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Program vyhlášení
Představení přítomných, dnešní program
Alica Sigmund Heráková, tisková mluvčí Muzea Romské kultury

Slovo ředitelky Muzea Romské kultury
Jana Horváthová, ředitelka Muzea Romské kultury

Příprava a průběh soutěže
Petr Návrat, plánovací kancelář ONplan, organizátor soutěže

Vyhlášení vítězů soutěže
Jana Horváthová, ředitelka Muzea Romské kultury

Představení vítězného návrhu
autoři návrhu na 1. místě

Stanovisko pozůstalých
Čeněk Růžička, předseda Výboru pro odškodnění romského holokaustu 

Hodnocení soutěže porotou
Josef Pleskot, předseda poroty soutěže

Závěrečné slovo
Lubomír Zaorálek, Ministr kultury ČR

Podpora Norského království
Robert Kvile, Velvyslanec Norského království v České republice

Otázky & odpovědi



hodnocení poroty v 2. kole, 20. května 2020, Veletržní palác, NG Praha



Kdo se podílel na přípravě soutěže
pracovní skupina Byla složena ze zástupců pozůstalých, zaměstnanců 

MRK a odborníků.
Aktivně se podílela na tvorbě zadání.

konzultační skupina Širší skupina složená z odborníků různého zaměření, 
zástupců hlavních aktérů, která byla na 2 setkáních 
informována o postupu přípravy soutěže a 
konzultovala zadání soutěže.

obyvatelé okolních obcí Na setkání v Letech u Písku byly nad mapou 
definovány hodnoty, problémy území, očekávání a 
obavy obyvatel 



Průběh soutěže

březen – září 2019 participativní příprava zadání

24. září 2019 ustavující jednání poroty

14. říjen 2019 vyhlášení soutěže

18. listopad 2019 prohlídka místa

do 17. ledna 2020 byly odevzdány návrhy v 1. fázi

6. a 7. únor 2020 porota vybrala 7 návrhů

do 21. dubna 2020 Byly odevzdány návrhy v 2. fázi

20. května 2020 porota vybrala vítěze a udělila ceny



Karolína Koupalová
sekretář soutěže

Petr Návrat 
přezkušovatel soutěžních návrhů

Organizátor soutěže – ONplan lab, s. r. o.
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Igor Marko
Architekt a!urbanista p"sobící v!Lond#n$, kde 

vede ateliér Marko&Placemakers. Dlouhodob$ se 
v$nuje rozvoji m$st s!p%esahem tradi&ních hranic 
architektury a!v$%í, 'e ve%ejn# prostor pot%ebuje sv"j 
p%íb$h a!lidi, kte%í ho vytvá%ejí. Stojí za mnoh#mi 
transforma&ními projekty po celém sv$t$, jako 
je nap%íklad park Northala Fields v!Lond#n$, 
kter# získal mnoho ocen$ní a!je p%íkladem trvalé 
udr'itelnosti s!ú&astí místních obyvatel. Moderuje 
%adu workshop" a!iniciativ na mezinárodní úrovni 
pro organizace jako European Urban Design 
Laboratory Stadslab, Aspen Institute Praha a!r"zné 
architektonické (koly. Jeho práce byla (iroce 
publikována v!Severní Americe, Evrop$ a!Asii.

SEKRETÁ) POROTY

Karolína Koupalová
Vystudovala obor zahradní a!krajiná%ská 

architektura na MZLU, FZ v!Lednici na Morav$. Od 
roku 2009 p"sobila jako m$stsk# architekt odboru 
hlavního architekta v!Pardubicích se specializací 
na m$stskou zele* a!krajinu, pozd$ji vedla odbor 
hlavního architekta. Ze své pozice zavád$la 
metody zapojování ve%ejnosti do plánování 
ve%ejn#ch prostor m$sta, byla sou&ástí projek&ních 
t#m", které úsp$(n$ dovedly k!realizaci 
revitalizace n$kolika ve%ejn#ch prostor a!parku 
Pardubic. Od roku 2017 se jako &len t#mu ONplan 
specializuje na koordinaci a!anal#zu koncep&ních, 
strategick#ch a!územn$ plánovacích dokument" 
m$st i!obcí, na jejich komunikaci s!ve%ejností 
i!jejich aplikaci v!konkrétních rozvojov#ch 
projektech a!na p%ípravu a!organizaci 
urbanistick#ch a!architektonick#ch sout$'í.

P)EZKU+OVATEL SOUT,-NÍCH NÁVRH.

Petr Návrat
Vystudoval V+E v!Praze, Fakulta 

mezinárodních vztah" a!Bartlett School of 
Planning, University College London. V!roce 2014 
zalo'il plánovací kancelá% ONplan, která poskytuje 
komplexní %e(ení a!slu'by v!oblasti revitalizace 
a!rozvoje m$st a!strategického plánování.

