Cikáni
CTIBOR

v Hodoníně
NEČAS,

PF UJEP,

u Kunštátu
Brno

v letech

1940—1943

Dokonč

V průběhu
tábor v Hodoníně
u Kunš
července
1942 byl kárný pracovní
zlikvidován.
Součtem
všech měsíčních
přírůstků od srpna 1940 do července
lze konstatovat,
z č
že táborem prošlo za dobu jeho trvání 1271 příslušníků,
Dne 31. července 1942 bylo eskortováno
90 příslušníků
tábora
bylo 158 Cikánů.
Brna a v Hodoníně
kteří se tak stali prv
u Kunštátu
zůstalo jenom 7 Cikánů,
obyvateli cikánského tábora II.
Podle
velitele neuniformované
policie ,,o
protektorátní
‐
výnosu generálního
rání cikánského
zlořádu“
ve
dnech
1.—3.
1942
srpna
soupis
byl proveden
se
cikánském
míšenců
a
osob
Cikánů,
po
způsobu,
cikánských
potulujících
účelem bylo mj. zjistit všechny muže, ženy a děti, kteří nebyli v pevné a užit
2
práci nebo u nichž byly předpoklady
policejní vazby.
pro uvalení preventivní
Těmto cikánským rodinám byl odebrán veškerý jejich majetek, který byl odevz
obcím
veřejnou dražbou.
jejich posledního
‐
pobytu do úschovy nebo rozprodán
notlivcům
se ponechávaly
věci (šatstvo, prádlo, přikrývky,
‐
jenom nejpotřebnější
dobí), pracovní nástroje a nářadí, jakož i příslušné množství potravin na dobu j
24
přepravy do cikánských táborů.
Cikánské
‐
tábory byly zřízeny s platností od 1. srpna 1942 na místě bývalých
táborů.
ných pracovních
Už od 2. srpna 1942, který byl v bezpečnostních
oběžnících označován jako
der Erfassung
der Zigeuner“,
začali proudit do Hodonína
u Kunštátu
jednotl
na časově neomezenou
dobu do tamního c
‐i celé cikánské rodiny, přicházející
oblastí Moravy byli Cikáni soustřeďováni
ského
tábora. Ze vzdálenějších
v don
‐
vací pracovně v Brně, odkud je četnictvo transportovalo
železnicí do Skalice
u Kunštátu.
Cetn
Svit. nebo Nedvědice
a odtud nákladními
auty do Hodonína
Olešnici a v Hodoníně
u Kunštátu
stanice ve Skalici nad Svit., Kunštátě,
měly
četníků
však
nedostatek
průjezdech
transportů postavit asistence, pro
byly
transp
23
četnickou
hlídkou.
motorizovanou
provázeny pouze
Během měsíce srpna r. 1942 bylo do cikánského tábora dopraveno
1214 osob,
celkem 1221 vězňů. I když
7 obyvateli bylo v táboře nakupeno
s dosavadními
ředitelství v Brně
oddělení policejního
‐někteří na základě výnosů kriminálního
puštěni a několik jich zemřelo nebo uprchlo, přesto zůstalo к 31. srpnu 1942 v tá
1053 vězňů, z toho 205 mužů, 287 žen, 89 chlapců ve věku od 10—18 let, 98 dě
ve věku od 10—18 let a 374 dětí mladších 10 let. 26
Uvědomíme-li
si, že tábor mohl umístit nejvýše 300 osob, pak příval cikánsk
rodin zdaleka překročil
se
ubytovací
kapacity.
Nejnaléhavějším
problémem
vězňů. Pro nedostatek
stalo ubytování
musilo ve
příchozích
jiných možností

