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Představení aktivit kulturního oddělení Velvyslanectví státu Izrael v ČR 
Martina Pospíšilová, kulturní oddělení Velvyslanectví státu Izrael v ČR 

  

Hlavní úkol kulturního oddělení 

Hlavní úkolem je vytváření a řízení kulturních vztahů mezi Izraelem a ČR, distribuce kulturních 

materiálů příslušným organizacím, organizování kulturních akcí, propojování umělců a kulturních 

institucí v Izraeli a ČR s cílem propagovat izraelské umění a kulturu. 

- Popularizace židovského umění – pocházejícího z Izraele 

- Reprezentovat a prezentovat izraelské umění veřejnosti laické i odborné 

Zástupci velvyslanectví pravidelně navštěvují synagogy, hřbitovy a festivaly židovské kultury. 

Izraele, který je z velké části společností přistěhovalců. Jejich umělecké vyjádření proto absorbovalo 

mnoho různých kulturních a společenských vlivů, tradic a inovací. Neustálé hledání kulturní identity se 

projevuje prostřednictvím tvořivosti v širokém spektru uměleckých forem, oceňovaných a užívaných 

mnoha lidmi jako součást každodenního života. 

Kulturní oddělení Velvyslanectví se angažuje a zprostředkovává kontakty v oblasti literatury, hudby, 

divadla, filmu, tance ad. 

Literatura 

- Překlady knih: 

Shmuel Yosef Agnon – držitel Nobelovy ceny za literaturu (1966) 

- Plánované překlady knih:  

Assaf Gavron – Smrt na jazyku, Sajjid Kašua – Sledování změn, Eshkol Nevo – Třetí patro, Saul 

Smilansky – 10 morálních paradoxů 

- Finanční podpora překladu knih 

- Pozvání autora v koordinaci s nakladatelstvím, uspořádání besed, autorské čtení, atd. 

Hudba 

Hudební scéna Izraele je velice bohatá, od tradičních spirituálních zpěvů až po moderní hudbu. Mísí se 

v ní hudební stylů a vlivy od Ethiopie, Středního východu, arabské hudby, soul, classical, rock, jazz, hip-

hop, electronic, alternative, pop and mainstream.  

Nejbližší hudební akce s izraelským zastoupením: 

- Piyut Ensemble – dnes večer 

- Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice – Shalevem Ad El 

- Dirigent Elli Jaffe a Symfonický orchest hlavního města Prahy 

- Victoria Hanna 

- Colours of Ostrava – 3 různé kapely + Meltingpot Tuvia Tenenbom 

Podpora Velvyslanectví Státu Izrael zahrnuje:  

- Finanční dotace na dopravu, ubytování 

- Propagace akce 

- Propojování umělců a institucí 
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Divadlo 

Jedná se o prezentaci současných her izraelských autorů v ČR a hostování izraelských představení. 

Současně hrané divadelní hry v ČR izraelských autorů: 

- Mikve – premiéra 2008 v ND, nyní Městské Divadlo Mladá Boleslav, Divadlo Zlín, divadlo 

Pardubice, divadlo F.X.Šaldy 

- I love Mamma – Městská divadla pražská 

- Tajemství - Městské Divadlo Mladá Boleslav 

- Autorská inscenace Whistle 

- Nový cirkus 

- Přehlídka scénografie PQ 

Moderní tanec 

Moderní tanec je celosvětově uznávaný. Velvyslanectví podpořilo např. představení Batsheva Dance 

Company (1964), představení OCD Love. 

Lidový tanec 

Historicky se zmiňuje o tancích již Bible. Izraelské tance se pochopitelně vyvíjeli primárně v 19. a 20. 

století.  

Nyní je možné vyzkoušet si tyto tance díky aktivitě a nadšení folklorních souborů po celé ČR, které 

pořádají kurzy a workshopy 

Film 

Izraelské filmy jsou pravidelně součástí světových filmových festivalů.  

Velvyslanectví podporuje festival izraelské kinematografie Kolnoa.  

Vizuální umění - malba / design / tisk / fotografie / videoart / grafika 

Jedná se o „všeobjímající“ pojem, zde je možné zmínit představení: 

- Michal Baror v Meeetfactory 

- Užité umění na Designbloku 

- Výstava fotografií – Alex Levac, Haredim 
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Aktivity kulturního oddělení Velvyslanectví Státu Izrael 

Podpora českých kulturních institucích při spolupráci s izraelskými umělci 

• Finanční podpora – česká instituce, která přiváží izraelské umělce do ČR má možnost žádat o 

dotaci z našeho kulturního rozpočtu 

- financování letenek, ubytování atd., záleží na přiděleném rozpočtu 

- zajištění prostoru u našich partnerů nebo jiné zvýhodnění 

• Výměna kontaktů – na obě strany, poskytovat kontakty na kulturní instituce izraelských 

umělcům, vytipovat umělce pro české instituce, vyhledávat kontaktní osoby, propojovat české 

instituce, které již někoho přivážejí, aby o sobě věděli a podělili se o náklady a rozšířili tím 

působnost umělce. 

• Koordinace – v momentě, kdy sem jede izraelské zastoupení na významnou akci, pomáháme 

koordinovat a administrativně zajistit jejich působení – konkrétně PQ. 

• Záštity – jménem velvyslanectví nebo přímo velvyslance poskytujeme záštity nad akcemi 

hodnotného, reprezentativního významu. Zde kromě čistě izraelských aktivit zašťitujeme i 

židovské festivaly. 

• PR – snaha pomoci při propagaci aktivit – přes naše kanály / snaha o zajištění publicity 

v médiích. 

Tvorba vlastních akcí – buď pro širokou veřejnost, typu Svět knihy, seznamujeme širší veřejnost s 

židovskou kulturou z Izraele nebo pro odbornou veřejnost z kulturního prostředí, kde se snažíme 

primárně seznámit odborníky s izraelskou kulturou a vytvořit prostor pro networking. 

- 30 let diplomatických vztahů mezi ČR a Izraelem 

- Projekt Masaryk a svatá země – propojení židovské kultury, historie, Izraele a české 

historie (nyní putuje po festivalech židovské kultury Polná, Boskovice) 

- Výstava fotografií z Izraele Alexe Levaca 

Asistence při tvorbě mezinárodních smluv, které usnadní kulturní výměnu mezi danými státy – 

například Programme of Co-operation in the Field of Education, Science and Culture between the 

Government of the State of Israel and the Government of the Czech Republic for the Years 2016 – 

2019. 

Hlavní cíl je umožnit výměnu a spolupráci mezi institucemi zabývajícími se kulturním dědictví – výměna 

informací, výměnné pobyty odborníků a umělců. 

Sledování české a izraelské kulturní scény – Exposures 

Jedná se o přehlídky izraelské kultury, vždy zaměřená na jeden segment umění, vytipovat vhodné 

kulturní manažery na vyslání, díky exposures zavítal například Gili Yalo tento měsíc do Prahy 

Kontakt 

Martina Pospíšilová   

Tel: +420 233 097 516 

Email: culture@prague.mfa.gov.il 

https://embassies.gov.il/Praha/Departments/Pages/Kulturni-oddeleni.aspx 

 

 

mailto:culture@prague.mfa.gov.il
https://embassies.gov.il/Praha/Departments/Pages/Kulturni-oddeleni.aspx


Sborník ze seminářů „Péče o židovské kulturní dědictví“ 2019 

 

Omnium z.s. / www.omniumos.cz                                       str.6 
 

 
 

 

  



Sborník ze seminářů „Péče o židovské kulturní dědictví“ 2019 

 

Omnium z.s. / www.omniumos.cz                                       str.7 
 

Horská synagoga Hartmanice 
Michal Klíma, Památník Hartmanice, spolek 

 

Historie synagogy v Hartmanicích 

V roce 1881 se Hartmanicko-kundratická židovská obec rozhodla pro stavbu synagogy, která by byla 

místem modliteb pro rozrůstající se židovskou komunitu z Hartmanic a okolí. Od stavitele Georga 

Beywla zakoupila pozemek i s jeho obytným domem, který byl později se synagogou propojen a sloužil 

jako židovská škola a byt rabína (domek napravo od synagogy). Během tří let vznikl objekt s velkorysými 

prostory a specifickými architektonickými detaily.  

Synagoga však sloužila svým účelům jen pětapadesát let. Postupný odliv židovského obyvatelstva do 

větších měst byl následován zabráním Hartmanic Velkoněmeckou Říší. Po příchodu wehrmachtu byly 

ze štítu vytlučeny desky Desatera, synagoga byla zkonfiskována a přestavěna na truhlářskou dílnu. Štít 

nad hlavním průčelím byl stržen, na místě, kde stál aron, byl vybourán vchod na zahradu a vyvýšený 

stupeň pod ním byl srovnán se zemí. Vnitřní prostor synagogy byl vertikálně i horizontálně rozdělen. 

Přepažení lodi příčkou na dvě místnosti a vložení patra na úroveň bývalé galerie zcela zlikvidovalo 

prostorovou charakteristiku svatostánku. 

Necitlivé zásahy se neodehrávaly pouze za války, ale také v  následujících letech, kdy byla budova coby 

německý majetek zkonfiskována (truhlář Ferdinand Pelikan padl ve válce) a němečtí pracovníci 

truhlárny vysídleni. Novým správcem objektu se stal Karel Šimek z Petrovic, taktéž truhlář, který pro 

Pelikana dříve pracoval. Doprostřed chrámové lodi byl vzápětí vestavěn komín, horní části velkých oken 

v severovýchodní fasádě byly zazděny a do celého objektu bylo nainstalováno primitivní elektrické 

vedení. Postupem času se chátrání šindelové střechy řešilo navrstvením eternitu, do přízemních oken 

byly vsazeny mříže. 

Synagogu zbavenou veškeré důstojnosti využíval později podnik Státní lesy a statky a armádě sloužila 

jako sklad pneumatik. Do jejího patra chodili Hartmaničtí hrát ping-pong. O stavbu samotnou se však 

nikdo nestaral, a tak byla v 80. letech “věnována národnímu výboru ke zboření“. Naštěstí k tomu díky 

listopadu 1989 nedošlo. Synagoga byla navrácena Židovské náboženské obci v Plzni a ta ji pro 

nedostatek financí nabídla k odprodeji. Majitel se několikrát změnil, až v roce 2002 zakoupil stavbu 

Michal Klíma, který s myšlenkou na její obnovu založil Občanské sdružení Památník Hartmanice. 

Rekonstrukce synagogy 

Cílem občanského sdružení Památník Hartmanice bylo zrekonstruovat synagogu do podoby, která by 

se co nejvíce blížila původnímu projektu. Katastrofální stav synagogy, stejně jako naprostý nedostatek 

původní dokumentace to však znesnadňovaly. Nejstarším dokladem a dlouho jediným vodítkem pro 

rekonstrukci byla ne příliš zřetelná fotografie z poválečného období. 

Synagogu dělilo po jejím zakoupení od zániku jen pár chvil. Dírami ve střeše do svatostánku pršelo a 

hrozilo jeho zřícení. Díky improvizované dřevěné konstrukci však objekt přečkal další zimu a na jaře 

2004 začala rekonstrukce od jeho nejhůře poškozených částí. 

Byly vyměněny dvě třetiny masivních dřevěných krovů, stržena střešní krytina (eternit i zbytky 

původního šindele), zlikvidovány vestavby a vymýcena dřevomorka, která proměňovala pevné trámy 

na drobící se perník. Následujícím krokem bylo obnovení vnitřních sloupů podpírajících ženskou galerii, 

zavedení kanalizace, vody a elektřiny. 
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V roce 2005 se stavba dočkala dalších úprav. Hartmanický truhlář František Živčák jí pomohl vrátit 

půvab replikami původních dveří, oken a zábradlí, na detailech v přízemí a schodištích pracoval kovář 

a synagoga se poprvé zaskvěla v nové, světle modré omítce. Do jejího štítu se také vrátily žulové desky 

s hebrejským Desaterem. 

Jaro roku 2006 patřilo dodělávání truhlářských a kovářských prací a 16. května synagogu slavnostně 

otevřeli místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart a Vrchní zemský a pražský rabín Karol Efraim 

Sidon. 

Jako zázrakem se dochovaly některé originální stavební prvky: dřevěné výplně kruhových oken ve tvaru 

osmicípé hvězdy (symbol krále Šalamouna), části kovových i dřevěných zábradlí, kamenné desky 

Desatera, dveře hlavního vstupu s prvky kování 

Židé v Hartmanicích 

Staré horní město Hartmanice zůstalo židovskému obyvatelstvu dlouho uzavřeno. Teprve po roce 

1867, kdy byla novou ústavou uznána jejich plná občanská i politická rovnoprávnost, začali Židé do 

šumavského pohoří pronikat hlouběji. 

V roce 1880 tvořili Židé již více než 10% obyvatelstva v Hartmanicích a aktivně se podíleli na jejich 

rozvoji. V roce 1881 nechala Hartmanicko-kundratická židovská obec postavit synagogu a již od roku 

1883 využívalo jejích velkorysých prostor na 200 židovských obyvatel z okolí. Svatostánek byl centrem 

židovské kultury po více než padesát let.  

Obchodní úspěchy hartmanických Židů se ve 20. století stupňovaly. Mezi válkami ležel obchod 

v Hartmanicích téměř výlučně v židovských rukou: rodina Barthových obchodovala obilím, Josef Kraus 

dobytkem (provozoval řeznictví), s kožešinami obchodovali Eisenschimmelovi, Adlerovi a Fröhlichovi. 

Městský hostinec provozoval pan Popper, dalšími obchodníky byli Lang, Schwarzkopf a Julius Adler. 

Rodina Blochových provozovala továrnu na výrobu staniolu v Chlumu a zaměstnávala stovky lidí 

z hartmanického okolí. Plodnosti šumavských lesů využívali obchodníci Fröhlich a Bloch, kteří od 

hartmanických obyvatel vykupovali houby a lesní plody. 

Od konce 20. let se hartmaničtí Židé začali postupně stěhovat do větších měst. Ta jim nabízela jak lepší 

spojení se světem, tak i větší možnosti rozvoje jejich hospodářských aktivit. Neméně důležité byly 

i možnosti vyššího vzdělání pro jejich děti. Odliv hartmanických Židů nakonec uspíšily i pomalu se 

stupňující protižidovské tlaky přicházející ze západu. Na počátku 30. let náboženský život synagogy 

téměř ustal a hartmanická židovská obec byla sloučena se židovskou obcí v Sušici. 

Při vstupu vojsk wehrmachtu v říjnu 1938 uprchli zbylí Židé společně s českými úředníky do 

protektorátu, kde ty, kterým se nepodařilo emigrovat, dostihla nacistická perzekuce. Židé, kteří 

v Hartmanicích či okolí zůstali, byli zatčeni, židovský majetek zkonfiskován. Posledním židovským 

obyvatelem, který byl nacisty odtransportován, byl Hermann Meister ze sousedních Kundratic. 

Pamětníci si i dnes vzpomínají, jak si ještě za Hitlera vydělával na živobytí podomním prodejem a 

obcházel okolní vesnice. Až donedávna kolovala mezi původními německými obyvateli domněnka, že 

byl odvezen do starobince. Náš výzkum však odhalil jeho jméno na listinách zemřelých z Terezína. 

14 dní před koncem války prošel Hartmanicemi transport asi 500 polských, maďarských a 

československých Židovek, nazývaný Pochod smrti. Zubožené ženy byly v rámci rozptýlení vězňů 

z koncentračních táborů hnány z města Helmbrechts přes mrazivou Šumavu do Volar, kde se 

osvobození americkou armádou dočkalo jen několik desítek žen. Jednu noc strávily ženy v Horním 

Krušci na statku E. Fuchse, kde jich 12 zemřelo. Druhý den byly pochovány na hartmanickém židovském 

hřbitově. 
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Po válce se již do Hartmanic nikdo z původních židovských obyvatel nevrátil. 

Spolek Památník Hartmanice 

Občanské sdružení Památník Hartmanice vzniklo v roce 2002 s cílem zrekonstruovat zdevastovanou 

hartmanickou synagogu a zřídit v ní památník připomínající spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. 

Hlavním posláním památníku je podpora tolerance mezi národy a v souvislosti s tím i realizace expozice 

a programů zaměřených proti xenofobii a rasismu. 

Kontakt 

Horská synagoga Hartmanice 

342 01 Hartmanice, Sušice 

Email: hartmanice@email.cz 

Tel. synagoga: +420 376 383 107 

Kontaktní osoba: Radek Vlach, tel. +420 776 138 224 

 

Památník Hartmanice, spolek 

Sídlo sdružení: Hartmanice, 342 01 Sušice 

E-mail: pamatnik@hartmanice.cz 

Předseda sdružení: Ing. Michal Klíma 

http://www.hartmanice.cz/cz/kontakt-kopie/ 

  

mailto:hartmanice@email.cz
mailto:pamatnik@hartmanice.cz
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Projekty sdružení Muzika Judaika 
Blanka Vogelová, Muzika Judaika z.s. 

 

Muzika Judaika je zapsaný spolek založený podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují umělci a 

příznivci židovské hudby a kultury. Spolek podporuje židovskou hudbu a kulturu v občanské společnosti 

a rozvíjí respekt, toleranci a důstojnost lidské osobnosti. 

