ani jejich hodnocení. František Štampach, který 

v době Protektorátu Čechy a Morava působil v pozici zemského školního inspektora v Čechách, 

v červnu 1940 prohlašoval, že „cikáni vstupují do našeho národního společenství (…), přestává jejich 

isolace a nastává jejich asimilace“.1835 Ve stejném textu ovšem artikuloval pochybnosti o možném 

úspěchu politiky. „Jde prostě o to, nepřinášeli-li by cikáni vedle negativní složky fysiologických disposic 

degenerujících do národní pospolitosti asociální a antisociální prvek,“ uvažoval.1836 Štampach přesto 

patřil k těm úředníkům, kteří situaci hodnotili kladně. Podobně jako v době první republiky ovšem 

pečlivě rozlišoval mezi situací „cikánů“ v Čechách a naproti tomu na Moravě, kde podobně jako na 

Slovensku a Podkarpatské Rusi bylo údajně možné najít „cikány civilisované“, „mravně sžité“ s místními 

obyvateli.1837 Jeho pozice přitom nadále vycházela z odmítání stále viditelnějších představ „cikánů“ 

jako „degenerovaných zločinců“, kteří by měli ohrožovat „národní společenství svými dědičnými 

 
1833 Dne 2. září 1939 vydalo říšské ministerstvo vnitra nařízení o pohraničních pásmech, čímž mělo dojít 
k zabezpečení říšských hranic. Opatření se dotklo především Moravské Ostravy, odkud lokální protektorátní 
úřady následně postrkem vyháněly „cikány“ dále do vnitrozemí. C. NEČAS, Romové na Moravě a ve Slezsku, 
s. 239. 
1834 Označení „tábor bez plotu“ zde používám jako parafrázi obratu „ghetto beze zdí“, který do tuzemského 
výzkumu holokaustu vnesl historik Miroslav Kárný a který se uchytil pro vyjádření praxe postupných restriktivních 
opatření, jež v počáteční fázi protektorátu mířily na židovské obyvatele. MIROSLAV KÁRNÝ, Konečné řešení. 
Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991, s. 9–10. 
1835 F. ŠTAMPACH, Asimilace a pacifikace cikánů, BS 10/1940, s. 171–173, zde s. 172. 
1836 Tamtéž, s. 173. 
1837 Tamtéž. 
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vadami tělesnými a duševními“.1838 Proto se snažil oponovat dobovým požadavkům na uplatnění 

radikálnějších opatření vůči „cikánům“ po říšském vzoru, jako byla například sterilizace, na níž se shodli 

i čelní úředníci na poradě na ministerstvu vnitra v létě 1939. 

 Napětí mezi asimilačním a segregačním záměrem politiky nuceného usazení, které 

prostupovalo prakticky všechny související praxe (umístění v obcích, získání práce, školní docházka 

atd.), ještě zesilovala skutečnost, že kárné pracovní tábory přes původní úzké spojení s proticikánskou 

legislativou v praxi nedokázaly uspokojovat poptávku lokálních státních orgánů i mnohých obecních 

samospráv po internaci „cikánů“. Na konci roku 1941, tj. prvotní fáze Protektorátu Čechy a Morava,  

proto situaci na poli proticikánských opatření charakterizovaly silné tenze a chronické konflikty 

vyplývající z různorodosti, stáří a šíře stávající legislativy i její praxe. Ty pouze nahrávaly další 

radikalizaci požadavků lokálních orgánů na internaci „cikánů“. Přestože k jejímu prosazení došlo již na 

pokyn okupačních orgánů protektorátu a po provedení značných reforem administrativního i 

policejního aparátu, mnohé lokální orgány v ní nepochybně mohly vidět uskutečnění svých 

dlouhodobějších požadavků. Přeměna původních kárných pracovních táborů a následně sběrných 

táborů v „cikánské tábory“ v létě 1942 uspokojila poptávku po plošnější internaci a koncentraci 

„cikánů“ na území Protektorátu Čechy a Morava. Na základě obecných pokynů okupačních orgánů, 

které však prováděli čeští protektorátní úředníci a policisté, se „cikánský tábor“ z místa neřádu 

přeměnil v „cikánský tábor“ jako fakticky tábor koncentrační: místo koncentrace, izolace, neustálého 

dohledu, zamezení reprodukce a využití levné pracovní síly. „Cikánské tábory“ v Letech u Písku a 

v Hodoníně u Kunštátu současně ztělesňovaly nacistickou válečnou verzi „zabezpečovacích opatření“ 

jako krajního projevu principu „sociální obrany“ společnosti. 

 Předložená analýza zároveň jasně ilustruje postupnou expanzi výjimečného stavu ve vztahu 

k obyvatelům, již byli označováni za „cikány“, a jeho vazbu na nouzové, mimořádné zákonodárství. 

Ačkoliv hlavní úlohu stále plnil prvorepublikový rámec pronásledování prostřednictvím práva, který 

legalizoval druhořadý občanský status „potulných cikánů“, během let 1938 a 1939 orgány exekutivy 

mnohé Romy a Sinty zbavily i této právní vazby na nástupnické státní útvary někdejšího Československa 

a tím je uzavřely v kvalitativně odlišném výjimečném stavu. Nejprve uprchlíci a později „cikáni“ hnaní 

z jedné obce do druhé v zimě 1939 a 1940 a někteří ještě v letech 1940 a 1941 tvořili cílovou skupinu 

radikalizujících se požadavků lokálních orgánů a obecních samospráv na internaci. Uprchlíci, 

„bezdomovci“ a „hnanci“ tvořili skupiny, které se navzájem značně prolínaly. To ostatně dokazují 

představené kauzy rodin Serynků a Serynků-Růžičků, „cikánů“, kteří byli v rozmezí let 1938 a 1941 

nejprve vykořeněni ze svého životního zázemí a následně čelili různým projevům dehumanizace. Jejich 

životní trajektorie od konce první republiky až do Protektorátu Čechy a Morava naznačují kontury 

pozice holých životů a současně odhalují kvalitativní expanzi výjimečného stavu v tomto období od 

druhořadého občanství až k vězňům „cikánských táborů“. 

 Všech pět příslušníků rodiny Serynků se dne 4. srpna stalo vězni „cikánského tábora“ v Letech 

u Písku. Tři nejmladší děti v táborových podmínkách nepřežily. Na manželský pár čekal oddělený 

transport do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Jedině jejich nejstarší dceři se podařilo z Let 

uprchnout.1839 Všichni členové rodiny Serynků-Růžičků se do „cikánského tábora“ v Letech u Písku 

dostali stejný den jako Serynkovi. Eleonora Karolína Růžičková a syn Antonín Růžička zde oba zemřeli. 

Jakub Serynek byl zařazen do transportu do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.1840 

 Vytvoření těchto v podstatě koncentračních táborů završilo průnik biopolitiky na půdu 

proticikánských opatření. Jestliže v době první republiky biopolitické techniky spočívaly ve vytvoření 

centrálního registru a sběru osobních a biologických dat a vedly k uchopení „cikánů“ v podobě 

 
1838 Tamtéž. 
1839 C. NEČAS, Pamětní seznam 1. Jména a údaje o nebožácích, kteří byli násilně koncentrováni v tzv. cikánském 
táboře I (Lety, 1942–1943), Nymburk 2012, s. 29. 
1840 C. NEČAS, Pamětní seznam 1., s. 26. 
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specifické populace, „rasy“ údajně odlišné od československého obyvatelstva, během protektorátu 

došlo pod taktovkou okupačních orgánů k jejich koncentraci. Z „metly venkova“ coby trvalého a blíže 

neurčeného zla se stala ohraničitelná populace ohrožující normy „národní pospolitosti“ (zdraví, 

sexuality, bezpečnosti, morálky, práce, bydlení atd.), kterou bylo třeba zcela oddělit od zbytku 

společnosti. 

 Konečně tato kapitola také umožňuje lépe uchopit heterogenitu genocidy Romů a Sintů 

z českých zemích a jejich rozmanité zkušenosti. Z perspektivy rodin Serynků a Serynků-Růžičků 

genocidě předcházela neoddělitelná zkušenost dehumanizace a kriminalizace s fatálními důsledky již 

před samotným zařazením do „cikánských táborů“ na území Protektorátu Čechy a Morava či 

transportem do koncentračních či vyhlazovacích táborů v okupovaném Polsku. Kdežto z pohledu jiných 

rodin či jednotlivců začala genocida až jejich deportací do „cikánských táborů“ v létě 1942 či ještě 

později (na jaře 1943) zařazením do transportů na území Generálního gouvernementu. 

