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Ministerstvo kultury

ředitel odboru investic a veřej ných zakázek

V Praze dne ý/ ď) v JÉ/ž

Č.j.: MK 55050/2017 OIVZ

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

na Ministerstvo kultury bylo dne 17. 8. 2017 doručeno Vaše podání se žádostí

o poskytnutí informací podle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím,
ve znění pozdějších předpisů.

Vaše žádost obsahovala 2 části. Část 1) Vaší žádosti Ministerstvo kultury odmítlo

rozhodnutím C.j.: MK 55 045/2017 OIVZ.

V částí 2) žádosti požadujete:

ljalcým způsobem/e doloženo, že zde byl "Romský koncentrační tábor
"

Abych předešel zbytečné budoucí konverzaci: budete muset vyvrátit, že zde byl
shromažďovací tábor pro osoby bez domovské příslušnosti, nikoli podle etnika. není mí známo,
že by se v Protektorátu nacházel nějaký Rom, neobstojí ani Vaše případná námitka, že je to jiný
název pro Cikány. Podle Ottova slovníku naučného je Rom případný jiný název pro Cikána

mužského rodu a v táboře byly iženy.

K části 2) Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.

V Letech u Písku byl 2.8.1942 zřízen Zigeunerlager I ("cikánský tábor I"). Do léta 1943
v něm byly násilím shromažďovány rodiny českých Romů a Sintů, tehdy nazývaných "cikáni".

Klíč k deportaci do tábora byl etnický, vycházel z policejního rozkazu provést 2.8.1942 soupis
"cikánů, cikánských míšenců a osob žijících po cikánsku". Stovky vězňů, především dětí,
v táboře zahynuly. Většina těch, kdo přežili„ byla transportována do tábora smrti Auschwitz-

Birkenau. V Letech měly být přednostně umístěny rodiny Romů, kteří neměli stálé bydliště nebo

zaměstnání. V praxi však rozhodnutí o deportaci záleželo na libovůli místních úřadů.

Od 16.12.1942 podle rozkazu velitele SS Heinricha Himmlera podléhali deportacím všichni

Romové.

Čechy a Morava byly v letech 1939-45 násilně připojeny k Hitlerově "Třetí říši". Okupanti i na

našem území uplatňovali své genocidní plány, založené na zrůdných rasových teoriích. V řadě

l



zemí, včetně ČR, je zpochybňování nacistické genocidy trestným činem. Podrobnější popis

osudu našich Romů najdete například v knize Ctibor Nečas: Holocaust českých Romů, Prostor,

Praha 1999.

Podrobnější informace k problematice nahrazení výrazu "cikáni", případně "Cikáni", který je

dnes považován za urážlivý, výrazem "Romové", Vám mohou podat znalci vývoje českého

jazyka.

S pozdravem

ředitel odboru investic a veřejných zakázek

/

Vážený pan




