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1 Cíl práce, vzorek, metody
Jako výzkumný projekt své bakalářské práce jsem si zvolila téma paměťových
institucí a stop židovské přítomnosti v současném Pacově. Tato tematika je v současné
době v Pacově poměrně aktuální, dějiny bývalé místní židovské komunity jsou zde
v posledních několika letech stále více veřejně připomínány. Tento vývoj koresponduje
s celorepublikovým nárůstem zájmu odborných i občanských aktivit v otázce zkoumání
židovských dějin a to jak na celostátní, tak také místní úrovni, který souvisel
s demokratizací společnosti a zesíleným zájmem o menšiny po roce 1989. Má bakalářská
práce se o poznávání těchto dějin na lokální úrovni hlásí také, jejím středobodem zájmu se
pak staly pacovské paměťové instituce a jejich možná úloha uchovávání paměti na
židovskou komunitu v dané lokalitě.

1.1 Cíl práce
V rámci své bakalářské práce se budu zabývat paměťovými institucemi v současné
době působícími v Pacově jakožto potenciálními strážci židovské paměti. Cílem mého
empirického výzkumu pak bude prozkoumat, zda a jak aktivní tyto instituce ve svých
snahách o připomínání a uchování paměti na židovskou komunitu v daném městě jsou.

1.2 Vzorek
Pro uvedení do terénu bych svou práci ráda zahájila stručným představením
současného Pacova:
Pacov
Pacov1, dnes téměř pětitisícové město, se nachází na západním okraji
Českomoravské vrchoviny v kraji Vysočina v nadmořské výšce 615 m n. m., jeho okresním
městem je Pelhřimov. Pod pacovskou správu spadají místní části Bedřichov, Jetřichovec,
Roučkovice, Velká Rovná a Zhoř. Ve městě i jeho okolí se nachází řada turisticky
1

Následující informace jsou čerpány z oficiálních stránek města: Město Pacov [online] [cit. 15.6.2018].
nedatováno. Dostupné z: http://www.mestopacov.cz/.
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atraktivních lokalit a to ať už v podobě městské památkové zóny, která zahrnuje širší
centrum města včetně zámeckého areálu s přilehlým zámeckým parkem, či nedalekého
hradu Kámen, Chýnovské jeskyně či vrchu Stražiště. Pacov je také znám ve spojitosti
s pořádáním motocyklových závodů (první z nich tu proběhl již v roce 1905), které se zde
každoporčně připomínají každý třetí červnový víkend v rámci pořádání závodů
historických motocyklů na tzv. Pacovském okruhu (v r. 2018 proběhl již 17. ročník). Se
stejnou pravidelností se zde pořádají i jiné kulturní akce, mezi které patří Pivní slavnosti
(r. 2018: 8. ročník), Den mikroregionu (r. 2018: 12. ročník), Pacovský poledník (r. 2018:
17. ročník) nebo relativně mladý hudební festival Jatka Fest (r. 2018: 7. ročník). Okolí
Pacova dále nabízí desítky kilometrů značených cyklistických či turistických tras.
Mezi nejvýznamnější pacovské rodáky patří básník Antonín Sova (1864-1928), jehož
poetický název Z mého kraje, který přidělil jedné ze svých básnických sbírek, se dnes
užívá pro označení lokálního měsíčního zpravodaje. Jméno této místní osobnosti nese také
pacovské městské muzeum.
K místním židovským památkám v současné době patří dochovaná synagoga
(sloužící jako skladiště), židovský hřbitov, několik Stolpersteinů a v neposlední řadě také
pomník obětem obou světových válek. To, jakým způsobem s připomínáním dříve
poměrně rozsáhlé pacovské židovské komunity pracují místní paměťové instituce (Městské
muzeum Antonína Sovy, občanský spolek Tikkun, Turistické informační centrum a
Městské kulturní středisko), bude předmětem mého následujícího výzkumného projektu.
Instituce, jež jsou předmětem mého zkoumání a jejich aktéři
Má práce je zaměřena na potenciální činnost některých pacovských institucí v otázce
připomínky bývalé místní židovské komunity a jejích památek. V rámci tohoto tématu
jsem se rozhodla pro vzorek čtyř takových institucí, u kterých byla předpokládána možná
aktivita, každá z nich je pak zastoupena jedním svým zástupcem – aktérem. Jsou jimi:
Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově (v zastoupení jeho ředitele ve věku asi 40 let),
spolek Tikkun Pacov (v zastoupení jeho předsedkyně ve věku asi 38 let), Turistické
informační centrum v Pacově (v zastoupení jeho zaměstnankyně ve věku asi 45 let) a
Městské kulturní středisko v Pacově (v zastoupení jeho kulturní referentky ve věku asi 32
let).

1.3 Teoretické zakotvení
Teoretické východisko mé bakalářské práce tvoří paměťová studia. Klíčové pojmy
2

v rámci tohoto zakotvení pak zahrnují koncepce paměť a paměťové instituce. V této části
bych ráda tyto pojmy blíže představila. Nejprve se zaměřuji na popis kolektivní paměti
v pojetí Maurice Halbwachse, poté přecházím k současným badatelům a odborníkům
v zastoupení Pierra Nory a manželům Janovi a Aleidě Assmannovým. Následující část
slouží k přiblížení konceptu paměťových institucí.
Paměť
Sociální a humanitní vědy se tématem paměti začaly zabývat přibližně od 20. let 20.
století2. Jedním z hlavních představitelů teorie paměti je pak francouzský filosof a sociolog
Maurice Halbwachs. Ten rozlišuje paměť individuální a kolektivní. Paměť kolektivní je
v jeho pojetí chápána jako společensky podmíněná: osvojujeme si ji díky předávání a
v průběhu socializace3: tím, že se stáváme součástí kolektivu, přejímáme vzorce jejich
chování a myšlení. Paměť je tedy sociálně konstruovaná a to prostřednictvím tzv.
„společenských rámců“, v nichž „se konstituuje, funguje a reprodukuje“4 a které pak
ustavují naši vzpomínku. Nejdůležitějším rámcem paměti se stává jazyk. Individuální
paměť poté „vzniká z účasti jedince na pluralitě skupinových pamětí... paměť žije a
uchovává se v komunikaci, pokud se komunikace přeruší... vede to k zapomění.
Vzpomínáme si jen na to, o čem komunikujeme a co můžeme lokalizovat v referenčním
rámci kolektivní paměti.“5 Naše vzpomínky jsou a zůstávají tedy „za každých okolností
kolektivní.“6 Lidská (individuální) paměť existuje pouze díky existenci kolektivní paměti,
člověk v naprosté osamělosti by žádnou paměť nikdy neměl.
Na Halbwachsovu teorii paměti posléze navazují další autoři, mezi které patří i
francouzský historik Pierre Nora. V jeho pojetí je ovšem Halbwachsův kolektivistický
předpoklad kolektivní paměti oslaben. Nora tvrdí, že se v důsledku modernizačních
2