Provozuje kulturní program na židovské téma, který upozorňuje na přínos židovské kultury a jejích 

hodnot v českém i mezinárodním kontextu. 

Muzika Judaika vychází jednak ze zájmu o předchozí čtyři ročníky našeho dlouhodobě míněného 

projektu, ale hlavně hodláme naplnit svůj záměr, přiblížit domácímu i zahraničnímu publiku kulturu 

národa, žijícího i na území České republiky. 

Zároveň chceme vyjádřit morální podporu židovskému národu a zdůraznit toleranci, humanitu a 

sounáležitost zvláště v současné nelehké situaci v Izraeli. 

Protižidovské postoje přetrvávají. Setkávali jsme se s nimi v období komunistické diktatury i v 

současnosti. Hrůzný stín holocaustu bohužel stále nepatří jen do učebnic dějepisu, je stále živý a hrozí 

novými tragédiemi. Muzika Judaika v souladu se svým posláním podporuje a propojuje zahraniční a 

českou společnost a buduje vzájemné porozumění mezi národy. 

MAŽIF malý židovský festival 

MAŽIF malý židovský festival je koncipován ve zcela jiných dimenzích, než jsou běžné standardní 

festivaly a jeho hlavním záměrem je vyvolat zájem spoluobčanů o židovskou hudbu a její tradice 

především v Praze, která byla od nepaměti průsečíkem všech možných druhů kultury. 

V minulých letech jsme zrealizovali 8 ročníků tohoto festivalu, řadu divadelních představení, 

přednášek, výstav a  koncertů v Praze, v ČR i v zahraničí, řadu symfonických svit hudebního skladatele 

Jaromíra Vogela věnovaných významným událostem či osobnostem (Sir Nicholas Winton, Rabbi Low, 

Franz Kafka, Arnošt Lustig, výročí Státu Izrael aj). 

Kontakt 

Muzika Judaika z.s. 

Voroněžská 330/26, 1001 00 Praha 10 – Vršovice 

Kontaktní osoba: Blanka Vogelová - prezidentka sdružení 

E-mail: muzikajudaika@seznam.cz 

Tel.: 739 020 260, 775 176 684 

http://www.vogelavos.cz/ 

  

mailto:muzikajudaika@seznam.cz
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Koncepce Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze 
Denisa Glacová, Židovské muzeum v Praze 

 

Nedílnou součástí činnosti Židovského muzea v Praze je pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit jak 

v Praze, tak i od roku 2006 v Brně. Nejedná se přitom o uzavřené aktivity samotného muzea, nýbrž o 

ucelený záměr k vzdělávání a osvětě na základě spolupráce s institucemi, jakými jsou například 

Památník Terezín, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita 

v Jeruzalémě nebo památník Yad Vashem. Samozřejmostí je rovněž spolupráce s nezávislými vědci.  

Šíře této součinnosti je určitou paralelou k rozsahu cílových skupin. Oddělení pro vzdělávání a kulturu 

(OVK) nabízí programy uzpůsobené nejmladším skupinám dětí předškolního věku, přes celou strukturu 

základních a středních škol, až po speciální programy v rámci školení pedagogů, jakož i kurzy pro 

průvodce. Rovněž se podílí na programech pro střední odborné školy a učiliště či na Projektu Krokus.  

Předškoláci a žáci prvního stupně se seznamují s židovskou kulturou prostřednictvím biblických 

vyprávění, jakým je například příběh o Noemově arše, či pomocí legendy o Golemovi spjaté s pražským 

Josefovem. Největší počet workshopů a přednášek je však určený primárně žákům a studentům 

v rozmezí 14 a 18 let. Tyto skupiny se nejčastěji zajímají o problematiku druhé světové války a 

holocaustu, těmto tématům je zároveň věnován v rámci vzdělávací činnosti OVK největší prostor. Mezi 

konkrétními názvy programů tak lze nalézt například workshop Hanin kufřík, při kterém žáci sami 

pátrají po osudech dětí, které zasáhla válka, a mají jedinečnou možnost nahlédnout do dobového dění, 

dokumentů i vzpomínek pamětníků. Tento takřka osobní přístup zprostředkovává aktualitu 

problematiky sociální pamětí, jež je dnes i v akademických kruzích hojně diskutována a je 

neoddělitelnou součástí formování naší identity. 

Druhým okruhem hojně vyučovaných témat je oblast židovských tradic a zvyků. Z této skupiny se stal 

velmi oblíbeným program Badatel, který aktivním (tedy badatelským) přístupem jednotlivých žáků 

dává možnost nahlédnout do vnitřních struktur slavení svátků, otázky kašrutu či detailně poznat 

průběh tradiční židovské svatby. 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bylo Židovské 

muzeum v Praze již v roce 1996 zařazeno do soustavy vzdělávacích zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Pro pedagogy zajišťuje OVK každoročně pět bloků jednodenních seminářů 

s názvem Židé, dějiny a kultura. Tematicky reflektují jak výše zmíněné okruhy, tak židovské dějiny, Stát 

Izrael a současný antisemitismus. Cílem těchto seminářů je vzdělávat pedagogy (a jejich 

prostřednictvím i žáky a studenty) a nabídnout jim metodiku a inspiraci pro výuku o judaismu a 

holocaustu. Pedagogové se rovněž mohou zapojit do Projektu Krokus, který zaštiťuje organizace 

Holocaust Education Trust Ireland (HETI). HETI poskytuje pedagogům prostřednictvím OVK cibulky 

žlutých krokusů, které žáci a studenti na podzim zasadí na památku jednoho a půl milionu židovských 

dětí, které zahynuly během holocaustu. Krokusy pak vykvetou v termínu okolo 27. ledna, 

Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Od roku 2015 zajišťuje OVK v Praze za podpory 

Magistrátu hl. m. Prahy projekt na podporu učňovského školství. Jeho cílem je předcházet společensky 

nebezpečným jevům, jakými je extremismus, antisemitismus, rasismus a xenofobie. Studenti se zde 

seznamují s projevy současného antisemitismu v České republice a v Evropě a kriticky se nad nimi 

zamýšlejí. 
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Pedagogové, školy a také muzea, knihovny a další kulturní instituce v České republice mohou využít 

nabídky putovních výstav OVK a zdarma si zapůjčit výstavu mapující opět výše zmíněná a mnohá další 

témata. S tématem judaismu se může široká veřejnost seznámit i prostřednictvím pestré nabídky 

kulturních pořadů, které zahrnují přednášky, diskuze, promítání, dílny pro děti a rodiče i koncerty 

klasické hudby v prostorách Maiselovy synagogy.  

Kontakt 

Židovské muzeum v Praze 

Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze 

Maiselova 15, 110 00 Praha 1 

E-mail: education@jewishmuseum.cz 

Tel: +420 222 325 172 

https://www.jewishmuseum.cz/ 

 

Martina Kutková 

Programový pracovník pro vzdělávání, lektor 

E: martina.kutkova@jewishmuseum.cz 

T: +420 222 749 356 

M: +420 606 213 611 
  

mailto:
mailto:martina.kutkova@jewishmuseum.cz
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Dr. Emil Krakauer, rabín židovské obce v Chomutově  

– historie židovské komunity 
Stanislav Děd, Omnium z.s. 

 

Kdo byl Emil Krakauer? Významná postava nejen židovské, ale chomutovské intelektuální elity, člověk, 

který čtvrt století spoluutvářel historii Chomutova, živý doklad propojené kultury Böhmen, zároveň 

příklad zlomu lidských vztahů v důsledku rasových zákonů, příklad zmaru étosu nového státu v 

duchovní bídě a morálním bahnu druhé republiky, doklad neschopnosti českého státu ochránit své 

upřímné podporovatele po zhroucení politiky a diplomatických záruk prezidenta Beneše. 

K pochopení těchto charakteristik se musíme vrátit nejen k historii židovské obce v Chomutově, ale jak 

ukážeme, i k historii židovské obce v okolních obcích, ba i v Mikulově, ale pro dokreslení rodinných a 

společenských poměrů i do Luk u Žlutic. 

Věnujme se nejprve změnám společenského postavení židovské komunity kolem roku 1850. Jaká byla 

její situace do té doby? Židé byli od středověku v postavení nerovnoprávné národnostní skupiny. 

Přibližně ve stejném časovém úseku byli vykazováni z měst a usazovali se v místech, kde je z různých 

důvodů přijímala vrchnost. V uvolněných poměrech po revolučním roce 1848 dochází v rakouské 

monarchii k jejich občanskému zrovnoprávnění, staleté zákazy padají a Židé využívají nové příležitosti 

ke společenskému a hospodářskému uplatnění v rozvíjejícím se průmyslovém boomu, souvisejícím 

s budováním železnic, praktickým uplatněním technického rozvoje a vědy a mnohotvárnými 

podnikatelskými příležitostmi.  

I v etablovaných židovských obcích dochází ke společenskému kvasu, v důsledku kterého se rodí nové 

pohledy na jejich směřování a dochází k opačnému společenskému pohybu řady rodin z uzavřených 

vesnických ghett do bouřlivě se rozvíjejících měst a postupnému získávání společenského postavení 

mezi městskými elitami, které jim umožňuje vysoká úroveň vzdělání, podnikatelský duch a hmotné 

bohatství. 

Tento společenský pohyb chci ukázat na typickém příkladu rodiny Goldmannů v Chomutově. Rodina 

pocházela z města Luka/Luck nedaleko Žlutic/Luditz, kde stál patriarcha rodu Joachim Goldmann - 

narozený 1812 - v čele tamější židovské obce. Jeho porážka ve volbě nové „Kehila-správy“ v roce 1850 

byla následkem jeho setrvávání na tradičním způsobu života, zdráhal se obec otevřít navenek. Na druhé 

straně se vyskytovaly od 50. let možnosti nalézt novou šanci pro sebe a svou rodinu ve větších místech. 

Po narození syna Richarda koncem ledna 1861 přišel Joachim se svou ženou Elisabeth a svými pěti 

dětmi do Chomutova/Komotau. Kam to přišli a jak si vedli?  

Když v roce 1421 vzali husité Chomutov útokem a víc než 2 tisíce lidí bylo pozabíjeno, skákali Židé a 

Židovky ve městě, které jim slíbilo přízeň, když se nechají pokřtít, dobrovolně do plamenů. V nejstarších 

chomutovských městských knihách (1468 -1583) se vyskytuje přes 50 Židů a Židovek jako kupující a 

prodávající majitelé domů, z toho 1 rabín, 1 doktor, 1 mečíř a 4 jemní kožaři, jakož i 2 z Durynska 

pocházející Židé. Po jejich vypovězení z města v r. 1517 se prodej posledních židovských domů 

v knihách vyskytuje až do r. 1526.  

Židé se usídlují v okolních obcích, zejména v Údlicích, kde jsou doloženy záznamy od r. 1602. V r. 1694 

souhlasil majitel Údlic hrabě Hrzán z Harasu s vybudováním školy s domem rabína na jejich náklady. 

Kolonie se postupně rozrůstá, v r. 1858 je v Údlicích 637 Židů. Působí zde významný rabín Israel Weiss, 

existují dva hřbitovy. Šíří se i v obcích Jirkov, Drmaly, Bílence a Hořenec. 
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Hořenec je rodiště známého sociálního politika Dr. Julia Ofnera, narozeného 20. srpna 1845, 

rakouského právníka, politika a sociálně orientovaného poslance. Podílel se na reformě trestního 

zákoníku (takzvaný Lex Ofner). Od roku 1913 zasedal u Nejvyššího soudu a od roku 1919 byl stálým 

referentem u ústavního soudu. Byl též viceprezidentem vídeňské advokátní komory. Zasloužil se o 

rozvoj pracovního práva. Hrál rozhodující roli při propuštění Leopolda Hilsnera. Podporoval zrušení 

církevního práva v otázkách sňatků a rozvodů a vyvolal tak vůči sobě silnou opozici v katolických 

kruzích. Svou roli v kritice, které čelil, hrálo i to, že byl židovského původu. 

Následkem svobody stěhování, která ty nejbohatší a nejváženější Židy podnítila odejít do Chomutova 

a dalších velkých obcí, ztrácely Údlice stále více židovského obyvatelstva.  

Posledním představeným údlické obce byl majitel továrny Edmund Kohn, který se i přes stále skrovnější 

počet Židů v Údlicích snažil zachovat bohoslužby a když synagoga kvůli splatnosti stavby musela být 

odstraněna, nechal je konat v bývalé škole. 

Po roce 1848 proudili do královského města Chomutov nejprve Židé z poblíž ležícího městečka Údlice, 

následovaly rodiny z nejrůznějších koutů severozápadních Čech. Začátkem 60. let bylo v až do té doby 

„bezžidovském“ městě asi 200 Židů, jejich množství dosáhlo podle sčítání lidu v roce 1880 počtem 562 

svého vrcholu, který byl přibližně 5 % obyvatel města. Potom začal počet opět pozvolna klesat. 

První Židé, kteří využili od r. 1848 trvající svobody stěhování a usadili se v Chomutově, byli Kallmann 

Herschmann, Markus Kann a MUDr. Kompert.  

Z poklidného německého městečka, hrdého na tradici svých zakladatelů německých rytířů, jezuitské 

gymnaziální koleje a šíření vzdělanosti i v Novém světě, na svého rodáka FJG a svou německou 

pravověrnost, ale přece jen provinčního, se v této době stává s křížením tří železnic významné 

hospodářské centrum železářského průmyslu a strojírenství.  

Rozmach společenské (občanské) vybavenosti v Chomutově dokládá soupis městských staveb 

nalézajících se ve městě - měšťanská škola na Husově náměstí, městský hřbitov, okresní soud a finanční 

ředitelství, učební strojní dílny na Pražské (předchůdce průmyslovky), nemocnice Gisela, pozdější 

učitelský ústav v Beethovenově ulici, lázně a veřejná plovárna na Kamencovém jezeře, městský park, 

měšťanská škola Na Příkopech, průmyslová škola, městské divadlo, nemocnice, obřadní síň na 

hřbitově, evangelický kostel, bytová výstavba. 

Podobně to platí v případě hospodářského rozmachu Chomutova - Franckova továrna kávovin, 

světoznámá hodinářská továrna Kienzle & Schlenker, městský pivovar, pověstné zvonařství Herold. 

V 90. letech vznikla jatka v Dukelské ul., Legitova cihelna. Vedle městské plynárny vyrostla městská 

elektrárna, Reiningerova továrna na klobouky, foto12 městská pošta. V 80. letech byla obnovena 

výroba v rostoucích Mannesmannových válcovnách a otevřen závod Poldiny huti. V r. 1891 byla na 

základě přihlášeného patentu bratří Mannesmannů vyrobena první bezešvá trubka, základ světového 

rozvoje největšího průmyslového podniku.  V letech 1899–1904 byla postavena Údolní přehrada císaře 

Františka Josefa I. s vodárnou. 

Židovská komunita v Chomutově 

Město lákalo stále více Židů a v roce 1860 byl jejich počet tak velký, že se pomýšlelo na zbudování 

modlitebny. Do té doby chodili chomutovští Židé, podle svého původu, k bohoslužbě do Údlic, Bílenců 

a Hořence. V roce 1864 byl v zadní části domu čp. 241 (Siegmund Kann) pronajata místnost, ve které 

proběhla Roš Hašana, první bohoslužba. Modlitebna byla navštěvována hlavně Židy z Bílenců a 

Hořence, zatímco „údličtí" se beze změny zúčastňovali bohoslužeb v Údlicích. V roce 1869 byla zřízena 

modlitebna v zadním traktu bývalého domu Adolfa Löwiho v Herrengasse. Tak vznikla v Chomutově 
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dvě modlitební společenství, jejichž představenými byli pánové Adolf Feldmann  a Adolf Löwi. V roce 

1873 se obě modlitební shromáždění spojila a zřídila v Gaudlově domě ve Frohngasse jednu společnou 

modlitebnu. Aby toto sloučení mělo právní podklad, bylo ve valné hromadě konané 14. pros. 1873 

přijato usnesení, že v Chomutově bydlící Židé, tehdy bydlelo v Chomutově 100 rodin, se ustaví jako 

náboženská obec. 24. července 1874 byly stanovy schváleny a na jejich základě byl potom 30. srpna 

provedena první volba výboru náboženské obce. 

Nově zvolený předseda zaměřil svou hlavní pozornost na zřízení moderního chrámu, který měl tvořit 

středobod pro členy tohoto společenství, pocházející z různých míst. Už v roce 1868 se utvořil výbor 

pro stavbu chrámu, v jehož čele stál Sigmund Mauthner. Díky obětavosti členů obce a po překonání 

rozličných mnohaletých těžkostí byla stavba v roce 1876 dokončena. 14. září 1876 byl krásný tempel 

vysvěcen Dr. Maybaumem, tehdejším rabínem v Žatci, vnesením tóry.  

Od nynějška se chomutovská obec pokojně a stále rozvíjela.  1. září 1893 byli podle zákona z 21. března 

1890, týkajícího se uspořádání vnějších právních poměrů izraelit. náboženských společenství, všichni v 

politickém okrese Chomutov bydlící Židé spojeni s náboženskou obcí Žatec, čímž byly až do té doby 

úspěšně prospívající obce Údlice, Bílence, Hořenec a Jirkov rozpuštěny.  