 Naposledy zmíněná varianta se týkala například širší rodiny Růžičků z Čížové. Dne 3. května 

1943 dorazily pro členy dvou rodin Růžičků v Čížové bezpečnostní orgány, které je měly předat 

k transportu do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Dvě ženy (sestry Vincencie a Anna 

Růžičkovi) a sedm dětí protektorátní policejní orgány předaly na cestu do Auschwitz.1841 Josefu 

Růžičkovi, jeho bratru Hynkovi a též jeho synu Josefovi se nicméně podařilo utéct do nedalekého lesa, 

kde se skrývali až do května 1945.1842 Transportu ale neunikla jejich příbuzná Kateřina se svými dětmi, 

která se provdala za kočovného živnostníka Václava Luzuma z Nevězic.1843 Ten se obdobně jako mnozí 

další neromští rodinní příslušníci snažili stěžovat si u symbolicky nejvýznamnější autority „autonomní“ 

protektorátní vlády: státního prezidenta Emila Háchy. Jejich naléhavé žádosti o propuštění či alespoň 

přezkoumání zadržení a transportu jejich blízkých ovšem končily u příslibů a následně už pouhé 

ignorace příslušných orgánů.1844 

 Jen několik Romů a Sintů přežilo genocidu v samotném Protektorátě Čechy a Morava jako 

„řádní kočovní živnostníci“ a běžní protektorátní příslušníci. Jejich prožitky druhé světové války proto 

souvisely s „pouhým“ trvalým strachem z kdykoliv možného zařazení transportů.1845 

  

 
1841 K. POJSL, Romské oběti holokaustu z Čížové, (vázaná publikace k náhlednutí v SOkA Písek) Praha 2016. 
1842 VHA, sbírka Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., spis č. 107720 (Růžička Josef, 10342/57), žádost Josefa 
Růžičky (20. 9. 1957). 
1843 K. POJSL, Romské oběti holokaustu z Nevězic. 
1844 AKPR, f. Kancelář prezidenta republiky, invent. č. 1225, sign. A 1106, k. 180, složka Cikáni – Pavel Kier, stížnosti 
(1936–1944). 
1845 Taková byla například situace rodiny Karolíny Kozákové: Karolína – cesta životem v cikánském voze, s. 34–35. 
Heterogenitu romských zkušeností genocidy zrcadlí různé publikované vzpomínky pamětníků. Např. „Odtud 
nemáte žádnej návrat…“. Videomedailony pamětníků romského holokaustu, Brno (nedatováno). 
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Závěr 

Jak vypadala praxe proticikánských opatření v meziválečném Československu, v době tzv. druhé 

republiky a během prvotní fáze Protektorátu Čechy a Morava? Tak zní základní otázka předložené 

práce. Kriminalizaci těch obyvatel, kteří byli označováni jako „cikáni“, tj. nejen Romové a Sintové, ale 

též různí podomní obchodníci či kočovní živnostníci, jsem rekonstruoval jako dynamický a různorodý 

proces, do něhož vstupovalo velké množství aktérů. Nešlo přitom pouze o orgány exekutivy, ale též o 

soudy, rozmanité politické, profesní, odborné aj. organizace. Pozornost jsem zaměřil jak na nejrůznější 

aspekty tohoto procesu (vývoj policie, kriminologické či antropologické expertizy, soudnictví, projevy 

kolektivního protiromského násilí atd.), včetně souvislostí s dobovou praxí asimilace této skupiny 

obyvatel, tak i na regionální odlišnosti. V tomto směru jsem usiloval o tematickou, časovou i 

prostorovou plastičnost výsledné analýzy. 

Liberální demokracie, národní stát a vyloučení 
Proces, kterým jsem se zabýval, zachytil v roce 1912 tehdejší „c. k.“ okresní soudce Štěpán Zimerman 

v článku nazvaném „Cikáni – metla venkova“. 

„Moudrou svépomoc proti nočním krádežím cikánským zvěděl jsem za své praxe na pokročilém 

Mladoboleslavsku. Obecní starosta sestavil z občanů dobrovolný policejní sbor a nebránil 

cikánům tábořiti v katastru jeho obce nebo v bezprostřední blízkosti téže. Nevyváděl též cikány 

za obvod na krk sousedním, menším obcím, jako to na př. praktikuje státní policie v policejním 

obvodě pražském. Ale dal z moci svého úřadu v noci v jejich tábořišti rozsvítiti veliké světlo a 

po celou noc hlídati tábor strážníkem a ozbrojenými sousedy. Tito nepustili v noci nikoho 

z ležení, chráníce současně bezpečný spánek cikánů v ležení i majetek spoluobčanů v obci a 

v okolí.“1846 

Bez ohledu na to, zda se tato epizoda skutečně odehrála, písecký soudce jejím prostřednictvím načrtnul 

představu, jak z „cikánského tábora“ coby místa, které měl charakterizovat převrácený společenský 

řád, učinit prostor neustálého dohledu a trvalé policejní kontroly. Takový obraz lze vnímat jako 

obecnější metaforu toho, co si nejrůznější úředníci, soudci, policisté či jednotliví experti na počátku 20. 

století v českých zemích a později také na území Československa slibovali od nových legislativních 

opatření, které měly mířit na ty obyvatele, již byli označováni jako „cikáni“. Zmínění aktéři přitom 

„cikány“ považovali za takové státní příslušníky, kteří měli žít na samém okraji nebo zcela mimo 

tehdejší společnost, kterou se rozvíjející se administrativní aparát, včetně policie, snažil popsat, 

zpřehlednit, učinit „čitelnou“, statisticky vyjádřit apod. již od konce 18. století.1847 Česky hovořící 

experti (kriminalisté) či úředníci habsburské monarchie a po první světové válce nástupnického 

Československa hledali způsob, jak do společností moderních národních států začlenit skupinu, která 

jim měla neustále unikat; ať již ze statistik celkové populace, regulace vnitrostátního pohybu obyvatel 

anebo i vně státních hranic či z dosahu trestního práva. Zahrnutí, jež měli tito aktéři na mysli, však mělo 

mít specifickou podobu. „Cikáni“ totiž byli chápáni jako zvláštní skupina zločinců, tj. takových lidských 

příslušníků, kteří se údajně nedokázali integrovat do moderní, civilizované společnosti a způsobu 

života. Proto na ně bylo potřeba vrhat světlo „preventivně“, jak uváděl sám písecký soudce,1848 čímž by 

byl zajištěn jejich neustálý policejní dohled a celková kontrola. 

 
1846 Cikáni – metla venkova, NL, roč. LII, č. 290, 20. 10. 1912, s. 6. 
1847 Viz P. HIML, Pozorovat, popsat, stvořit, s. 261–281. 
1848 Cikáni – metla venkova. 
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 Československý zákon „o potulných cikánech“ z roku 1927, jemuž jsem se v předložené práci 

věnoval, ztělesňoval právě takovéto principy. Představoval legislativní nástroj, který měl umožnit 

„cikány“ jako specifickou skupinu obyvatel výslovně začlenit do právního systému – v podobě 

speciálního druhořadého občanského statusu („potulní cikáni“). Pomyslné světlo, tj. prostředek 

k zajištění neustálého policejního dohledu a kontroly nad touto skupinou, pak měl tvořit speciální 

policejní registr. Prvorepubliková proticikánská norma v mnoha ohledech znamenala významný zlom. 

Přestože státní orgány na okresní úrovni hrály i nadále významnou úlohu v tom, koho se proticikánská 

opatření měla na území Československa týkat, policejní kontrola a dohled nad „cikány“ se nově 

přesouval na úroveň celého státu. Jinak řečeno, zatímco v úryvku píseckého soudce světlo dopadalo 

na jeden „cikánský tábor“ v konkrétní české obci, policejní registr měl takový úkol zajistit pro celé 

československé území. Zákon „o potulných cikánech“ v tomto ohledu přinesl silný centralizační prvek. 