ŠUBRT, Jiří, MASLOWSKI, Nicolas a LEHMANN, Štěpánka: Maurice Halbwachs, koncept rámců
paměti a kolektivní paměti. In: MASLOWSKI, Nicolas, ŠUBRT, Jiří a kol. Kolektivní paměť: k
teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2004, s. 15.
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ASSMANN, Jan: Kolektivní paměť a kulturní identita. In: KRATOCHVIL, Alexander, (ed.). Paměť a
trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou
literaturu AV ČR, 2015, s. 50.
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ŠUBRT, Jiří, MASLOWSKI, Nicolas a LEHMANN, Štěpánka: Maurice Halbwachs, koncept rámců
paměti a kolektivní paměti. In: MASLOWSKI, Nicolas, ŠUBRT, Jiří a kol. Kolektivní paměť: k
teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2004, s. 17.
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ASSMANN, Jan: Kultura a paměť. Praha: Prostor, 2001, s. 37.
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HALBWACHS, Maurice: Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 51.doc. PhDr.
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procesů tato (národní) paměť, která „je chápána jako živé pouto s minulostí přenášené
z generace na generaci,“7 rozpadá – přestává být kolektivní, stává se více individuální 8 a
cíleně chtěná, odříznutá od minulosti. Kvůli ztrátě této koherence a vnitřního prožívání pak
vzniká potřeba vytváření tzv. inventáře míst neboli míst paměti (svátky, oslavy, památníky,
hřbitovy, muzea aj.) pro její vnější archivaci. To, proč místa paměti vznikají, Nora
charakterizuje jako důsledek „deritualizace našeho světa“9, jejich smyslem je pak „zastavit
čas, zahradit cestu zapomínání,... zhmotnit nehmotné.“10
Další podstatnou koncepci paměti předložil německý archeolog Jan Assmann, který
se svou ženou, historičkou Aleidou Assmannovou, rozvinul koncept kulturní paměti. Dle
nich by předmětem studia kulturních věd neměla být vnitřní lidská (individuální) paměť,
nýbrž její vnější dimenze – paměť kolektivní (neboli sociální). Tu pak dělí na čtyři
tematické druhy, které zahrnují: 1. paměť mimetickou (společenské jednání je přenášeno
skrze napodobování), 2. paměť věcí (stavby, pomníky aj.), 3. paměť kulturní (vtělení
minulosti do symbolických struktur, zvyků a obřadů), a 4. paměť komunikativní
(předávaná prostřednictvím řeči mezi 3-4 generacemi)11.
Paměťové instituce
Pojem paměťových institucí je v České terminologické databázi knihovnictví a
informačních věd definován následovně: jsou to „knihovny, archivy, muzea, výzkumné
ústavy, univerzity, jejichž cílem je ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního

7

VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2.,
přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s.
127.
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ŠUBRT, Jiří, MASLOWSKI, Nicolas a LEHMANN, Štěpánka: Maurice Halbwachs, koncept rámců
paměti a kolektivní paměti. In: MASLOWSKI, Nicolas, ŠUBRT, Jiří a kol. Kolektivní paměť: k
teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2004, s. 26.
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NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií: problematika míst. In: MAYER, Françoise, BENSA, Alban a
HUBINGER, Václav (ed.). Antologie francouzských společenských věd: politika paměti. Praha:
Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 2010, s. 46.
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NORA, Pierre: Mezi pamětí a historií: problematika míst. In: MAYER, Françoise, BENSA, Alban a
HUBINGER, Václav (ed.). Antologie francouzských společenských věd: politika paměti. Praha:
Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 2010, s. 56.
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VANĚK, Miroslav a MÜCKE, Pavel: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2.,
přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015, s.
128.
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dědictví.“12 Tyto instituce pak pracují jak na místní, tak národní úrovni (kde je
koordinována Ministerstvem kultury České republiky), pečují o národní paměť. Jejich
funkce lze vymezit následovně: 1. podílejí se na vytváření informační společnosti; 2.
přispívají k podpoře vzdělanosti; 3. pomáhají k rozvíjení znalostí a kultury; 4. podporují
nárůst digitálního obsahu i služeb a 5. ochraňují sbírky13.
Pro potřeby svého výzkumu jsem se rozhodla jít nad definici tohoto pojmu a
pracovat i s dalšími institucemi jako paměťovými (tedy ne pouze Městským muzeem, ale
také Městským kulturním střediskem, Turistickým informačním centrem a spolkem
Tikkun).
Ve své práci přistupuji k paměti jakožto sociálnímu konstruktu, který je interpretován
a uchováván mj. skrze vnější inventář míst (paměť věcí) a podporován fungováním
paměťových institucí, které pracují na lokální úrovni. Tyto instituce jsou v mé práci
označovány také jako (potenciální) strážci židovské paměti.

1.4 Metody
Ve svém výzkumném projektu jsem se rozhodla uplatnit čtyři výzkumné metody
(polostrukturované rozhovory, pozorování, analýzu, komparaci), které se v mé práci více či
méně prolínají. Data byla dále v případě potřeby doplněna o dodatečné informace získané
skrze elektronickou korespondenci či další osobní setkání.
Polostrukturované rozhovory
Polostrukturované rozhovory, jakožto jedna z metod sběru dat, byly provedeny se
zástupci jednotlivých pacovských paměťových institucí relevantních pro můj výzkumný
projekt: s 1. ředitelem Městského muzea Antonína Sovy (datum uskutečnění rozhovoru:
22.2.2018), 2. předsedkyní občanského spolku Tikkun za záchranu synagogy (datum
uskutečnění rozhovoru: 23.4.2018), 3. zaměstnankyní Turistického informačního centra
(datum uskutečnění rozhovoru: 14.5.2018) a 4. kulturní referentkou Městského kulturního
12

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Heslo: paměťová instituce. [online] [cit.
5.6. 2018]. 2015. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?
func=scan&scan_code=TR&x=19&y=5&scan_start=a&local_base=KTD.
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BUŘILOVÁ, Marcela: Paměťové instituce 2. [online] [cit. 5.6. 2018]. nedatováno. Dostupné z:
http://www.info.sks.cz/users/bl/data/download/PAI21.pdf.
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střediska (datum obdržených odpovědí: 31.5.2018). Paspartizace všech těchto účastníků je
k nahlédnutí v Přílohách (viz Příloha 1). Všichni aktéři byli nejprve osloveni pomocí
elektronické korespondence. Ve všech případech byly otázky po domluvě poskytnuty
zpravidla několik dní dopředu před uskutečněním plánovaného rozhovoru14, ve třech
případech byl tento rozhovor proveden osobně, v jednom z důvodu pracovní vytíženosti
elektronicky15.
Aktérům mého výzkumného projektu byly položeny dotazy v rámci těchto baterií
otázek:
1. aktérův vztah k dané instituci
2. působení dané instituce ve městě v minulosti a v současnosti
3. prezentace pacovské židovské tematiky prostřednictvím dané instituce
4. aktérovo vnímání pacovské židovské tematiky a jeho případné židovské kořeny
Délka osobní formy rozhovorů se pohybovala mezi 15 a 30 minutami. Místo konání
si aktéři určovali sami, v jednom případě jím bylo pracovní působiště (kancelář muzea), ve
zbylých případech prostor jedné z pacovských kaváren. Rozhovory byly zaznamenány na
diktafon, posléze přepsány a zredukovány o nadbytečné pauzy a jejich doprovodné jevy.
Tyto výsledné přepisy byly společně s obdrženými odpověďmi kulturní referentky
přiloženy v Přílohách (viz Přílohy 3-6).
Všichni aktéři byli požádáni o informovaný souhlas. Během rozhovorů bylo
postupováno v souladu s etickými zásadami.
Nezúčastněné pozorování
Další užitou metodou při sběru dat bylo nezúčastněné pozorování. V roce 2017 byly
navštíveny dvě besedy zaměřené na připomínku bývalé židovské komunity v Pacově,
přičemž první z nich pod názvem Živá paměť Pacova proběhla v červnu daného roku za
přítomnosti dcery posledního pacovského rabína Nelly Prezmah, roz. Guttmannové, druhá
pak byla uskutečněna v rámci dvoudenního cyklu Dějinná rozcestí a nenávratna na
Vysočině v listopadu téhož roku, jejími hlavními hosty se stali potomci několika bývalých
pacovských přeživších holocaustu, beseda byla dále obohacena o premiérové promítání
14

Zaslaná struktura dotazů byla na místě podle potřeby upravována a doplňována na základě průběhu
daného rozhovoru.

