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PORAJMOS 
- téměř konečné řešení 
“cikánské otázky” 

Přestože počátky perzekuce romského obyvatelstva 
nejsou spojeny s nástupem nacismu, hrůznou podobu 
jedné z nejničivějších genocid druhé světové války jim dal 
právě nacistický režim rozhodnutími Heinricha Himmlera. 
Půda pro genocidu evropských Romů však vznikala dlouho 
předtím v po staletí živených předsudcích evropských 
národů. Ty se postupně prosazovaly ve společnosti 
a v první čtvrtině 20. století byly protiromské zákony 
běžnou součástí právních řádů mnoha evropských států. 
Na konci 30. let se již tak nelehká situace Romů v Evropě 
prudce zhoršovala a jejich pronásledování se stupňovalo. 
Nacistická politika opírající se o rasové postuláty Romy 
považovala za národ, který měl z území Německa a jím 
ovládané Evropy - stejně jako Židé - zmizet. 



Romům byla odebrána kočovnická povolení 
a zakázán volný pohyb. V Protektorátu 
vznikly dva cikánské tábory - v Letech 
u Písku a Hodoníně u Kunštátu, kam 
začaly být sváženy na základě rasových kritérií 
celé romské rodiny. Jiné nastupovaly rovnou k transportům do 
Osvětimi. Čeští a moravští Romové byli (po neměckých a rakouských) druhou 
nejpočetnější skupinou internovaných a na jejich komunitu dopadlo nacistické 
pronásledování nejničivěji. Z 5500 protektorátních Romů internovaných 
v Osvětimi se po válce vrátilo necelých šest stovek. 

“Zahynula většina dospělých, vymřely celé rodiny a rody, s nimi navždy odešly 
jejich rodinné tradice, zvyklosti, hudba, písně a vyprávění. 
Nebylo je komu předat.” 
(Vlasta Kladivová: Konečná stanice Auschwitz-Birkenau)
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Hodonín 
u KunštátuLety

Osvětim

V Letech u Písku fungoval 
původně kárný pracovní tábor. 
Dozorci byli povoláni z řad českého 
četnictva. Nejprve byli internováni 
odsouzení práce schopní muži 
a Romů byla v táboře menšina. 
Tak tomu zůstalo i poté, co do něj 
začali být umisťováni muži v tzv. 
preventivní policejní vazbě a jeho 
status se změnil na tábor sběrný. 
To znamenalo rapidní zhoršení 
podmínek v táboře - jednak 
přílivem nových vězňů, jednak 
protože začali být oproti předchozí 
praxi zařazováni i práce neschopní 
či nemocní. 

Na základě nacistické politiky 
byl tábor v Letech změněn na 
cikánský, navýšena jeho kapacita, 
odvezeni vězni neromského 
původu a začaly být plošně 
internovány celé rodiny českých 
a moravských Romů. Kapacita 
ovšem byla záhy několikanásobně 
překročena, což mělo tragický 
dopad na již tak velmi špatné 
životní podmínky v něm. 

Katastrofální stravovací 
a hygienické podmínky, 
náročná fyzická práce, 
násilný přístup některých 
dozorců spolu s nemocemi 
měly za následek smrt 
327 vězňů. Nejvíce jich 
zemřelo na následky 
rozsáhlé epidemie tyfu, 
která fakticky spustila 
likvidaci tábora. Převážná 
většina vězňů, kterým se 
podařilo nelidské podmínky 
letského tábora přežít, 
skončila v transportech 
do koncentračního 
tábora Osvětimi.

vesnice Lety místo 
Letského 
tábora

vepřín
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“Průsečíky dějin a osudu”
POTÍRÁNÍ “CIKÁNSKÉHO ZLOŘÁDU” A PLOŠNÁ INTERNACE 
S DEPORTACÍ ROMŮ DO KT