Joachim Goldmann byl členem prvního výboru. Joachimův nejvýznamnější syn Richard (1861-1924) 

studoval práva na Německé universitě v Praze. Působil v Chomutově jako proslulý advokát a ředitel 

Mannesmannových válcoven. Richard byl od 1904 - s pauzou mezi 1913-1919 - až do své smrti (1924) 

chomutovským městským radním s působností pro hospodářské věci. Prosadil, že se postavila 

chomutovská přehrada v Grollbachtalu. V posledních letech svého života vytvořil jedinečnou sbírku 

miniatur a mědirytin, které vykupoval z majetku zchudlé rakouské šlechty. Richard tak jako jeho otec 

Joachim působil v židovské náboženské obci, podle historické fotografie byl v r. 1893, kdy byl založen 

židovský hřbitov, zakládajícím členem bratrstva Chewra Kadisha.   

Rabíni v Chomutově 

Jako místní rabín působí v Chomutově od 1873 do 1875 okresní rabín M. Sachs z Lichtenstadtu. 

Rabín Israel Weiss se narodil 5. září 1819 v Dobrušce v Čechách. Byl žák rabína Arona Kornfelda v 

Golčově Jeníkově a okresního rabína (ORb.) Samuela Löb  Rappaporta v Praze. Už v roce 1841 přišel 

jako soukromý učitel do Údlic, aby tu působil jako učitel na veřejné žid. škole. Po smrti rabína Markuse 

Fürtha vykonával také rabínské funkce. Se založením obce Komotau byl také její duchovní vůdce (1875-

1899) a poskytoval náboženskou výuku na chomutovské měšťanské a střední škole. Po dosažení 80. 

roku života odešel na zasloužený odpočinek. Zemřel 21. března 1907 v Chomutově, nezapomenutý 

obcemi Údlice a Chomutov, který mu nakonec věnoval čestný hrob. 

Profesor Dr. Karl Thieberger, narozený 5. pros. 1869 v Tomicích u Wadowice (Halič), navštěvoval 

gymnázium ve Wadowicích. Po absolvování maturitní zkoušky se odebral na vysokou školu a seminář 

v Breslau a složil v březnu 1897 na univerzitě Breslau státnice z filosofie, doktorát a v roce 1898 rabínské 

zkoušky. V roce 1899 byl Dr. Thieberger povolán jako rabín do Chomutova a vyvíjel zde krajně 

blahodárnou činnost jako kazatel a v oblasti sociální péče a následoval v roce 1906 povolání do Českých 

Budějovic.  

Od 14. září 1906 působil jako rabín v Chomutově profesor Dr. Emil Krakauer. Narodil se 29. dubna 1876 

jako syn vysoce ceněného učitele obecné školy Bernharda Krakauera. Navštěvoval gymnasium ve svém 

rodném městě Mikulově. Po absolvování filozofických a bohosloveckých studií na univerzitě a 

bohosloveckém semináři ve Vídni, byl v roce 1902 povolán jako učitel (Rgl.) pro střední školu a zástupce 

rabína (RbStv.) do Českých Budějovic.  
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Pro jeho výchovu a vzdělání bylo zásadně určující prostředí Mikulova a jeho rodiny. Mikulov býval po 

tři staletí pro moravské Židy stejně významným duchovním centrem jako pro české Židy pražské 

Židovské město (Josefov). Město bývalo snad před polovinou 16. století až do r. 1851 sídlem 

moravského zemského rabinátu (první doložený zemský rabín byl před r. 1553 Mordechaj Moses Eles), 

celkem je zde doloženo působení 29 rabínů. V letech 1553-73 zde působil i známý rabín Jehuda Löw 

ben Becalel zvaný Maharal (stvořitel Golema).  

V ghettu v Mikulově ještě v polovině 19. století fungovalo 12 synagog a modliteben (nepoměrně větší 

pražská židovská obec jich provozovala 16) a v této době byl Mikulov také městem s druhou 

nejpočetnější židovskou obcí v českých zemích (po Praze). U synagog působilo několik ješiv (vyšší 

talmudské učiliště), kde studovaly stovky žáků, konaly se zde četné synody (sjezdy moravských Židů).  

Ačkoliv první zmínka o Židech v Mikulově pochází z r. 1369, hlavní příliv židovských migrantů přichází v 

r. 1421 po jejich vypovězení z Vídně a Dolních Rakous, další sem přicházejí po vypovězení z Brna a 

Znojma v r. 1454. Mnoho židovských rodin přichází po r. 1648, kdy do města dorazili imigranti prchající 

před pogromy z východního Polska, jejich vliv se odrazil i ve zdejším architektonickém stylu.  

U feudální vrchnosti se v souvislosti s přijímáním Židů obvykle hovoří o ekonomických zájmech, 

nicméně zdejší šlechtě Dietrichštejnům se s jistotou nedá upřít lidskost, tolerance i jistá dávka odvahy 

v tehdejších rozsáhlých antisemitských náladách a štvaní. Privilegia zdejší židovské obce 

Dietrichštejnové vždy potvrzovali, popř. i rozšiřovali. 

Otec Emila Krakauera - Bernhard Krakauer, narozený 14. dubna 1847 v Mikulově, působil od 1874 do 

1905 jako učitel hlavní, poté národní školy. Učil také náboženství, k čemuž byl způsobilý svou 

důkladnou průpravou v různých významných uherských školách talmudu. Mnoho roků působil v Nové 

synagoze „Neuschul“ a v „Bejt ha-Midrasch". Jeho nejlepší přátelé změť jeho bohatých vědomostí 

velmi oceňovali. Byl poslední mikulovský talmudista a zemřel 2. prosince 1916.  

Rabín Dr. Emil Krakauer  

Dr. Emil Krakauer působil v Chomutově jako rabín nejdelší dobu, celých 32 let.  

Osobní údaje: ženat s Matylde Hartovou, nar. 18. 5. 1877 v Táboře. Dcerka Franzi zemřela v 7 letech 

v r. 1914 v r. 1910 narození dcery Gertrude. Svoje působení charakterizoval sám, bude ještě řeč o tom, 

v jakých souvislostech tak byl přinucen učinit a jaké odměny se mu dostalo za podporu státní politiky, 

podobně jako jinému Chomutovanu, dr. Theodoru Veidlovi, zemřelému hladem v terezínské internaci 

v r. 1946.  

Podstatné je, že prakticky po celou dobu působil spolu s dalšími velkými postavami chomutovské 

intelektuální elity, starostou dr. Ernstem Storchem a kulturním pracovníkem dr. Richardem 

Wenischem, městským archivářem, knihovníkem a ředitelem muzea. S posledně jmenovaným úzce 

spolupracoval na dodnes prakticky jediné studii o dějinách Židů v Chomutově a Údlicích, resp. v dalších 

přidružených obcích.  

Studie vyšly v r. 1934 ve sborníku, vydaném historikem a nakladatelem Hugo Goldem. Hugo 

Gold (1895-1974) se narodil ve Vídni a jakožto rakousko-uherský voják byl během první světové 

války zajat a internován na Sibiři. Po návratu z Ruska absolvoval Německou univerzitu v Brně a 

roku 1928 obhájil disertační práci Die Einwanderung der Juden in Mähren. Roku 1924 převzal po svém 

strýci brněnské sionistické nakladatelství Hickl's Jüdischer Volkskalender a kromě stejnojmenného 

kalendáře vydával také týdeník Jüdische Volksstimme a Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der 

Tschechoslowakei. Gold vydával rovněž odborné i beletristické knihy židovských autorů (Hermann 

Ungar, Max Zweig aj.). Důležitým počinem se také staly sborníky o dějinách židů v českých zemích 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hickl%27s_J%C3%BCdischer_Volkskalender&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BCdische_Volksstimme&action=edit&redlink=1
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(1929 Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, 1934 Die Juden und 

Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart).  

Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava Gold roku 1940 emigroval do Palestiny a v Tel Avivu záhy 

založil nakladatelství Olamenu, v němž publikoval práce německy píšících autorů. Dále se také věnoval 

dějinám Židů na území bývalého Rakouska-Uherska. Za svou činnost byl oceněn mimo jiné roku 

1967 Cenou Theodora Körnera za literaturu a byl členem PEN klubu.  

Je tragické, že navzdory této společné práci se nakonec cesty dr. Krakauera a města rozešly a 

nepřestává mne trápit představa, jakým způsobem se to stalo. Pomalu, nebo ze dne na den, zdravili 

se, vyhýbali se jeden druhému, cítili snad jakési oprávnění takto zvrhle uvažovat nebo stud, nikdy 

nepřiznaný hlas svědomí? Umíme si představit to zoufalé ztrácení životní perspektivy, nejen své, ale 

celé rodiny, nejistotu s každým příštím dnem, nekonečné ponížení ze zpochybnění všeho co dosud 

dělal, těžké usínání a probouzení? 

Jak jinak hledět na jeho osud v roce 1938 a jeho životní osudy v těch třech letech života, které mu 

zbývaly. Jaké byly a jak by je asi popsal ve své studii? 

Útěk Dr. Emila Krakauera po obsazení Sudet do Prahy 

Po zrušení židovské obce byl s ním rozvázán pracovní poměr. Z Chomutova přivezl šatstvo, prádlo a 

šest peřin. Požádal o penzionování. V Národním archivu Praha se dochovalo několik dokumentů, které 

jasně dokládají jeho vynucený útěk z obsazených Sudet s manželkou Matyldou a dcerou Gertrude. 

Citace - 26. 10. 1938 po útěku ze Sudet tzv. Prohlášení – Pařížská 3, Praha 1 

Byl jsem činným jako učitel náboženství na českých a něm. středních školách, dále jako 

matrikář. Svou činností jakožto rabín, svou účastí na různých vlasteneckých slavnostech, svými 

kázáními a přednáškami jsem se exponoval tak, že můj další pobyt v Chomutově by byl pro mne 

spojen se značným nebezpečím života. Jako svědky uvádím : Dr. Herman Hirsch, býv. 

představený  isr. obce náb. v Chomutově, nyní Praha XII., Jindřich Landsman, dř. vedoucí 

továrny v Chomutově, Praha XI. Havlíčkova ul. 14.  

20. 7. 1939 zasílá s průvodním dopisem Zemskému úřadu opis žádosti z 15.7.1939 o povolení pobytu, 

neboť se má vystěhovat z adresy Havlíčkova 4, Praha 9 a dodává:  

„Žadatel pobírá od Všeobecného penzijního ústavu v Praze penzi a má vlastní malé úspory, 

takže nikomu, ani veřejné dobročinnosti, nepadá na obtíž.“ 

Jak asi reagoval na upozornění Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. 9. 1939 policejnímu 

ředitelství na výměr o pozbytí státního občanství protektorátu Čechy a Morava pro sebe a svou 

manželku?  A na přípis Policejního ředitelství Praha Okresnímu policejnímu ředitelství v Praze XII z 16. 

6. 1941 s žádostí o ověření, zda je občanská legitimace Matylde Krakauer jako osoby neárijského 

původu řádně označena písmenem J a potrestat v případě že nikoli, což 11. 8. 1941 doložila.  

Takové panovaly poměry ve druhé republice. Byla to již příprava na úřední „konečné řešení“, které 

následovalo zanedlouho?  

26. října 1941 byl Dr. Emil Krakauer s manželkou Matylde zařazen do transportu C (Praha – Łódź). 

Záznam v dokumentaci obětí holocaustu: Transport C, no. 975 (26. 10. 1941, Prague - Łódź).  

Záznam z databáze obětí šoa (holokaust.cz):  

https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/143603-emil-krakauer/ 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Olamenu&action=edit&redlink=1
https://www.holocaust.cz/en/database-of-victims/victim/143603-emil-krakauer/
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Dokumentace říká stručně: Zavražděni. Místo a přesné datum neznáme. O osudu dcery Gertrudy 

rovněž nevíme. Jméno rodiny Krakauerů nezmizelo. Na hřbitově v Mikulově jich před válkou najdeme 

asi 25. Na internetu je Krakauerů bezpočet, včetně nositelů výjimečných životních příběhů. Rozplést 

rodinné vazby je úkol nad naše síly. Snad jméno rabína dr. Emila Krakauera mezi nimi někde žije.    

Jako dovětek - jaký byl osud chomutovských židovských památek? 

Synagoga byla vypálena během křišťálové noci, v r. 1939 stržena, na jejím místě stojí činžovní dům. 

Synagogu připomíná v r. 2018 odhalený památník na protilehlém pozemku, radnice nedokázala 

dojednat umístění pamětní desky na domě pro nereagování vlastníka na snahu o kontakt. 

Židovský hřbitov byl poničen nacisty a poválečným nezájmem. V r. 1986 byly povalené a zbylé náhrobky 

prodány a hřbitov byl zbytečnou parkovou úpravou zcela zničen, přestože podle nahodilé 

fotodokumentace bylo možné hřbitov sanovat. Protože nebyl proveden žádný průzkum a systematická 

dokumentace, došlo k nenapravitelnému zničení kulturního dědictví. Odpovědnost nikdo nenese, 

vrcholem je chlubit se jakým nákladem.  

 

Lodžské ghetto 

Lodžské ghetto (německy Litzmannstadt Ghetto) bylo židovské ghetto nacházející se v nacisty 

okupované Lodži (od dubna 1940 – Litzmannstadt). 

Formálně bylo ghetto založeno 8. února 1940, definitivně bylo uzavřeno a odděleno od zbytku města 

30. dubna 1940. Nejprve byli v ghettu zavřeni židé nacházející se v té době na území města, později 

transporty další Židé, Sinti a Romové z Maďarska a nakonec Židé ze západní Evropy a Prahy.  

Jednalo se cca o 140 tis. osob. Později, v letech 1941–1942, sem bylo přesídlováno židovské 

obyvatelstvo z ghett likvidovaných na území lodžského vojvodství. Následně, na konci roku 1941, 

přibližně 5 tis. Sinti a Romů z rakousko-maďarského pohraničí (tzv. Burgenland; listopad 1941) a na 

závěr, v 2. pol. r. 1942, téměř 20 tis. židů ze západní Evropy (mj. z Německa, Beneluxu) a pražských 

židů. Lodžským ghettem prošlo celkem asi 160 000 osob, zlikvidováno bylo v srpnu 1944. 

Vězni ghetta v Lodži byli mimo jiné Pavel Eckstein (1911–2000) – byl český muzikolog, hudební kritik a 

dramaturg Pražského jara a opery Národního 

divadla, František Kafka – český právník, doktor práv, 

advokát, spisovatel, Paul Kornfeld – expresionistický 

dramatik, který pracoval pro Maxe Reinhardta (zemřel v 

ghettu roku 1942 a je pohřben na židovském hřbitově v 

Lodži). Lodžské ghetto bylo první ghetto na území Polska, 

které bylo plně odizolováno od zbytku města, 

po varšavském ghettu největší a jediné, které vydrželo 

téměř do konce německé okupace (zlikvidováno v srpnu 

1944).   

Kontakt 

Stanislav Děd 

Tel.: 731180587 

E-mail: stanislav.ded@gmail.com 

https://www.facebook.com/stanislav.ded.77 
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Hanácký Jeruzalém. Má dnes Prostějov co nabídnout ze svého bohatého 

židovského dědictví? 
Jana Gáborová, Hanácký Jeruzalém z.s. 

 

Spolek Hanácký Jeruzalém vznikl v září 2017 v Prostějově. Impulsem pro jeho založení byla vlna 

hysterie, která se městem prohnala v souvislosti se snahou židovských organizací rehabilitovat starý 

židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici zničený v průběhu II. světové války. Petici proti rehabilitaci 

památky, která mimo jiné i velmi negativně ovlivnila postoj řady Prostějovanů k židovské historii města 

a vztah k této komunitě, podepsaly přes tři tisícovky lidí. 

Spolek Hanácký Jeruzalém se za nastalé situace rozhodl začít šířeji připomínat početnou komunitu 

židovských občanů zavražděných v období šoa. A také se orientovat na popularizaci významných 

kapitol historie česko-židovského soužití, které mohou být inspirací i pro současnost. 

Prvním větším počinem bylo odhalení pamětní desky obětem holokaustu na prostějovském hlavním 

nádraží v červnu 2018. Deska připomíná osud více než dvanácti stovek občanů židovského původu 

z Prostějova a okolí, kteří byli donuceni opustit své domovy, a z nichž většina byla zavražděna ve 

vyhlazovacích táborech nebo zemřeli v koncentračních táborech. Zpět do Prostějova se se vrátila 

zhruba stovka lidí a ani ti zde většinou nezůstali. 

V dubnu 2019 se spolek představil širší veřejnosti v rámci akce Brány památek dokořán – Prostějov 

židovský. Více než dvě stovky účastníků nejen z Prostějova, ale i z Přerova, Olomouce a dokonce 

z Bratislavy přijaly pozvání k procházce židovskou historií města Prostějova. Program byl zahájen 

v někdejší synagoze, poté prošli účastníci jižní částí židovského ghetta, na starý židovský hřbitov ve 

Studentské ulici a celá komentovaná procházka byla zakončena prohlídkou nového židovského 

hřbitova za Brněnskou ulicí. 