15

Šlo o poslední rozhovor s kulturní referentkou Městského kulturního střediska, který je tak poznamenán
stylizací – jsou v něm vidět přesné údaje a data.
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krátkého dokumentu Rodáci bez hrobu (2017) zaměřeného na pacovskou židovskou
komunitu před druhou světovou válkou a během ní. Obě akce se konaly v areálu
zámeckého sálu pod záštitou místního občanského spolku Tikkun, v rámci svého
pozorování jsem se pak především soustředila na obsah daných besed a jejich návštěvnost.
V rámci tohoto přístupu došlo dále také k zmapování fyzického stavu dochovaných
památek spojených s bývalou pacovskou židovskou komunitou, mezi které se řadí prostor
místního židovského hřbitova včetně jeho obřadní síně se stálou expozicí, jež je věnovaná
Židům a jejich památce na Pacovsku (navštíven a zdokumentován dvakrát – listopad 2017
a květen 2018), Stolpersteiny, tzv. kameny zmizelých před domem jedné bývalé pacovské
židovské rodiny (zdokumentovány jednou – leden 2018) a synagoga (která je z důvodu
soukromého vlastnictví veřejnosti uzavřena; její exteriér byl zdokumentován jednou –
duben 2018). U těchto památek stál v centru mého zájmu jejich aktuální stav: ve věci
hřbitova šlo především o interiér jeho obřadní síně včetně vizuální podoby stálé expozice,
která je v ní umístěna, a dále o samotný prostor posledního odpočinku (jeho poloha,
rozložení pomníku a náhrobních kamenů, jejich vzhled, stáří a obsahy), u Stolpersteinů
o jejich umístění, obsah a tvar a u synagogy pak opět o její polohu a vzhled.
Obě události i výčet dochovaných památek jsou blíže popsány v Kapitolách 3 a 4.
Analýza dokumentů
Dokumenty často „doplňují data získaná pozorováním a rozhovory... za dokumenty
se považují taková data, která vznikla v minulosti, byla pořízena někým jiným než
výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální výzkum.“16 Můj výzkumný projekt byl
na tomto základě doplněn i o analýzu dokumentů, které vznikly ze spolkové a
institucionální činnosti (či pro jeho účely) a mezi které spadají Stanovy jednotlivých
paměťových institucí, v jednom případě Zápis z výroční schůze 2017 (spolek Tikkun) a
projetová studie pacovské synagogy Ing. arch. Klenovského (ve vlastnictví spolku Tikkun).
V neposlední řadě byla také provedena analýza lokálního měsíčního tisku Z mého kraje
z let 2005-201817 a materiálů ze soukromého archivu pana Vlastimila Simoty st.
(z vlastních rukou majitele), které mi byly pro účely mé práce poskytnuty.
16

HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4., přepracované a doplněné
vydání. Praha: Portál, 2016, s. 208.

17

Spodní hranice tohoto omezení byla určena na základě uvedení stálé expozice věnované Židům a jejich
památce na Pacovsku do obřadní síně pacovského židovského hřbitova, které proběhlo právě v roce 2005.
O této události proběhla zmínka i v tomto pacovském zpravodaji (více viz Kapitola 3).
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Komparace
Poslední užitou metodou v mém projektu byla komparace, v jejímž rámci je třeba
ujasnit si určité okruhy problémů a ty následně dodržovat. Těmi jsou: 1. objekty
komparace, 2. cíle komparace, 3. kritéria komparace a 4. vztah komparace k časové ose18.
Tyto okruhy v případě mé práce zahrnovaly objekty v podobě vytyčených
paměťových institucí, u kterých byly porovnávány jejich činnosti a aktivity v souladu
s deklarovaným účelem v synchronním časovém období. Cílem tohoto porovnání bylo
zjistit a určit, která instituce se o židovskou paměť nejlépe stará a danou kulturu v Pacově
nejlépe připomíná.
Výsledky mého výzkumného projektu za užití zmíněných metod sběru dat ukáží, zda
a jak fungují vybrané pacovské paměťové instituce v otázce připomínání a zachování stop
židovské přítomnosti v současném Pacově a dále který ze zvolených potenciálních strážců
židovské paměti funguje v tomto směru nejlépe.

18

ZOUNEK, Jiří a ŠIMÁNĚ, Michal: Úvod do studia dějin pedagogiky a školství: kapitoly z metodologie
historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 55.

8

2 Stručné dějiny Pacova a jeho židovského osídlení a
židovských památek ve světle odborné literatury
Počátky Pacova, dnes skoro pětitisícového města ležícího na rozhraní Jihočeského
kraje a kraje Vysočina, nelze přesně datovat, podle archeologických nálezů však spadají
přibližně do druhé poloviny 13. století19. Písemně je pak toto město poprvé zaneseno do
knihy rožmberské z roku 1316. Bylo založeno jako město poddanské a to spíše agrárního
charakteru. Zřejmě nejzajímavějším majitelem 14. století byl pan Vchyna Kravčic
z Pacova.
Počátkem 15. století se zdejší vlády ujímá rod Malovců z Malovic a právě tato doba
je, i přes několik válečných výbojů probíhajících především ve spojitosti s husitskými
válkami, prvním obdobím místního rozkvětu: město získává některá městská privilegia 20,
dochází k jeho kulturnímu a cechovnímu vzestupu. Díky převratu smýšlení v jižní části
Čech a blízkému vlivu husitství se i zde vyskytovala náboženská různorodost, o čemž
například svědčí výzdoba a zřízení místního kostela21.
Mezi lety 1528 a 1550 Pacov dočasně získávají Robmhápové ze Suché, jejich
nástupci se stal rod Španovských z Lisova. Tato doba pro Pacov znamenala období
druhého rozkvětu. Tím nejznámějším pak byl Michal Španovský, který jakožto mluvčí
českých evangeliků prohlásil jejich víru na svém panství za svobodnou. Pakosta toto
období výstižně popisuje takto: „Poměr obce k vrchnosti za Michala Španovského měl ráz
naprosté svobody.“22 Na konci jeho vlády, v roce 1597, došlo k povýšení Pacova na město
19

SIMOTA, Vlastimil: Z historie města Pacova. In: TUŠILOVÁ, Marie a kol. Pacov, město pro život.
Druhé rozšířené a přepracované vydání. Pacov: Město Pacov ve spolupráci s Městským muzeem
Antonína Sovy v Pacově, 2017, s. 11.

20

Kromě možnosti volby purkmistrů a rychtáře lze nyní svobodně odkazovat majetek v rámci panství,
město má právo užívat vlastního znaku – věže, o niž se opírá vzpřímený lev – a pečeti.

21

Prvním stoupencem kalicha mezi pacovskými pány se stal Jan Malovec, který místní statek zdědil po
svém otci ve 20. letech 15. století. Byl však husita mírný, kdežto táborská větev odnoží ortodoxní,
postavil se proto na stranu Rožmberků. Silný utrakvistický vliv byl znát také v místním kostele, kde vedle
sebe obě víry – kalich i křesťanství – určitý čas poklidně působily; VONDRÁČEK, Jan. Dějiny města
Pacova a okolí. 2. díl. Nepublikovaný strojopis z roku 1945, uložený v Městském muzeu Antonína Sovy v
Pacově, s. 45-171.