V!letech 2013 a' 2016 p"sobil na IPR Praha, 
kde m$l nejprve na starosti ekonomickou &ást 
pra'ského strategického plánu, pozd$ji jako 
nám$stek %editele zavád$l metody zapojování 
ve%ejnosti do plánovacích proces" hl. m$sta, 
vedl p%ípravu Manuálu participace v!plánování 
m$sta schválen# Radou hl. m. Prahy jako 
metodick# podklad. Vyu&uje prostorové plánování, 
ekonomick# rozvoj a!revitalizaci m$st na 
mezinárodní (kole architektury Archip v!Praze.

ODBORNÍCI POROTY

Jan Hauer
Pochází z!rodiny &esk#ch a!moravsk#ch 

Sint". Jeho otec Antonín Hauer p%i(el o!svou 
první rodinu – man'elku Rozálii Burianskou a!d$ti 
Marii, Viléma, Mat$je a!Bertu v!nacistick#ch 
koncentra&ních táborech, sám byl také v$zn$n. 
Matka Jana Hauera Bo'ena Pflegerová p%e'ila 
tzv. cikánsk# tábor v!Letech u!Písku, ale zem%ela 
jí zde narozená t%ím$sí&ní dcerka +t$pánka. 
Dvacet let po válce se Jan Hauer po boku 
svého otce zapojil do vyhledávání informací 
o!osudech sv#ch p%íbuzn#ch, které nikdy 
nepoznal. Dodnes shroma'/uje rodinné fotografie 
a!historické dokumenty. Díky n$mu se v!roce 
2018 mezi badatele dostala kopie n$kolika verzí 
nedokon&eného rukopisu jeho matky Bo'eny 
Pflegerové Návrat ne'ádoucí, ve kterém se na 
konci 80. let 20. stol. sna'ila vyrovnat s!hr"zn#mi 
pro'itky v$zn$ní v!Letech u!Písku a!hodlala podat 
sv$dectví o!t$chto událostech ve%ejnosti. Jan 
Hauer dlouhodob$ pe&uje nejen o!pam$0 své 
rodiny a!spole&enství Sint" 'ijících v!1R, ale 
také bojoval za odstran$ní vep%ína v!Letech a!za 
ve%ejnou p%ipomínku romsk#ch ob$tí holokaustu.

Antonín Lagryn
Pochází ze sintské rodiny. Jeho matka Ilona 

Maria Hauerová p"vodem z!N$mecka pro(la 
koncentra&ním táborem Ravensbrück. Otec 
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Porota soutěže nezávislá část

Josef Pleskot
architekt
předseda poroty

Emílie Rigová
výtvarná umělkyně
místopředsedkyně poroty

Vladimír Sitta 
krajinářský architekt

Rostislav Koryčánek
kurátor MG v Brně

Regina Loukotová 
architektka
náhradník

Igor Marko
architekt a urbanista

náhradník
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P O R O TA  S O U T ! "E

ZÁVISLÍ !LENOVÉ POROTY

Jana Horváthová
Histori"ka a#muzeolo$ka, která v#roce 1991 

spoluzakládala Muzeum romské kultury, tehdy 
je%t& ob"anské sdru$ení, jeho$ je od roku 2003 
'editelkou. Zakládala sbírkové fondy muzea, je 
autorkou 'ady muzejních expozic. Od po"átku své 
odborné práce se zam&'uje na záznamy ústních 
sv&dectví pam&tník( z#'ad p(vodních "esk)ch 
a#moravsk)ch Rom( a#Sint(.

!en&k R($i"ka
Pochází z#rodiny p(vodních ko"ovn)ch 

"esk)ch Rom(. Jeho rodi"e se seznámili a$ 
poté, co jim za války v#koncentra"ních táborech 
zahynuli tém&' v%ichni "lenové jejich rodin. 
Vyr(stal v#prost'edí, kde se o#utrpení jeho 
rodi"( a#dal%ích romsk)ch rodin za války hodn& 
hovo'ilo. V#roce 1991 je ujal vy'ízení nárok( sv)ch 
rodi"( na p'iznání statusu politického v&zn&. 
V#roce 1997 byl Radou star%ích z#'ad tradi"ních 
"esk)ch Rom( a#Sint( pov&'en prosazováním 
oprávn&n)ch nárok( b)val)ch romsk)ch 
v&z*( koncentra"ních tábor( a#poz(stal)ch po 
ob&tech. Je spoluzakladatelem a#p'edsedou 
ob"anského sdru$ení V)bor pro od%kodn&ní 
romského holocaustu v#!R. Byl v(d"í osobností 
boj( za odstran&ní vep'ína v#Letech a#d(stojnou 
p'ipomínku ob&tí tzv. cikánského tábora v#Letech.