 Vydáním zmíněného zákona první republika dále vykročila směrem ke kriminalizaci „cikánů“ 

prostřednictvím práva, oproti dřívějšímu způsobu, jenž spočíval ve vydávání interních úředních 

předpisů a pokynů pro státní orgány. Tato skutečnost dodnes přitahuje alespoň určitou pozornost 

historiků a historiček zabývajících se dějinami meziválečného Československa, tj. státního útvaru, pro 

jehož zachycení se na dlouhou dobu ujal narativ o „ostrově demokracie“.1849 Jak tedy odpovědět na 

otázku, že právě stát, který se prezentoval jako příkladný liberálně demokratický politický režim, přijal 

speciální zákon, jejž již představitelé tehdejší politické opozice označovali jako protiústavní a 

zpochybňující univerzální liberální zásady? Dosavadní historiografie zdůrazňovala v prvé řadě 

skutečnost, že zákon „o potulných cikánech“ připravila středo-pravá vláda tzv. panské koalice, tedy 

politické síly, které nepatřily mezi ústřední nositele myšlenek liberalismu.1850 Ve druhém sledu pak 

badatelé a badatelky kladli vytvoření zákona do souvislosti s existující speciální proticikánskou 

legislativou v jiných evropských zemích (Francie a Bavorsko).1851 Fakt, že zákonodárná moc 

v meziválečných evropských liberálních demokraciích neležela vždy v rukou politických liberálů,1852 

stejně jako skutečnost, že rozvoj mezinárodních vazeb automaticky nevedl k větší podpoře 

univerzálních liberálních principů, nepochybně hrál důležitou roli. 

 V předložené práci jsem se však snažil poukázat na to, že prvorepublikový zákon „o potulných 

cikánech“ lze namísto projevů ne-liberálních dobových tendencí vnímat spíše jako projev 

meziválečného liberalismu, pro nějž bylo charakteristické napětí mezi univerzálními liberálními 

principy a kolektivním politickým subjektem (národem), jehož prostřednictvím se měly uskutečnit. 

Toto napětí se otisklo jak do samotné formy moderního národního státu, tak i právních základů 

tehdejších evropských státních celků. Tytéž ústavy, které ukotvovaly liberální zásady vložené po první 

světové válce do systému mírových smluv, totiž současně vymezovaly svého suveréna. Většina 

evropských států vytvořených po první světové válce ve střední i východní Evropě v různé míře 

odkazovala jak k „lidu“, tak i k „národu“.1853 Napětí mezi občanským a národním – prostřednictvím 

symbolů nebo odkazů k výkladům minulosti – vymezením představovalo konstitutivní rys 

meziválečného Československa.1854 

 Silný proud dosavadního bádání o první republice proto zaměřoval pozornost na legislativu i 

její praxi týkající se národnostních menšin a souvisejících konstrukcí československého, resp. 

 
1849 I. KOELTZSCH, O. KONRÁD, From “Islands of Democracy” to “Transnational Border Spaces”. 
1850 Např. Z. ŠÍPEK, Cikánská otázka v prvním desetiletí ČSR. 
1851 Nejnověji viz C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 16–26. 
1852 M. MAZOWER, Dark Continent, s. 1–39. 
1853 Tamtéž, s. 4–8. 
1854 V historiografii meziválečného Československa se vedla debata především o výkladu preambule ústavy z roku 
1920. EVA BROKLOVÁ, Politický nebo etnický národ?, Český časopis historický 100/2002, s. 379–394; JAROSLAV 
KUČERA, Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období, 
Český časopis historický 99/2001, s. 548–568. 
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především českého „státního národa“.1855 V této souvislosti badatelé a badatelky upozornili na to, že 

meziválečné Československo lze vnímat jako charakteristickou dobovou liberální demokracii, kde se 

různé (české, německé, slovenské atd.) nacionalistické organizace s různou mírou úspěšnosti snažily 

prosadit vlastní ideály „národní demokracie“ favorizující kolektivní pojetí práv (národů, národností a 

menšin) nad principy individuálních liberálních práv.1856 Pohled do první republiky skrze praxi 

proticikánských opatření v tomto směru významně doplňuje dosavadní bádání o fungování 

meziválečné československé liberální demokracie a tehdejším liberalismu. Jak jsem ukázal 

v jednotlivých kapitolách této práce, „cikáni“ byli prostřednictvím kategorií národa, národnosti či 

menšin vnímáni pouze ve velice omezené míře. Pojmy národ, národnost či menšina totiž umožňovaly 

rozvíjet různorodé varianty kolektivních identit a v dobovém myšlení představovaly nástroj 

emancipace označující historicky aktivní subjekt, který usiloval o vytvoření samostatného národního 

státu či autonomie v rámci existujícího státního celku. 

 V této práci jsem nastínil, že první republika obdobně jako jiné evropské národní státy 

vytvořené na konci první světové války patřila do širší, globální textury dobového kolonialismu, 

souvisejících „symbolických geografií“ (Západu, východní Evropy, Balkánu, Orientu atd.) a 

geopolitických hierarchií. Ve stejném okamžiku, kdy britský liberál James Bryce na počátku 20. let 

prohlašoval demokracii za „přirozenou“ a „normální“ formu vládnutí,1857 státy západní Evropy 

rozšiřovaly svá koloniální panství o bývalé kolonie německého císařství či jiná území, upevňovaly 

neplnoprávné postavení rozmanitých skupin kolonizovaných obyvatel a například Spojené státy 

americké uplatňovaly různé formy segregační politiky.  

 Dominantní úlohu v procesu kriminalizace „cikánů“ během vytčeného časového úseku sehrál 

policejní obraz „metly venkova“. Jeho prostřednictvím již představitelé centrální i lokální exekutivy, ba 

někdy i soudů, habsburské monarchie (Předlitavska) prezentovaly „cikány“ jako takovou skupinu 

obyvatel, již údajně charakterizoval komplexní převrácený systém hodnot. Ten měl zahrnovat bydlení, 

hygienu, sexuální či pracovní morálku anebo rodinné uspořádání, souhrnně označované jako „způsob 

života“, který se měl následně předávat z generace na generaci. V takovém náhledu „cikáni“ 

představovali zcela specifický sociální a psychický typ nacházející se na samotném okraji „lidství“. 

Zastupovali člověka-zvíře, jehož jednání měly ovlivňovat především biologické pochody (pudy). 

„Cikáni“ v tomto směru reprezentovali protipól dobových představ o občanech moderních národních 

společností, jejichž jednání se mělo řídit racionálním kalkulem. 

 Představený policejní obraz výrazným způsobem ovlivňoval přístup bezpečnostních orgánů 

k těm obyvatelům, kteří byli označováni jako „cikáni“. Dobový výraz „metla venkova“ tudíž zahrnoval 

také specifický policejní režim. Poněvadž jeho účel spočíval ve snaze zajistit trvalý dohled, opíral se o 

neustálé detailní kontroly majetku těchto osob a pravidelné razie v jejich obydlích. 

 Časově omezený dosah policejního režimu „metly venkova“ společně s epizodami morální 

paniky dobové úředníky, soudce, experty, ba i politiky vedl k formulování požadavků na legislativní 

řešení „cikánské otázky“. Součást těchto požadavků od počátku 20. století stále častěji na jedné straně 

tvořily internační fantazie, tj. představy o potřebě určité formy internace „cikánů“ za účelem 

snadnějšího a preventivního dosažení trvalého dohledu. Na straně druhé autoři jednotlivých artikulací 

„cikánské otázky“ navazovali na starší osvícenské diskurzy, když zdůrazňovali potřebu přijetí speciální 

politiky asimilace „cikánů“. Začlenění „cikánů“ do moderní národní společnosti racionálně uvažujících 

občanů přitom v důsledku obrazu „metly venkova“ charakteristicky formulovali jako „zcivilizování“, 

přeměnu „cikánů“ v „užitečné“, „produktivní“ členy „lidské společnosti“. 

 
1855 Omezuji se zde pouze na několik významných prací: K. ČAPKOVÁ, Češi, Němci, Židé?; R. PETRÁŠ, Menšiny 
v meziválečném Československu; T. ZAHRA, Kidnapped Souls. 
1856 T. ZAHRA, Kidnapped Souls, s. 253–273. 
1857 JAMES BRYCE, Modern Democracies, I., London 1921, s. 4. 
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 Vznik Československa po první světové válce pro mnohé úředníky, experty i politiky znamenal 

příslib požadovaného moderního legislativního řešení „cikánské otázky“ jakožto problému exekutivy. 

Důraz kladený na kontrast ve způsobu vládnutí oproti dřívější habsburské monarchii legitimizoval jak 

úvahy o potřebě internace a rozmanitých policejních nástrojů prevence ve vztahu k „cikánům“ (např. 

speciální policejní evidenci), tak i požadavky na speciální politiku asimilace těchto obyvatel. Oba prvky 

byly pevně svázány s postupně se formujícími dobovými symbolickými geografiemi Západu a Východu 

v rámci meziválečného Československa. Jestliže internační fantazie a celkově prostředky policejní 

prevence úředníci spojovali hlavně s územím tzv. historických zemí, potřebu politiky asimilace kladli do 

souvislosti se Slovenskem a Podkarpatskou Rusí, které dříve patřily k Uhersku. Ve stejném okamžiku 

však centrální orgány nového státního útvaru došly k závěru, že případné přijetí speciální právní normy 

namířené proti „cikánům“ by mohlo pečlivě budovaný obraz Československa jako demokratického a 

civilizovaného státu, který měl náležet k Západu, spíše ohrozit. 