Na začátku května 2019 se pak spolek Hanácký Jeruzalém podílel na organizaci prvního veřejného čtení 

jmen obětí holocaustu, které se v Prostějově uskutečnilo.  

Hlavním projektem spolku v letošním roce je však připravované uložení jedenácti Kamenů zmizelých 

do chodníků v ulicích města (10. 9. 2019). Dosud v Prostějově není ani jeden. Vybrat z více než tisícovky 

obětí šoa z Prostějovska prvních několik jmen však bez vazby na potomky přeživších nebylo 

jednoduché. Spolek tedy začíná ukládáním kamenů zejména za děti. Poté, co vešel záměr ve známost, 

začali se hlásit i potomci přeživších holokaust, takže pro rok 2020 už spolek eviduje minimálně pět 

zájemců o uložení dalších kamenů za své rodinné příslušníky. 

Spolek Hanácký Jeruzalém se věnuje také publikační a výstavní činnosti. Na podzim roku 2018 

uspořádal ve spolupráci s prostějovským muzeem výstavu historických fotografií Zmizelé a 

znovuobjevené židovské město, která se setkala s velkým ohlasem návštěvníků nejen z Prostějova. V 

letošním roce – koncem srpna – pak představí veřejnosti výstavu Židé v boji a odboji dopracovanou o 

panely týkající se židovských občanů pocházejících z Prostějova, kteří se zapojili do protinacistického 

boje v průběhu II. světové války. 

Kontakt 

Jana Gáborová, Hanácký Jeruzalém z.s., J. Rokycany 8, 798 11  Prostějov 6 

Tel.: tel: 603 555 904; E-mail: hanackyjeruzalem@gmail.com 

http://hanackyjeruzalem.cz/  

http://hanackyjeruzalem.cz/
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Obr. – Hanácký Jeruzalém 
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Židovské kulturní dědictví v Břeclavi 
Sylvie Vymyslická, Muzeum a galerie Břeclav 

 

Historie židovské komunity v Břeclavi 

Nejstarší písemná zpráva o Židech v Břeclavi se váže k roku 1414. K trvalejšímu židovskému osídlení 

dochází po roce 1421 v souvislosti s vypovězením Židů z Vídně a Dolních Rakous. Po husitských válkách 

se židovská obec znovu konstituuje od počátku 16. století. Roku 1572 probíhá v Břeclavi generální 

synoda moravských Židů.  

Počátkem 17. století a v průběhu třicetileté války byla židovská obec prakticky opět rozprášena a k 

novému osídlení došlo po roce 1650. 

Zásadním předělem se pro život Židů v Břeclavi stala polovina 19. století s nabytím plných občanských 

práv. Rozvoj průmyslové a zemědělské výroby v Břeclavi umožnil i růst židovských rodinných firem a 

jejich další podnikatelskou činnost.  

V letech 1849 – 1919 měla komunita statut samostatné politické obce. Židovská čtvrť (ghetto) v 

Břeclavi se nalézala jižně od hlavního náměstí směrem k čtvrti Dubič a tvořily ji ulice Teplová, Lázeňská, 

Jateční a Sladová. Dřívější domky Židů byly typické svým drobnějším měřítkem, hustotou zástavby 

využívající každý čtvereční metr a nemívaly hospodářský trakt a zahradu.  

V roce 1910 dosáhl počet židovských obyvatel svého vrcholu – 783 obyvatel z 8.843 obyvatel celkem. 

Židé se v této době plně zapojily do politického, společenského, hospodářského a kulturního života, 

přičemž v mnoha oblastech výrazně přispěli k rozvoji domovského místa.  

 Ze židovských rodin prosluly zejména rodiny Siskindů, Bittnerů a hlavně Kuffnerů, kteří měli např. 

pronajatou knížecí palírnu, město jim pronajímalo obecní pozemky a roku 1862 vybudovali cukrovar, 

tehdy největší v habsburské monarchii. Místní Židé plně ovládli i břeclavské trhy s obilím. 

V roce 1921 se při sčítání obyvatelstva přihlásilo k židovské národnosti 718 z celkového počtu 12 500 

obyvatel a v roce 1930 v důsledku židovské migrace do větších měst klesl jejich počet na 589 z 

celkového počtu 13 689 obyvatel.  

Konec staleté existence židovského osídlení Břeclavi přivodily tragické události 2. světové války. Velká 

část obyvatel včetně Židů opustila město ihned po podepsání mnichovského diktátu a krátce po zabrání 

města nacistickým vojskem (8. října 1938) byli zbylí obyvatelé židovského vyznání v počtu 100 osob 

německými bezpečnostními orgány násilně vystěhováni na novou státní hranici k obcím Hrušky a 

Lanžhot.  

Zde potom několik týdnů přežívali v nevlídných podmínkách pod širým nebem „v zemi nikoho“ a vstup 

na území 2. republiky jim byl povolen až koncem listopadu téhož roku, kdy bylo 61 zbylých osob 

umístěno ve sběrném táboře v Ivančicích. V bývalé ivančické koželužně židovského podnikatele 

Sinaibergera byli potom břeclavští Židé spolu s ostatními židovskými uprchlíky ze zabraného území 

internováni až do března roku 1942.  

Dle nacisty vypracovaného „konečného řešení“ se osud drtivé většiny břeclavských Židů naplnil v 

nejbližších měsících. Čtyři transporty přemístily všechny internované židovské vězně z Ivančic do 

sběrného tábora v Brně na Merhautově ulici, kde se mj. nacházeli i další Židé z Břeclavi. Odtud již vedla 

přímá cesta do koncentračního ghetta v Terezíně. Ještě v roce 1942 byla většina břeclavských Židů 
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transportována z Terezína do vyhlazovacích táborů na východ. Osvětim, Majdanek, Sobibor, Treblinka, 

Izbica, Lodž, Piaski jsou jejich poslední místa. 

Po ukončení druhé světové války v roce 1945 již nedošlo v Břeclavi k obnovení židovské náboženské 

obce. Většina přeživších Židů se postupně z Československa vystěhovala a svůj nový domov našla 

zejména ve státě Izrael. 

Rodina Kuffnerů 

Ze všech ekonomicky prosperujících břeclavských rodin se nejvíce prosadila rodina Kuffnerů. Roku 

1861 Hermann Kuffner zakládá břeclavský cukrovar, v letech 1873 až 1899 byl také starostou Břeclavi. 

Továrna na počátku 20. století zpracovávala denně 8000 q řepy a kvalitní cukr se vyvážel téměř do celé 

Evropy.  

V roce 1924 všechny akcie břeclavského cukrovaru koupila Akciová společnost pro průmysl 

cukrovarnický v Hodoníně. 

Synagoga v Břeclavi 

Když starší synagoga z roku 1697 ve 2. polovině 19. století nestačila rostoucím prostorovým nárokům 

obce, nahradil ji v roce 1868 nový templ pořízený nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O 

dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max Fleischer v novorománském slohu s 

použitím maurských prvků v interiéru.  

Synagoga je dvoupodlažní halová budova se sedlovou střechou. Pohledový důraz je kladen na řešení 

vstupního severozápadního průčelí s kruhovým motivem, kamenným desaterem a dvěma věžičkami 

na krajích. Nad hlavním vstupem byl restaurován hebrejský nápis – „Vstupujte do bran Jeho s 

díkučiněním, do síní Jeho s chválemi“ (Žalm 100, 4 Starý zákon). Dvojicí bočních vchodů se po užších 

schodištích vchází na ženskou tribunu, kterou nese deset štíhlých litinových sloupků ukončených 

dórskými hlavicemi. Prostor haly završuje plochý trámový strop s působivou výmalbou. Interiér sálu 

osvětlují mohutné dekorativní lustry, k elektrifikaci synagogy došlo kolem roku 1930. 

Synagoga byla k bohoslužebným účelům využívána do začátku okupace, celé půlstoletí pak sloužila jako 

skladovací prostory. Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–1999 slouží jako stálá expozice, 

koncertní sál a dějiště společenských akcí. Zpřístupnění veřejnosti a odhalení kamenné pamětní desky 

zaniklé břeclavské židovské komunity v předsíni synagogy se uskutečnilo 28. září 2000. Synagoga je 

chráněná kulturní památka č. 8 507. 

Židovský hřbitov v Břeclavi 

Městské muzeum a galerie Břeclav ve spolupráci s Židovskou obcí Brno spravuje a udržuje od roku 2011 

významnou židovskou památku Břeclavi, hřbitov. 

Židovský hřbitov se prostírá asi 700 m severně od hlavního náměstí. Byl založen pravděpodobně v 

druhé polovině 17. století, přičemž jeho stáří dokazuje nepravidelný tvar hřbitova a převýšení nad 

okolní terén. Na ploše o výměře 7 136 m2 se dnes nalézá asi 300 náhrobních kamenů, z nichž nejstarší 

dochované pocházejí z počátku 18. století.  

Tvar a členění náhrobků odpovídá hlavně tzv. jihomoravskému či mikulovskému typu. Převládá bohatší 

barokní plastická výzdoba, někdy s reliéfní symbolikou ve vztahu k zemřelému a vždy s hebrejským 

nápisem. Novodobější náhrobky ze žuly a mramoru s nápisy v německém jazyce již odráží zbohatnutí 

židovského břeclavského měšťanstva a asimilační trendy přelomu 19. a 20. století. Zastoupena je i 
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secese, moderna a zvláštností jsou náhrobky ve tvaru sarkofágů. Hřbitov tak demonstruje vývoj 

jednotlivých typů židovských náhrobků od 17. století do 30. let 20. století. 

Severovýchodnímu rohu hřbitova poblíž vstupu vévodí majestátní novorenesanční hrobka Ignaze 

Kuffnera. Celý areál obklopený zídkou z režného zdiva a glazovaných poštorenských tvarovek spolu s 

novogotickou obřadní síní byl dostavěn v roce 1892 podle projektu vídeňského architekta Franze 

Neumanna. Představuje typickou stavbu břeclavského regionu.  

V 80. letech 20. století byl zpustošený hřbitov určen k likvidaci a podstatná část náhrobků odvezena. V 

letech 1991–1993 nechalo město Břeclav provést parkovou úpravu areálu a dochované staré náhrobky 

nově osadit. Hřbitov je kulturní památka č. 7 128. 

Kontakt 

Městské muzeum a galerie Břeclav, p.o. 

Dukelských hrdinů 2747/4a, 690 02 Břeclav 

Tel.: +420 519 323 050 

E-mail: info@muzeumbv.cz 

https://www.muzeumbv.cz 

 

Obr. – Synagoga v Břeclavi 
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Péče o židovské kulturní dědictví v minulosti  

(Židovské muzeum v Praze) 
Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze 

 

Starší období (před 1780) 

- Zákony omezující židovské osídlení a budování kultových i obytných staveb 
- Častá změna nebo zánik osídlení v důsledku vyhnání nebo nuceného přesídlení 
- Údržba synagog, snahy o zachování původního stavu 
- Přenášení synagogálního inventáře ze zrušených synagog do dalších objektů 
- Genízy - pokladnice židovské materiální a písemné kultury 
- Nerušitelnost židovských hřbitovů, halachické aspekty 

Osvícenství, romantismus 

- Počátky studia památek a památkového bohatství 
- osvícenství, cestou k romantismu 
- Romantičtí topografové 
- Praha: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov 
- Synagogy – přestavby budov, synagogální nápisy 
- Hřbitovy – obnovování původních morových pohřebišť 

Období 1848-1867 

- Stěhování obyvatelstva do průmyslových center, zanikání drobných a starších sídel 
- Postupná asimilace, liberalizace společnosti 
- Odklon od tradičních hodnot a náboženství, radikální přestavby synagog 
- Vnímání vlastní identity, snahy o zpomalení vlivu asimilace a sekularizace 
- C. a k. Centrální komise pro průzkum a uchování stavebních a uměleckých památek ve Vídni 

(1850) 

Období 1850-1900 

- Po 1850: stěhování židovského obyvatelstva do průmyslových center, zanikání drobných a 
starších sídel 

- Postupná asimilace, liberalizace společnosti 
- Odklon od tradičních hodnot a náboženství 
- Vnímání vlastní identity, snahy o zpomalení vlivu asimilace a sekularizace 
- Společnost pro sbírání a konzervování uměleckých a historických památek židovství (Vídeň 

1895) 

Období 1880-1918 

- Puristické restaurování vs. akcentace hodnoty stáří památky, místo dostaveb požadoval 
preventivní péči, údržbu a konzervaci dochovaného stavu 

- Preference konzervace před restaurováním 
- Společnost pro sbírání a konzervování uměleckých a historických památek židovství (Vídeň 

1895)  
- Muzeum ŽNO v Mladé Boleslavi (1898) 
- Asanace pražského ghetta (1897-1906) 
- Spolek k založení a vydržování židovského musea v Praze (1906) 
- Židovské muzeum v Praze (1909) 
- Soupisové akce na židovských hřbitovech (1914) 
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- Puristické restaurování vs. akcentace hodnoty stáří památky, místo dostaveb požadoval 
preventivní péči, údržbu a konzervaci dochovaného stavu 

- Preference konzervace před restaurováním 
- Společnost pro sbírání a konzervování uměleckých a historických památek židovství (Vídeň 

1895)  
- Muzeum ŽNO v Mladé Boleslavi (1898) 
- Asanace pražského ghetta (1897-1906) 
- Spolek k založení a vydržování židovského musea v Praze (1906) 
- Židovské muzeum v Praze (1909) 
- Soupisové akce na židovských hřbitovech (1914) 

První republika (1918-1938) 

- 1928/29: Památková komise RŽO 
- Stav židovských památek (synagogy, hřbitovy, archiválie) 
- Selektivní fotodokumentace 
- Hodnocení stavu, vytýčení priorit do budoucnosti 
- 1930/31: Soupisová akce náhrobků do 1850 
- Výjezdy do pohraničních oblastí  
- Ústřední židovské muzeum pro Moravu a Slezsko v Mikulově (1936) 
- Disproporce památkové ochrany v Čechách (65) a na Moravě (6) 

Období 1939-1945 

- Klasifikace židovských památek podle stáří, některé pražské a mimopražské synagogy se 
paradoxně dočkaly památkové ochrany (převažoval barokní aspekt) 

- Ústřední židovské muzeum v Praze, svozy z celého území (s výjimkou Sudet) 
- násilná devastace židovských památek nacisty 

Období 1945-1989 

- Památkový odbor ŽM (SŽM) 
- Restituce ŽNO, snahy o obnovu 
- Praha a její předměstí 
- vesnické oblasti, pohraničí 
- sporadické údržby v poválečném období 
- soupisy lokalit, synagog a hřbitovů (1953) 
- proměny synagog na křesťanské modlitebny a kostely 
- zbytek bez využití, využit jako skladové prostory 
- hřbitovy chátraly, některé rušeny 
- v polovině 50. let proběhlo několik úspěšných zápisů do registru kulturních památek 

Shrnutí a stav po 1989 (synagogy) 

- Z více než 400 českých a moravských židovských hřbitovů bylo na 70 zničeno za okupace a 
v poválečném období 

- Do dnešní doby se alespoň z části zachovalo více než 340 židovských hřbitovů a 25 židovských 
oddělení na městských hřbitovech. 

- Dnes jsou židovské památky v České republice v majetku 10 samostatných židovských obcí 
nebo Federace židovských obcí, některé patří městům, protestantským církvím i soukromým 
majitelům 

- Revitalizace židovských památek (FŽO – MK ČR) 
 

Kontakt 

Daniel Polakovič, Židovské muzeum v Praze, E-mail: daniel.polakovic@jewishmuseum.cz> 
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Databáze obětí holocaustu – virtuální náhrobky a navracení tváří 
Tereza Štěpková, Institut Terezínské iniciativy 

 

Institut Terezínské iniciativy považuje za svou povinnost dokumentovat a připomínat osudy obětí 

terezínského ghetta a dalších obětí konečného řešení židovské otázky z českých zemí. Snažíme se získat 

a zpřístupnit informace a dokumenty o každé oběti tak, abychom si za nesčíselným množstvím 

zavražděných dokázali představit jednotlivé muže ženy a děti. Informace nasbírané v dokumentačním 

projektu poskytujeme pamětníkům, rodinným příslušníkům, veřejnosti, historikům a v neposlední řadě 

také v rámci našich vzdělávacích projektů učitelům, žákům a studentům českých škol. 

Databáze obětí byla vytvořena Institutem Terezínské iniciativy ve spolupráci se Židovským muzeem v 

Praze a Památníkem Terezín. Od roku 2013 je umístěna na serveru Židovského muzea v Praze, jako 

součást společného datového centra Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy. 

Badatelům a dalším zájemcům nabízíme také spolupráci ve formě rešeršních služeb. Podrobné 

informace v ceníku rešeršních služeb. 

Prvními výstupy dokumentační činnosti byly Terezínské pamětní knihy. 