tábora (č. 1—16),
к nimž byly postupně přistavovány
nové obytné bará
Přístavbou
se zvýšila ubytovací kapaci
izolační barák a příslušenství.
(č. 17—19),
300 až 800 vězňů. 29
tábora, který mohl pojmout místo dosavadních
Stavební rozšíření tábora však nestačilo к ubytování všech vězňů, takže zpočátk
vězňů přesahovala
uby
‐více než dvě třetiny a později jedna třetina soustředěných
‐vací možnosti. Situace se měnila teprve od ledna r. 1943, kdy se počet vězňů p
do Osvětimi,
pouštěním,
‐
transportováním
útěky a úmrtími snížil natolik, že se p
možnostem tábora.
blížil ubytovacím
tábora dopravováni
proto, aby bylo lze
‐Muži, ženy a děti byli do cikánského
loučit Cikány
a vychovat je к práci, pořádk
a cikánské míšence „ze společnosti
a kázni“. Proto platil pro všechny vězně bez rozdílu věku a pohlaví táborový ř
velitele neuniformované
po
protektorátní
‐vydaný jednotným
výnosem generálního
30
cie pro cikánské tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
Podle tohoto řádu podrobovali
vězňové lékařské prohlídc
se nově přicházející
měla se provést jejich osobní očista a desinfekce oděvů a muži byli ostříháni doho
a ženy nakrátko.
táborový oděv, kdežto žená
Teprve pak dostali muži předepsaný
a dětem se ponechalo
mimo táb
pouze ženám pracujícím
jejich vlastní oblečení;
byly přiděleny z táborového skladiště pracovní kalhoty.
Po lékařské prohlídce a ošacení rozdělili vězně do tří skupin: jednu tvořili m
starší 14 let, druhou ženy starší 14 let a třetí děti mladší 14 let. Každá z těchto skup
odděleně přímo v táboře. Jestliže byla pracoviště vzdálena více
byla ubytována
6‐ km od tábora, mohly být pracovní skupiny ubytovány
mimo tábor přímo v b
kosti pracoviště.
Na ubikacích
byl ustanoven vězeňský dohlížecí personál (velitelé světnic, velite
baráků
a dozorkyně nad dětmi), který odpovídal
za kázeň, pořádek a čistotu. P
‐
sonál byl osvobozen
od hrubých prací a všichni vězňové se měli podrobovat
je
z
se řad nepříliš morálně kvalitních vězňů, kteří udržovali
‐nařízením. Rekrutoval
‐ciplínu časem i bitím a násilím. Pro výkon tělesných trestů byla určena dlouhá d
věná lavice, na kterou byl trestaný přivázán
a pak nelidsky zbit. Podle vyprávě
občanů vězňové celý jeden okraj této lavice z vytrpěné bolesti okousa
hodonínských
Budíček začínal v táboře v letním období v 5.00 hodin, v zimním období v 6
hodin, o nedělích a svátcích vždy o hodinu později. Pouze děti do 10 let mohly s
o hodinu déle než dospělí. Po budíčku musili všichni vězňové rychle vstát, umýt
a ustlat pryčny.
Snídaně se vydávala
vězňům, aby se předešlo poruchám
nejprve práceschopným
‐při jejich nástupu do práce. Teprve pak snídali i ostatní vězňové. Jídlo se připrav
valo ve vlastní táborové
kde podle rozkazu velitele tábora vypomáhal
kuchyni,
‐ženy; к těžkým kuchyňským
pracím se mohlo používat i mužů. Kromě těchto
mocníků byl vstup do táborové kuchyně každému jinému vězni zakázán.
Po snídani odcházely jednotlivé
pracovní skupiny na stavbu dálnice, na práci
kamenolomů
nebo na jiné těžké práce mimo tábor. Uvnitř
tábora pak pracova
vězňové v táborových
dílnách
nebo při domácích
pracích,
ženských
pracovníc
se
čištění
dozoru
nad
dětmi
a
používalo při
tábora, praní prádla,
‐skupin
péči o
mocné.
Děti od 10—14 let pomáhaly
v táboře, zatím
pracovním
skupinám pracujícím
mladší děti měla dozorkyně zaměstnávat
drobnými pracovními
úkoly a děti školní
věku pak měla vyučovat asi jednu hodinu denně základům
čtení, psaní a počítán
covního