 Změna a rozšíření policejního režimu „metly venkova“ nastaly až v roce 1927 v podobě zákona 

„o potulných cikánech“. Samotný pojem „potulní cikáni“ vycházel z logiky rozlišování „cikánů“ na 

západě a východě Československa. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi měli vedle „potulných“ žít také 

„cikáni usedlí“, které úředníci, experti i policisté částečně odlišovali od dominantního obrazu „metly 

venkova“. Na „východě republiky“, tj. na symbolickém území charakterizovaném civilizační zaostalostí, 

jež měla pramenit v dřívějším období útlaku většiny tamějšího obyvatelstva (Rusínů), a celkovou 

etnickou roztříštěností obyvatelstva, představovali „cikáni“ specifickou součást populace. Takový 

náhled podporovaly existující a v zásadě pozitivně konotované obrazy „cikánů“. Hudebníci a částečně 

i kováři zastupovali „cikány“, kteří tvořili součást tamní (městské či venkovské) společnosti. 

 Specifický režim „východu republiky“ dále ospravedlňoval vytvoření zcela nových institucí, jež 

měly sloužit k asimilaci, resp. celkovému „zcivilizování cikánů“. Přes původní požadavky státních úřadů 

či policistů však vznikaly pouze jako lokální „experimenty“ a jejich podoba závisela na možnostech 

lokálních úřadů a obecní samosprávy a jejich podpoře. Jednalo se o „cikánské školy“ – vyčleněné, 

segregované třídy pro „cikánské“ děti se speciálním statusem –, které se důrazem na výchovný 

(„civilizační“) prvek podobaly institucím pro „slabomyslné“ žáky a žákyně, tj. pomocným třídám. Jejich 

hlavní cíl spočíval v postupném rozpuštění „cikánské“ odlišnosti. Ten se netýkal pouze jednotlivých dětí 

– žáků a žákyň „cikánských škol“ –, nýbrž celých osad. Vyčleněné třídy ovšem zároveň v různé míře 

sloužily k rozvíjení specifické „cikánské“ identity, která byla navázána především na pozitivní obraz 

„cikánských hudebníků“. 

 Specifický režim výkonu státní moci na Slovensku a Podkarpatské Rusi se dotýkal i forem 

kriminalizace „cikánů“. Ačkoliv policejní režim „metly venkova“ se i na „východě republiky“ projevoval 

pravidelnými raziemi v „cikánských táborech“, jak byly běžně nazývány romské osady, ba i jednotlivá 

obydlí, jejich výsledkem nemělo být primárně vyhánění „cikánů“ na území sousedních správních 

jednotek (politických okresů). Prostřednictvím institutu domovského práva se je místní státní orgány 

namísto toho snažily pevně připoutat k těm obecním samosprávám, na jejichž územích žili. 

S takovýmto „smířením“ se s „cikánským elementem“, jak daný náhled nazval vysoký český úředník 

vyslaný na východní Slovensko během 20. let, rovněž souvisel i přístup československých soudů. 

Skutečnost, že „cikáni“ byli považováni za součást celkové populace „východu republiky“, se promítla 

do zmírňování trestů či do odkladů nástupů v případě trestů vězení. Soudci v tomto ohledu akcentovali 

„bídu“ nebo „zanedbanou výchovu“ odsouzených. Také vytváření speciálního policejního registru 

„potulných cikánů“ v meziválečném Československu mělo na Slovensku a Podkarpatské Rusi 

specifickou podobu. Registrace relativně malého počtu „cikánů“ v důsledku rozlišování mezi 

„potulnými“ a „usedlými“ nakonec vedla i k nespokojené reakci centrálních orgánů. Ty během 30. let 

tlačily na lokální bezpečnostní orgány, aby do registru zahrnuly i „domněle usedlé cikány“, resp. 

všechny „cikány“, kteří se byť jen potenciálně mohli vzdálit ze své domovské obce. 
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 Situaci v českých zemích naopak charakterizovala značná kontinuita v praxi proticikánských 

opatření. Lokální státní orgány zejména v Čechách praktikovaly policejní režim „metly venkova“ a 

novou legislativní normu využívaly k širokému „čištění“ regionů od „cikánů“. Snaha podchytit a 

registrovat co největší počet „příslušníků cikánského kmene“, jak uváděli čelní představitelé 

československého četnictva, kráčela ruku v ruce s jejich „znepokojováním“, tj. vyháněním mimo 

hranice jednoho politického okresu. 

 Asimilace zde nabývala dvojí podoby. V prvé řadě se jednalo o pokračování dlouhodobého 

procesu zneviditelňování „cikánské“ odlišnosti, tj. jakési „přirozené“ asimilace, jež měla kořeny 

v osvícenských politikách habsburské monarchie. Českoslovenští úředníci, četníci i experti hovořili o 

„míšení“, jež v tomto směru nabývalo pozitivní konotace. Druhý typ asimilace se týkal jen velice 

omezeného množství „cikánů“ a podobně jako „cikánské školy“ na Východě byl vnímán jakožto 

specifický „civilizační experiment“. Jednalo se o praxi odebírání dětí z rodin označených za „potulné 

cikány“ a jejich následnou převýchovu ve speciálních zařízeních pro „úchylnou mládež“ či ve 

„spořádaných rodinách“. Tato násilná forma asimilace cílila na jednotlivé děti, které českoslovenští 

úředníci vytrhávali z údajně nevhodného prostředí. Namísto jejich „mravní zkázy“ pak orgány usilovaly 

o jejich „nápravu“ v „užitečné“ a produktivní členy „lidské společnosti“. 

 Jestliže na „východě republiky“ dominovala představa spíše „usedlých cikánů“ jakožto 

specifické součásti tamní společnosti, kterou upevňovaly tradiční pozitivně konotované obrazy 

„cikánů“, na Západě se představa „cikánů“ jako „potulných kočovníků“ promítala nejen do forem 

kriminalizace i asimilace těchto obyvatel, nýbrž také do jejich obranných strategií. Na jedné straně 

spojování „cikánství“ s „kočovným způsobem života“ vedlo k tomu, že provozovatelé specifických 

kočovných živností usilovali o zformování kolektivních organizací na profesním základě. Aby státní 

orgány uznaly jejich status „řádných živnostníků“ a uchránily je před dopady kriminalizace „kočovníků“ 

jako takových, vyvíjely prostřednictvím vytvořených organizací tlak na centrální státní orgány. Na 

straně druhé pak Romové a Sintové usilovali o zneviditelnění své etnické identity a tím o vlastní 

zneviditelnění coby „řádných“ kočovných živnostníků. 

 Zatímco režim „metly venkova“ souvisel se symbolických prostorem „historických zemí“ 

(Západu), na „východě republiky“ československá administrativa vůči „cikánům“ uplatňovala primárně 

civilizačně-nápravný režim, v jehož rámci hrála významnou úlohu dobová kategorie „rasy“. Ta 

obsahovala příslib asimilace „cikánů“ do „spořádané“ a produktivní společnosti občanů. Zatímco na 

Východě představovala „rasa“ spíše dynamický prvek, na Západě sloužila k zafixování „cikánské“ 

odlišnosti v podobě biologických a genealogických údajů. Určitou dynamiku nabízel naopak obraz 

„metly venkova“, který alespoň v abstraktní rovině připouštěl, že ne všichni Romové a Sintové museli 

spadat do široké policejní nálepky „cikánů“, kam měli náležet také „po cikánsku žijící“ obyvatelé. Na 

„východě republiky“ ovšem obraz „metly venkova“ představoval spíše statický protipól civilizačně-

nápravného režimu. Sloužil ke stabilizaci takových představ o „cikánech“ jakožto obyvatelích Slovenska 

a Podkarpatské Rusi zcela rozdílných od „spořádaných občanů“. 

 „Rasa“ se ovšem výrazně promítla také do praxe policejního registru „potulných cikánů“, který 

podle četnických statistik v době první republiky zachycoval pouze nepatrné množství „necikánů“. 

Významným efektem zákona „o potulných cikánech“ proto byla celková racializace („zrasovění“) 

dobové kategorie „cikánů“. Přes konstatovanou dominanci „rasových“ kritérií ovšem dobový 

legislativní pojem „potulní cikáni“ stále zahrnoval i sociální vymezení („po cikánsku žijící“). Dynamika 

„cikánství“ mezi „rasou“ a „způsobem života“ měla důležitý význam pro vývoj během Protektorátu 

Čechy a Morava. 