Účelem edice Terezínských pamětních knih bylo zaznamenat jména a osudy terezínských vězňů a 

zachovat památku nesmyslně zmařených lidských životů. Jejich uveřejnění je umožněno 

vytvořením databáze, v níž jsou shromažďovány údaje o více než 150 tisících terezínských vězních. 

Záznamy o desetitisících deportovaných a zavražděných Židech dokumentují rozsah a 

zrůdnost konečného řešení židovské otázky a představují symbolický náhrobek těm, z nichž většina 

nenalezla pokojný hrob na této zemi. 

Kontakt 

Tereza Štěpková, ředitelka  

Institut Terezínské iniciativy o.p.s. 

Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 

E-mail: tereza.stepkova@terezinstudies.cz  

http://www.terezinstudies.cz/  

 

Obr. – ITI Dokumentace obětí holokaustu 
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Židovská obec v Plzni 
Jana Žáčková, Židovská obec v Plzni 

 

Historie 

- založení města Plzně (1295): počátky židovské přítomnosti v Plzni 
- 1338: první písemná zmínka o židech v Plzni: Karel IV. vydává nařízení na ochranu židů 
- 15.stol. : další zmínky o židech v Plzni: dnešní Solní a Sedláčkova ul., první synagoga v místech, 

kde je dnes Hlavní pošta (záznamy z roku 1409, modlitebna a škola) 
- 1432 založení prvního hřbitova (dnes pod parkovacím domem nákupního centra Plaza) 
- V době husitských válek židé na straně města, pomáhali bránit hradby 
- V dalších letech nenávist vůči židům, min. jeden pogrom, 1493 nařízeno nosit označení 
- 1504 vypovězení židů z Plzně, probíhalo postupně, poslední dům opuštěn r. 1542 
- Zanikla tím v té době druhá největší židovská komunita v Čechách 
- 16.-18. století: neexistují téměř žádné záznamy o židech na území Plzně: židé v té době žili 

především na venkově: malé obce v okolí Plzně: Štěnovice, Radnice, Kasejovice, Spálené Poříčí, 
Kožlany 

- Existuje zmínka o židovi, který prodal jinému židovi falešné stříbro a v roce 1536 za to byl v 
Plzni odsouzen k pokutě 

- V 17. století zaznamenány nepokoje proti židům, kteří směli navštěvovat městské trhy 
- Oblíbené byly nucené křty 
- Konec 18. století: opatření vydaná Josefem II. a Františkem I. vedla k návratu židů do měst 

(1782 zrušena povinnost žít v ghettech, 1797 Systemální židovský patent) 
- Začátek 19. stol: návrat židů do Plzně: následuje období rozmachu 
- 1841 zrušena povinnost žít odděleně, zrušení Familiantského zákona 
- 1848: zrovnoprávnění, protižidovské bouře, emigrace 
- Od r. 1853 rozkvět židovského obyvatelstva 
- 1856 založen první novodobý hřbitov: dnes tzv. Starý hřbitov, jehož pozůstatky najdeme ve 

čtvrti Lochotín 
- 1857: základní kámen nové, dnes tzv. Staré synagogy (dokončena 1859) 
- Ustanoven první plzeňský rabín a první ředitel židovské školy 
- 1867: občanská rovnoprávnost židů: migrační vlna do města sílí 
-  v r. 1854 žilo v Plzni asi 250 židů, koncem 19. století téměř čtyři tisíce 
- Židé činní v průmyslu: koželužny, sirkařství, železářská a lihovarnická výroba 
- Např. koželužna Leopolda Lovita měla až 130 zaměstnanců a ročně zpracovávala desítky tisíc 

kůží  
- Vznikaly i menší výrobny a obchody: na konci 19. století byly v Plzni registrovány desítky 

živnostníků  
- Vysoký podíl židovských advokátů a lékařů 
- Důsledek: antisemitismus 
- 60. léta 19. století: protižidovské výtržnosti v Plzni: rozbitá okna a výlohy, nenávistně píšící tisk, 

dokonce byla založena „německá protižidovská společnost“ 
- Přesto se komunita i nadále rozrůstala a vznikla potřeba vystavět novou, větší synagogu, která 

by pojala neustále se zvyšující počet věřících 
- pozemek zakoupen v r. 1874, v r. 1888 položen základní kámen dnešní Velké synagogy: 

podmínkou bylo 1200 míst k sezení a náklady do 200 000 zlatých 
- Autorem projektu Emanuel Klotz 
- 1918-1938: emancipace židů, silná kulturní i jazyková asimilace 
- 1939: počátky perzekuce 
- Leden 1942: transporty židů z Plzně: R, S, T 
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- Odvezeni byli i židé z okolí, např. severní Plzeňsko (Plasy, Kralovice, Kožlany, Manětín…) 
- Odjelo celkem 2604 osob, zůstali židé chránění sňatkem s nežidem a tzv. míšenci 
- Shromaždiště: Sokolovna ve Štruncových sadech  
- Z 2604 osob židovského vyznání deportovaných z Plzně jich přežilo 204, do Plzně se vrátilo 116 

osob (ne vždy bylo kam a ke komu se vrátit)  
- 1946: cca 200 členů 
- 1948 a 1968: dvě velké vlny emigrace židů z Plzně, většinou do USA nebo Izraele 
- Od r. 1991 je ŽO Plzeň jednou z deseti židovských obcí na území ČR 

 

Židovská synagoga v Plzni 

Židovská synagoga v Plzni je největší synagogou v českých zemích a druhou největší v Evropě. Byla 

dokončena na podzim v roce 1893. 

Židovská obec v Plzni 

Od poloviny 19. století se počet židovských obyvatel, kteří se zde po svém vypovězení po roce 1504 

mohli opětovně usazovat, strmě vzrůstal. V roce 1854 žilo v Plzni 249 židů, v roce 1870 již 1207. 

Nevíme sice přesně, kdy se o stavbě třetí novodobé synagogy začalo uvažovat, ale již roku 1874 za 

tímto účelem zakupuje zdejší židovská obec pozemek se zájezdním hostincem a stájí na 60 koní na 

plzeňském předměstí. Ačkoliv se obec zavázala na tomto pozemku vystavit do dvou let dvoupatrovou 

budovu, v následujících letech se započetím stavby otálí a několikrát žádá město o prodloužení této 

lhůty. 

Změna nastává v den 40. výročí usednutí na trůn císaře Františka Josefa I., kdy byl (2.12.1888) položen 

základní kámen nové synagogy dle návrhu vídeňského architekta Maxe Fleischera. Dva měsíce nato 

jsou již představitelé plzeňské obce nuceni konstatovat, že náklady plánované výstavby přesáhly 

místními cenami finanční možnosti obce a v srpnu 1889 od původních plánů a další spolupráce s 

architektem Fleischerem zcela upouští.  

V následujících měsících obec nechává zpracovat několik variantních skic, které podmínila vytvořením 

1200 míst k sezení, stejně jako i celkovými náklady včetně mobiliáře ve výši 200 000 zlatých. Na 

dobrozdání znalců a poté, co se Emanuel Klotz vzdal honoráře za vypracování stavebních plánů, pokud 

by byl pověřen vlastní výstavbou, stává se tento známý plzeňský stavitel a majitel cihelen autorem 

největší synagogy v ČR a druhé největší v Evropě. 

V listopadu téhož roku jsou nové plány schváleny, počátkem března 1891 jse stavba započata a v srpnu 

1893 ukončena. 

Z pamětního listu, jež byl uložen v kopuli na špičce severní věže synagogy se dozvídáme, že celkové 

náklady na výstavbu činily 141 092,06 zlaté a k získání dalších finančních prostředků si obec sjednala 

úvěr ve výši 100 000 zlatých se splatností 33 a půl roku a s 4% úrokem. 

Synagoga byla slavnostně otevřena ve čtvrtek 7.9.1893 tak, aby byla již v užívání na židovský nový rok 

5654, který začínal v neděli večer. 

Z nově vybudované synagogy se ovšem plzeňští židé netěšili příliš dlouho. V lednu 1942 bylo třemi 

transporty nacisty deportováno do Terezína 2605 židů z Plzně. Od zničení Velkou synagogu nejspíše 

zachránila poloha mezi dvěma domy a také skutečnost, že sloužila jako prodejní sklad nábytku 

deportovaných židů a později se stala pracovní dílnou, kde se šily uniformy německým vojákům. 
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Boje o osvobození města na konci války dodnes připomínají viditelné otvory po kulkách na deskách 

desatera na vrcholku průčelí synagogy. 

Po válce se synagoga navrátila židovské náboženské obci, která však byla po válečných útrapách značně 

zdecimována, vždyť se jich do Plzně z koncentračních táborů vrátilo pouhých 204. Plzeňští židé, kteří 

holocaust přežili, často emigrovali do Izraele nebo Spojených států. 

Jen zázrakem přečkala synagoga i období komunistické zvůle a nebyla přestavena na městské lázně či 

tržnici. Postupně se její již tak žalostný stav zhoršoval a byla ponechána napospas svému osudu. 

Snaha židovské obce o záchranu této památky vyvrcholila v letech 1994 - 1998, kdy došlo k částečné 

rekonstrukci. Slavnostního znovuotevření synagogy na židovský svátek Tu biŠvat (11.2.1998) se 

zúčastnili přední představitelé města a státu. 

V současné době slouží synagoga svému původnímu účelu, zároveň je využívána jako výstavní a 

koncertní sál a úsilí židovské obce o dokončení její opravy kontinuálně pokračuje. 

Současnost (2018-2019) 

- Působnost ŽO Plzeň: Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Cheb, Klatovy, Sokolov, 
Rokycany, Tachov 

- Představenstvo ŽO Plzeň má šest členů (předseda, místopředseda, členové, tajemník) 
- Revizní komise má tři členy 
- Péče o členy především v oblasti sociální, kulturní a náboženské 

 
Kontakt 

Jana Žáčková 

Židovská obec Plzeň 

Smetanovy sady 5, Plzeň, Česká republika 

E-mail: zoplzen@zoplzen.cz 

Tel.:  +420 377 235 749 

http://www.zoplzen.cz/ 

 

Jana Žáčková – e-mail: Jana.Smidlova@seznam.cz 

 

Obr. – Židovská obec v Plzni 
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Židovská minulost Rakovnicka 
Kateřina Blažková, Muzeum T. G. M. Rakovník, Roman Hartl, Městská knihovna Rakovník 

 

V e spolupráci Muzea T.G.M. Rakovník a Městkou knihovnou Rakovník vznikly dvě výstavy připomínající 

židovské kulturní dědictví - Židovskou minulostí Rakovnicka (2017) a Na chvíli šťastní – příběhy jednoho 

staletí (2019). 

Prvotní myšlenka vzhledem k absenci pramenů byla na malou výstavku, která by nabídla shrnutí a 

široký úvod do problematiky na základě starších pramenů - od dosud existujících stavebně historických 

památek ve městě i okolí - židovská čtvrť se synagogou v Rakovníku, Novém Strašecí a Zderazi, hřbitovy 

v Rakovníku, Novém Strašecí, Zderazi a Rousínově a současně se zmapováním zaniklých památek 

(synagoga ve Slabcích, domy v rakovnické židovské čtvrti atd. 

První výstava určila směr dalšího bádání a ukázala velký zájem o téma, získali jsme nové zdroje, 

pamětníky, předměty do sbírek atd. 

Druhá výstava byla koncipována jako konkrétní příběhy v rámci jednoho století (od 80. let 19. do 80. 

let 20. století). 

Důraz nebyl kladen na připomínku hrůz holocaustu a náboženské odlišnosti, ale na příběhy a 

každodenní život židovských rodin – přiblížit co máme společné, ne co nás odlišuje, zboření předsudků 

a mylných představ. 

Připraveny byly doprovodné programy k výstavám pro veřejnost, ale i školy: přednášky, vycházky, 

ochutnávky, koncert. Vše mělo mimořádný ohlas. 

Prověření sbírek muzea přineslo nečekané objevy osobních, ale i liturgických předmětů: mezuza 

z domu U Samsona, stříbrný tas, rimonim a rolničky z opony ze zazděné skrýše v domě rodiny 

Aschenbrenerových v Kounově (60. léta 19. století, Vídeň), hvězda a desatero z novostrašecké 

synagogy (19./20. století), nebo cvrnkací kuličky z továrny KERAM Artura Broka. Stejně tak se na 

základě výstavy do sbírek podařilo získat nové přírůstky, např. přehoz rakovnického pohřebního 

bratrstva. 

Zájem projevila široká veřejnost, ale i potomci židovských rodin a zástupci izraelského velvyslanectví 

v Praze. Velvyslanectví Státu Izrael sídlí v Praze ve vile E. Sommerschuha, majitele a ředitele rakovnické 

keramické továrny. 

Prameny informací: kroniky, rodinné kroniky, dobový tisk, publikace (memoáry, beletrie, studie), 

archivní a muzejní fondy, online zdroje (svědectví, rodokmeny, dokumenty), vzpomínky pamětníků, 

sběratelé (obrazový materiál, dokumenty), školní projekty, náhodná setkání v rámci výstav, přednášek, 

vycházek apod.  

V roce 2008 Hanka Pressburg, zakladatelka novozélandského centra holocaustu, věnovala pamětní 

desku rakovnickým obětem holocaustu. 

Navázána byla spolupráce a nové kontakty: 

- rodina Broků - rodinná kronika Františka B., rodinné vzpomínky, vazby na další rodiny a 

historické postavy (Raymond, Reimannová atd.), obnovení vazby k Rakovníku 

- další významné rodiny: Perutzové (Max Perutz - držitel Nobelovy cena), Flusserové (Vilém a 

David) … 
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Současné aktivity se zaměřují i na poznání historie židovské Ozdravovny pro chudé židovské děti v 

Lubné u Rakovníka.  

Připravována je online výstava na Google Art and culture a z iniciativy zastupitelstva města Rakovník i 

instalace Kamenů zmizelých. 

Kontakt 

Kateřina Blažková 
Muzeum T. G. M. Rakovník – příspěvková organizace Středočeského kraje 

Vysoká čp. 95, 269 01 Rakovník 

Tel./fax: 313 516 230   

Mob.: 731 449 321,  

E-mail: archeolog@muzeumtgm.cz    

http://www.muzeumtgm.cz/ 

 

Obr. – Židovskou minulostí Rakovnicka 
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Českoslovenští Židé v Gulagu 
Jan Dvořák, Ústav pro studium totalitních režimů 

 

Úvod 

Historický výzkum politických represí v Sovětském svazu doposud odhalil, že v období od dvacátých do 

padesátých let 20. století se v různých formách dotkly okolo 15 tisíc československých občanů a osob 

české národnosti usazených na sovětském území. To je o více než polovinu méně, než se ještě nedávno 

uvádělo (důvodem sníženého počtu odhadu jsou výsledky detailního bádání v nedávno odtajněných 

archivech bývalé NKVD na Ukrajině). Valná většina postižených prošla tábory Gulagu, do celkového 

odhadu jsou ovšem zahrnuty i popravené a vysídlené osoby. Přibližně polovina z nich sovětské represe 

nepřežila. 

Z výsledků výzkumu politické perzekuce v Sovětském svazu 

Vzhledem k tomu, že se základní informace k této problematice nacházejí především v bývalých 

sovětských archivech, probíhá výzkum primárně v příslušných fondech státních, resortních i některých 

regionálních archivů v Ruské federaci a na Ukrajině, stejně jako v archivech institucí a nevládních 

organizací, které se problematikou politických represí zabývají.  

Nutné je se zmínit především o ukrajinských archivech. Výzkum započatý v roce 2012 probíhá ve dvou 

typech archivů – státních a bezpečnostních archivech, a to jak ústředních, tak i oblastních pobočkách. 

Podmínky pro přístup k dokumentům z archivů bývalé NKVD v minulých letech několikrát změnily, 

naštěstí od roku 2014 se otevřela možnost studia i v doposud nedostupných a klíčových archivech – 

bezpečnostních archivech.  

Přes potíže s identifikací některých archivních fondů, roztříštěností pramenné základny – 

nepřehledností a měnící se podmínky dostupnosti archivních materiálů se nám podařilo poprvé 

proniknout ke zdrojům specifických informací o politických represích. Dodnes se nám tak podařilo 

získat stovky vyšetřovacích spisů, v současnosti probíhá v těchto archivech bývalé NKVD digitalizace 

vytipovaných archivních fondů - jako je například fond Jevrejský fond (fond židovských uprchlíků 

perzekvovaných během 2. světové války) a v další digitalizaci se bude pokračovat.  

Některé dílčí úspěchy se podařily i v Ruské federaci, mnohé významné archivní fondy v klíčových 

bezpečnostních archivech ovšem zůstávají nadále utajeny. – výzkum v RGASPI atd. 

Okruhy Čechů a československých občanů perzekvovaných v SSSR 

Oběti politických represí z řad Čechů a čs. občanů v SSSR lze vzájemně rozlišovat podle několika 

hledisek. Zvláště jde o dobu a okolnosti, za nichž se do Ruska či pozdějšího Sovětského svazu dostaly. 

Tomu odpovídají tři základní etapy, časově ohraničující období od říjnové revoluce do smrti Stalina 

(resp. odhalení Stalinova kultu osobnosti a následné propouštění a rehabilitace vězňů), a které jsou 

v podstatě vymezeny dvěma světovými válkami.   

