
 

 

Tisková zpráva: Národní pedagogické muzeum, Praha a Muzeum romské kultury, Brno – 7. 8. 2013 

PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K UCTĚNÍ OBĚTÍ 

HOLOCAUSTU ROMŮ  18. 8. 2013 

Praha, 6. 8. 2013 – Pietní shromáždění k uctění obětí romského holocaustu se koná v areálu tzv. 

cikánského tábora v Hodoníně (u Kunštátu) v neděli 18. srpna za účasti významných představitelů - 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy, prvního náměstka ministra kultury, zástupců ambasád 

Německa, USA, Polska, aj.  

Letošní pietní shromáždění připomene 70. výročí od okamžiku, kdy byl z tzv. cikánského tábora 

v Hodoníně vypraven nejpočetnější transport romských vězňů do německého vyhlazovacího tábora 

Osvětim II-Březinka. Převážná část Romů z tohoto transportu v Osvětimi zahynula. 

Tento transport navazoval na transport z tábora Lety, kde dne 1. srpna proběhlo rovněž pietní 

shromáždění. 

Pietní shromáždění, jehož program je uveden níže, organizuje brněnské Muzeum romské kultury a 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, které spravuje areál bývalého 

cikánského tábora.  

Tragické osudy vězňů tábora v Hodoníně připomene Památník, jehož vybudováním bylo 

rozhodnutím vlády ČR pověřeno Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. U 

příležitosti pietního aktu bude veřejnosti zpřístupněn zrekonstruovaný vězeňský barák,  doplněný o 

repliku interiéru z doby druhé světové války (pryčny, plechové koryto na umývání apod.). 

 

V prostorách bývalého vězeňského baráku se bude rovněž konat  zajímavá prezentace 

architektonických návrhů z letošní studentské soutěže o dostavbu areálu Památníku  včetně 

návrhu vítěze Richarda Pozdníčka z Fakulty architektury ČVUT, který bude mít možnost podílet se i 

na realizaci dostavby Památníku. Prezentaci soutěžních návrhů zahájí ve 13hod náměstkyně 

ministra školství ing. Eva Bartoňová a ředitelka Národního pedagogického muzea dr. Markéta 

Pánková.  

Návštěva bývalého vězeňského baráku a prohlídka oceněných architektonických návrhů bude možná 

pouze v den konání pietního aktu do 16h.  

 

 



 

Program pietního shromáždění: 

11:00   Mše v areálu tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu  

12:00 Uctění obětí holocaustu u hromadného hřbitova zvaného Žalov  

13:00 Areál bývalého tábora - Památník Hodonín u Kunštátu –setkání s veřejností za účasti ministra 

školství  a vernisáž výstavy nejlepších studentských návrhů na vybudování Památníku v Hodoníně v 

rekonstruovaném vězeňském baráku s interiérem  

14:30  Uctění obětí holocaustu pohřbených na hřbitově v Černovicích  

Pietní shromáždění organizuje: 

Muzeum romské kultury – příspěvková organizace MK pečuje o památná místa spojená s romskou 

historií, jako je hřbitov v Černovicích nebo hromadný hřbitov zvaný Žalov, který je vzdálen jen několik 

metrů od bývalého tzv. cikánského tábora.  

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – příspěvková organizace MŠMT; dle 

usnesení vlády ČR je správcem areálu bývalého tzv. cikánského tábora a je pověřeno vybudováním 

Památníku v místě bývalého tábora.  

Od r. 2013 se pietní shromáždění koná ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou 

J. A. Komenského Praze. Toto muzeum pečuje o dějiny české vzdělanosti a od roku 2012 zahájilo 

budování Památníku v Hodoníně u Kunštátu s expozicí. 

Kontaktní údaje: 

Muzeum romské kultury 
Bratislavská 68, Brno, www.rommuz.cz 
Mgr. Martina Zuzaňáková, vedoucí vztahů s veřejností Muzea romské kultury 
tel. 545 581 206, media@rommuz.cz 
 
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
Valdštejnská 20, Praha 1, www.npmk.cz 
 
PhDr. Markéta Pánková, ředitelka muzea 
tel. 257 530 661, 602 376 195, pankova@npmk.cz 
 
Ing. Pavel Štěpán, koordinátor projektu budování Památníku  
tel. 221 966 439, 774 853 748, stepan@npmk.cz 
 

 

 

 

 

mailto:media@rommuz.cz
http://www.npmk.cz/
mailto:pankova@npmk.cz
mailto:stepan@npmk.cz


 

 

Příloha 1. 

Historie bývalého tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu: 

 

Od 2. 8. 1942 do 1. 12. 1943, kdy byl tábor v Hodoníně u Kunštátu zrušen, zde bylo vězněno celkem 

1396 osob, z nichž 207 zahynulo, nejčastěji na zápal a tuberkulózu plic a na břišní tyfus. Areál 

bývalého tábora sloužil do roku 2009 jako rekreační zařízení. Půdorys tábora je zachován v téměř 

nezměněné podobě. Nedaleko areálu vznikl v místě hromadných hrobů památník, který spravuje 

Muzeum romské kultury. Pod dosud viditelnými terénními vlnami jsou zde od dob tábora uloženy 

ostatky 121 romských mužů, žen a dětí, kteří věznění nepřežili.  

Nacistický teror přežila v českých zemích jen asi desetina z původního romského obyvatelstva.            

Z celkového počtu asi 5000 Romů, kteří byli násilně deportováni do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, 

se po osvobození vrátilo do českých zemí pouze 583 Romů. Genocida českých a moravských Romů      

i německých Sintů žijících na území protektorátu tak byla pravděpodobně jednou z nejdůsledněji 

provedených genocid 2. světové války. Došlo k téměř úplnému vyvraždění těchto historických 

romských skupin. Na území protektorátu i okupovaného pohraničí se dá hovořit o srovnatelné 

intenzitě pronásledování Romů s pronásledováním Židů. 

 

Dnes je areál ve správě Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, které 

zde zřídilo Památník Hodonín u Kunštátu. 

 

 

 

 

 