 I v první republice hrály důležitou roli jak specifické „symbolické geografie“, jež formovaly 

rozmanité „civilizační“ hierarchie mezi jednotlivými částmi Československa i celými skupinami obyvatel 

a legitimizovaly odlišné režimy státní administrativy, tak i dobová kategorie „rasy“. Racializace 

„cikánství“, dynamika legislativní kategorie „potulných cikánů“ v závislosti na geograficko-
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symbolickém prostoru či příslušnost československého, resp. českého národa k vyspělému Západu 

prostřednictvím „bělošství“, tvoří některé z těchto souvislostí. Představovaly různorodé způsoby toho, 

jak bylo Československo zahrnuto do dobového globálního koloniálního systému nejen na úrovni 

populární kultury či expertizy, ale rovněž výkonu státní správy a v širším kontextu „budování státu“. 

 Namísto chápání zákona „o potulných cikánech“ v podobě neliberální praxe, která by 

kontrastovala s univerzálními principy liberalismu, tudíž lze československou proticikánskou normu 

představit jako svébytný projev politiky i praxe sociálního vyloučení, které úzce souviselo s dobovým 

pojetím liberální demokracie tak jako kolonialismus. Právě na jeho příkladu americký politolog Uday 

Mehta ukázal,1858 jak liberální teoretici i úředníci britského impéria platnost univerzálních principů 

vázaly na jednající politický subjekt, který musel být „antropologicky způsobilý“ a mohl být ustanoven 

jen v určitých podmínkách. Jinak vyjádřeno, univerzální liberální principy se vztahovaly pouze na 

takové subjekty, jež byly rozpoznány jako racionálně jednající. Údajná nezpůsobilost k racionálnímu 

jednání pak v éře liberalismu ospravedlňovala existenci koloniálních držav. 

 Přestože Československo netvořilo koloniální impérium, na základě předložených analýz lze 

obě výše zmíněné složky typické pro liberální strategie vyloučení identifikovat též v souvislosti 

s přístupem československých úřadů k těm obyvatelům, již byli označováni jako „cikáni“. Tímto 

způsobem je namísto jednostranného obrazu liberalismu možné poukazovat na vnitřní provázanost a 

souvislosti mezi politikou a praxí vyloučení a současně politikou a praxí emancipace, s níž je 

liberalismus spojován nejčastěji. 

 Na závěr je třeba zdůraznit, že ačkoliv meziválečné liberální demokracie poskytovaly 

prostředky k vyjádření kolektivních práv primárně těm skupinám, jež se prezentovaly jako národ 

(národní menšina), liberalismus do jisté míry umožňoval artikulovat kolektivní požadavky také 

ženskému hnutí či organizaci bojující za dekriminalizaci homosexuality.1859 

Kontinuity a diskontinuity 
Další důležitou linku této práce tvořila otázka kontinuity a diskontinuity kriminalizace „cikánů“ 

v českých zemích a v Československu. Zejména v první a v poslední kapitole jsem ukázal, že tradiční 

mezníky politických dějin (roky 1918, 1938 a 1939) měly pouze omezený dopad na uplatňování 

proticikánských opatření v meziválečném Československu, v českých zemích v době druhé republiky a 

na území Protektorátu Čechy a Morava. Jako důležitější zlomy na základě analýzy vystupují roky 1927 

(vydání zákona „o potulných cikánech“) a 1940 (aplikace interního nařízení ministerstva vnitra o 

nuceném usazení „cikánů“). Politické změny se do praxe proticikánských opatření promítaly 

zprostředkovaně. Různé formy politických režimů umožňovaly volit odlišné právní prostředky a 

propůjčovaly exekutivě jiné pravomoci. Proměny (státněnárodní) ideologie formovaly dobovou 

imaginaci, a tudíž ovlivňovaly podobu diskuse o „cikánské otázce“. 

 Přestože jsem v práci zviditelňoval též kontinuitu na rovině dobových představ o „cikánech“ 

(např. orientalizující prvky, představy o asimilaci, nápravě a odebírání dětí nejpozději od doby 

osvícenství) i na úrovni požadavků na řešení „cikánské otázky“, je zde třeba zdůraznit, že od nich nelze 

rýsovat přímou spojnici k instituci „cikánského tábora“ (Zigeunerlager), jež vznikla v roce 1942 dle 

nařízení okupačních, nacistických orgánů. Ačkoliv jistý prvek funkce této instituce zachytil v citovaném 

úryvku již „c. k.“ písecký okresní soudce, proces přeměny „cikánského tábora“ z vymezeného místa 

k táboření „cikánů“ na okraji obcí v instituci nucené koncentrace nebyl v žádném případě přímočarý. 

Samotné představy o speciálních táborech pro „cikány“, které jsem zachycoval pod pojmem internační 

 
1858 U. S. MEHTA, Liberal Strategies of Exclusion. 
1859 MELISSA FEINBERG, Elusive Democracy. Gender, Citizenship, and the Limits of Democracy in Czechoslovakia, 
1918–1950, Pittsburgh 2006; JAN SEIDL a kol., Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od 
roku 1867 do současnosti, Brno 2012, s. 105–246. 
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fantazie a které mezi česky hovořícími experty a úředníky cirkulovaly již od počátku 20. století, se od 

sebe výrazně odlišovaly ještě během prvotní fáze Protektorátu Čechy a Morava. V práci jsem přitom 

rekonstruoval jak dynamiku těchto proměn, tak i různé faktory, které ji ovlivňovaly. 

 Z hlediska institucí a celého legislativního komplexu a s ním souvisejících praxí (domovské 

právo, potulka, žebrota, chudinská péče, kočovné živnosti atd.), směřujících mimo jiné i proti 

„cikánům“, lze hovořit o kontinuitě až do roku 1942, tj. do Heydrichovy správní reformy.1860 Zatímco 

v mnohých oblastech výkonu státní správy byla formální „autonomie“ protektorátní správy zcela 

iluzorní a zastiňovala rozhodující roli okupačních orgánů, na poli proticikánských opatření – stejně jako 

v případě například zavádění prvků válečného řízeného hospodářství1861 – zůstala až do počátku roku 

1942 výhradně v rukou českých úředníků a příslušníků bezpečnostních složek. Iniciativa okupačních 

orgánů a stupňující se tlak na prosazení vlastní proticikánské politiky se projevily postupně během první 

poloviny roku 1942. Tehdy docházelo ke sjednocení dosavadní podvojné struktury protektorátních a 

okupačních správních úřadů (např. oberlandrátů1862 a policejních složek) a k systematickému podřízení 

protektorátních úřadů okupačním orgánům. Rozsáhlé strukturální i personální změny však nutně 

nemusely vést pouze ke zmenšování prostoru pro vlastní rozhodování a iniciativu protektorátních 

úředníků či policistů. I v případě reorganizace policejních sborů lze vedle represivního, nacistického 

nátlaku vnímat též různé motivace českých aktérů. V souvislosti s reformou policejního aparátu se 

jednalo například o dlouhodobé spory týkající se dvoukolejnosti a rivality mezi jednotlivými policejními 

složkami (četnictvo a státní policie). Jestliže někteří vysoce postavení příslušníci státní policie 

dlouhodobě usilovali o jejich sjednocení,1863 nařízení o preventivním potírání zločinnosti pak mohli 

vnímat jako krok směrem k větší profesionalizaci a k zavádění moderních kriminalistických postupů a 

nikoliv nutně jako pouhé plnění rozkazu nacistických okupačních orgánů. Sjednocení protektorátních 

orgánů s okupačními mohlo v některých oblastech vést dokonce k posílení rozhodovací autonomie 

protektorátních úřadů.1864 Stejně tak vztahy mezi českými úředníky a dosazenými zástupci okupační 

moci kromě jednoznačného vztahu podřízení a strachu nabývaly také podoby vyjednávání. To platilo 

obzvláště u témat, která okupační moc nevnímala jako klíčová ve vztahu k manifestaci loajality 

protektorátních úředníků, včetně proticikánských opatření.1865 A i přes jednoznačný zlom je možné po 