22

PAKOSTA, Ferdinand: Město Pacov a okolí: turistický průvodce z roku 1910. Vyd. 2. V Praze: Kulturní
osvětový spolek, 2005, s. 4.
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panské.
V této době se ve městě již s jistotou nachází také židovští občané. Jejich příchod do
Pacova nelze přesněji datovat, šlo ovšem zřejmě o období poloviny 16. století 23, kdy je tato
komunita vypovězena z královských měst, na tento popud se tedy stěhují na venkov a do
měst poddanských. První písemná zmínka o jejich přítomnosti na pacovském panství
pochází z roku 1570, kdy se v soupisu Židů pořízeném za účelem jejich zdanění uvádí
jeden Žid žijící v tomto městě, pracující jako obchodník. Jeho jméno ovšem není známo.
Prvním jmenovitě zaznamenaným byl roku 1622 Aron z Pacova, jenž pronajímal
dobytek24.
Doba pobělohorská znamenala pro místní židovskou komunitu zlepšení jejího
postavení, tehdejší majitel zdejší krajiny Jan Černín z Chudenic s nimi velmi rád
obchodoval, byl ovšem zároveň silně věřící křesťan, který na svém panství odmítl uznat
jakékoli jiné náboženství.
Od poloviny 17. století je situace pacovských Židů zaznamenána písemně lépe.
Z roku 1654 pochází částečně jmenný seznam místní židovské komunity hovořící o třech
rodinách žijících na panství pacovském. Tehdejší soupisy neuvádějí ženy a děti do deseti
let, lze tedy pouze odhadnout, kolik Židů v té době skutečně Pacov obývalo – šlo zřejmě
o počet 15 až 20 osob, se kterými zde žil také nejmenovaný muž, jehož funkcí bylo
vzdělávání židovských dětí25.
Výše zmíněné 3 židovské rodiny spolu žily ve dvou domech zvaných Abrahámovský
a Filipovský26. Jejich komunita ovšem postupně sílila, z tohoto důvodu začali někteří Židé
bydlet v pronajatých křesťanských domech27, které si později, jakožto nejbohatší obyvatelé
Pacova, mohli dovolit i odkoupit.
Stále se rozrůstající pacovská židovská komunita se rozhodla roku 1680 zakoupit
pozemek, na němž měl posléze vzniknout židovský hřbitov. Tato komunita čítala kolem
23

CHALOUPKOVÁ, Anežka: Židovská komunita v Pacově a její školství. In: BALOUNOVÁ, Dana a kol.
Pacov: od historie k současnosti. V Pacově: Městský úřad, 1997, s. 33.

24

ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
přítomnosti. Brno: Židovské nakladatelství, 1934, s. 472.

25

ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
přítomnosti. Brno: Židovské nakladatelství, 1934, s. 472.

26

Názvy těchto domů odpovídají „hlavám rodin“ právě dvou ze tří tehdy známých židovských rodin žijících
v Pacově.

27

GABRIEL, František: Příspěvky k dějinám Židů v Pacově. In: HOUSKOVÁ, Hana. Česko židovský
almanach. Praha: Apeiron, 1994, s. 50.
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roku 1730 již šest židovských rodin, s nástupem karmelitánské vrchnosti, během jejíž
vlády dochází k rekatolizaci měšťanstva, se ovšem tento nárůst zastavuje: nejen že se počet
těchto rodin nesmí rozrůstat, Židé mají zakázáno také obchodovat a to s některými
potravinami či léky. K jejich nejčastěji směňovaným statkům tak patřilo především sukno
(dvě největší obchodní firmy v Pacově tehdy vlastnili právě židovští občané Jakub Löbl a
Marek Meller)28.
Roku 1734 zde již existovala také modlitebna neboli škola k modlení, která se zřejmě
ještě nenacházela v samostatně vymezené budově, ale v některém z tehdejších židovských
domů29.
S nárůstem místní židovské populace docházelo dále k několika sporům – ne však
náboženského (v tomto směru probíhalo soužití pacovských občanů v souladu), ale
právního charakteru. Křesťané tehdy museli ze svých pozemků odvádět daň městu a také
poplatky faráři, pokud tyto grunty ovšem získali Židé, neplatili za ně nic. V těchto přích se
na stranu židovských občanů vlastnících původně křesťanské grunty postavila
karmelitánská vrchnost. Výsledkem nakonec bylo zachování stavu vůči poplatkům faráři,
daň městu ovšem odvádět začali30.
Vláda bosonohých karmelitánů skončila v roce 1787, kdy byl tento řád josefínskými
reformami zrušen, nastává svoboda víry.
Na počátku 19. století pravděpodobně došlo k vybudování synagogy jakožto
samostatné budovy na místě, kde stojí dnes a to v klasicistním slohu obsahujícím
pseudorománské prvky. V tomtéž století byla ovšem pohlcena požárem, nová stavba
tentokrát vznikala ve stylu novorománském.
Ve 40. letech 19. století došlo ještě k dalším sporům s městem, tentokrát však kvůli
neumožnění židovského hospodaření v měšťanských domech. Ač na straně Židů stála opět
vrchnost, úspěšní nebyli31.
Revoluční rok 1848 přináší uvolnění poměrů, které je posíleno rokem 1867, kdy

28

MARTÍNEK, Zdeněk: Soukeníci v Pacově v letech 1650-1780. Pacov: Městské muzeum Antonína Sovy
v Pacově, 2016, s. 20.

29

ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
přítomnosti. Brno: Židovské nakladatelství, 1934, s. 474.

30

ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
přítomnosti. Brno: Židovské nakladatelství, 1934, s. 474.

31

ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
přítomnosti. Brno: Židovské nakladatelství, 1934, s. 475.
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dochází k úplnému zrovnoprávnění Židů32. Přirozeným následkem těchto událostí je velký
nárůst pacovské židovské komunity, která roku 1880 dosahuje svého maxima a čítá 207
Židů33. V tomto období zároveň dochází k prudkému rozvoji nejen hospodářské, ale hlavně
kulturní a společenské stránky obce. Vzniká řada rozličných spolků 34 a živností35, které
postupně nahrazovaly upadající soukenictví a jež byly výrazně podporovány Okresním
hospodářským spolkem vytvořeným roku 1870. Celkový rozvoj města podpořilo také
otevření českomoravské transversální dráhy, první vlak zde projel 16. prosince 1888.
Konec 19. století a počátek století následujícího je místně spojován především
s tvorbou zřejmě nejznámějšího pacovského rodáka, básníka Antonína Sovy (1864-1928) a
dále také s počátky historie motocyklového sportu: právě tady na tzv. Pacovském okruhu
proběhly 8. července 1906 první mezinárodní závody na našem území36. Tato skutečnost je
každoročně připomínána pořádáním výstavy a závodu historických motocyklů Veterán
rallye Pacov.
První světová válka pro Pacov znamenala ztrátu řady jeho občanů včetně zakladatele
zdejšího muzea, jenž vzniklo v roce 1908, profesora Ferdinanda Pakosty (1884-1914).
V meziválečném období ovšem opět dochází k místnímu rozvoji a to především
hospodářského odvětví, v rámci kterého zde spousta dosavadních živností přechází na
tovární výrobu. Ve 20. letech je dále provedena elektrifikace města.
V roce 1921 proběhlo první Československé sčítání lidu, dle kterého měl Pacov v té
době 2 790 obyvatel, z toho 121 Židů 37, v roce 1930 tato čísla klesají na 2 673 pacovských

32

ROZKOŠNÁ, Blanka a JAKUBEC, Pavel: Židovské památky Čech. Brno: ERA group, 2004, s. 11.

33

Zde se některé zdroje rozcházejí: Rozkošná (2004, s. 286) uvádí nejvyšší počet členů židovské komunity
v Pacově z roku 1880, kdy měla čítat 207 Židů, Zoubek (1934, s. 475) shodně s Chaloupkovou (1997, s.
34) a Tomáškem (2016, s. 106; který ale čerpá ze Zoubka) ovšem hovoří až o roce 1910, kdy bylo při
sčítání obyvatel napočítáno 164 Židů. Ve své práci se přikláním k údaji, jenž lze nalézt u Rozkošné, a to
především z důvodu stáří těchto publikací či stáří zdrojů, ze kterých čerpaly.