Po návratu z práce dostali vězňové večeři, měli si dále očistit a opravit o
a obuv a dodržovat nařízeni, týkající se osobní hygieny.
žádné hádky nebo rvačky.
Při vzájemném
styku nesměli vězňové vyvolávat
zakázány karetní hry, hry o peníze a všechny další hry, které by poskytovaly zámin
к
se zakazovalo
pití alkoholických
nápojů a kouření
‐ výtržnostem.
Bezvýjimečně
řečí měla být v tá
voloval velitel tábora jen jako zvláštní výhodu. Hovorovou
němčina, cikánštinu táborový řád nepřipouštěl.
Velmi omezeno bylo spojení vězňů s vnějším světem. Návštěvy a opuštění táb
velitele tábora mohl vězeň jedenk
se zásadně zakazovalo.
Pouze se souhlasem
měsíčně napsat 2 dopisy a přijmout 2 dopisy nebo 1 balík do 3 kg. Korespondenc
i zásilky podléhaly cenzuře a při zjištění závad byly ničeny, pokud neposkytly pod
к disciplinárnímu
nebo trestnímu stíhání.
Večerka
byla stanovena v létě na 21.00 hodin, v zimě na 20.00 hodin, děti
10 let mohly jít spát o hodinu dříve. Po večerce se musila zhasnout všechna sv
a každé porušení nočního klidu bylo trestné.
Provinění
řádu se trestalo osobní důtkou, vynětím z výhod,
proti táborovému
‐
dělením к těžkým nebo nepříjemným
pracim nebo vězením po práci do 30
Velitel tábora mohl dále navrhnout
kriminálnímu
oddělení
ředitel
policejního
v Brně uvalení policejní ochrany při dopadení
uprchlých vězňů, při pokusu o
к útěku, při rušení nočního klidu a při nedodržování
nebo
napomáhání
‐
po
ností. Tomuto
kriminálnímu
oddělení ohlašoval velitel tábora také všechny tre
činy vězňů, spáchané po příchodu do tábora.
Naproti tomu trestné činy spáchané vězni před jejich příchodem do tábora spad
soudů.
pod pravomoc říšských a protektorátních
Pokud nebyla nad táborem
eskortovala
četnická
sta
karanténa,
vyhlášena
v Hodoníně
к okresnímu
nebo к soudům brněnsk
soudu v Kunštátě
provinilce
к výslechům, к hlavním přelíčením i к odpykávání
trestů.
celkem
Podle staniční služební knihy uskutečnilo
u Kunštátu
se z Hodonína
61 vě
к okresnímu
soudu v Kunštátu
takových eskort, jimiž bylo předvedeno
31
a ke krajskému
soudu a německému
zemskému soudu v Brně 2 vězňové.
Do Kunštátu
se převážná většina vězňů (55 mužů a žen) eskortovala
pěšky, t
musila
do K
‐
vycházet z tábora už ve 4.00 hodiny nebo v 5.00 hodin. Vzdálenost
štátu měřila totiž 12 km a vedla kopcovitým
terénem, takže к jejímu překonání
32
zapotřebí při cestě tam i zpět 10 hodin chůze.
Pro dokreslení poměrů je příznačné, že s ženami bývaly do Kunštátu
eskortová
i jejich děti. Proto se okresní soud obrátil na velitele tábora s požadavkem,
aby
eskortách žen z výkonu jejich trestů „nebyly s nimi předváděny
nebo dopravová
33 To ovšem
že mladší děti byly s
‐jejich děti starší 9 měsíců“.
jinak znamenalo,
kami eskortovány do Kunštátu i nadále.
Počet uvězněných mužů, žen i dětí a tím i celkový počet vězňů v táboře prochá
i celkově stále sestupnou
‐neustálým vývojem,
který měl ve všech kategoriích
denci. Nejlepší přehled o tom podávají připojené tabulky:
Převážná
většina vězňů byla do tábora transportována
během srpna 1942,
nově přišlo 1214 osob. V dalších měsících byly už přírůstky nepoměrně
nižší;
nových vězňů přibylo v září 17, v říjnu 43 a v listopadu 8. Za prosinec 1942 a le
1943
zatím údaje nejsou к dispozici. 34 V těchto přírůstcích jsou přitom zahrnuti
‐
ňové, kteří se vraceli do tábora po zmaření svých útěků, popřípadě
po propušt