Martin Martínek
Zástupce Ministerstva kultury !R, které je 

z'izovatelem Muzea romské kultury. Je vedoucím 
kancelá'e anal)z a#koncepcí. Do roku 2018 p(sobil 

jak vedoucí odd&lení kancelá'e Rady vlády pro 
zále$itosti romské men%iny a#sekretariátu Rady 
vlády pro národnostní men%iny.

NEZÁVISLÍ !LENOVÉ POROTY

Josef Pleskot
Pat'í k#nejv)znamn&j%ím "esk)m architekt(m 

sou"asnosti. Za své realizace získal 'adu ocen&ní 
a#jeho stavby pravideln& reprezentují "eskou 
architekturu i#na mezinárodních p'ehlídkách. 
Vystudoval Fakultu architektury !VUT v#Praze. Od 
roku 1991 vede v#pra$sk)ch Hole%ovicích vlastní 
architektonickou kancelá' AP ATELIER. Tv(r"ím 
pojímáním architektonického v)razu dokázal ve 
sv)ch dílech specifick)m zp(sobem uplatnit 
nejr(zn&j%í architektonické tvarosloví a#'e%it %irok) 
okruh zakázek od rodinn)ch dom( p'es ve'ejné 
stavby a$ po rozsáhlé bytové, administrativní 
"i v)robní areály. Zab)vá se rovn&$ ve'ejn)m 
prostorem a#revitalizací sídli%+.

Vladimír Sitta
Vystudoval Mendelovu univerzitu 

v#Brn& a#za"al p(sobit jako zahradní architekt 
v#!eskoslovensku. V#roce 1979 emigroval nejd'íve 
do N&mecké spolkové republiky a#posléze do 
Austrálie, která je mu dodnes druh)m domovem. 
V#Austrálii zalo$il dv& mezinárodn& p(sobící 
krajiná'ská studia, Terragram a#Room 4.1.3 
s#profesorem Richardem Wellerem. Ob& firmy 
jsou známy sv)mi inovativními návrhy s#v)razn)mi 
vizuálními prvky, které byly ocen&né 'adou 
mezinárodních cen. Od roku 2012 p(sobí také 
na Fakult& architektury !VUT, kde vede ústav 
krajiná'ské architektury. Jeho ateliér klade d(raz na 
stírání hranic mezi disciplínami jako architektura, 
krajiná'ství nebo scénografie a#na sociální aspekt 
krajiná'ské architektury.
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Emilia Rigová
Vystudovala Akademii v#tvarn#ch um!ní 

v$Bánské Bystrici, ateliér Socha a$aplikovaná 
média. Dnes je aktivní um!lkyní a$vysoko%kolskou 
pedago"kou. Je laureátkou Ceny Oskara &epana 
pro mladé slovenské um!lce z$roku 2018 
a$laureátkou Roma Spirit 2018. Hlavními tématy 
jejích d!l jsou kulturní nebo sociální stereotypy, 
alter ego, romská identita a$psychologické stíny.

Rostislav Kory'ánek
&esk# historik um!ní a$kurátor v#stav. 

Ve své práci se zab#vá zejména architekturou 
a$ve(ejn#m prostorem a$jejich spole'ensk#mi, 
kulturními i$politick#mi souvislostmi. Není ale jen 
teoretikem a$pozorovatelem, aktivn! se zasazuje 
o$kultivaci ve(ejného prostoru. V$roce 2001 zalo"il 
architektonick# 'asopis Era 21, kter# se v!nuje 
vztahu v#stavby k$m!stu a$krajin!, moderoval (adu 
diskuzních kulat#ch stol) a$ve(ejn#ch seminá(), 
rovn!" inicioval projekt Brn!nské architektonické 
stezky / Brn!nsk# architektonick# manuál, jeho" 
cílem je propagace a$zp(ístupn!ní brn!nské 
architektury. Jako (editel brn!nského Domu um!ní 
organizoval t(i ro'níky festivalu Sochy v$ulicích. 
V$sou'asnosti je kurátorem architektury a$designu 
Moravské galerie.

NÁHRADNÍCI ZÁVISLÉ &ÁSTI POROTY

Rudolf Murka
Pochází z$rodiny 'esk#ch a$moravsk#ch 

Rom) a$Sint). Jeho otec Rudolf pro%el 
koncentra'ními tábory v$Dachau, Buchenwaldu 
a$Terezín!. Poda(ilo se mu p(e"ít stejn! jako jeho 
bratrovi Antonínovi, kter# utekl z$tzv. cikánského 
tábora v$Hodonín! u$Kun%tátu, a$na svobod! "il 
v$ilegalit! a$aktivn! se zapojil do protinacistického 
odboje na v#chodní Morav! (podílel se nap(. na 

osvobození m!sta Vizovic na za'átku kv!tna 
1945). V$Letech u$Písku 'i dal%ích koncentra'ních 
táborech v$Evrop! zem(eli dal%í rodinn# 
p(íslu%níci z$mat'iny a$otcovi strany. Pan Murka se 
dlouhodob! v!nuje shroma"*ování dokument), 
fotografií a$ve%ker#ch informací t#kajících se 
osud) 'len) jeho rodiny. V$t!chto a$dal%ích 
aspektech dokumentace a$v#zkumu holokaustu 
Rom) a$Sint) spolupracuje s$Muzeem romské 
kultury a$s$dal%ími institucemi a$badateli a$aktivn! 
se zasazuje o$d)stojné p(ipomínání romsk#ch 
ob!tí holokaustu.