Židé mezi oběťmi represí 

Prakticky ve všech uvedených skupinách postižených osob lze najít židovské stopy, přičemž 

zdokumentováno bylo již několik tisíc případů. Nebylo to ovšem rasové ani náboženské hledisko jako 

tomu bylo v případě nacismu, ale primárně třídní, politické a národností důvody, které vedly 

k pronásledování jednotlivců sovětským režimem. Pokud lze (alespoň do roku 1948, kdy se Izrael 

politicky přiklonil k Západu) v konání sovětských bezpečnostních orgánů a jejich příslušníků 
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zaznamenat projevy antisemitismu, jednalo se spíše o projevy „tradičního“ antisemitismu vyplývajícího 

ze stereotypních předsudků o Židech či sovětského odporu k náboženství jako takovému. Otázkou pak 

zůstává, jak svou židovskou identitu vnímaly samotné oběti. Platí to pro individuální identifikaci s 

židovstvím na etnické, náboženské i kulturní rovině. Pro mnohé z nich nebylo ani jedno z hledisek 

určující, a ke svým židovským kořenům byli vesměs lhostejní. 

Meziválečné období 

Začátek prvních perzekučních opatření vůči čs. občanům v SSSR lze datovat s nástupem bolševického 

režimu v roce 1917. Masová vlna represí vůči veškerému obyvatelstvu, která následovala po Velké 

říjnové revoluci a cyklicky se opakovala v dalších dvou desetiletích, zasáhla také na několik tisíc Čechů 

a Čechoslováků žijících na území SSSR. Šlo hlavně o stovky starousedlíků, kteří již od konce 19. století 

hledali v carskému Rusku lepší existenční podmínky, dále o desítky legionářů, zajatců z 1. světové války, 

v meziválečném období pak desítky emigrantů, kteří odcházeli do SSSR nejčastěji z politických či 

ekonomických důvodů.  

V původní české emigraci do Ruska, zvláště v té zemědělské, najdeme židovské kolonisty jen ojediněle, 

ale v meziválečné emigraci hospodářské i politické jsou takové případy již zcela běžné. Českoslovenští 

Židé působili v orgánech Kominterny, někteří z komunistické se zde ukrývali před trestním postihem 

v ČSR. Další odborníci a příslušníci technická inteligence se podílela na rozvoji sovětského průmyslu. A 

všichni sdíleli osud obyvatel země sovětů, včetně stupňujících se represivních kampaní. Jejich vrcholem 

je pak období tzv. Velkého teroru ke konci 30. let. 

Máme z té doby řadu zmínek o věznění českých Židů a jejich pobytu v gulazích. Represím se nevyhnuli 

ani mnozí komunisté působící ve strukturách Komunistické internacionály. Čistky v jejich řadách, 

namířené proti všem opozičním proudům v jednotlivých komunistických stranách, postupně přerostly 

v přímé postihy, zatýkání, internaci i popravy údajných příslušníků opozice. Perzekuce se týkala 

především československých komunistů německé a polské národnosti, jak to odpovídalo hlavním 

záměrům stranických čistek. 

Časté byly tehdy i popravy z politických důvodů. Všechny se týkají let 1937 a 1938, tedy neblaze 

proslulého období Velkého teroru. Obviněni nejčastěji z protisovětské agitace, členství 

v kontrarevoluční organizaci či špionáže pro Československo či další státy (výjimkou nebylo ani 

nacistické Německo).  

Poměrně známé jsou dnes i tragické osudy dvou žen – Gertrudy Freundové, dcery pražského 

obchodníka a učitelky tance, pozdější manželky sovětského diplomata Alexandra Aroseva, která byla 

v prosinci 1937 popravena v Moskvě, či dlouholeté vězeňkyně gulagu Heleny Glasserové (Frischerové) 

z Prostějova, jejíž vzpomínky na gulag pod titulem Dny mého života byly publikovány v roce 2017. 

Období II. sv. války 

Další skupina perzekvovaných vznikla v souvislosti se zánikem Československa, kdy do Sovětského 

svazu začali směřovat političtí emigranti ohrožení německým nacismem nebo maďarským fašismem a 

utíkaly tam i tisíce běženců strádajících okupací nebo odhodlaných proti ní bojovat. 

Výsadě legální emigrace se mohla těšit jen úzká skupina komunistů, předem vybraných v Moskvě. 

Naprostá většina ostatních osob rozhodnutých k odchodu do SSSR se musela odhodlat k ilegálnímu 

přechodu státních hranic, mnohdy několikerých. Právě nelegální migrace do Sovětského svazu v době 

po zániku Československa byly nejčastější příčinou postihu. 
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Největší část této emigrace tvořili běženci z Podkarpatské Rusi, jichž podle různých odhadů bylo asi 8 

tisíc, druhou největší byli právě českoslovenští Židé (odhady se pohybují okolo 2 tisíc osob).   

Specifickou skupinu perzekvovaných tvořili židovští vězni nacistického koncentračního tábora v Nisku 

nad Sanem, deportovaní už v říjnu 1939 z Ostravy, Vídně a Katovic, kterým se vzápětí podařilo přejít 

z německého území do Sovětského svazu. I když míra dobrovolnosti jejich přechodu byla diskutabilní, 

po příchodu na sovětské území sdíleli osudy ostatních běženců. Skutečný počet postižených zvyšuje 

zejména počet židovských utečenců z tábora v Nisku nad Sanem a běžence z Podkarpatské Rusi, kteří 

prošli gulagy a deportacemi.  

Ve vypjaté atmosféře podezírání a odhalování skutečných i smyšlených nepřátel, i v obavách 

z možného ohrožení země, se Sovětský svaz bránil hromadnému příchodu uprchlíků z okolních zemí. 

Největší zatýkací akci došlo na jaře a v létě 1940 na území Sověty obsazené východní části Polska, kdy 

byly zatčeny desetitisíce osob. Za ilegální přechod hranic SSSR se běžně ukládala sazba několika let 

gulagu (obvykle tři nebo pět let), většinou bez ohledu na důvody příchodu. Mnoho lidí bylo odsouzeno 

za špionáž k daleko větším trestům. 

Utečenci odhodlaní bojovat proti nacistům museli věřit v budoucí změnu sovětského postoje, k níž 

došlo až po napadení Sovětského svazu Německem v červnu 1941; do té doby ale mnoho 

československých občanů i příslušníků české menšiny zakusilo zvýšenou perzekuci. Pobyt v gulagu 

mohli přežít jen mladí a zdraví jedinci, neboť možnost propuštění se naskytla až na podzim roku 1941 

po amnestii v souvislosti se vstupem do tvořícího se československého vojska v SSSR. Běženci 

z Podkarpatské Rusi museli na svolení sovětských úřadů čekat ještě o rok déle.  

Poválečné období 

Po válce již nebyly politické represe tak ostré jako v minulosti, nicméně stále se objevovaly výroky 

soudních i mimosoudních orgánů odsuzující politické provinilce do vyhnanství i do gulagu. Dotkly se 

znovu jak osob žijících ve vnitrozemí SSSR, tak i na územích po válce Sověty anektovaných či 

okupovaných. 

Kontakt 

Ústav pro studium totalitních režimů 

Dočasné sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (Dům odborových svazů) 

E-mail: podatelna@ustrcr.cz 

https://www.ustrcr.cz/ 

 

Dvořák Jan  

E-mail: jan.dvorak@ustrcr.cz 
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Die Tachauer Fabrikanten-Familie Kohner 
Dr. Wolf-Dieter Hamperl 

 

Kohner Frank 

Ahnherr der Kohner-Familie war Moses Kohner. Er lebte in Schossenreith bei Tachau und ging 1858 

dorthin. Er war mit Barbara Lang verheiratet, die am 31. Oktober 1881 gestorben ist. 

Mit ihr hatte er vier Söhne. Der Erstgeborene war Moritz, der noch 1837 in Schossenreith zur Welt 

gekommen ist. Dieser suchte mit 17 Jahren, also 1854, sein Glück als Goldgräber in Kalifornien, kehrte 

aber schon ein Jahr später nach Tachau zurück, wurde Kaufmann und ist neben Lugner einer der 

Gründer der Tachauer Holzknopfindustrie (1876). Die Firma hieß „Moritz Kohners Söhne“. Er starb am 

11. Oktober 1889. Sein Grabstein hat sich am Jüdischen Friedhof in Tachau erhalten. 

Mit Sophie Heller hatte er sechs Kinder, für uns wichtig sind Emil (geb. am 14. August 1872) und Alfred 

(geb. am 24. Mai 1877). Sie führten die Firma zunächst zu zweit weiter und bewohnten das Haus Nr. 

58 am Ringplatz in Tachau. Emil war eine Künstlernatur, die Geschäfte liefen schlecht. Seine Frau, eine 

geborene Löwy aus Plan, übernahm die Geschäftsleitung, zahlte den Schwager Alfred aus und sanierte 

die Firma. 

Sie hatten zwei Söhne. Paul, geb. am 28. Juni 1900 und Franz, später Frank genannt, geb. am 2. 

November 1910. Sie übernahmen die Firma. 

Im September 1938 konnten sie sich mit den Eltern und einer ledigen Tante nach Prag retten, Anfang 

Januar 1939 gingen sie nach London und gelangten 1941 über Spanien und Kuba nach New York.  

Dort gründeten die Brüder eine Holzperlenfabrik, die später Plastikspielwaren herstellte. 

Frank Kohner ist Autor der „Tachauer Tales“ oder „Tachauer Geschichten“ oder „Tachovske Historky“. 

Dabei handelt es sich um das einzige Heimatbuch über die westböhmische Stadt, das in drei Sprachen 

erschienen ist. 

„Über 80 % der Tachauer Juden sind während des Holocaust umgekommen. Von den übrigen 20 %, 

meistens junge Leute, hat sich ein Großteil in USA und besonders in New York angesiedelt.  Wir haben 

über all die Jahre wie eine Familie zusammengehalten. Unter den Überlebenden waren Ing. Emil 

Glauber, geb. 1895 in Tachau, gest. 1999 mit fast 105 Jahren in New York“.  

Zum „Tachauer Stammtisch“ gehörten außerdem seine Brüder Dr. med. Alfred Glauber und der 

Kaufmann Karl Glauber, Paul Kohner, Hans Adler, Alfred Neubauer u.a. Tachauer. 

Frank Kohner verfasste zunächst für seine Familie ein Manuskript in englischer Sprache, das seine Frau 

ins Deutsche übertrug. Dieses Manuskript sandte er Ernst Haubner, dem Tachauer Stadtbetreuer, zu 

und so kam es in meine Hände. 

Es entstand eine Korrespondenz zwischen uns vom 21. Juni 1997 bis zum 28. Oktober 2010.  Frank 

Kohner stand damals im Alter von 87 bis 100 Jahren. Die Briefe hat er seiner Frau diktiert, sind in sehr 

gutem Deutsch und fehlerfrei geschrieben. Der greise Kohner hat in seinen Briefen immer wieder zu 

bestimmten Punkten Stellung bezogen, ich zitiere aus seinen Briefen: 

Was bedeutet „Tachau“? 
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„Ich danke Ihnen, dass Sie eine Biographie und einen Kurzbericht über die Geschichte der Tachauer 

Juden (in das Buch) eingefügt haben. Rabbiner Margules hatte recht – die Tachauer Juden hatten eine 

innige Liebe zu ihrer Heimatstadt, was ja auch in meinem Buch zum Ausdruck kommt. Hans Adler hat 

diese Verbundenheit in einem Satz zusammengefasst „Tachau is not a town, it is a state of mind“ (6. 

März 2007). 

Vom Fabrikbesitzer zum Vertreter der Firma Lorenz 

„Knöpfe und Perlmutterartikel wurden in Amerika nie erzeugt, nur Perlen und Holzspielwaren.  

Richtig gewachsen sind wir dann mit Plastikspielwaren. Am Höhepunkt beschäftigten wir 400 Arbeiter. 

Zu diesem Zeitpunkt, 1970 war es, das war fünf Jahre nach dem Tod meines Bruders Paul, waren durch 

das rasche Wachstum hohe Schulden entstanden und ich bekam von einer großen Firma ein 

verlockendes Angebot, das ich akzeptierte“ (25. Juli 2005). 

„Ich hoffe, dass Sie in der nahen Zukunft wieder einmal beruflich nach Amerika kommen und dass wir 

uns dann treffen können. Als ich jünger war, kam ich jedes Jahr nach Deutschland. Ich habe für viele 

Jahre die Firma Lorenz vertreten. Lorenz hat die Tachauer Holzwarenindustrie in Deutschland 

(Geretsried) fortgesetzt“ (5. August 1997). 

„Jedes Mal hat uns Franz Fleissner irgendwo in Bayern herumgefahren. Es gibt kaum eine Kirche in 

Bayern, die wir nicht gesehen haben. Einmal waren wir in Wien, einmal in Tachau, Marienbad, Karlsbad 

u.s.w. Leider liegt Franz Fleissner schon viele Jahre gelähmt in einem Pflegeheim und kann nicht 

sterben.“ 

„Einer meiner besten Freunde in meinem Leben, Josef Hofmeister, ist leider vor einem Jahr nach vielen 

Jahren des Leidens gestorben. Ich vermisse unsere langen Telefongespräche, das letzte Gespräch war 

einige Stunden bevor er gestorben ist. Seine Witwe rufe ich öfters in Memmingen an. Wenn ich 

manchmal in der Nacht nicht schlafen kann, wandern meine Gedanken zurück in die Jugendjahre, die 

ich in Tachau verbracht habe. Es scheint irgendwie in der menschlichen Natur zu liegen, dass man sich 

meistens mit den guten Zeiten beschäftigt und die bösen Zeiten ins Unterbewusstsein zurückschiebt“ 

(1. November 1997). 

Archivalien für unser Tachauer Archiv in Weiden 

„Ich schicke Ihnen das Originalmanuskript von Kantor Schöns Buch. Dadurch wird dieses Buch in einem 

Archiv besser zu Ehren kommen, als dass es bei mir in einer Schublade liegt.“ Er schenkte uns auch 

Skizzen des bedeutenden Tachauer Malers Prof. Franz Rumpler. 

Knopfbilder 

„Wie Sie ja wissen, war die Knopf- und Perlen-Industrie in Tachau seit Generationen verankert. In USA 

habe ich dann für viele Jahre die Firma Lorenz, Geretsried, vertreten. Dadurch hatte ich immer eine 

enge geistige Verbindung mit Knöpfen und Perlen. Vor einigen Jahren wusste ich irgendwie nicht, was 

ich mit mir anfangen soll und ich war auf der Suche nach einem Hobby. Weil meine Frau und ich oft in 

Museen gegangen sind, hatte ich einmal einen Einfall, Bilder mit Knöpfen zu machen. Nach einigem 

Experimentieren ist mir das auch gelungen. In 1997 und teilweise in 1998 habe ich also Knopfbilder 

gemacht.  

Ich lege Ihnen einige Fotos bei, damit Sie eine Vorstellung bekommen, worum es sich handelt. Ich hatte 

auch in New York und in New Jersey einige Ausstellungen und habe auch einige Käufer gefunden“ (9. 

Juli 2000). Wegen eines Ganglions am Handgelenk, das operiert werden musste, beendete er die 

Arbeit. 
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 „Durch die Vermittlung von Frau Dr. Kaltenpoth bin ich mit dem Knopf-Museum in Wartenhausen bei 

Memmingen in Verbindung getreten und es werden in Kürze dort vier Bilder ständig ausgestellt“ (9. 

Juli 2000). 

„Ich bin aber gerne bereit, drei meiner Bilder als ein Geschenk nach Weiden zu schicken“ (24. 

September 2001). 

„Sie haben es zu etwas gebracht“ 

„Ja, die Tachauer Juden haben sich überall bewährt. Am weitesten von den amerikanischen Tachauern 

hat es Hans Adler gebracht. Er war einer der direkten Berater und Unterhändler des ehemaligen 

Verteidigungsministers und späteren Chefs der Weltbank McNamara. Leider ist er jung gestorben. Sie 

haben es ja auch weit gebracht. Chefchirurg zu sein, ist ein sehr angesehener und zufriedenstellender 

Beruf. Meine Tochter ist Dr. der klinischen Psychologie und ihr Ziel ist es, an einer Universität zu lehren. 

Mein Sohn ist ein „Coach“ und ein „Coachtrainer“. Eric leitet fast jedes Wochenende Seminare in allen 

größeren Städten der USA“ (24. September 2001). 

„Allgemein habe ich beobachtet, dass es die Sudetendeutschen in Deutschland ziemlich weit gebracht 

haben. Dasselbe kann ich von den deutschen und sudetendeutschen Juden, die durch Hitler nach 

Amerika gekommen sind, sagen. Besonders in der zweiten und dritten Generation sind Akademiker, 

Schriftsteller und andere höhere Berufe“ (31. Juli 2003). 