Počet

31.
30.
31.
30.
31.
31.
28.
31.
30.

a veková

VIII.
1942
IX. 1942
X. 1942
XI. 1942
XII.
1942
I. 1943
II. 1943
III.
1943
IV. 1943

struktura

vůzňů

v cikánském

II

táboře

do 2 let

Děti
od 2—6 let

35

167

254

44

64
65
43
41

115
147
125
122

209
213
202
200

34
34
35
33

od 6—14

let

Mladiství
hoši
dívky

Ženy

Muži

Celkem

52

201

300

1053
998
997
901

50
51
47
47

134
139
114
108

262
268
250
248

868
897
816
799

prošlo téměř 1300 vězňů, kteří však nezůstali internováni všichni stejně dlouhou dob
na základě výnosů krim
‐Jistá část vězňů byla po kratší či delší době propuštěna
táb
nálního oddělení
v Brně. Tímto
ředitelství
způsobem
opustilo
policejního
v srpnu 1942 162 vězňů, v září 1942 69 vězňů, v říjnu 1942 11 vězňů a v listopad
1942 77 vězňů. Údaje o propuštěných
v prosinci 1942 a v lednu 1943 jsou zat
neznámé. 36
к útěků
Podobně
malá část vězňů opustila
tábor ilegální cestou. Podmínky
na vnějších pracovištích,
kde při značně ztíženém dozo
přitom byly příznivější
poskytoval terén větší naději na úspěch než ve střeženém táboře. Přímo z tábora
v noci, kdy vězňové využívali
tmy a prchali p
uskutečňovaly
útěky zpravidla
Zvlášť neobvyklý
prkenný plot přímo do lesa, kterým byl celý tábor obklopen.
útěk
kteří uprchli 23. dubna 1943 z táb
Jindřicha,
‐
Jana a Gabriela
Danielových,
rové nemocnice pouze v košilích, neoblečení a bosí. 37
o
v
v
2
5

informacem
Přesný počet útěků se zatím nepodařilo
zjistit, poněvadž
jedinými
nich zůstávají
rozesílané
stanicí
výzvy к pátrání
po uprchlících,
četnickým
okolí tábora. Podle tohoto neúplného
materiálu víme, že se útěků uskutečnilo
srpnu 1942, 7 v září 1942, 6 v říjnu 1942, 2 v listopadu
1942, 5 v prosinci 194
v lednu 1943, 4 v únoru 1943, 3 v březnu 1943, 5 v dubnu 1943, 6 v červnu 194
v červenci 1943 a 1 v srpnu 1943. Přitom více jak z poloviny skončily tyto útě

dopadením
uprchlíků.
Zdravotní
a tělesný st
poměry v táboře neblaze ovlivňovaly
špatný zdravotní
stravování
a zejména pak koncentrace
v nevyhovujících
vězňů, jejich nedostatečné
ubytovacích
podmínkách.
a zdravotní stav vězňů byl podle výpovědi táborového
lékaře MUDr.
Tělesný
‐
J
sefa Habance
velmi špatný:
neuvěřitelně
„Cikáni
zavšiven
špinaví,
byli nejen
ale
také
čas
stiženi
které
otrhaní, vyhladovělí,
chorobami,
byli
četnými nakažlivými
38
přímo epidemicky se mezi nimi vyskytovaly.“
tuberkulózou
Vězňové
ch
trpěli trachomem,
plic a kostí, pohlavními
‐
nejčastěji
robami, mezi dětmi se šířila onemocnění
spálou, spalničkami,
planými neštovicem
černým kašlem a jednotlivě i záškrtem.
Nadřízené
neutěšené poměry s vážnými obavam
úřady pohlížely na vznikající
vězňů. Ze všech dosp
zpočátku hlavně starostmi o práceschopnost
‐motivovanými
v srpnu r. 1942 do tábora, mohlo pracovat jenom 168 mu
lých vězňů, dopravených
a 94 žen bylo pokročil
a 173 žen, kdežto 94 vězňů bylo trvale к práci nezpůsobilých