 
1860 O reformě a celkové změně nacistické okupační politiky viz CH. BRYANT, Praha v černém, s. 135–195; JANA 
MILOTOVÁ, Personální aspekty tzv. Heydrichovy správní reformy, Paginae historiae 1/1993, s. 196–218; TÁŽ, 
Výsledky Heydrichovy správní reformy z pohledu okupačního aparátu, Paginae historiae 2/1994, s. 161–174. 
1861 JAN VONDRÁČEK, Die Rolle die Bezirksämter bei der Implementierung der gelenkten Wirtschaft im Protektorat 
Böhmen und Mähren, in: Úředník slouhou mnoha pánů? Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední 
Evropě 1848–1948, (ed.) Martin Klečacký, Praha 2018, s. 217–236. 
1862 Oberlandráty byly nejnižší orgány nacistické okupační moci v Protektorátu Čechy a Morava, které zajišťovaly 
administrativní úkony ve vztahu k říšským občanům. ZDEŇKA KOKOŠKOVÁ, JAROSLAV PAŽOUT, MONIKA 
SEDLÁKOVÁ, Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé, 
Scriptorium 2019. 
1863 Např. NIKLAS PERZI, „Auch er stand Posten für die Freiheit und Unabhägigkeit Großdeutschlands“: Die 
heimischen (tschechischen) Sicherheitskräfte im Protektorat Böhmen und Mähren im Widerstreit der Loyalitäten, 
in: Krise, Krieg und Neuanfang: Österreich und die Tschechoslowakei in den Jahren 1933–1948, (edd.) Miroslav 
Kunštát, Jaroslav Šebek, Hildegard Schmoller, Berlin 2017, s. 95–118. 
1864 O praktickém posílení autonomie rozhodování protektorátní policie hovoří německý historik Alfons Adam. 
Reforma podle něj dále vytvořila podmínky pro užší spolupráci mezi říšskoněmeckými a českými bezpečnostními 
složkami, např. pro vybudování organizovaného táborového systému (jehož součástí byly také „cikánské“ a 
pracovně-výchovné tábory) na území protektorátu ve spolupráci s gestapem. ALFONS ADAM, Die tschechische 
Protektoratspolizei: Ihre Rolle bei der Verfolgung von Juden, Roma und Tschechen, in: Mittäterschaft in Osteuropa 
im Zweiten Weltkrig und im Holocaust in Osteuropa, (edd.) Peter Black, Béla Rásky, Marianne Windsperger, 
Hamburg 2019, s. 127–148. 
1865 Určitý aktérský vhled do situace uvnitř protektorátní administrativy po reformě v roce 1942 nabízí nejnovější 
publikace Markuse Papeho, která se – bohužel nepříliš jednoznačně – pohybuje na pomezí biografie a edice 
deníků. Pape v ní zachycuje prvorepublikového důstojníka československé armády, který se v roce 1942 stal 
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roce 1942 identifikovat určité prvky kontinuity v praxi kriminalizace „cikánů“: zejména setrvalé napětí 

mezi rasovými a jinými kritérii při označování protektorátních příslušníků za „cikány“.1866 

 Předložená práce dále umožňuje uvažovat o kontinuitách v kriminalizaci „cikánů“ i po skončení 

druhé světové války na území Československa. V květnu 1945 se do jihočeské obce Čížová vrátil Josef 

Růžička. Josef, jeho nejstarší syn Josef a bratr Hynek jako jediní z širší rodiny Růžičků z Čížové přežili 

genocidu Romů a Sintů na území Protektorátu Čechy a Morava. V květnu 1943 před transportem do 

koncentračního tábora v Auschwitz-Birkenau uprchli do lesů v okolí Čížové – do míst, kde se během 20. 

let 20. století měla schovávat „cikánská loupežná banda“ Antonína Fialy a později Jakuba Vrby. Díky 

pomoci ze strany některých obyvatel obce se zde před policejními orgány schovávali až do konce druhé 

světové války. Po roce 1945 se však Josef Růžička setkal se stejným jednáním obecní samosprávy jako 

během 30. let. Noví političtí reprezentanti obce mu odmítli udělit domovské právo v obci, kde žil od 

roku 1929. „Jmenovaný byl sice pronásledován za doby okupace, třeba sám osobně persekován, po 

pádu okupace se opět usídlil v dřevěném domku bez pop. čísla s družkou a několika občany, kteří by si 

opět po určité lhůtě mohli činiti nárok na domovské právo ve zdejší obci, což místní nár. výbor pokládá 

za pádný důvod k zamítnutí přiznání domovské příslušnosti,“ uvedlo vedení obce v červnu 1945.1867 

Rozhodující význam měla formulace o tom, že „chování rodiny jmenovaného se vždy příčilo občanským 

zákonům“.1868 Přestože nadřízený Okresní národní výbor v Písku Josefu Růžičkovi domovskou 

příslušnost do Čížové udělil,1869 obecní představitelé se v únoru 1947 usnesli podat proti tomuto 

rozhodnutí odvolání. Z celkem 30 zastupitelů obce se jen tři hlasování zdrželi. Zbytek, tedy 27 obecních 

zastupitelů, s odvoláním souhlasil. Proti návrhu nebyl žádný.1870 

 Kontinuity z meziválečného období do doby třetí republiky souvisely s obnovou fungování 

původního komplexu proticikánských opatření, z nichž mnohé pocházely ještě z doby habsburské 

monarchie – jako to bylo i v případě institutu domovského práva. V době, kdy obecní zastupitelé malé 

jihočeské obce odmítli přiznat Josefovi Růžičkovi domovskou příslušnost, prováděli příslušníci Sboru 

národní bezpečnosti – jednotného policejního tělesa, které nahradilo dřívější četnictvo a státní policii 

– na celém území Československa soupis „potulných cikánů“ podle zákona z roku 1927.1871 Obnovený 

policejní registr měl na starosti někdejší četník a nyní důstojník Kriminální ústředny v Praze Josef 

Mareš.1872 To znamená stejný muž jako v meziválečném období i po celou dobu Protektorátu Čechy a 

Morava. Zda se daktyloskopování, registrace a druhořadý občanský status dotkly i Josefa Růžičky, se 

mi nepodařilo zjistit. 

 
úředníkem na ministerstvu vnitra a staral se o chod různých internačních zařízení, včetně „cikánských táborů“. 
Z deníkových zápisů Jiřího Letova (do roku 1937 Jiří Sommer) vyplývá, že se kvůli své snaze zlepšit podmínky 
„cikánů“ internovaných v táborech v Letech a v Hodoníně dokonce pohádal se svým nadřízeným důstojníkem SS 
Erwinem Weinmannem. Hádka ovšem neznamenala rázné zakročení proti Letovovi, nýbrž naopak přispěla 
k vytvoření jistého vzájemného respektu a vedla ke zlepšení materiální situace vězňů. MARKUS PAPE, Sólo Jiřího 
Letova. Život důstojníka generálního štábu a experta na lágry podle archivních dokumentů a jeho deníků, Praha 
2019, s. 134–154. 
1866 Např. J. SMLSAL, Holocaust českých a moravských Romů, s. 41–42. 
1867 SOkA Písek, f. AO Nová Ves – Čížová, invent. č. 10, sign. II/D, k. 1, dopis Místního národního výboru Nové Vsi 
– Čížové (14. 2. 1947) a Listina přítomných na schůzi dne 6. 4. 1947. 
1868 Tamtéž. 
1869 Tamtéž, rozhodnutí Okresního národního výboru v Písku (22. 1. 1947). 
1870 Tamtéž, dopis Místního národního výboru Nové Vsi – Čížové (14. 2. 1947) a Listina přítomných na schůzi dne 
6. 4. 1947. 
1871 Např. C. DONERT, The Rights of the Roma, s. 34–45; H. SADÍLKOVÁ, Poválečná historie Romů v Československu 
ve vzpomínkách pamětníků, s. 216–219; TOMÁŠ ZAPLETAL, Přístup totalitního státu a jeho bezpečnostních složek 
k romské menšině v Československu, (1945–1989), Sborník Archivu bezpečnostních složek 10/2012, s. 13–83, zde 
s. 20–26. 
1872 J. MAREŠ, Několik dat o cikánech, Kriminalistika 3/1948, s. 24. 
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 Kontinuity lze sledovat také na rovině artikulací „cikánské otázky“, ba i internačních fantazií. 