Anna Mí%ková
Histori'ka Muzea romské kultury s$odborn#m 

zam!(ením na holokaust Rom) a$Sint). Od roku 
2018 je 'lenkou delegace &eské republiky p(i 
IHRA – Mezinárodní aliance pro pamatování 
holokaustu. Je také hlavní (e%itelkou grantu od 
IHRA na vytvo(ení konceptu expozice pro budoucí 
památník Lety u$Písku.

NÁHRADNÍCI NEZÁVISLÉ &ÁSTI POROTY

Regina Loukotová
Po absolvování Fakulty architektury &VUT 

v$Praze zalo"ila vlastní architektonickou praxi. 
V$pr)b!hu studia strávila semestr na The Oslo 
School of Architecture and Design v$Norsku. Od 
roku 1999 spolupracovala s$architektem Martinem 
Roubíkem, spoluzakladatelem norského ateliéru 
Snoehetta. K$jejich nejv!t%ím úsp!ch)m pat(í 
umíst!ní mezi ocen!n#mi projekty v$sout!"i na 
Velké egyptské muzeum v$Gíze. Model sout!"ního 
návrhu je sou'ástí sbírek Národní galerie v$Praze. 
V$roce 2010 zalo"ila první mezinárodní soukromou 
vysokou %kolu architektury ARCHIP (Architectural 
Institute in Prague), kterou v$sou'asnosti vede.
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Vystudovala Akademii v#tvarn#ch um!ní 
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Igor Marko
Architekt a!urbanista p"sobící v!Lond#n$, kde 

vede ateliér Marko&Placemakers. Dlouhodob$ se 
v$nuje rozvoji m$st s!p%esahem tradi&ních hranic 
architektury a!v$%í, 'e ve%ejn# prostor pot%ebuje sv"j 
p%íb$h a!lidi, kte%í ho vytvá%ejí. Stojí za mnoh#mi 
transforma&ními projekty po celém sv$t$, jako 
je nap%íklad park Northala Fields v!Lond#n$, 
kter# získal mnoho ocen$ní a!je p%íkladem trvalé 
udr'itelnosti s!ú&astí místních obyvatel. Moderuje 
%adu workshop" a!iniciativ na mezinárodní úrovni 
pro organizace jako European Urban Design 
Laboratory Stadslab, Aspen Institute Praha a!r"zné 
architektonické (koly. Jeho práce byla (iroce 
publikována v!Severní Americe, Evrop$ a!Asii.

SEKRETÁ) POROTY

Karolína Koupalová
Vystudovala obor zahradní a!krajiná%ská 

architektura na MZLU, FZ v!Lednici na Morav$. Od 
roku 2009 p"sobila jako m$stsk# architekt odboru 
hlavního architekta v!Pardubicích se specializací 
na m$stskou zele* a!krajinu, pozd$ji vedla odbor 
hlavního architekta. Ze své pozice zavád$la 
metody zapojování ve%ejnosti do plánování 
ve%ejn#ch prostor m$sta, byla sou&ástí projek&ních 
t#m", které úsp$(n$ dovedly k!realizaci 
revitalizace n$kolika ve%ejn#ch prostor a!parku 
Pardubic. Od roku 2017 se jako &len t#mu ONplan 
specializuje na koordinaci a!anal#zu koncep&ních, 
strategick#ch a!územn$ plánovacích dokument" 
m$st i!obcí, na jejich komunikaci s!ve%ejností 
i!jejich aplikaci v!konkrétních rozvojov#ch 
projektech a!na p%ípravu a!organizaci 
urbanistick#ch a!architektonick#ch sout$'í.

P)EZKU+OVATEL SOUT,-NÍCH NÁVRH.

Petr Návrat
Vystudoval V+E v!Praze, Fakulta 

mezinárodních vztah" a!Bartlett School of 
Planning, University College London. V!roce 2014 
zalo'il plánovací kancelá% ONplan, která poskytuje 
komplexní %e(ení a!slu'by v!oblasti revitalizace 
a!rozvoje m$st a!strategického plánování.

V!letech 2013 a' 2016 p"sobil na IPR Praha, 
kde m$l nejprve na starosti ekonomickou &ást 
pra'ského strategického plánu, pozd$ji jako 
nám$stek %editele zavád$l metody zapojování 
ve%ejnosti do plánovacích proces" hl. m$sta, 
vedl p%ípravu Manuálu participace v!plánování 
m$sta schválen# Radou hl. m. Prahy jako 
metodick# podklad. Vyu&uje prostorové plánování, 
ekonomick# rozvoj a!revitalizaci m$st na 
mezinárodní (kole architektury Archip v!Praze.