34

Za všechny lze jmenovat například Jednotu divadelních ochotníků, jejíž počátky se datují již do 30. let 19.
století, dále Čtenářskou besedu či Hasičsko-tělocvičnou jednotu Sokol; všechny výše zmíněné jsou
neodmyslitelně spojené se jmény F. Kozelský a A. Plaček jakožto jejich zakladateli.

35

Kromě první truhlářské dílny P. Hájka to byl také mědikovecký závod J. Hradeckého fungující dodnes
stejně jako výroba drobné kožené galanterie.
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STEJSKALOVÁ, Eliška: Pacov v zrcadle staletí. In: BALOUNOVÁ, Dana a kol. Pacov: od historie k
současnosti. V Pacově: Městský úřad, 1997, s. 11.
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ZOUBEK, Jan: Dějiny Židů v Pacově. In: GOLD, Hugo. Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
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občanů38, z toho 101 Židů39. I přesto je tato komunita poměrně veliká a v hospodaření a
obchodování úspěšná, ve 30. letech zde provozují řadu podniků, mezi které mj. patří
závody na výrobu ozdobného koženého zboží Josefa Freibergera a Viktora Weinera a dále
obchody se střižním zbožím Richarda Jokla či Rudolfa Synka a také obchody
potravinářské – nejznámější patřily bratrům Ledererům, Juliovi Grossovi či Ludvíkovi
Poláčkovi. Kromě synagogy a hřbitova měli místní Židé v této době také svou školu40.
Se zavedením Protektorátu Čechy a Morava začínají v celé oblasti okamžitě platit
německé zákony, které Židy vylučují ze společnosti. Pacovská židovská obec v důsledku
dalšího vývoje roku 1940 zaniká41, celý proces pak vyvrcholí v listopadu roku 1942, kdy
jsou židovští obyvatelé nejprve převezeni do Tábora a dále 16. listopadu téhož roku
transportem Cb, č. 71 do Terezína42, kde později zahynuli, nebo odtud byli posláni jinam
(nejčastěji do Osvětimi). Z celkového počtu 98 43 pacovských Židů přežilo útrapy druhé
světové války pouze 6, z nichž dva přeživší dožili v Pacově, další dva se odstěhovali do
ciziny a jedna do Prahy. O posledním z těchto lidí informace chybí.
Po osvobození byl u Pacova na krátkou dobu zřízen zajatecký tábor, jenž pojal asi 40
000 válečných zajatců. Kvůli propuknutí tyfové epidemie byl ale v srpnu 1945 zrušen,
dodnes jej připomíná nedaleký vojenský hřbitov v lesích, jeho pozice je označena cedulí
u hlavní silnice.
Nástup komunistického režimu s sebou přináší znárodnění místních podniků,
spolková činnost je na čas přerušena, některé z nich zanikají úplně, jiné se později podaří
obnovit. V roce 1947 je zámecký areál obsazen vojenskou posádkou, která ho ve
zdevastovaném stavu opouští až roku 1992. Dochází také ke zbourání mnoha historických
budov či dokonce částí ulic a církevních staveb – především kvůli komunikačním
38

Obě souhrnná čísla počtu pacovských obyvatel byla získána ze stejného zdroje: Český statistický úřad.
Historický lexikon obcí České republiky – 1869 – 2011. [online] [cit. 15.6.2018]. 2015. Dostupné z:
https://www.czso.cz/csu/czso/iii-pocet-obyvatel-a-domu-podle-kraju-okresu-obci-a-casti-obci-v-letech1869-2011_2015.

39
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zásahům. Pacovská synagoga kvůli zániku místní židovské obce spadá pod Židovskou
obec v Táboře, která ji ovšem brzy prodává, bývalá modlitebna tak od roku 1956 slouží
jako dílna či skladiště44 a chátrá – stejně jako místní židovský hřbitov. Na druhou stranu
dochází k rozvoji průmyslu a dále vybudování nové školy, polikliniky či lékárny, vznikají
nová sídliště. Po roce 1989 zažívá rozmach hlavně malé a střední soukromé podnikání,
historické jádro města prochází rekonstrukcí: jejím ústředním bodem se stává areál zámku,
jehož jednotlivé části jsou postupně upraveny ke kulturnímu a volnočasovému využití.
V 90. letech také dochází k obnově místního gymnázia, které tak doplňuje zdejší školství
(2 mateřské a 2 základní školy) o středoškolský stupeň. Židovskému hřbitovu se pod
správou společnosti Matana a.s. (potažmo Židovské obce v Praze) dostává v porevoluční
době pozornosti, dochází k jeho průběžné rekonstrukci a pravidelné údržbě.
Pacovská populace v novém tisíciletí podle Sčítání lidu z roku 2001 dosahuje se
všemi svými správními celky 5 232 obyvatel, z čehož je zde nejvíce občanů národnosti
české (5 084) a slovenské (47), v otázce náboženské víry pak je podíl věřícíh a nevěřících
skoro vyrovnaný (2266 vyznávajících nějakou víru, 2214 bez vyznání). Židovská
národnost ani víra již nebyla mezi pacovskými zaznamenána45.

44

ROZKOŠNÁ, Blanka a JAKUBEC, Pavel: Židovské památky Čech. Brno: ERA group, 2004, s. 286.
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Odbor populačních cenzů: Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a
domácnosti. Pacov. Praha: Český statistický úřad, 2003.

14

3 Dochované židovské památky Pacova a jejich
současný stav
Následující kapitola je zaměřena na výčet a bližší představení dochovaných
židovských památek v současném Pacově, mezi které patří židovský hřbitov, synagoga a
Stolpersteiny. Informace, na základě kterých je tato pasáž sepsaná, byly získány
prostřednictvím kompilace odborné literatury, rozhovorů, nezúčastněného pozorování,
analýzy dokumentů jednotlivých institucí a spolku včetně pacovského měsíčního
zpravodaje Z mého kraje z let 2005-2018, dále internetových odkazů (především Židovské
obce v Praze), poskytnutého soukromého archivu Vlastimila Simoty st. (z vlastních rukou
majitele) a v neposlední řadě také doplňující elektronické konverzace.
Kapitola je seřazena sestupně od nejstarší památky po nejmladší. Na jejím konci jsou
okrajově zmíněny bývalé domy židovských obyvatel.

3.1 Židovský hřbitov
3.1.1

Vznik a vývoj židovského hřbitova

Mezi dochované židovské památky v Pacově patří židovský hřbitov. Pozemek na
severovýchodním okraji obce k těmto účelům zakoupila místní židovská komunita od
města v roce 1680. Místo to bylo ovšem velmi neudržované, navíc zamokřelé a daleko od
křesťanské zástavby46. Hřbitov byl poté několikrát rozšířen a sloužil k pohřbům i pro
židovskou populaci blízkého okolí. K nejvýznamějším pochovaným na tomto hřbitově
patří divadelník Vilém Zirkl (1857-1897). Hřbitov byl k pohřbívání využíván až do 20.
století, poslední dva pohřby zde proběhly v letech 1960 a 1969 – posledními pohřbenými
židovskými občany zde byli prof. Dr. Hugo Jokl (1891-1960) a Leopold Pachner (18971969).