8. prosince 1938 (10. července 1942 vstoupilo v platnost v Protektorátu) vydal říšský 
vůdce SS a šéf německé policie H. Himmler výnos o potírání cikánského zlořádu 
---> prakticky vyžadoval podchycení všech “Cikánů, cikánských míšenců a cikánským 
způsobem kočujících osob”---> 16. prosince 1942  nařizuje říšský vůdce SS a šéf 
německé policie H. Himmler internaci Romů v koncentračním táboře Osvětim II – Březinka 
---> od 1. srpna 1942 byly Lety cikánským táborem, jehož účelem bylo “vyloučit Cikány, 
cikánské míšence a osoby potulující se po cikánském způsobu ze společnosti a vychovat 
je k práci, pořádku a kázni.” ---> 2.-3. srpna 1942 soupis českých a moravských Romů 
(Tag der Erfassung der Zigeuner) ---> podle zvláštních vyhlášek okresních úřadů nesměli 
v těchto dnech Romové opouštět místa svého pobytu a museli se dostavit k soupisu 
na příslušné policejní úřady nebo četnické stanice. ---> dohromady šlo o 5 803 Cikánů 
a cikánských míšenců, 5 108 osob, které „žily cikánským způsobem“ a 948 dalších 
jednotlivců nacházejících se ve věznicích, nemocnicích a jiných podobných zařízeních 
--->  z podchycené populace provedla příslušná oddělení kriminální policie ve spolupráci 
s četnickými pátracími stanicemi výběr „na základě rasy“ (aus dem Wesen der Rasse) 
---> rozřazeni do dvou skupin: větší zůstala na svobodě, ale z tzv. rasově-hygienických 
a biologických důvodů jim byly odňaty občanské průkazy a nahrazeny cikánskými 
legitimacemi, menší skupina byla na základě uvalení preventivní vazby zařazena i se členy 
svých rodin do cikánských táborů. 



V roce 1942 na podzim, to mě bylo 
15 let, naši rodinu po ponižujícím 
policejním soupisu i s našimi obytnými 
vozy čeští četníci donutili cestovat 
neznámo kam. Neřekli nám, kam 
jedeme, proč nás celou tu cestu 
s maringotkou doprovázejí a hlídají 
a ani co s námi bude. Když jsme dojeli 
na místo, zjistila jsem, že je to vlastně 
cikánský tábor, vězení u vesnice Lety, 
místo za vysokým dřevěným plotem 
s ostnatými dráty, přeplněný romskými 
rodinami. Velitel tábora, nějaký Čech 
Janovský nás chtěl hned z počátku 
zastrašit a tak nás přivítal slovy: “Vy 
cikáni, pro vás jsou jen dvě místa, 
tady a v pekle.“ 

---> transporty do koncentračních 
táborů, internace v českých cikánských 
táborech ---> několikanásobně 
překročena kapacita letského tábora 
---> dramatické zhoršení již tak 
špatných životních podmínek 
---> epidemie tyfu



11



Konkrétní osudy
„Odpoledne toho dne svolával nás rozhlas, všechno nás muselo na-stoupit. 
Tam stála šibenice a na ní byla svázaná holka. Byla s námi na tom dříví, 
sbírala si borůvky a zabloudila. Četníci ji hledali a chytli. Když jsme se 
shromáždili, byla tam přivázaná jako Kristus na kříži, byl jsem od ni na čtyřicet 
kroků. Bylo tam hrobové ticho, četníci četli, že se tak stane každému, kdo by 
se pokusil utéci. Táta a máma křičeli, že ona neutekla, ale to nebylo nic platné. 
Bylo ji asi šestnáct let, byla už celá zmodřinovatělá a zakrvácená, vlasy 
měla vyrvané. Jak to doříkali, že to čeká každého, přišel ještě jeden četník 
s bejčákem a dva trestanci, každý měl kus gumy a jeden kbelík s vodou, začali 
ji bít, ona poklesla, potom ji rozvázali a ona se skácela jako pytel. Přitom bylo 
venku asi čtyřicet četníků, koukali po lidech. Když byla na zemi, polili ji vodou, 
ona se vzpamatovala, nechali ji chvíli ležet a pak ji dva pochopové za ruce po 
zemi odtáhli, dali do toho vozu s mřížemi – a už ji nikdo neuviděl.“
 
Josef Serinek, 
bývalý vězeň letského tábora, podařilo se mu utéct a zapojit se do odboje

“Tak to vám dali takový plátěný kalhoty, takovou košili pánskou a na to takovej 
jako sakypak, a tak jsme byli celý dně, esli zima nebo nezima, tak těm to bylo 
jedno. Hlavně u ředitela bylo teplo a policajti měli taky teplo a my jsme neměli 
nic. A jídlo jsme dostávali buď červený zelí, a nebo dvě takový brambůrky, 
knedlík nebo něco takovýho jsme neviděli vůbec, co jsme tam byli.”

Berta Berousková, roz. Richtrová, bývalá vězenkyně



Poloha bývalého tábora

Vepřín
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