ODBORNÍCI POROTY

Jan Hauer
Pochází z!rodiny &esk#ch a!moravsk#ch 

Sint". Jeho otec Antonín Hauer p%i(el o!svou 
první rodinu – man'elku Rozálii Burianskou a!d$ti 
Marii, Viléma, Mat$je a!Bertu v!nacistick#ch 
koncentra&ních táborech, sám byl také v$zn$n. 
Matka Jana Hauera Bo'ena Pflegerová p%e'ila 
tzv. cikánsk# tábor v!Letech u!Písku, ale zem%ela 
jí zde narozená t%ím$sí&ní dcerka +t$pánka. 
Dvacet let po válce se Jan Hauer po boku 
svého otce zapojil do vyhledávání informací 
o!osudech sv#ch p%íbuzn#ch, které nikdy 
nepoznal. Dodnes shroma'/uje rodinné fotografie 
a!historické dokumenty. Díky n$mu se v!roce 
2018 mezi badatele dostala kopie n$kolika verzí 
nedokon&eného rukopisu jeho matky Bo'eny 
Pflegerové Návrat ne'ádoucí, ve kterém se na 
konci 80. let 20. stol. sna'ila vyrovnat s!hr"zn#mi 
pro'itky v$zn$ní v!Letech u!Písku a!hodlala podat 
sv$dectví o!t$chto událostech ve%ejnosti. Jan 
Hauer dlouhodob$ pe&uje nejen o!pam$0 své 
rodiny a!spole&enství Sint" 'ijících v!1R, ale 
také bojoval za odstran$ní vep%ína v!Letech a!za 
ve%ejnou p%ipomínku romsk#ch ob$tí holokaustu.

Antonín Lagryn
Pochází ze sintské rodiny. Jeho matka Ilona 

Maria Hauerová p"vodem z!N$mecka pro(la 
koncentra&ním táborem Ravensbrück. Otec 
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náhradník
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7Úvod

JAKÁ JE VIZE MUZEA ROMSKÉ 
KULTURY?
ÚVODNÍ SLOVO !EDITELKY MUZEA ROMSKÉ KULTURY

Hledat !t"stí a#z$stat p%i tom lhostejn& k#utrpení druh&ch je tragick&m 
omylem.

Motto muzea:
„Jsme prostorem pro setkávání kultur.
Otevíráme cesty ke ko"en#m romské identity.
Uchováváme a$zp"ístup%ujeme kulturu a$historii Rom# jako sou&ást sv'tového 
d'dictví.
P"ispíváme k$toleranci a$vzájemnému porozum'ní.
Pro dialog kultur, pro nás.“

Místem pro dialog chceme u&init i$Lety. Sdílení zde pro(it)ch p"íb'h#, dosud 
uzav"en)ch hluboko v$pam'ti Rom#, m#(e b)t nabídnutá ruka k$zahájení tak 
pot"ebné debaty o$spole&ném sou(ití.

Krajina Let# a$jejich okolí je nádherné místo. Místo svázané s$tragick)mi 
lidsk)mi osudy, které na sebe vzaly podobu genocidy. Genocidy, která je a$u( 
v(dycky bude sou&ástí &esk)ch d'jin. Odestát ji nejde, m#(eme jen s$její 
„pomocí“ p"edcházet podobn)m událostem, vzpomínat a$nezapomenout. 
Stovky d'tsk)ch ob'tí místa pak mo(ná nebudou zcela marné, jak se to zdá 
je*t' dnes. Neposkytneme sice u( více út'chy jejich matkám, které pro n' 
kdysi tak truchlily, ale bolestn)m pro(itkem a$pochopením jejich tragédie 
snad pom#(eme sami sob' i$na*im potomk#m, kte"í spole&nou &eskou 
krajinu budou ob)vat.

Lidé zde trpící byli „na*i p#vodní Romové“ a$tato zem', do ní( 
se v't*ina z$nich u( narodila, byla jejich domovem – milovanou vlastí, 
cizinu mnozí z$nich nikdy nevid'li. A$p"esto „se jim to stalo“, tehdy nikdo 
neprotestoval a$dnes zase o$jejich utrpení málokdo ví. V$Letech dostaneme 
p"íle(itost uv'"it tomu, co se u$nás d'lo i$za asistence „na*ich lidí“ nebo 
jejich tichého souhlasu. M#(eme pro(ít katarzi s$proz"ením toho, co se nás 
t)ká a$t'ly na*ich p"edk# vrostlo i$v$nás. M#(eme spole&nou minulost a$dnes 
i$budoucnost otev"ít z$netu*ené perspektivy. A$v$p"ípad' budoucnosti tak 
pozitivn' ovlivnit její podobu.