3.1.2

Proměnliví správci židovského hřbitova

Místní židovský hřbitov byl původně spravován pacovskou židovskou obcí, ta ovšem
46

Soukromý archiv Vlastimila Simoty st.; Židům byly dříve často prodávány jinak nevyhovující a špatně
dostupné pozemky, pacovský případ nebyl výjimkou (ROZKOŠNÁ, Blanka a JAKUBEC,
Pavel. Židovské památky Čech. Brno: ERA group, 2004, s. 53).
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během druhé světové války zanikla, Pacov připadl pod správu Židovské obce v Táboře.
O tento pozemek se následně řadu let velmi obětavě staral jeden z šesti pacovských
přeživších holocaustu – pan Jaroslav Lustig, později také pan Vlastimil Simota st.47.
V 90. letech 20. století se jeho správy ujala společnost Matana a.s., jež spadá pod
Židovskou obec v Praze, tato správa a údržba je pak zajišťována „pomocí osoby pana
Stuchlíka, který pracuje i na dalších hřbitovech.“48 Prostor hřbitova se v té době nacházel
především důsledkem vandalismu ve špatném stavu. Bylo potřeba provést několik
značných úprav: odstranit náletovou vegetaci, vytvořit odvodnění hřbitova, opravit ohradní
zeď i obřadní síň, vyměnit vrata a společně s nimi zúžit vstup 49. Rok před uvedením stálé
expozice, která se dnes nachází v místní obřadní síni, došlo také ke vztyčení 70 náhrobků.
V září roku 2005 je v nově zrekonstruované síni zřízena již zmíněná stálá expozice
věnovaná Židům a jejich památce na Pacovsku (více viz níže). Slavnostní vernisáži byla
přítomna i její tvůrkyně Mgr. Blanka Rozkošná. V lokálním zpravodaji Z mého kraje se
o této události můžeme dočíst především v jeho říjnovém čísle 2005, kde došlo mj. také
k finančnímu výčtu akcí posledních let spojených se hřbitovem: celkové náklady činily 992
553 Kč, přičemž Ministerstvo kultury ČR skrze fond Regenerace MPZ přispělo 779 000
Kč, město pak částkou 142 000 Kč. Přímé náklady Židovské obce v Praze dosáhly 70 953
Kč50. Tyto aktivity pokračovaly i později, součástí stálé expozice je také výčet celkových
ročních částek, které pražská Židovská obec či Ministerstvo kultury ČR mezi lety 20112015 investovaly do nákladů na opravu hřbitova51.

3.1.3

Popis židovského hřbitova

Pacovský židovský hřbitov se nachází na severovýchodním okraji města. Více než
300 náhrobních kamenů barokního a klasicistního typu52 se dnes rozprostírá na celkové
ploše o výměřě 1 592 m². Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z první poloviny 18.
47

Soukromý archiv Vlastimila Simoty st.

48

KAČER, J.: Židovské památky. Z mého kraje. 2005, č. 10, s. 11.; pan Stuchlík je dnešním dobrovolných
správcem židovského hřbitova.
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Pacov | Židovské památky. [online] [cit. 15.6.2018]. nedatováno. Dostupné z:
http://www.pamatky.kehilaprag.cz/hledani/pacov.
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KAČER, J.: Židovské památky. Z mého kraje. 2005, č. 10, s. 11.
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Celkový součet vynaložených financí za uvedené roky činí 151 691 Kč ze strany Židovské obce v Praze a
78 000 Kč ze strany Ministerstva kultury ČR.
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Židovské cesty. Vysočina Tourism p.o., 2014, s. 29.
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století.
Pozemek židovského hřbitova je obehnán zdí, její stěny ovšem nejsou stejně vysoké
(dvě z nich dosahují maximálně 150 cm, jsou tedy relativně snadno přelezitelné, zbylé jsou
vyšší, odhadem minimálně 170 cm), omítnuta je pak pouze jedna z nich. Veřejně přístupný
je z hlavní silnice a to skrze obřadní síň (popřípadě vstupní vrata), která je součástí tohoto
zděného opevnění. V jeho těsném sousedství se nachází rodinné domy či autoservis.
Kromě uzamčených vstupních prostor není nijak nápadně zabezpečen.
Vstup na židovský hřbitov je většinou realizován právě prostřednictvím obřadní síně,
ve které se v současné době nachází několik rozbitých náhrobků a také stálá expozice Židé
a židovské památky na Pacovsku (ta je tvořena pouze textovou informativní formou
zaměřenou na popis památek a osudů židovských komunit v Pacově a okolí a doplněna
příslušnými fotografiemi daných objektů či bývalých židovských občanů, její autorkou se
stala Mgr. Blanka Rozkošná, slavnostní uvedení expozice do obřadní síně proběhlo v září
roku 2005). Tato dříve užitková stavba v sobě dále ukrývá několik hebrejských nápisů.
Přímo naproti vstupním dveřím se nacházejí druhé vedoucí na samotný pozemek
posledního odpočinku.
Místní hřbitov byl vystavěn na lehce strmém svahu, který nebyl vyrovnán, proto se i
dnes svažuje mírně dolů. Je poset náhrobními kameny různého stáří (baroko, klasicismus,
moderní náhrobky) i vzhledu, jeho obraz dotváří několik zachovaných stromů a (v sezoně)
upravený travní porost. Na většinou neporušených (ovšem vlivem času občas již málo
čitelných) náhrobkách53 je pak možné pozorovat hebrejštinu zaznamenanou hebrejským
písmem (nejstarší náhrobky) a také češtinu nebo výjimečně němčinu (přelom 19. a 20.
století) zaznamenané latinkou (zřejmě od druhé poloviny 19. století), popřípadě kombinaci
dvou ze zmíněných jazyků (zpravidla hebrejštiny a češtiny). Některé dále obsahují i
zdobné symboly většinou odvozené z židovské náboženské tradice (především žehnající
ruce označující hrobku Kohenů či v ruce držena konvice označující hrobku Levitů; kromě
toho zde lze ale také nalézt zvířecí či rostlinné symboly, popř. knihy54).
Na umělém násypu v severovýchodní části, v jehož opěrné zdi se nachází zřetelné a
prakticky neporušené některé staré náhrobky, dnes kromě řady dalších náhrobních kamenů
stojí také pomník věnovaný členům rodiny Ledererových, kteří tragicky zahynuli mezi lety
1941-1944. V jeho blízkosti se pak rozprostírá atypicky uložený hrob, jenž je vůči ostatním
53

V době mé druhé návštěvy byl jeden z nich povalen. S největší pravděpodobností ovšem nešlo o následky
vandalismu, ale o zásah přírodních živlů (především silného větru).
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umístěn osamocen a „zády“ v ústranní v jednom z rohů hřbitova.

3.1.4

Současný stav židovského hřbitova

V současné době je místní židovský hřbitov plně přístupný veřejnosti, pro jeho
navštívení je pouze potřeba dostavit se do pacovského Turistického informačního centra,
kde je oproti průkazu totožnosti zapůjčován klíč od obřadní síně. Návštěvníci si tak mohou
nejprve zdarma prohlédnout interiérní stálou expozici Židé a židovské památky na
Pacovsku, poté pak samotný prostor posledního odpočinku bývalé místní židovské
komunity (více informací viz Kapitola 4, dnešní stav hřbitova pak viz Příloha 10).