Například na poradě centrálních orgánů na počátku prosince 1946 o „zařadění potulných cikánů do 

práce“ se přítomní zástupci a zástupkyně shodli na tom, že by bylo pro „potulné cikány“ třeba vytvořit 

„tábory“, resp. „střediska“, kde by byli „soustředěni“.1873 Tentýž úřad, který Josefu Růžičkovi potvrdil 

domovskou příslušnost do Čížové, v prosinci 1946 žádal ministerstvo spravedlnosti, aby existující 

krajské internační středisko v Cerhonicích (několik kilometrů severně od Čížové) určené místním 

„státně nespolehlivým“ Němcům,1874 již čekali na vyhnání do Německa, přeměnilo v „kárné výchovné 

středisko“ (tábor) pro „cikány“.1875 

 Vedle strukturálních či personálních kontinuit sahajících do meziválečného Československa 

však poválečná situace odhaluje spíše ideologické a myšlenkové souvislosti mezi Protektorátem Čechy 

a Morava a třetí republikou.1876 Hlavní motivaci Okresního národního výboru v Písku tvořil nedostatek 

pracovních sil v regionu a z toho plynoucí snaha lokálního orgánu zajistit ekonomice levnou a plně 

disciplinovanou pracovní sílu.1877 Protektorátní český nacionalismus vyjádřený ve vizi „národní 

pospolitosti“ a uskutečňovaný ve státem řízené válečné ekonomice spojovala s představami „lidové 

demokracie“ mimo jiné pracovní povinnost.1878 Ta se měla speciálně vztahovat i na ty obyvatele, kteří 

byli označováni jako „cikáni“, tj. „práce se štítící“ či „asociálové“. „Všichni cikáni budou zařazeni do 

produktivní práce,“ uváděl v tomto směru v listopadu 1946 Zemský národní výbor v Praze.1879 

 Poválečný vývoj kriminalizace „cikánů“ ovšem měl svá specifika nejen v podobě (pracovní i 

rezidenční) migrace Romů ze Slovenska do českých zemí, za níž stál příslib sociálního vzestupu a která 

se rovněž stala předmětem dobové morální paniky.1880 

„V roce 1945, kdy jsem se vrátil z lesů do normálního života, v mém domku jsem nic nenašel a 

ani žádnou náhradu za zmizelé věci jsem nedostal. 

 Moje rodina, která byla odvlečena, se již nikdy z koncentráku nevrátila. Jejich životy 

byly prostě nacisty zničeny. 

 V době revoluce jsem se zúčastnil aktivně na odzbrojování německé armády. 

 Dále jsem se aktivně zúčastnil trestání našich nepřátel [,] a to u lidových soudů jako 

popravčí, proto že nikdo se této funkce nechtěl ujmouti, ale já, kterému byla zničena celá 

rodina, jsem tuto funkci musel už dělat z povinnosti. 

 
1873 NA, f. Zemský úřad Praha – sociální, zdravotní a veterinární záležitosti, odd. XV-2, kmenové číslo 82/47, k. 773, 
zápis o poradě konané dne 28. listopadu v ministerstvu sociální péče o zařadění potulných cikánů do práce. 
1874 K fungování střediska v Cerhonicích viz MICHAEL SEKYRKA, Všední den v internačním táboře Písek-Cerhonice, 
Diplomová práce na Pedagogické fakultě JČU, České Budějovice 2007. 
1875 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1541, sign. III/9, k. 967, dopis Okresního národního výboru Písek 
(28. 12. 1946). 
1876 K tomu např. M. SPURNÝ, Nejsou jako my, s. 237–285. 
O kontinuitě proticikánských opatření v poválečném Maďarsku viz ESZTER VARSA, “The Final Solution of the 
Gypsy Question:” Continuities in discourses about Roma in Hungary, 1940s–1950s, Nationalities Papers 45/2017, 
s. 114–130. 
Obecněji ke kontinuitám mezi druhou světovou válkou, poválečnými státními útvary ve východní Evropě a 
formováním komunistických diktatur viz JAN GROSS, War as Revolution, in: The Establishment of Communist 
Regimes in Eastern Europe, 1944–1949, (edd.) Norman Naimark, Leonid Gibianskii, Oxford 1997, s. 17–39. 
1877 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1541, sign. III/9, k. 967, dopis Okresního národního výboru Písek 
(28. 12. 1946). 
1878 K ideologii „lidové demokracie“ viz CHRISTIANE BRENNER, Mezi Východem a Západem. České politické 
diskurzy 1945–1948, Praha 2015. 
1879 SOkA Písek, f. OÚ Písek, invent. č. 1541, sign. III/9, k. 967, oběžník Zemského národního výboru v Praze 
(1. 11. 1946). 
1880 Např. H. SADÍLKOVÁ, Poválečná historie Romů v Československu ve vzpomínkách pamětníků; M. SPURNÝ, 
Nejsou jako my, s. 238–247. 
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 V roce 1946 jsem se odstěhoval do pohraničí. Zde jsem se opět oženil a mám opět čtyři 

děti. 

 Zde jsem zastával několik veřejných funkcí [,] a to například jako místopředseda MNV 

v Korunní, v závodě Kyselka velitelem milice a ve straně jako pokladník. 

 Manželka pracuje ve straně jako pokladnice v závodě Kyselka.“1881 

Toto retrospektivní líčení Josefa Růžičky z počátku 50. let ilustruje právě nové možnosti sociální 

mobility, které se Romům a Sintům otevřely po skončení druhé světové války a v souvislosti 

s osidlováním pohraničí v českých zemích. Ideologie i praxe „lidové demokracie“ tak sice úředníkům a 

policistům také umožňovala artikulovat rozmanité internační fantazie, ale nově zejména 

v komunistickém pojetí i kolektivní zájmy samotných Romů a Sintů. To dokládají snahy o založení 

vlastních organizací na samém počátku komunistické diktatury v Československu.1882 

 Načrtnuté kontinuity, případně i diskontinuity, se však týkaly právě prostoru českých zemí. Na 

Slovensku panovala vzhledem k odlišnému vývoji během druhé světové války poněkud jiná situace.1883 

Platí-li o Romech a Sintech z českých zemí, že jejich zkušenosti s genocidou se výrazně různily 

v závislosti na takových faktorech, jako byla migrace v důsledku mnichovské dohody, místo (region), 

kde v době války žili, a sociálně-ekonomické postavení ve společnosti, v případě Romů ze Slovenska lze 

konstatovat to samé. Nejpodstatnější rozdíl oproti českým zemím spočíval v tom, že pronásledování 

mělo velice regionálně specifický charakter a samotná genocida se dotkla jen některých Romů během 

posledních dvou válečných let. Počáteční postup orgánů nového Slovenského státu vytvořeného 

v březnu 1939 se spíše podobal praxi i plánům z prvotní fáze Protektorátu Čechy a Morava. Větší 

politická autonomie a s ní související volnější integrace Slovenského státu do nacistické válečné 

ekonomiky patrně ovlivnily i vývoj proticikánských opatření. Vzhledem k absenci centrálního 

policejního registru z meziválečného období – na rozdíl od Protektorátu Čechy a Morava1884 – závisela 

identifikace „cikánů“ a následně i jejich kriminalizace především na lokálních státních orgánech a 

obecní samosprávě. Taková situace zesilovala ustavené hranice mezi „našimi“ a „cizími cikány“ a 

přinejmenším potenciálně umožňovala, aby někteří Romové byli vnímáni jako součást národního 

kolektivu. Někteří Romové tak narukovali do slovenské armády a zúčastnili se bojů na východní frontě, 

kde se následně přidávali k československému vojsku v Sovětském svazu. 

 Po celou dobu války pokračovala praxe přesouvání romských osad v rámci katastrů obcí do 

extravilánu. Ruku v ruce s přesuny pak kráčely rozmanité předpisy a nařízení lokálních úřadů, které 

omezovaly pohyb či ekonomické a sociální aktivity „cikánů“ v jednotlivých obcích či regionech. 

Kontinuitu do meziválečného období rovněž dokládají i případy protiromského násilí v podobě „lidové 

spravedlnosti“.1885 Hlavní rozdíl oproti situaci v meziválečném Československu spočíval v pracovní 

povinnosti a uplatnění principů válečné ekonomiky. „Cikány“ tak úřady Slovenského státu vnímaly 

 
1881 VHA, sbírka Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., spis č. 107720 (Růžička Josef, 10342/57), žádost Josefa 
Růžičky (20. 9. 1957). 
1882 V roce 1949 vzniklo „Sdružení československých cigánů“, jehož fungování státní orgány však nepovolily, a o 
rok později také „Svaz československých Cikánů“. Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost 
Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu, (edd.) Helena Sadílková, Dušan 
Slačka, Milada Závodská, Brno 2018. 
1883 V následujícím odstavci vycházím z této sekundární literatury: MILENA HÜBSCHMANNOVÁ, „Po Židoch 
Cigáni“. Svědectví Romů ze Slovenska 1939–1945, I., Praha 2005; KAROL JANAS, Perzekúcie Rómov v Slovenskej 
republike (1939–1945), Bratislava 2010; C. NEČAS, Českoslovenští Romové, s. 94–166. 
1884 „Při rozluce spisů o cikánech, žijících na území Slovenského státu, bylo odevzdáno dne 3. 10. 1940 na výnos 
ministerstva vnitra ze dne 28. 6. 1940, čís. 20.722/1940-12, 23.148 cikánských spisů s příslušnými 
daktyloskopickými kartami,“ referoval v dubnu 1941 vedoucí „cikánské evidence“, četník Josef Mareš. J. MAREŠ, 
Nejnovější poznatky o cikánech, BS 11/1941, s. 103–105, zde s. 105. 
1885 M. STACHOVÁ, Romové ve 30. a 40. letech 20. století na Slovensku, s. 130–132. 
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nejen jako specifickou skupinu zločinců či „cizorodý“ prvek v utvářeném „národním těle“, ale také jako 

levnou pracovní sílu. Mnozí Romové proto měli zkušenost s nucenou prací v pracovních táborech. 