Jsem sice potomek „na*ich“ Rom#, ale v(dycky jsem se zárove% cítila 
b)t i$kosmopolitní sv'toob&ankou. Ne( jsem si do d#sledku uv'domila hr#zy, 
které za války zdecimovaly m#j rod. I$kv#li „na*im mrtv)m“, po nich( v$rodin' 
z#stala díra a$"ada vy"&en)ch i$nevy"&en)ch otázek, ba i$sebeobvin'ní 
a$úzkost, jsem dnes *+astná, (e mohu b)t „u$toho“ a$p"isp't k$odkr)vání 
událostí „m)ch lidí“ – ,ech# i$Rom#. Ale víru ve sv'toob&anství si ponechám 
i$nadále. A$tak stejn' jako první slovo dávám i$to poslední sv'tovému 
duchovnímu v#dci:

Na!e planeta nepot%ebuje víc úsp"!n&ch lidí. Zoufale pot%ebuje ty, kte%í 
tvo%í mír, lé'í, obnovují, vypráv"jí p%íb"hy a#milují v!e (ivé. Dalajláma.

Jana Horváthová
"editelka Muzea romské kultury
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P O R O TA  S O U T ! "E

ZÁVISLÍ !LENOVÉ POROTY

Jana Horváthová
Histori"ka a#muzeolo$ka, která v#roce 1991 

spoluzakládala Muzeum romské kultury, tehdy 
je%t& ob"anské sdru$ení, jeho$ je od roku 2003 
'editelkou. Zakládala sbírkové fondy muzea, je 
autorkou 'ady muzejních expozic. Od po"átku své 
odborné práce se zam&'uje na záznamy ústních 
sv&dectví pam&tník( z#'ad p(vodních "esk)ch 
a#moravsk)ch Rom( a#Sint(.

!en&k R($i"ka
Pochází z#rodiny p(vodních ko"ovn)ch 

"esk)ch Rom(. Jeho rodi"e se seznámili a$ 
poté, co jim za války v#koncentra"ních táborech 
zahynuli tém&' v%ichni "lenové jejich rodin. 
Vyr(stal v#prost'edí, kde se o#utrpení jeho 
rodi"( a#dal%ích romsk)ch rodin za války hodn& 
hovo'ilo. V#roce 1991 je ujal vy'ízení nárok( sv)ch 
rodi"( na p'iznání statusu politického v&zn&. 
V#roce 1997 byl Radou star%ích z#'ad tradi"ních 
"esk)ch Rom( a#Sint( pov&'en prosazováním 
oprávn&n)ch nárok( b)val)ch romsk)ch 
v&z*( koncentra"ních tábor( a#poz(stal)ch po 
ob&tech. Je spoluzakladatelem a#p'edsedou 
ob"anského sdru$ení V)bor pro od%kodn&ní 
romského holocaustu v#!R. Byl v(d"í osobností 
boj( za odstran&ní vep'ína v#Letech a#d(stojnou 
p'ipomínku ob&tí tzv. cikánského tábora v#Letech.

Martin Martínek
Zástupce Ministerstva kultury !R, které je 

z'izovatelem Muzea romské kultury. Je vedoucím 
kancelá'e anal)z a#koncepcí. Do roku 2018 p(sobil 

jak vedoucí odd&lení kancelá'e Rady vlády pro 
zále$itosti romské men%iny a#sekretariátu Rady 
vlády pro národnostní men%iny.

NEZÁVISLÍ !LENOVÉ POROTY

Josef Pleskot
Pat'í k#nejv)znamn&j%ím "esk)m architekt(m 

sou"asnosti. Za své realizace získal 'adu ocen&ní 
a#jeho stavby pravideln& reprezentují "eskou 
architekturu i#na mezinárodních p'ehlídkách. 
Vystudoval Fakultu architektury !VUT v#Praze. Od 
roku 1991 vede v#pra$sk)ch Hole%ovicích vlastní 
architektonickou kancelá' AP ATELIER. Tv(r"ím 
pojímáním architektonického v)razu dokázal ve 
sv)ch dílech specifick)m zp(sobem uplatnit 
nejr(zn&j%í architektonické tvarosloví a#'e%it %irok) 
okruh zakázek od rodinn)ch dom( p'es ve'ejné 
stavby a$ po rozsáhlé bytové, administrativní 
"i v)robní areály. Zab)vá se rovn&$ ve'ejn)m 
prostorem a#revitalizací sídli%+.