3.2 Synagoga
3.2.1

Vznik synagogy a její další osud

Další dochovanou památkou na pacovskou židovskou komunitu je bývalá synagoga.
Ta byla ke svým bohoslužebným účelům místní židovskou obcí postavena na počátku 19.
století jihozápadně od náměstí a to původně v klasicistním slohu obsahujícím
pseudorománské prvky. V tomtéž století byla pohlcena požárem, nová stavba tentokrát
vznikala ve stylu novorománském55. Funkci modlitebny plnila do druhé světové války,
jejím posledním rabínem byl Nathan Guttmann, následně do ní byl uložen nábytek
deportovaných židovských občanů Pacova56. Současný stav synagogy odpovídá jejímu
dalšímu vývoji. Židovská komunita zde téměř zanikla, válečné útrapy přežilo pouze šest
pacovských židovských obyvatel, z nichž ovšem jen dva v Pacově nakonec zůstali.
Tehdejší Židovská obec v Táboře tedy z důvodu neupotřebitelnosti tuto modlitební budovu
prodala57, k čemuž došlo v roce 195258. Od té doby postupně sloužila jako dílna či skladiště
a vystřídala několik majitelů (podobný osud bohužel v České republice postihl i jiné
synagogy, některé z nich byly dokonce zničeny a to těsně před či během období
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KLENOVSKÝ, Jaroslav, Ing. arch.: Synagoga Pacov: studie obnovy a využití. Brno, 2015, s. 2.
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Dějiny Židů v Pacově. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově. 2015, s. 2.
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[cit. 5.6.2018]. 2017. Dostupné z: https://www.pelhrimovsky.denik.cz/zpravy_region/dcera-nathanaguttmanna-by-se-jeste-rada-vratila-do-pacova-20170113.html.
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protektorátu59).

3.2.2

Popis synagogy

Pozemek, na kterém je synagoga situována, se nachází uvnitř domovního bloku mezi
ulicemi Hronova a Jana Autengrubera asi 150 m jihozápadně od náměstí Svobody. Sama
modlitebna včetně jejího bezprostředního okolí je v současné době v soukromém
vlastnictví a prakticky celá ohrazena plotem, její interiér či bližší prozkoumání exteriéru
není tedy úplně možné. Podle dostupných informací se ovšem uvnitř nachází původní
otevřená ženská galerie, jež vymezovala modlitební prostor pro ženy. Z původního
mobiliáře se ovšem nedochovalo nic, liturgické a další předměty, které byly její součástí,
byly během druhé světové války předány Židovskému muzeu v Praze 60. Z celkového počtu
sedmi dochovaných svitků pacovské Tóry je jich v současné době šest ve vlastnictví
Memorial Scrolls Trust (Velká Británie), poslední pak náleží Fair Lawn Jewish
Centrum/Kongregaci B'nai (Spojené státy americké)61.
Zchátralý exteriér novorománské stavby potvrzuje fakt, že se o její (minimálně
vizuální) stav od druhé světové války nikdo víceméně nestaral. Opadaná či jinak porušená
omítka je patrná po obvodu celé viditelné části budovy. Původně na ni navazoval přízemní
domek správce (č.p. 177), který byl ovšem později po revoluci zbořen. Jeho bývalá poloha
je na severozápadní straně synagogy dodnes jasně zřetelná. Na východní straně ovšem
synagoga stále těsně sousedí s jinou budovou, ve které se dnes nachází pacovský
minipivovar a prodejna firmy Dřevolam. Její vnější vzhled je pak velmi prostý bez
výrazněji zdobných prvků na jejích stěnách. Tento fakt odpovídá obecné výstavbě
židovských modliteben, které navenek neměly upoutávat pozornost 62. Dalšími viditelnými
prvky je sedlová střecha se dvěma štíty či kvadrilobové okno. Zbylá nově upravená okna
jsou obloukově zakončena. Vnější vchod těsně sousedí s původním správcovským
domkem a novými ploty ohraničujícími soukromé pozemky. Do budovy vede ovšem ještě
jeden, který se nachází za oplocenou bránou vedle továrního dvora, na kterém lze
pravidelně pozorovat zaparkované kamiony sousední stáčírny vody.
Její současný stav je k nahlédnutí v Příloze 10.
59

SOUKUPOVÁ, Blanka: Židé v českých zemích po šoa: identita poraněné paměti. Bratislava: Marenčin
PT, 2016, s. 380-381.
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3.2.3

Plánovaná rekonstrukce synagogy a její aktéři

V současné době tedy tento privátní objekt není veřejnosti přístupný. O zlepšení jeho
stavu má ovšem zájem místní občanská iniciativa Tikkun, která by bývalou židovskou
modlitebnu od současného vlastníka ráda odkoupila, zrekonstruovala a využila pro kulturní
či osvětové účely včetně umístění stálé expozice zaměřené na dějiny pacovských Židů63.
Za první rok svého působení dosáhl tento spolek dohody s nynějším majitelem synagogy
o jejím odkupu včetně stanovení finální ceny, za kterou bude budova jeho členům prodána.
Tato částka byla stanovena na 950 000 Kč, přičemž v současné době se na tyto účely
podařilo sehnat 199 000 Kč (bez zbylých přislíbených soukromých darů, které v celkovém
součtu činí 650 000 Kč, spolek ovšem do budoucna uvažuje i o možnosti dotací)64.
Pro možnost budoucího odkupu, rekonstrukce a využití byla v roce 2015 tehdy ještě
neformální iniciativou Zachraňme pacovskou synagogu (později nabytou právním statusem
a přejmenovanou na oficiální občanskou iniciativu Tikkun) vytvořena studie obnovy a
využití této židovské modlitebny. Jejím autorem byl Ing. arch. Jaroslav Klenovský. Ten ve
svém Návrhu obnovy a využití budovy nejprve upozorňuje na potřebu dořešení majetkoprávních vztahů synagogy včetně jejího nejbližšího okolí a dále na „vysoké náklady
spojené s památkovou obnovou budovy a s následným provozem. Zatím se tedy uvažuje jen
obnova synagogy do (přibližně) původního stavebního stavu, bez někdejšího vnitřního
vybavení, s tím, že by na ženské galerii byla umístěna stálá expozice o historii a památkách
židovské obce v Pacově a hlavní sál byl využíván pro konání příležitostných koncertů,
přednášek a výtvarných výstav, v krajním případě jako depozitář muzea.“65 Synagoga si
však dle jeho slov pro své hodnoty „zaslouží být památkově chráněna.“66 V současné době
je spolku Tikkun v rámci spolupráce s městem přislíbena jeho pomoc při uhrazení
veškerých náhrad spojených s vypracováním nové – více podrobné – projektové studie,

63
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které by se měl tentokrát ujmout ateliér Heritas67.
Na stav místní synagogy se v loňském roce byla při své návštěvě podívat také
poslední dcera pacovského rabína Nelly Prezmah, roz. Guttmannová 68, jedna z šesti
pacovských židovských přeživších. Ta se se svými syny do Pacova přijela podívat také
v 90. letech 20. století, aby jim ukázala, kde původně bydlela. Když jim ovšem chtěla
představit také místní modlitebnu, dozvěděla se, že byla údajně zbořena. „Nejsem pobožná,
ale tohle mě píchlo u srdce. To mě zabolelo.“69

3.3 Stolpersteiny
V Pacově dnes nalézáme také tzv. Stolpersteiny, též kameny zmizelých, neboli
„dlažební kostky... vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického
režimu.“70 Ty jsou v celkovém součtu čtyři položeny v ulici Španovského před domem č.p.
172, jenž původně patřil židovské rodině Weinerových, která provozovala v Pacově
továrnu na drobnou koženou galanterii a jejíž členové mezi lety 1942 a 1943 zahynuli
v koncentračních táborech Terezín a Osvětim.
Kameny zmizelých byly v Pacově položeny 14. září 2014, kdy je zde na základě
soukromé iniciativy nechali zřejmě nainstalovat rodinní příbuzní Weinerových. Instalaci
provedl autor projektu Gunter Demning71. O této události informoval i lokální měsíční
zpravodaj Z mého kraje ve svém říjnovém vydání72. Dle doplňujících informací pana
starosty proběhla realizace celkem rychle, město takovou událost rádo podpořilo73.
Historie pokládání těchto dlažebních kostek spadá do 90. let 20. století, nejprve šlo
o projekty na území Německa. Do České republiky se kameny zmizelých dostávají až
67
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v roce 2008, často pod záštitou České unize židovské mládeže. V současné době se
Stolpersteiny nacházejí ve 44 obcích České republiky, z toho se pět nachází v kraji
Vysočina, v rámci kterého byl Pacov jeho druhou osazenou obcí.
Stejně tak jako mají pacovské Stolpersteiny své jasné poselství připomínky jedné
z pacovských podnikatelských židovských rodin a uctění jejich památky, mají také svou
přesnou a danou strukturu: každý z nich obsahuje nejprve oznámení „Zde žil/a“
následované celým jménem osoby, které je mosazná dlažební kostka věnována. Pod tímto
údajem nacházíme datum narození, datum(y) a místo/místa deportace. Posledním údajem
je konstatování tragického konce jejich osudů. Zde přikládám přesný přepis těchto
pamětních kamenů74:
5. Zde žila
Hana Weinerová
nar. 1919
deportována 1942
do Terezína
do Osvětimi 1943
zavražděna
6. Zde žil
Viktor Weiner
nar. 1875
deportován 1943
do Terezína
zavražděn 16.7.1943
tamtéž
7. Zde žila
Marie Weinerová
nar. 1888
deportována 1942
74