„Die Sudetendeutschen haben so viele technische Erfahrung mitgebracht, die zum Wiederaufbau 

einen großen Beitrag  gemacht haben. Es ist ja genauso wie mit den Immigranten nach Amerika 

gewesen. Auch hier stand im Kongress Widerstand und es wurde jedes Jahr nur eine bestimmte Anzahl 

aus jedem Geburtsland hereingelassen. Die Einwanderung hat viele Nobelpreise hervorgebracht, die 

unter normalen Umständen an Deutschland gegangen wären. Das Sudetenland war ja schon in der 

alten Monarchie einer der wichtigsten Standorte der Industrie, einschließlich Tachau“ (19. Februar 

2007). 

Mitglied am „Leo Baeck Institute“ 

Wir sind Mitglied eines deutsch-jüdischen Archivs, das „Leo Baeck Institute“. Im November wurden wir 

zu einem Dinner zum 50-jährigen Gedenktag eingeladen. Als Ehrengast wird Euer Innenminister Otto 

Schily erscheinen. Henry Kissinger wird ihm die „Leo Baeck – Medaille“ übergeben. Wir planen, 

hinzugehen.“ (25. Juli 2005). Dem Brief liegt eine Kopie des Programms bei.  

Heimat Tachau 

„Auch für die meisten Tachauer Juden war Tachau ihre Heimat. Kantor Schön hat ja recherchiert und 

herausgefunden, dass es schon im 12. Jahrhundert Juden in Tachau gab“ (Brief ohne Datum). 

„Der Krieg hat ja so kolossale Umwälzungen gebracht. Ohne Krieg wäre ich nicht in New York und Sie 

nicht in Altenmarkt. Und mein Vorname wäre nicht Frank sondern Franz“ (14. August 2005). 

Deutschland heute 

Selbst erblindet, schreibt seine Frau mit der Hand: „Es ist schwer zu verstehen, dass Deutschland in 

den 1930er Jahren das gleiche Volk war wie das heutige Deutschland. Heute ist Deutschland ein 

demokratisches und friedliebendes Volk, in der ganzen Welt geachtet. 

Ich danke Ihnen, dass Sie mein Buch nicht nur in Deutschland, sondern in der Tschechischen Republik 

und in Österreich verbreiten“ (16. November 2009, letzter Brief) 
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Ich habe Frank Kohner noch zu seinem 100ten gratuliert. Am 6. März 2011 starb Frank Kohner im Alter 

von 101 Jahren in New York. 

Kontakt 

Heimatpflegerin der Sudetendeutschen 

Dr. Zuzana Finger  

Hochstraße 8, 81669 München 

Tel: 089 48000365/-55 (-44 Fax) 

E-Mail: finger@sudeten.de 

URL: http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de 

 

Obr. – Frank Kohner
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Spurensuche – die Geschichte der jüdischen Familie Getreuer aus dem 

Böhmerwald 

Regina Gottschalk 

 

Schwanenbrückl 2006/2018 

Kennen Sie das kleine westböhmische Dorf mit dem hübschen Namen „Schwanenbrückl“? Nein? – Kein 

Wunder, denn das Dorf gibt es nicht mehr.  

Es ist eines der vielen untergegangenen Dörfer in dieser Region. Dort steht kein Haus mehr, und Sie 

finden es auf keiner Landkarte. Seine Bewohner verloren ihre Heimat - 1938 die Juden, und nach dem 

Krieg die gesamte Bevölkerung, etwa 250 Sudetendeutsche. Das Dorf verfiel und wurde dem Erdboden 

gleichgemacht. 

In Schwanenbrückl lebte nur eine einzige jüdische Familie inmitten der katholischen Bevölkerung, die 

Familie Heinrich und Frieda Getreuer mit ihren vier Kindern. Sie erlitt nach 1938 das Schicksal aller 

Juden, die in Hitlers Machtbereich geraten waren. Ihren persönlichen Spuren bin ich nachgegangen, 

habe ihre Lebens-und Leidensgeschichte nach Originalquellen rekonstruiert und in einem Buch 

niedergeschrieben. 

Im Frühjahr 2006, zu Beginn meiner Arbeit, suchte ich im Böhmerwald den Standort des Dorfes 

Schwanenbrückl. Nur wenige Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt entdeckten wir an einem 

Waldweg zwischen wildem Gestrüpp und verfallenen Mauerresten ein grünes Schild. Darauf stand in 

Deutsch und Tschechisch: „Schwanenbrückl – untergegangenes Dorf.“ Sonst gab es nichts zu sehen. 

Zwölf Jahre später – 2018- besuchten wir die Stelle wieder. Es war wieder Frühling. Jetzt tummelte sich 

eine Gruppe deutscher und tschechischer Jugendlicher zwischen den Bäumen und spielte mitten im 

Wald Szenen  aus dem Leben der  Familie Getreuer nach. 

Wie kam es, dass hier, an diesem verlassenen, düsteren Ort jetzt eine junge deutsch-tschechische 

Theatergruppe ein selbst geschriebenes Stück aufführte und über hundert Zuschauer, Deutsche und 

Tschechen, meist junge Leute, dem zweisprachigen Spiel gespannt zuschauten? Zwölf Jahre zuvor 

waren wir hier keiner Menschenseele begegnet.  

Spurensuche 

Zwölf Jahre zuvor war über die jüdische Familie Getreuer und ihr Heimatdorf kaum etwas bekannt 

gewesen. Ich hatte gerade begonnen, das Schicksal dieser fast gänzlich ausgelöschten Familie zu 

erkunden. Man wusste nur: Die Älteren und die ganz Jungen waren im Holocaust ermordet worden.  

Nur wenige junge Erwachsene hatten sich ins sichere Ausland retten können, nach Palästina und nach 

Singapur, nach England und in die USA. 

Mit meiner Arbeit begann ich, nachdem ich von den amerikanischen Enkeln der Eheleute Heinrich und 

Frieda Getreuer ein Paket mit historischen Familienbriefen erhalten hatte. Es waren Briefe aus den 

Jahren 1938 bis 1942. Heinrich und Frieda hatten sie von Prag aus an ihre ins Ausland emigrierten 

erwachsenen Kinder geschrieben. Sie selbst warteten in diesen Jahren selbst darauf, auch auswandern 

zu können und ihre Kinder in einem freien Land wiederzusehen. Mit den Briefen versuchte die 

zerrissene Familie, inzwischen den Zusammenhalt zu wahren. 
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 Die Schriftstücke waren in deutscher Sprache und in alter deutscher Schrift geschrieben. Sie befanden 

sich teilweise in schlechtem Zustand, und niemand von den Nachkommen konnte sie lesen Trotzdem 

bewahrten sie die alten Briefe zur Erinnerung an ihre ermordeten  Angehörigen auf und hüteten sie 

wie einen Schatz. Sie baten mich, ihnen eine Zusammenfassung des Inhalts in Englisch anzufertigen. 

Je länger ich mich mit den Dokumenten beschäftigte, umso mehr fesselte mich die Geschichte der 

Menschen, die in auswegloser Lage diese Briefe geschrieben hatten. Ich stellte mir die Aufgabe, am 

Schicksal dieser einen Familie beispielhaft das Leben der böhmischen Juden in der Zeit der Verfolgung 

zu schildern. 

 Nach und nach fand ich weitere Nachfahren der Getreuers in aller Welt und bat sie um zusätzliche 

historische Familiendokumente, denn die Briefe allein waren nicht allzu ergiebig. Nach mehreren 

Jahren besaß ich eine umfangreiche Materialsammlung. Sie umfasste außer den Briefen weitere 

Korrespondenz, verschiedene Akten und Dokumente, Familienstammbäume, Tagebücher, Memoiren 

und vor allem viele Familienfotos. Mündliche Überlieferung gibt es kaum – wie in vielen jüdischen 

Familien wurde über diese Zeit fast nicht gesprochen. 

 Nach einigen Jahren der Vorbereitung konnte ich die Geschichte der Familie Getreuer zu Papier 

bringen. Ich erzähle sie Ihnen jetzt in knapper Form. 

Die Geschichte der Familie Getreuer 

Seit vielen Generationen war die Familie Getreuer in Schwanenbrückl ansässig. Sie besaß ein großes 

Anwesen in der Mitte des Dorfes mit geräumigem Wohnhaus, Garten und Landwirtschaft, außerdem 

gehörte ihr ein Gemischtwarenladen - das einzige Geschäft im Ort. Zudem führte sie – typisch für diese 

Region – einen Großhandel für Klöppelspitzen. Frauen und Mädchen stellten sie in Heimarbeit her. Die 

damals sehr begehrten, wertvollen Spitzen wurden weltweit verkauft, und die Familie konnte sehr gut 

von der Vermarktung leben.  

Zur Familie Getreuer gehörten die Eltern Heinrich und Frieda, beide um 1885 geboren, und vier Kinder, 

die zwischen 1910 und 1916 auf die Welt kamen. Heinrich Getreuer war ein angesehener, wegen seiner 

Hilfsbereitschaft sehr beliebter Bürger. Er gründete z.B. die Freiwillige Feuerwehr, half Dorfbewohnern 

beim Verfassen amtlicher Briefe, auch in Tschechisch, und fuhr in dringenden Fällen seine Mitbürger 

in die nächste Stadt, denn er besaß lange Zeit als einziger ein Automobil. Die Familie war 

hochgeschätzt. Niemand störte sich daran, dass sie Juden waren – es gibt keinerlei Hinweise auf 

antisemitische Vorfälle. 

Die Kinder Rose, Louise und Walter verlebten in Schwanenbrückl eine glückliche Kindheit und 

erinnerten sich ihr Leben lang dankbar daran. Ein Foto aus dieser friedlichen Zeit zeigt Ruth, die erste 

Enkelin von Heinrich und Frieda und ihren Cousin Jiri um 1936 im Garten der Großeltern Die Kinder 

spielen mit dem zahmen Rehkitz Fritzl. Der Lebensweg der beiden etwa gleichaltrigen Kinder könnte 

unterschiedlicher nicht sein: Ruth und ihre Eltern flohen in die USA. Heute lebt die 87 jährige in Israel. 

Sie ist der Mittelpunkt einer großen Familie. Jiri und seine Eltern dagegen wurden 1942 deportiert und 

fielen dem Holocaust zum Opfer. Jiri wurde nur elf Jahre alt. 

Die Schwanenbrückler Idylle endete im September 1938: 

Durch das Münchner Abkommen fällt die Heimat der Familie an das Deutsche Reich. Hals über Kopf 

fliehen die Juden aus dem Sudetenland vor den Nationalsozialisten ins vermeintlich sichere 

Landesinnere. Auch die Familie Getreuer lässt Hab und Gut zurück und flieht nach Prag.  
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Die junge Generation bemüht sich sofort mit aller Energie um Auswanderung und gelangt gerade noch 

ins rettende Ausland. Louise gelangt ganz knapp vor der deutschen Okkupation nach England, Rose 

entkommt mit ihrem Mann und der kleinen Tochter Ruth in die USA, und Sohn Walter  kann sich nach 

Shanghai retten. 

Die Eltern Heinrich und Frieda bleiben zurück und sollen sobald wie möglich nachkommen.  

Innerhalb eines Jahres haben sie alles verloren: Ihr Haus, ihr Geschäft, ihr Vermögen, ihre Heimat, ihre 

Kinder und ihre über alles geliebte einzige Enkelin Ruth. Ihnen bleibt nur der Trost, die junge 

Generation in Sicherheit zu wissen und die Hoffnung, eines Tages ihren Kindern nachreisen zu können. 

Der Briefwechsel mit ihnen ist, wie sie es selbst nennen, der „einzige Freudenstrahl in dieser schweren 

Zeit“. Unter der Last der sog. Judengesetze leben die Zurückgebliebenen unter immer bedrückenderen 

und armseligeren Verhältnissen. Sie müssen in ein Judenhaus umziehen und haben nur noch ein 

bescheidenes Zimmer. Lebensmittel, Heizmaterial und Kleidung werden ihnen nur unzureichend zur 

Verfügung gestellt. Medizinische Versorgung gibt es für Juden kaum. Sie sind von Kontakten zur 

Umwelt fast ganz ausgeschlossen. Ihre Briefe unterliegen einer strengen Kontrolle, so dass sie sich nur 

in Andeutungen über ihre Lebensumstände äußern können. 

Das Warten bestimmt jahrelang ihr Leben. Sie warten immerzu auf Nachricht von ihren Kindern, 

warten auf das ersehnte Visum, warten auf das Wiedersehen mit ihren Angehörigen, warten auf das 

Ende ihrer Leidenszeit. Deshalb trägt das Buch den Titel „Auf Nachricht warten“.  

 Nach der deutschen Okkupation im Frühjahr 1939 wird es jedoch immer schwerer für Juden, ins 

sichere Ausland zu gelangen. Im Herbst 1941 zerbricht die letzte Hoffnung: Hitler verhängt ein 

absolutes Ausreiseverbot und beginnt, sein Programm der Judenvernichtung in die Tat umzusetzen.  

 Die Nachricht von Deportationen spricht sich schnell herum. Die Kinder setzen alles in Bewegung, um 

ihre Angehörigen doch noch herauszubringen, während die Zurückgebliebenen wehrlos ihrem 

Schicksal preisgegeben sind. Auch Heinrich und Frieda stellen sich auf ihre Deportation ein.  Heinrich 

schreibt im Dezember 1941: „Wir sind für eine eventuelle Abreise so ziemlich ausgerüstet und 

überlassen es nun dem lieben Gott. Was er mit uns macht, müssen wir ertragen.“ Niemand wusste 

genau, was sich hinter dem Wort Deportation verbarg, aber dass es etwas Schreckliches sein musste, 

geht aus einem Satz hervor, den ein Verwandter unmittelbar vor seiner Deportation in einem Brief 

schrieb: “ Zwei Tage sind wir noch Menschen“. 

Frieda und Heinrich wurden im April 1942 nach Theresienstadt deportiert. In ihrem letzten 

Lebenszeichen, einer Postkarte (BILD 9, 10), schrieb Frieda: „Gott gebe dass wir gesund bleiben und 

uns alle wieder einmal sehen. Das wir unsere Gedanken jetzt viel bei unseren Kindern haben ist 

begreiflich, aber ich lasse den Kopf nicht hängen und halte mich so tapfer als möglich.“ 

Nach wenigen Tagen in Theresienstadt wurden Heinrich und Frieda, 58 und 55 Jahre alt, nach Izbica in 

Polen geschafft. Ihre Spur verliert sich im Morgengrauen des 27.April 1942 mit der Abfahrt ihres 

Transports nach Osten. 

Soweit wir wissen, wurden sie noch im Frühjahr 1942 in der Gaskammer eines Vernichtungslagers 

ermordet, entweder in Belzec oder in Sobibor. Ihre Kinder warteten noch jahrelang auf Nachricht   von 

ihren spurlos verschwundenen Eltern - doch es kam keine mehr….  

Bewahren der Erinnerung  

Diese Geschichte, wie ich sie aus Familiendokumenten zusammengetragen habe, war ursprünglich nur 

für die Nachkommen der Familie Getreuer bestimmt. Doch sie fand bald öffentliches Interesse.  
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Der tschechische Regisseur Zdenek Flidr arbeitete damals an einem Dokumentarfilm für das 

tschechische Fernsehen über das Schicksal der jüdischen Bevölkerung im Böhmerwald und im 

Bayerischen Wald. Er fügte große Teile meiner Materialsammlung in seinen Fernsehfilm ein. Die 

Geschichte der Familie Getreuer wurde zum Leitmotiv seiner Dokumentation. Zdenek Flidr verdanke 

ich auch die Anregung und Ermutigung, über dieses Familienschicksal ein Buch zu schreiben. Das Buch 

„Auf Nachricht warten“ fand vor allem in der deutsch-böhmischen Grenzregion Beachtung, also dort, 

wor die Familie gelebt hatte. 

 So entdeckte es auch die deutsch-tschechische Jugendtheatergruppe Cojc, die das eingangs erwähnte 

Theaterstück schrieb und in Schwanenbrückl aufführte.  

Das Dorf Schwanenbrückl ist zerstört. Alle seine Einwohner – Juden wie Christen - wurden vertrieben. 

Mehrere seiner jüdischen Bürger fielen dem Holocaust zum Opfer.  Andere entkamen knapp und 

suchten irgendwo in der Welt eine neue Heimat.  

Die meisten Nachkommen der Überlebenden der Familie Getreuer kannten einander nicht, sie hatten 

nur den Namen gemeinsam und eine vage Ahnung vom Schicksal ihrer Familienangehörigen. Durch die 

gemeinsame Suche nach Lebensspuren der Vorfahren entstand der Wunsch nach einem weltweiten 

Familientreffen. Das erste fand in Prag statt, weitere in Israel, Wien und Lissabon.  Das fünfte wird 

nächstes Jahr in Holland sein. Jedes Mal kamen mehr Teilnehmer. Und immer mehr jüngere. In 

Lissabon war der Jüngste, ein amerikanischer Ururenkel von Frieda und Heinrich, gerade 1 Jahr alt. Ihre 

Enkelin Ruth, die in Israel lebt, schrieb zu diesem Bild in einem Brief: „Ich habe drei Kinder, 6 Enkel und 

5 Urenkel – das ist unsere Antwort auf Hitlers Absicht uns zu vernichten“. 

Kontakt 

Heimatpflegerin der Sudetendeutschen 

Dr. Zuzana Finger  

Hochstraße 8, 81669 München 

Tel: 089 48000365/-55 (-44 Fax) 

E-Mail: finger@sudeten.de 

URL: http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de 
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Jüdische Gemeinden im Kuhländchen 

- Geschichte, Schicksale und Erinnerung 
Ulf Broßmann, München 

 

Juden in Mähren 

1096 fand erster Kreuzzug ins Hl. Land statt. Ausgerufen durch Papst Urban II. Es kam zu 

Judenpogromen. Juden hätten Brunnen vergiftet, Ritualmorde an Kindern begannen, sie hätten Jesus 

gekreuzigt. Es kam zu Verfolgungen, Zwangsbekehrungen und Morden an Juden, vor allem durch das 

einfache Fußvolk. Juden flüchteten nach Osten. So kamen die Juden im 12. Jahrhundert auch in das 

Gebiet von Mähren. 