šéfovi zdravotní služby na Moravě,
navrhoval
aby alespoň dětem, tehotným že
a‐ kojícím matkám byl povolen příděl mléka. Podle kriminálního
podacího
p
kolu policejního
ředitelství v Brně uvolnil Českomoravský
svaz pro mléko a
41
žádaný příděl mléka teprve až 9. března 1943.
dřevěné baráky vytvořily záhy podmínky
к hromadnému
rozšíření
‐Přeplněné
kažlivých nemocí nejprve mezi dětmi a později i mezi dospělými.
se stala epidemie
břišního
kon
Nejvíce
tyfu, která propukla
nebezpečnou
r. 1942 a počátkem r. 1943 se velmi rychle šířila zvláště mezi dětmi a ženami. P
hlášení ze 14. ledna 1943 bylo v táboře 39 případů této choroby, 2 případy ú
42
all
případů podezřelých z břišního tyfu.
Barák, který dosud sloužil к ubytování
dětí, byl 7. ledna 1943 vyklizen a vši
nemocní a podezřelí v něm byli izolováni. Barák byl spolu s kbelíkovým
záchod
oddělen od tábora tak, aby se vyloučil každý jeho styk s ostatními vězni: ženy,
tu byly určeny za ošetřovatelky,
karanténě
a strava se
podléhaly
nejpřísnější
podávala jenom přes plot, podobně jako se vracelo prázdné nádobí. 43
Kromě
lékaře byl к ošetřování
dosavadního
táborového
ustano
nemocných
lékař MUDr.
Alfréd Mílek a od 19. ledna 1943 bylo zastaveno
dodáv
židovský
•
V
V»
V
»V
r v
✓
ř
1
ft
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veznu do verejne nemocniem pece.
Přes tato opatření se však epidemie šířila dál, a proto byl tábor s platností
17. února 1943 hermeticky
uzavřen. Vězňové
ani dozorčí personál nesměli
opustit a podobně byl bez výjimky zakázán i přístup do tábora všem cizím osob
tábora a strážní zařízení bylo zdokonaleno
tak, aby vyloučilo útěky v
Oplocení
z tábora; při pokusu o útěk měli strážní ihned použít střelných zbraní. 43 Karanté
trvala v podstatě až do likvidace tábora.
Strašlivým výrazem zdravotních poměrů v táboře se stalo vysoké procento úmrtn
vězňů. V době od 26. srpna 1942 do 23. srpna 1943 tu zemřelo celkem 194 vě
Podle měsíců připadala
tato úmrtí 3 na září 1942, 27 na říjen 1942, 23 na listo
1942, 14 na prosinec 1942, 30 na leden 1942, 22 na únor 1943, 34 na březen 1943
na duben 1943, 14 na květen 1943, 6 na červen 1943, 3 na červenec 1943 a 3 na s
1943. 46
Křivka

úmrtnosti stoupala v zimních měsících tak rapidně, že к pohřbívání mrtv
v lednu 1943 v blízkosti tábora nouzový hřbitov, na kterém se
‐byl vybudován
hrobů. 47
váděly pohřby do hromadných
na děti ve věku do 3 let (68) a děti ve věku
Nejvíce
zemřelých připadalo
3—6 let (25), z ostatních věkových kategorií ukončila smrt životy dětí od 6—14
(23), mládeže od 14—18 let (10) i dospělých (68).
listech nejčastěji
zaznamenána
tuberku
Jako příčina smrti byla v úmrtních
sešlost vě
zánět plic (19%),
břišní tyfus (14,9%),
plic a kostí (26,2%),
(12,8 %), katarální zánět střevní sliznice (7,2 %) a spalničky (5,6 %).
Po decimacích,
vyvolaných vysokou nemocností a značnou úmrtností, byli věz
do koncentračního
tábora v Osvětimi.
transportováni
u Kunštátu
navrhoval
do osvětimsk
Velitel cikánského
tábora v Hodoníně
a byli na útěku dopad
transportů
vězně, kteří se pokusili uprchnout
zpravidla
ředitelství v Brně a za
kriminální
oddělení policejního
vypravovalo
‐Transporty
valo do nich kromě Cikánů i další osoby, na něž byla uvalena preventivní
polic
vazba.