Vladimír Sitta
Vystudoval Mendelovu univerzitu 

v#Brn& a#za"al p(sobit jako zahradní architekt 
v#!eskoslovensku. V#roce 1979 emigroval nejd'íve 
do N&mecké spolkové republiky a#posléze do 
Austrálie, která je mu dodnes druh)m domovem. 
V#Austrálii zalo$il dv& mezinárodn& p(sobící 
krajiná'ská studia, Terragram a#Room 4.1.3 
s#profesorem Richardem Wellerem. Ob& firmy 
jsou známy sv)mi inovativními návrhy s#v)razn)mi 
vizuálními prvky, které byly ocen&né 'adou 
mezinárodních cen. Od roku 2012 p(sobí také 
na Fakult& architektury !VUT, kde vede ústav 
krajiná'ské architektury. Jeho ateliér klade d(raz na 
stírání hranic mezi disciplínami jako architektura, 
krajiná'ství nebo scénografie a#na sociální aspekt 
krajiná'ské architektury.
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ZÁVISLÍ !LENOVÉ POROTY
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Emilia Rigová
Vystudovala Akademii v#tvarn#ch um!ní 

v$Bánské Bystrici, ateliér Socha a$aplikovaná 
média. Dnes je aktivní um!lkyní a$vysoko%kolskou 
pedago"kou. Je laureátkou Ceny Oskara &epana 
pro mladé slovenské um!lce z$roku 2018 
a$laureátkou Roma Spirit 2018. Hlavními tématy 
jejích d!l jsou kulturní nebo sociální stereotypy, 
alter ego, romská identita a$psychologické stíny.

Rostislav Kory'ánek
&esk# historik um!ní a$kurátor v#stav. 

Ve své práci se zab#vá zejména architekturou 
a$ve(ejn#m prostorem a$jejich spole'ensk#mi, 
kulturními i$politick#mi souvislostmi. Není ale jen 
teoretikem a$pozorovatelem, aktivn! se zasazuje 
o$kultivaci ve(ejného prostoru. V$roce 2001 zalo"il 
architektonick# 'asopis Era 21, kter# se v!nuje 
vztahu v#stavby k$m!stu a$krajin!, moderoval (adu 
diskuzních kulat#ch stol) a$ve(ejn#ch seminá(), 
rovn!" inicioval projekt Brn!nské architektonické 
stezky / Brn!nsk# architektonick# manuál, jeho" 
cílem je propagace a$zp(ístupn!ní brn!nské 
architektury. Jako (editel brn!nského Domu um!ní 
organizoval t(i ro'níky festivalu Sochy v$ulicích. 
V$sou'asnosti je kurátorem architektury a$designu 
Moravské galerie.

NÁHRADNÍCI ZÁVISLÉ &ÁSTI POROTY

Rudolf Murka
Pochází z$rodiny 'esk#ch a$moravsk#ch 

Rom) a$Sint). Jeho otec Rudolf pro%el 
koncentra'ními tábory v$Dachau, Buchenwaldu 
a$Terezín!. Poda(ilo se mu p(e"ít stejn! jako jeho 
bratrovi Antonínovi, kter# utekl z$tzv. cikánského 
tábora v$Hodonín! u$Kun%tátu, a$na svobod! "il 
v$ilegalit! a$aktivn! se zapojil do protinacistického 
odboje na v#chodní Morav! (podílel se nap(. na 

osvobození m!sta Vizovic na za'átku kv!tna 
1945). V$Letech u$Písku 'i dal%ích koncentra'ních 
táborech v$Evrop! zem(eli dal%í rodinn# 
p(íslu%níci z$mat'iny a$otcovi strany. Pan Murka se 
dlouhodob! v!nuje shroma"*ování dokument), 
fotografií a$ve%ker#ch informací t#kajících se 
osud) 'len) jeho rodiny. V$t!chto a$dal%ích 
aspektech dokumentace a$v#zkumu holokaustu 
Rom) a$Sint) spolupracuje s$Muzeem romské 
kultury a$s$dal%ími institucemi a$badateli a$aktivn! 
se zasazuje o$d)stojné p(ipomínání romsk#ch 
ob!tí holokaustu.

Anna Mí%ková
Histori'ka Muzea romské kultury s$odborn#m 

zam!(ením na holokaust Rom) a$Sint). Od roku 
2018 je 'lenkou delegace &eské republiky p(i 
IHRA – Mezinárodní aliance pro pamatování 
holokaustu. Je také hlavní (e%itelkou grantu od 
IHRA na vytvo(ení konceptu expozice pro budoucí 
památník Lety u$Písku.