Sie gehörten zum jüdischen Stamm der Aschkenasim, benannt nach der Gegend, woher sie stammten. 

Sie hatten bisher Nord- und Mitteleuropa besiedelt und wurden nun nach Osteuropa gedrängt. Ihre 

Sprache war „Jiddisch“. 

1267 erließ Ottokar II., König von Böhmen, ein Juden-Privileg, das sie unter die Gerichtsbarkeit der 

Krone stellte (Kammerknechte). Juden waren geschützt, ihre Existenz vorläufig gesichert. 

Wie erfolgte die Ansiedlung im später so genannten Kuhländchen: 

Durch Flucht vor Pogromen und durch Fernhandel. 

Zusammen mit den deutschen Kolonisten unter Arnold von Hückeswagen, gelangten auf diese Weise 

Juden Mitte des 13. Jahrhunderts ins Kuhländchen sowie nach Neutitschein (um diese Zeit wurde die 

Stadt gegründet) und Umgebung. 

Juden in Neutitschein 

1348 Pestepidemie in Europa, auch in Mähren. Juden wurden verfolgt, da man ihnen die Schuld für die 

Seuche gab. Juden wurden aus Neutitschein vertrieben. Um 1350 erneuerte Karl IV. das Juden-Privileg. 

Er stellte die Juden unter den Schutz der Grundherren und vergab die Gerichtsbarkeit an Städte. 

Zuständig für die Juden in Neutitschein waren nun die Schlossherrschaften. (Von den Kravařen bis zu 

den Žerotinen) Die Adeligen übernahmen diesen Schutz gerne, da sie von den Juden wirtschaftliche 

Vorteile hatten. 

Jüdischen Gemeinde in Neutitschein im 14. Jhd. 

Juden siedelten in Neutitschein an der Stadtmauer in Gemeinschaft und Nähe der Adelswohnsitze, des 

Schlosses, an. Große Entfernung zur katholischen Kirche. Für ca. 300 Juden gab es bereits eine 

Synagoge, eine Mikwe, einen koscheren Fleischer und ein Tanzhaus. Der jüdische Friedhof befand sich 

außerhalb der Stadtmauer, ca. 1 km in östlicher Richtung.  

Jüdischen Gewerbe 

Juden durften keine Zunftberufe, also Handwerksberufe, ausüben. Juden war die Geld- und Pfandleihe 

gegenüber Fremden von der Obrigkeit erlaubt. Kredite wurden von allen Bevölkerungsschichten 

angenommen. Gründe: Missernten, Seuchen, Kriege usw. Durch Zinsen zwischen 10% bis 20 % war der 

Gewinn groß. Meist wurde das Geld gegen Waren oder Vieh verliehen. Wurden die Pfänder nicht 

eingelöst, konnten Juden mit den Waren und dem Vieh Handel treiben. Durch den Geldverleih waren 
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auch Investitionen möglich und ein wirtschaftlicher Aufschwung erfolgte. Deshalb schützten Adelige 

Juden, da sie ebenfalls Geld liehen. 

Jüdisches Leben 

Synagoge war Mittelpunkt der Gemeinde. Sie erfüllte drei Aufgaben: Gottesdienst, Bildung (Schul), 

Gemeindeverwaltung. In ihr fanden Rituale statt, wie Hochzeiten, Beschneidungen und alle 

jahreszeitlichen Feste. In einem Schrank wurden fünf Torahrollen aufbewahrt. Es handelt sich um 

handgeschriebene Abschriften der 5 Bücher Mose. Während des Gottesdienstes wurden daraus 

Textstellen vorgelesen zur Unterweisung und Belehrung.  

Mikwe ist ein rituelles Tauchbad. Sie muss 7 Stufen aufweisen und fließendes Wasser (Grundwasser) 

haben. Später erlaubte man auch Wassereinleitung von Bächen oder Wasserleitungen. Das Bad wurde 

nicht aus hygienischen, sondern aus rituellen Gründen, von Männern und Frauen (Monatsblutung) 

getrennt, vorgenommen.  

Hochzeit 

Eheleute standen unter einem Samtbaldachin, der sog. Chuppa. Rabbi segnete Wein, Eheleute tranken 

ihn. Bräutigam steckte Braut den Hochzeitsring an den Zeigefinger. Bei reichen Familien trug der Ring 

ein Gebäude, um den Besitz von Häusern anzuzeigen.  

Bildung 

Schulen befanden sich in Synagogen. Dort religiös geprägter Unterricht für Knaben im Alter von 3 bis 

12 Jahren. (Peitsche) Dann Wechsel zur Talmudschule, der sog. Jeschiwa, zum höheren Studium, vor 

allem der Rabbinerausbildung. Frauen waren von der Schulbildung ausgeschlossen. 

Begräbnis und Friedhöfe 

Das Begräbnis führte der Begräbnisverein durch. Es waren die Ältesten der Gemeinde. Frauen nähten 

das Totenhemd, währen die Mitglieder des Begräbnisvereins die Totenwaschung und das Begräbnis 

durchführten. Es war Erdbestattung vorgesehen. Ein belegtes Grab durfte nicht wiederbelegt werden. 

Die Totenruhe war dauerhaft, also auf „Ewig“ ausgelegt. Blumenschmuck während der Bestattung 

oder danach war nicht vorgesehen. Friedhof von Weißkirchen: Viele Kuhländler Juden sind hier 

begraben (Cousin von Sigmund Freud, Bruder von Kafka usw.) 

Ca. 300 Juden verlassen 1562 Neutitschein 

Ferdinand I., König von Böhmen und Markgraf von Mähren, kaufte 1559 die Herrschaft Neutitschein. 

Es wurde dadurch ein Kammergut. 1562 erließ er das Dekret, dass die Juden Neutitschein für immer 

verlassen müssen. Dies erfolgte auf Bitten von drei Neutitscheiner Abgesandten. Die Juden verkauften 

vor dem Abzug die Synagoge für 30 fl an den Bürgermeister und die Häuser für 40 bis 80 fl.  

Der jüdische Friedhof wurde der Stadt geschenkt mit der Zusage, dass das Gelände für Ewig unbebaut 

bleiben und mit Gras bewachsen sein müsse. (Die Neutitscheiner haben sich nicht daran gehalten.) 

Abwanderung in Umgebung von Neutitschein 

Die Juden wanderten in Dörfer der Umgebung aus. Wo verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, 

gingen die Juden in die Städte Weißkirchen, Leipnik, Prerau und Kremsier. Durch die Nähe zu 

Neutitschein hofften Juden auf eine Rückkehr. Ein Leib-Maut-Zettel, der bezahlt werden musste, 

erlaubte es den Juden, einen Tag in Neutitschein ihren Geschäften nachzugehen. Eine Übernachtung 

war nicht erlaubt. Dies blieb so ca. 150 Jahre. 
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Unterdrückung der Juden im 18. Jhd. 

Kaiser Karl VI. ließ 1724 alle jüdischen Familien registrieren. Ziel war eine Ausgrenzung der Juden und 

Begrenzung der jüdischen Bevölkerungszahl in den Böhmischen Ländern. 1726 Erlass des 

Familiantengesetzes: Nur der Erstgeborene durfte heiraten und Kinder bekommen. Alle übrigen Kinder 

mussten abwandern und wurden Wanderjuden genannt. Damit war keine natürliche Entwicklung der 

jüdischen Bevölkerung möglich. Kaiser Josef II. erließ 1781 das Toleranzedikt, das nicht für Juden galt. 

Dennoch waren Juden nun eine geduldete Minderheit. Das Familiantengesetz galt weiter. 

1787 mussten Juden bürgerliche Namen annehmen. Wenn man nicht dafür zahlen konnte, bekam man 

diskriminierende Namen (in Neutitschein z.B. Klappholz, Brettholz usw.) Dennoch wurden damals erste 

Judenfamilien wieder in Neutitschein sesshaft. (15 Familien)  

Neueste Zeit 

Kultusgemeinden im Kuhländchen 

1848 wurden die Juden gleichberechtigt und 1849 das Familiantengesetz abgeschafft. Ab 1850 durften 

Juden wieder Grund- und Hausbesitz haben. Das Kuhländchen gehörte zu einem Teil nach 

Österreichisch-Schlesien und zum anderen Teil nach Mähren. 

Deshalb gab es zwei Kultusgemeinden: 

- Wagstadt mit Odrau und Königsberg in Österreichisch-Schlesien  

- Neutitschein mit Fulnek und Freiberg in Mähren 

Da es nur zwei jüdische Friedhöfe gab, in Wagstadt und Neutitschein, mussten die Toten von weit her 

mit Leichenwägen transportiert werden. Nach 300 Jahren war nun wieder eine natürliche Entwicklung 

der jüdischen Bevölkerung möglich. 

Neutitschein/Nový Jičin in Mähren 

Bereits 1868 konstituierte sich in der Stadt eine jüdische Religionsgemeinschaft. An der Reichsstraße 

nach Freiberg legte man 1875 an der Stadtgrenze einen jüdischen Friedhof für Neutitschein an. 

1891 konstituierte sich die Neutitscheiner Kultusgemeinde. Es wurden die Gerichtsbezirke Fulnek, 

Freiberg und Frankstadt (gehört nicht mehr zum Kuhländchen) einbezogen. Für ca. 275 Juden in der 

Stadt wurde 1908 eine Synagoge errichtet. Der Architekt war der Wiener Ernst Lindner. 

Das jüdische Neutitschein bis 1. Weltkrieg 

Durch die freie Entwicklung bildete sich eine breite jüdische Intelligenzschicht heraus (Wissenschaft, 

Philosophie, Kunst, Musik, Medizin usw.)  

Nach dem 1. Weltkrieg 

Juden waren in der Tschechoslowakei geduldet. Es gab mehrere jüdische Vereine in Neutischein mit 

Ablegern in Wien. Viele Juden sympathisierten mit der zionistischen Bewegung und wanderten sogar 

nach Palästina aus, um dort die Gründung eines jüdischen Staates zu unterstützen. 

NS-Zeit 

1938 erfolgte der Anschluss des Sudetenlandes an das Deutsche Reich (Münchner Abkommen). In 

Neutitschein war das im Oktober 1938. Einen Monat später erfolgte die Reichspogromnacht, in der 

fast alle Synagogen niedergebrannt wurden. Die Neutitscheiner Synagoge entging der Zerstörung, da 

sich in ihrer Nähe ein Gasspeicher befand und man Angst hatte, dass ganz Neutitschein abbrennen 
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würde. Dennoch wurde die Synagoge im Innern völlig zerstört. 1939 flohen Juden ins Ausland (wenn 

sie das nötige Geld aufbrachten) oder ins Protektorat. Bis 1942 wurden alle Juden der Kultusgemeinde 

Neutitschein in KZs umgebracht. 

Nachkriegszeit in Nový Jičín 

Der Jüdische Friedhof in Nový Jičín wurde mit Garagen und Häusern der Adventistengemeinde 

überbaut und alle jüdischen Relikte vernichtet. Die Synagoge wurde außen einfach restauriert und 

innen ein Zwischenboden eingezogen. Dort befindet sich in Regalreihen das Bezirksarchiv von Nový 

Jičín. 

Den Holocaust überlebten, meines Wissens, nur drei Neutitscheiner. Sie kehrten 1945 nach Nový Jičín 

zurück, wobei die tschechische Bevölkerung eine geringe Toleranz gegen die Rückkehrer zeigte, wegen 

Rückgabe von Wertgegenständen und Grund- und Hausbesitz. 1948 wurde das Eigentum durch 

Kommunisten verstaatlicht. 2008 errichtete die Stadt Nový Jičín auf dem ehemaligen jüdischen 

Friedhof ein Denkmal mit der Inschrift: „Unseren zu Tode Gefolterten 1939 – 1945“ Max Mannheimer, 

Holocaustüberlebender, mahnte 2009 vor dem Denkmal auf dem ehemaligen Friedhof. 

Schicksale 

Max Mannheimer (1920 – 2016), geboren in Neutitschein 1936 besuchte er die Handelsschule in 

Neutitschein und war anschließend als Kaufmann tätig. 1939 wurde sein Vater verhaftet und floh 

danach nach Ungarisch Brod in Südmähren (Protektorat). Die Familie folgte unmittelbar danach. Kurz 

vor der Deportation nach Theresienstadt heiratete Max Mannheimer 1942 Eva Bock, da man hörte, 

dass Ehepaare nicht getrennt würden. 1943 erfolgte die Deportation der gesamten Familien nach 

Theresienstadt und Auschwitz. An der Rampe wurde die gesamte Familie getrennt, dort sah Max 

Mannheimer seine Frau zum letzten Mal. Eltern, Schwester, zwei Brüder und Ehefrau wurden 

ermordet. 1944 kam Max Mannheimer mit seinem Bruder Edgar über Warschau nach Dachau. Beide 

wurden bei Tutzing am Starnberger See von Amerikanern befreit.  

Leben als Mahner 

1945 kehrte Max Mannheimer nach Nový Jičín zurück und heiratete die deutsche 

Widerstandskämpferin Elfriede Eiselt. Sie bekamen die Tochter Eva. 1946 übersiedelte die Familie nach 

München. Gründe: Es gab keine jüdische Gemeinde mehr, die Deutschen wurden vertrieben, die 

Tschechen zeigten wenig Toleranz. Bald starb seine Frau und um die Traumata zu bewältigen, widmete 

sich Max Mannheimer der Malerei. Zunächst gegenständlich, später abstrakt. Max Mannheimer 

meinte einmal, er „vermähle“ die Farben. 1965 ging er nach Amerika, er heiratete Grace Franzen und 

sie bekamen den Sohn Ernst. Nach Rückkehr nach München besuchte er Schulen im Münchner Raum 

und trat vor Jugendlichen als Zeitzeuge, aber nicht als Ankläger, sondern als Mahner auf. 2009 wurde 

ihm die Ehrenbürgerschaft von Nový Jičín verliehen und 2016 verstarb er in München. Er wurde unter 

Beisein einer sehr großen Trauergemeinde im alten jüdischen Friedhof in München beerdigt. Pavel 

Wessely, der Altbürgermeister von Nový Jičín, ein Freund von Max Mannheimer, war ebenfalls 

angereist.  

Sigmund Freud (1856 – 1936) 

Er wurde in Freiberg/Přibor geboren und ist der bekannteste Sohn dieser Stadt. Dort lebten damals ca. 

160 Juden, polnischer Abstammung. Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten ging die Familie 1860 nach 

Wien, wo Freud Medizin studierte. 1886 heiratete er Martha Bernays und eröffnete 1891 in der 

Berggasse 15 in Wien eine Praxis, in der er die Psychoanalyse anwendete. Als Österreich 1938 ins 

Deutsche Reich eingegliedert wurde, geriet er als Jude immer mehr unter Druck. Seine Bücher wurden 
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verbrannt. Mit Hilfe von Bekannten gelang es ihm und seiner Familie nach England zu emigrieren. 

Zuvor musste er die Reichsfluchtsteuer bezahlen, 25% seines Gesamtvermögens. Dies waren fast 

32.000 RM, die ihm Freunde vorstreckten. Er rauchte gerne Zigarren, was schließlich zu unheilbarem 

Gaumenkrebs führte. 1939 starb er, wobei ihm sein Arzt, auf eigenen Wunsch, Sterbehilfe leistete.  

Erinnerung 

Jüdisches Kulturerbe im ehemaligen Kuhländchen 

Freudmuseum, Synagogentafel in Nový Jičín, Holocaustdenkmal in Nový Jičín, Gedenktafel für Max 

Mannheimer in Nový Jičín 

„Er woar a Mentsch“ (jiddisch) 

Persönlichkeit, mit Güte, Haltung, Humor, Kampfgeist, Geradlinigkeit, Freundschaftlichkeit, 

Warmherzigkeit. 

Mannheimers Mahnung an die Jugend 

„Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber was in Zukunft geschieht, dafür schon.“ Nach 

neuen antisemitischen Straftaten: Die Geschichte mahnt uns, die Gegenwart fordert uns! (Deutscher 

Bundespräsident, Walter Steinmeier) 

Kontakt 

Heimatpflegerin der Sudetendeutschen 

Dr. Zuzana Finger  

Hochstraße 8, 81669 München 

Tel: 089 48000365/-55 (-44 Fax) 

E-Mail: finger@sudeten.de 

URL: http://www.sudetendeutsche-heimatpflege.de 
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