leté Anna Paffnerová a Josefa Pupucová, nejmladšími pak osmnáctiletí Jan Maty
a Vlasta Matesová. 48
Druhý hromadný transport byl odeslán 21. srpna 1943 a netvořili jej pouze dospě
‐vězňové, ale prakticky všichni vězňové cikánského tábora. Podle slov táborového l
kaře „asi 80 Cikánů mělo zůstati v táboře. Z těchto však asi polovina nechtěla opusti
své příbuzné a dobrovolně se přihlásila do transportu“. 49
Hodonínští vězňové byli umístěni v tzv. rodinném cikánském táboře v Osvětimi
kde mužům a chlapcům vytetovali na levém předloktí čísla Z-8369 až Z-8701, ženám
a dívkám čísla Z-8997 až Z-9431. 50
Podle věku bylo v tomto likvidačním transportu 10 dětí mladších 1 roku, 32 dě
ve stáří od 2—3 let, 53 dětí ve stáří od 3—6 let a 208 dětí ve stáří od 6—14 let, dá
38 chlapců a 40 děvčat ve věku od 14—18 let, 112 mužů a 185 žen ve věku od 18—60
‐let, 12 mužů a 14 žen starších 60 let a 62 vězňů ženského pohlaví, u kterých se nepo
dařilo podle zachované dokumentace určit věkovou kategorii. V transportu, kter
‐přibyl do Osvětimi z Hodonína u Kunštátu, bylo tedy celkem 711 vězňů, z nichž ne
mladší Jan Didi se narodil 28. března 1943 a Libuše Malíková dokonce 18. dubn
1943.
O dalších osudech hodonínských vězňů v Osvětimi máme jen nepatrné zprávy
Několik málo mužů bylo převezeno do koncentračních táborů v Buchenwaldu (15)
Flossenbriicku
‐
(2) a v Natzweileru (2), podobně jako několik žen do koncentrač
ního tábora v Ravensbrůcku (28). Ostatní bývalí vězňové z Hodonína u Kunštátu
v Osvětimi zůstali, a postupně tu umírali na nakažlivé choroby nebo našli svou sm
v plynových komorách.
‐Odsunem vězňů do Osvětimi končí i truchlivá historie cikánského tábora v Hodo
níně u Kunštátu. V dřevěných barácích zůstalo posledních 39 vězňů, kteří byli p
‐nezbytných odklizovacích pracích předáni kriminálnímu oddělení policejního řed
telství v Brně a tábor tak mohl být 1. prosince 1943 úplně likvidován. 51
*

#

*

Otázka pronásledování moravských Cikánů v období nacistické okupace nebyl
dosud uspokojivě řešena, čas od času se objevují na toto téma jen dílčí publicistické
příspěvky. 52 O nic lepší není ani stav v dosavadních znalostech o táborové internac
‐jíž se zabývaly pouze okrajově tři publikace, které jsou faktograficky neúplné a n
‐přesné. 53 Pokusili jsme se proto nastínit obraz o vzniku, provozu a likvidaci hodo
nínského kárného pracovního a později cikánského tábora, který byl v letech 1940
1943 místem nuceného soustředění moravských Cikánů.
V kárném pracovním táboře II mělo toto soustředění přechodnou podobu a by
motivováno
kriminalitou, ačkoli i tu bychom našli případy, kdy politická správa do
‐
dávala do tábora Cikány, kteří nebyli vůbec trestáni nebo byli nezletilí.
V
‐ cikánském táboře II byly naproti tomu násilně soustřeďovány na časově neome
zenou
dobu celé cikánské rodiny, takže v evidenci nalezneme všechny věkové kate
‐
gorie vězňů, od nemluvňat až po starce. O kriminalitě některých věkových skupi
vězňů tu nemohlo být ani řeči, a proto byla rasová perzekuce maskována snahou p
převýchově Cikánů.
Soustředění části moravských Cikánů v kárném pracovním táboře II a v cikánském
táboře II bylo tedy policejním opatřením, jehož smyslem bylo izolovat cikánské muž
a později i celé cikánské rodiny od ostatní společnosti a zbavit je jejich osobníc
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