
Příloha k pozvánce 

Památník Hodonín u Kunštátu - dokončení stavební části Památníku v Hodoníně u 

Kunštátu v roce 2016 

 

V červenci 2016 byly dokončeny stavební práce v areálu Památníku Hodonín u Kunštátu. 

Kolaudační řízení bude dne 19. 7. 2016. Následně bude realizována stálá expozice v nově 

postaveném objektu, tzv. Infocentru. 

Dne 29. 7. 2016 bude v areálu Památníku uspořádána tisková konference. Tiskové konference 

se zúčastní ředitelka NPMK, zástupci firmy Porr, a.s., členové zastupitelstva obce Hodonín, 

občané Hodonína a zástupci médií. 

 

Historie budování Památníku od roku 2009 

Na základě usnesení vlády č. 589 ze dne 4. května 2009 byly v roce 2009 rozpočtovým 

opatřením z kapitoly Všeobecná pokladní správa převedeny do rozpočtové kapitoly 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) prostředky ve výši 98 556 tis. 

Kč na výkup areálu a realizaci projektu. Památník je budován v bývalém rekreačním středisku 

v Hodoníně, okr. Blansko, které v prosinci roku 2009 odkoupilo od soukromé majitelky 

MŠMT. V prosinci 2011 bylo za archeologického dohledu realizováno odstranění 

nemovitých objektů vytvořených v souvislosti s předchozím rekreačním využitím areálu a 

úprava terénu. 

V roce 2012 předalo MŠMT areál Národnímu pedagogickému muzea a knihovně J. A. 

Komenského (dále jen NPMK), příspěvkové organizaci zřizované MŠMT, která zahájila 

vlastní stavební práce. Po předchozím archeologickém průzkumu místa NPMK realizovalo 

rekonstrukci zachovalého vězeňského baráku (rekonstrukce byla zahájena 30. 5. 2012 a 

dokončena k 19. 8. 2012, tj. ke dni konání každoročního pietního aktu). Výsledkem je objekt 

věrně připomínající podobu jednoho z „baráků“ z doby existence tzv. cikánského tábora, tj. 

z let 1942-1943. Ve vězeňském baráku lze nyní nalézt řadu kopií dřívějšího vybavení. 

V roce 2013 NPMK zorganizovalo studentskou soutěž o ideový návrh dostavby Památníku 

pro studenty fakult architektury českých vysokých škol; jíž se zúčastnilo na 90 studentů s 30 

soutěžními návrhy. Výsledkem byl vítězný ideový návrh Richarda Pozdníčka, jenž byl po 

nezbytném odborném dopracování týmem zkušených projektantů v čele s Ing. arch. Petrem 

Labonkem, CSc. a za dohledu technického dozoru Ing. Radoslava Hoška společností PORR, 

a.s. v letech 2015-2016 realizován a nyní čerstvě dokončen. 

Důležitými předpoklady, aby stavba Památníku vůbec mohla vzniknout, bylo vyřešení řady 

problémů, např. úplné majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům (po 70 

letech existence areálu), získání pozemku pro zřízení odstavné plochy pro vozidla 

návštěvníků, absolvování procesu získávání nezbytných rozhodnutí a povolení, provedení 

všech potřebných průzkumů, úspěšné vypořádání se s úklady zadávání veřejných zakázek atd.  



Výsledkem je areál zahrnující kombinaci dvou dochovaných původních objektů tábora (barák 

dozorců a vězeňský barák), autentického terénního reliéfu a některých dalších původních 

prvků někdejšího tábora s citlivě pojatou novostavbou infocentra (s hlavní expozicí), ve svém 

celku umožňující plnění všech funkcí, které budou na Památník kladeny, a zároveň tvořící 

vhodnou kulisu ke stálé expozici, jejíž realizace bude následovat v druhé polovině letošního 

roku a první polovině roku příštího tak, aby Památník mohl být v druhé polovině roku 2017 

zpřístupněn veřejnosti.  

Památník tak může v budoucnosti hrát důležitou roli jako pilotní vzdělávací centrum o 

tragické historii druhé světové války a 50. letech 20. století. 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ředitelku muzea, paní PhDr. Markétu Pánkovou  

Tel.: 257 533 455, e-mail: pankova@npmk.cz; 602 376 195. 

 

 

Stručná historie pamětního místa v Hodoníně u Kunštátu 

 

Vedle doposud známého tzv. cikánského tábora v Letech u Písku určeného pro české Romy 

nechvalně proslul i sběrný tábor v Hodoníně u Kunštátu, kde byli shromažďováni Romové 

moravští. Hodonínský tábor se však liší tím, že v průběhu své existence byl používán k izolaci 

různých skupin „nepohodlného“ obyvatelstva, které byly ze společnosti vyčleňovány, jak 

vyšlo najevo z prováděných archivních výzkumů. Dá se konstatovat, že tábor v Hodoníně u 

Kunštátu tak svou historií kopíroval československé dějiny – od role kárného tábora, přes 

sběrný, tzv. cikánský tábor, internační středisko pro odsun Němců, tábor nucených prací až po 

socialistickou idylu rekreačního zařízení. 

 

Během druhé světové války se na našem území nacházelo více než dva tisíce míst, kde byli 

vězněni (nejen) českoslovenští občané (sběrné, internační, pracovní či koncentrační tábory). 

Památník po svém dokončení bude především prezentovat smutnou historii Romů v rámci 

českých, resp. československých a evropských dějin. Součástí expozice bude časová osa, do 

které bude vsazena historie tohoto místa v Hodoníně u Kunštátu. 
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