VYHLÁŠENÍ KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
LETY U PÍSKU. PAMÁTNÍK HOLOKAUSTU ROMŮ A SINTŮ
V ČECHÁCH
Tisková zpráva ze dne 14. 10. 2019
Muzeum romské kultury ve spolupráci s firmou ONplan připravilo zadání krajinářskoarchitektonické soutěže „Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“.
Předmětem soutěže je hledání optimální podoby památníku a okolní krajiny.
Nad celou soutěží i následným budováním nového památníku převzal záštitu ministr kultury
Lubomír Zaorálek. Česká komora architektů vydala doklad o regulérnosti soutěže.
K soutěži vyjde publikace s kompletním zadáním a vznikly také nové webové stránky
www.novypamatniklety.cz, na kterých jsou k dispozici soutěžní podmínky, veškeré podklady
soutěže, a na kterých budou postupně zveřejňovány informace k aktuálnímu průběhu soutěže.
Lety u Písku jsou jedním z mála památníků na autentickém místě utrpení spojeném s holokaustem
Romů a Sintů v Evropě. Vzpomínka na protektorátní tzv. cikánský tábor i hřbitov jeho obětí byla
dlouho vytěsňována a místo bylo zneuctěno výstavbou a dlouholetou existencí velkokapacitního
vepřína. Po mnohaletých protestech z tuzemska i zahraničí byl vepřín vykoupen státem a místo
předáno do správy Muzea romské kultury, státní příspěvkové organizace. Připravená soutěž je dalším
krokem v proměně tohoto území nejen v důstojné místo piety, ale i na místo pro reflexi všech
generací nad současnými tématy ochrany lidských práv a svobod i společné minulosti a také
společného soužití v současnosti i budoucnosti.
Do přípravy soutěže byla zapojena celá řada aktérů. Od dubna do června tohoto roku proběhlo pět
setkání pracovní skupiny, v které byli zastoupeni kromě pracovníku Muzea romské kultury pozůstalí
po obětech tábora a odborníci různých profesí. Úkolem pracovní skupiny bylo vypracování podkladů
pro zadání krajinářsko-architektonické soutěže. Proběhla také dvě konzultační odpoledne se širším
spektrem aktérů i setkání s obyvateli obce Lety. Na zadání se podílela řada odborníků (historikové,
romisté, muzeologové, architekti aj.) i samotní pozůstalí.
Během července a srpna vznikalo zadání, soutěžní podmínky, doprovodná publikace a webová
prezentace. Proběl také archeologický výzkum, který proběhl na KP Lety a v areálu bývalého vepřína.
Podařilo se lokalizovat hroby obětí letského tábora a odkrýt základy tzv. cikánského tábora. Tyto
nálezy jsou významné nejen z hlediska historického, ale také důležitou informací pro zpracovatele
návrhů.
Nový památník má čtyři hlavní poslání: uctít památku, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi.
Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane
aktivní součástí života společnosti a jejího diskursu.

Kontakt pro média:
Lucie Horáková, MRK, mobil: 775 407 065, e-mail: media@rommuz.cz
Karolína Koupalová, ONplan, mobil: 608 694 929, e-mail: koupalova@onplanlab.com