Heterogenitu prožívání druhé světové války těch obyvatel Slovenského státu, kteří byli označováni jako 

„cikáni“, ještě umocnilo Slovenské povstání. Romové se ocitali jak v řadách partyzánů, tak i mezi 

oběťmi odvetných akcí. 

 Přes uvedené značné rozdíly mezi situací v obou nástupnických a více či méně na třetí říši 

závislých státních útvarech dřívějšího Československa lze i na Slovensku sledovat silné kontinuitní 

prvky. Debaty o „cikánské otázce“ a internační fantazie vykazovaly podobnost jak s požadavky z doby 

první republiky, tak i stopy kriminalizace „cikánů“ z doby Slovenského státu. Zejména lokální 

československé orgány na poválečném Slovensku sahaly k obnovení některých zákazů a omezení 

pohybu „cikánů“ z předcházejícího období.1886 „Predsedovia MNV nenavrhujú zobrať do prac. táborov 

len cigáňov teda hlavy cigánskych rodín, ale celú rodinu teda i manželku a dietky, lebo v tom prípade 

keď je do pracovného táboru zobratá len hlava rodiny potom manželka a dietky iba obťažujú obec a 

stálym žebraním potulujú sa z obce do obce za žebraním čo je vo verejnom záujme nežiadúce,“ hlásil 

orgán nového státu v Širokém (okres Prešov) v lednu 1946.1887 Reagoval přitom na širší debatu o roli 

pracovních útvarů, jejichž vznik umožnila Slovenská národní rada v srpnu 1945.1888 Hladký přechod od 

meziválečného Československa přes Slovenský stát k třetí republice lze pozorovat v případě přesunu 

osad.1889 Tato lokální praxe sloužící k zesílení hranic mezi „spořádaným“, národně i občansky 

definovaným společenstvím a „cikány“ byla uplatňována prakticky nezávisle na typu politického 

režimu. 

 Na základě předložené analýzy praxí asimilace v meziválečném Československu lze rovněž 

uvažovat i o kontinuitách na poli převýchovy „cikánských dětí“ od první republiky do počátků 

komunistické diktatury. Instituce „cikánských škol“ zřejmě ovlivnila nejen fungování tzv. školy míru 

v Květušíně, ale i různých vyčleněných či přípravných tříd pro děti „cikánů“ více, než dosavadní 

badatelé a badatelky připouštěli.1890 Komunistická diktatura nicméně zřetelně odhaluje podstatný 

rozdíl poválečného období oproti první republice: výraznou státní intervenci a přebírání kompetencí 

dřívějších polostátních charitativních organizací. Legitimita „lidové demokracie“ a zejména 

komunistického panství v jeho počátku se totiž výrazně odvíjela od schopnosti přetvářet a napravovat 

systémové chyby a nedostatky meziválečného politického uspořádání.1891 Přestože se nejednalo o 

plošný záměr centrálních orgánů, nýbrž o vedlejší efekt vytváření poradních orgánů ve věcech „cikánů“ 

– jako byly od roku 1952 například „cikánské komise“ – do vyjednávání politik namířených na tuto 

skupinu obyvatel začali rovněž aktivně vstupovat sami Romové.1892 

Limity biopolitiky a badatelské výzvy 
Ačkoliv jsem měl dosud možnost prezentovat výhody plynoucí ze zvolené konceptualizace tématu, je 

nezbytné pojmenovat také její limity a slabá místa. 

 Patrně nejviditelnější omezení tvoří pnutí, které pramení z Agambenovy reformulace 

biopolitiky. Ta mi na jedné straně umožnila formulovat poměrně silné teze týkající se forem 

 
1886 A. JUROVÁ, Rómska menšina na Slovensku v dokumentech (1945–1975), Košice 2008. 
1887 Tamtéž, s. 113 (dokument č. 36). 
1888 Tamtéž, s. 80–82 (dokument č. 18). 
1889 Viz tamtéž. 
1890 BARBORA ŠEBOVÁ, „Škola míru“ v Květušíně 1950–1954 (a její pokračování na Dobré Vodě u Prachatic) – 
kritická reflexe v historickém kontextu 50. let, Diplomová práce na Filozofické fakultě UK, Praha 2009; M. SPURNÝ, 
Nejsou jako my, s. 258–262. 
1891 CH. BRENNER, Mezi Východem a Západem; J. RÁKOSNÍK, M. SPURNÝ, 1945: Rekonstrukce státu a společnosti 
na pilířích nacionalismu a socialismu, in: Milníky moderních českých dějin, s. 167–210. 
1892 H. SADÍLKOVÁ, „Sami máme zájem na dořešení problematiky“. Usilování společensky angažovaných Romů 
v poválečném Československu o participaci a sebe-organizaci, in: Aby bylo i s námi počítáno, s. 27–57, zde s. 33. 
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kriminalizace i asimilace „cikánů“ v meziválečném Československu, během druhé republiky i v době 

Protektorátu Čechy a Morava, jež jsem ověřoval a precizoval ve vztahu ke zvoleným pramenným 

stopám. Na straně druhé však biopolitika nenabízí dostatečně jemné nástroje k analýze všech typů 

pramenů. Za nedostatečnou považuji především možnost rekonstrukce aktérství a aktérské 

perspektivy. Takový nedostatek jsem kompenzoval dodatečnými koncepty morální paniky a volněji 

také rezistencí. Jejich prostřednictvím jsem načrtl relativně plastický obraz praxe i vývoje 

proticikánských opatření ve vytčeném období v poměrně širokém geografickém prostoru. 

 Zatímco v případě státních orgánů či zájmových a expertních skupin či jednotlivců lze zachytit 

barvité a různorodé vyjednávání proticikánských opatření a tím snadno předcházet možné představě 

o státu jako uniformním, jednolitém aktéru, obraz jednání a motivací „cikánů“ zůstává fragmentovaný. 

Jeho podoba je závislá na malém množství i omezené škále typů stop, které tito aktéři po sobě 

zanechali ve státní administrativě, publikovaných vzpomínkách či zaznamenaných svědectvích. Nález 

nového souboru pramenů v podobě periodika českých organizací kočovných živnostníků mi sice 

umožnil výrazně doplnit dosavadní představy o heterogenitě „cikánů“, ale disproporci v pramenné 

základně jsem jeho prostřednictvím stejně nepřekonal. 

 Domnívám se, že předložené teze by bylo možné dále zpřesnit či reformulovat mikrohistoricky 

orientovanou analýzou zaměřenou na konstrukce „našich cikánů“ ve vztahu k sociálně-ekonomické 

struktuře a dynamice konkrétní lokality či regionu. Mikrohistorií přitom nemám na mysli pouhý posun 

roviny analýzy, nýbrž takový přístup, který usiluje o zachycení a interpretaci „normální výjimky“; 

situace, jež zprostředkovává nový náhled na vztah mezi běžným jednáním a výjimkou, mezi strukturou 

a aktérstvím.1893 Tímto způsobem by bylo možné zasadit „cikány“, resp. Romy a Sinty do spletité sítě 

lokálních mocenských, ekonomických i sociálních vazeb a lépe kontextualizovat například projevy 

materiální či jiné pomoci konkrétních neromských obyvatel „cikánům“.1894 

  

 
1893 K aplikaci mikrohistorie v moderních dějinách viz CLAIRE ZALC, TAL BRUTTMANN, Introduction. Toward a 
Microhistory of the Holocaust, in: Microhistories of the Holocaust, (edd.) Claire Zalc, Tal Bruttmann, New York 
2019, s. 1–13. 
1894 Potenciál takového výzkumu naznačují již existující studie: M. HAJSKÁ, „Polokočovníci“; LADA VIKOVÁ, Adolf 
Ištvan – romský legionář z Bohusoudova: z bádání nad jeho dopisy, Romano džaniben 25/2018, s. 19–58. 
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