NÁHRADNÍCI NEZÁVISLÉ &ÁSTI POROTY

Regina Loukotová
Po absolvování Fakulty architektury &VUT 

v$Praze zalo"ila vlastní architektonickou praxi. 
V$pr)b!hu studia strávila semestr na The Oslo 
School of Architecture and Design v$Norsku. Od 
roku 1999 spolupracovala s$architektem Martinem 
Roubíkem, spoluzakladatelem norského ateliéru 
Snoehetta. K$jejich nejv!t%ím úsp!ch)m pat(í 
umíst!ní mezi ocen!n#mi projekty v$sout!"i na 
Velké egyptské muzeum v$Gíze. Model sout!"ního 
návrhu je sou'ástí sbírek Národní galerie v$Praze. 
V$roce 2010 zalo"ila první mezinárodní soukromou 
vysokou %kolu architektury ARCHIP (Architectural 
Institute in Prague), kterou v$sou'asnosti vede.
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1. kolo soutěže

41 návrhů

soutěžní týmy 
z 12 zemí, 
3 kontinentů

památníkem se zabývalo 
více než 180 autorů



návrhy došlé do 1. kola



2. kolo soutěže

7 návrhů

5 návrhů z Česka 
2 návrhy ze zahraničí

20. května 2020, Veletržní palác, NG Praha



Kritéria hodnocení návrhů v 2. 
kole soutěže

• architektonická a umělecká kvalita řešení,

• kvalita zasazení památníku do krajiny,

• míra vyjádření námětu památníku, ztvárnění témat památníku a kvalita 
návrhu expozičních prostor,

• míra respektu ke kultuře českých Romů a Sintů,

• ekonomická přiměřenost návrhu z pohledu investičních 
a provozních nákladů a způsobilost návrhu k realizaci po etapách



Autoři návrhů v 2. kole soutěže



Návrh č. 1

Autoři návrhu NICOLAS KOFF, OFFICE OU LTD. 

JOSHUA KIRK

MARCO COLTURI 



Návrh č. 2

Autoři návrhu MARTIN DUBA

PETR ŠINDELÁŘ

TEREZA HAVRÁNKOVÁ

Spolupracující osoby MILADA VORZOVÁ

ALICE BOUŠKOVÁ

DANIELA FENCLOVÁ



Návrh č. 3

Autoři návrhu JAKUB KOPEC – n-1
KLÁRA ZAHRADNÍČKOVÁ
TOMÁŠ DŽADOŇ

Spolupracující osoby PALY PAŠTIKA
LUBOŠ ZBRANEK
LYNDA ZEIN 



Návrh č. 4

Autoři návrhu ANDREA GOVI ARCHITETTO
KAROLINA CHODURA
JOANNA ROZBROJ 
MARTA TOMASIAK 



Návrh č. 5
Autoři návrhu ATELIÉR TERRA FLORIDA v. o. s.

JAN SULZER
LUCIE VOGELOVÁ 

ATELIÉR SVĚTLÍK 
JAN SVĚTLÍK
VOJTĚCH ŠEDÝ
FILIP ŠEFL

Spolupracující osoby ROMAN ČERNOHOUS

PETR KARLÍK 



Návrh č. 6

Autoři návrhu KAREL FILSAK 

ZDENĚK ROTHBAUER

VENDULA BAŽOVÁ

MARTIN BOSÁK 

Spolupracující osoby MARIE KORDOVSKÁ 



Návrh č. 7
Autoři návrhu REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS

BY ARCHITECTS 

TILL REHWALDT

MARKÉTA ZDEBSKÁ

MAREK ŽÁČEK

Spolupracující osoby GARTH WOOLISON

MARKÉTA KUPKOVÁ

MARKÉTA ČÁSLAVSKÁ 



3. cena Autorský tým

ATEANDREA GOVI ARCHITETTO
Karolina Chodura
Joanna Rozbroj
Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



3. cena - ATEANDREA GOVI ARCHITETTO, Karolina Chodura, Joanna Rozbroj, Marta Tomasiak



2. cena

Autorský tým
AUTOŘI
Jakub Kopec
Klára Zahradníčková
Tomáš Džadoň

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY
Paly Paštika
Luboš Zbranek
Lynda Zein



2. cena - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň



2. cena - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň



2. cena - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň



2. cena - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň



2. cena - Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň



1. cena

Autorský tým
ATELIÉR TERRA FLORIDA v.o.s.
Jan Sulzer
Lucie Vogelová
ATELIÉR SVĚTLÍK
Jan Světlík
Vojtěch Šedý
Filip Šefl

SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY
Roman Černohous
Petr Karlík



1. cena - ATELIÉR TERRA FLORIDA, Jan Sulzer, Lucie Vogelová, ATELIÉR SVĚTLÍK, Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl
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1. cena - ATELIÉR TERRA FLORIDA, Jan Sulzer, Lucie Vogelová, ATELIÉR SVĚTLÍK, Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl



1. cena - ATELIÉR TERRA FLORIDA, Jan Sulzer, Lucie Vogelová, ATELIÉR SVĚTLÍK, Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl



Kontakty pro média

ONplan (organizátor soutěže) 
Karolína Koupalová, 724 702 738, koupalova@onplanlab.com 

Muzeum romské kultury (vyhlašovatel soutěže) 
Alica Sigmund Heráková, 775 407 065, media@rommuz.cz 



Krajinářsko-architektonická soutěž 
„Lety u Písku. Památník holokaustu Romů 
a Sintů v Čechách“

vyhlášení výsledků
mezinárodní soutěže
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