Tvar, do kterého jsou dnes tyto čtyři pacovské kameny zmizelých umístěny, tvoří čtverec složený vždy ze
dvou řad, každá z nich po dvou dlažebních kostkách vedle sebe. V následné části textu přepisuji jejich
údaje tak, jak jdou Stolpersteiny v řadě za sebou vždy zleva doprava a zároveň zeshora dolů.
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do Terezína
do Osvětimi 1943
zavražděna
8. Zde žila
Elsa Weinerová
nar. 1915
deportována 1942
do Terezína
do Osvětimi 1943
zavražděna
Dnešní rozložení těchto kamenů zmizelých ovšem nekoresponduje s původním
zasazeným tvarem, který byl situován do číslice čtyři. K této změně došlo zřejmě v letních
měsících roku 2015, kdy proběhla rozsáhlá rekonstrukce Španovského ulice včetně jejích
chodníků75. Dnešní tvar těchto Stolpersteinů je k nahlédnutí v Příloze 10.

3.4 Další pacovské lokace související s židovskou tematikou
3.4.1

Bývalé domy židovských obyvatel a „židovská“ ulička

Židé se v Pacově nejčastěji usazovali na náměstí či v jeho blízkém okolí. Některé
domy bývalé početné židovské populace již nestojí, jiné jsou hůře dohledatelné.
Z některých jsou dnes bytové prostory, v jiných se podniká. Jejich vnější označení či
připomínka je takřka nijaká, pouze před jedním z nich lze v současné době nalézt čtyři
Stolpersteiny věnované rodině Weinerů, které zde byly instalovány v roce 2014 v rámci
soukromé iniciativy podpořené městem (viz výše).

I přes to zde ovšem existuje

předpoklad povědomí současných nájemníků či vlastníků těchto budov o jejich minulosti
svázané s bývalou pacovskou židovskou komunitu: „Samozřejmě ty domy, kde původně ti
Židé žili... sou obydleny dále současnými obyvateli Pacova, takže ti nepochybně vědí, že
vlastně obývají domy, kde původně žili Židé.“76
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V Pacově židovská ulička nikdy neexistovala77, ulice Španovského, v jejíž blízkosti
se nachází jak synagoga, tak také bývalá židovská škola (ve které mj. žil poslední pacovský
rabín se svou rodinou) a jež sousedí s pacovským náměstím, byla ovšem místními
židovskými obyvateli obývána v hojném počtu. Rodina Weinerova je zde navíc navěky
připomínána v podobě zasazených dlažebních kostek neboli kamenů zmizelých (viz výše).
V její blízkosti se dále nalézá pacovský zámecký park z první poloviny 19. století
s tzv. Židovským rybníkem. Toto označení zřejmě souvisí právě s danou lokalitou a touto
nedalekou židovskou „čtvrtí“78.

77

Soukromý archiv Vlastimila Simoty st.
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Podobné názvy jsou na Pacovsku časté, v nedaleké obci Pořín existuje například Židovská stráň
(dodatečná emailová korespondence s předsedkyní spolku Tikkun, 22.4.2018).
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4 Strážci paměti a jejich práce (připomínání) paměti
židovského osídlení a židovské kultury v současném
Pacově
Čtvrtá kapitola mé práce hovoří o pacovských institucích relevantních pro můj
výzkum (Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, občanský spolek Tikkun, Turistické
informační centrum a Městské kulturní středisko), u kterých se zaměřuji na jejich působení
ve městě a jejich potenciální funkci strážců židovské paměti. Data, s kterými v této části
pracuji, pochází především z rozhovorů se zástupci jednotlivých institucí, nezúčastněného
pozorování, analýzy poskytnutých dokumentů a lokálního měsíčního zpravodaje Z mého
kraje z let 2005-2018, dále z odborné literatury a relevantních internetových odkazů.
Seřazení následujících podkapitol bylo vytvořeno na základě doby uskutečnění
rozhovorů a to sestupnou tendencí.

4.1 Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově jako strážce
židovské paměti?
Jako první bych ve své práci ráda představila příspěvkovou organizaci Městské
muzeum Antonína Sovy v Pacově. Ta se od roku 2011 nachází v zámeckých prostorech,
které dnes slouží jako regionální kulturní a společenské centrum, v současné době
zaměstnává 3 stálé pracovníky (2,5 úvazku). Průměrná návštěvnost této instituce se
pohybuje okolo 1 036 lidí ročně. Jejím zřizovatelem je město Pacov.
Pacovské muzeum bylo založeno jako městské roku 1908 a to středoškolským
profesorem Ferdinandem Pakostou za účelem sběru, zpracování a prezentace materiálů
dokumentujících minulost a přítomnost Pacovska79 sloužících „k uspokojování kulturních,
výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti.“80 V tuto dobu patřil pod nově
vytvořený městský ústav také místní archiv, o čemž mj. svědčí výčet tematických skupin
79

Historie muzea | Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum. [online] [cit. 5.6.2018]. 2018.
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5.6.2018]. 2006. Dostupné z: https://www.or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?
dokument=12487280&subjektId=729219&spis=441923.

25

prvotních muzejních sbírek: „1. obrazy, rytiny, mapy, fotografie a plány Pacova a okolí, 2.
předhistorické památky, 3. památky historické místní (památky obce, cechovní a řemeslné,
církevní, stavební, života rodin pacovských a života spolkového a veřejného), 4. sbírky
národopisné (památky zemědělského života a práce, kroje a jejich součásti, lidové stavby a
nábytek), 5. památky všeho druhu cizí, 6. sbírka numismatická (mince české, rakouské,
cizí, medaile), 7. městský archiv, 8. knihovna.“81 Dnes již nelze říci, zda se v některé
z těchto Pakostou vytvořených sbírkových kategorií nevyskytoval také nějaký judaistický
předmět, k židovským spoluobčanům měl ovšem tento první muzejní správce jakožto
stoupenec masarykovské politiky zřejmě (velmi) kladný vztah82.
Mezi další významné osobnosti spojené s působením v pacovském muzeu patřili také
Jan Zoubek, Přemysl Plaček či Eugen Ritschl, díky jejichž snaze se muzejní sbírky dále
rozrůstaly a to především o pozůstalosti pacovských rodáků (včetně odkazu místního
rodáka, básníka Antonína Sovy, jehož jméno dnes pacovské muzeum nese). Pan Zoubek
během svého života vydal několik drobných historických studií, mezi kterými lze nalézt i
Dějiny Židů v Pacově83. Ty byly mj. vydány ve 30. letech ve spolupráci s místní
Spořitelnou města Pacova jako útlá brožura a to „u příležitosti otevření trvalého stánku
židovských památek84 v městském museu, o jehož zřízení má zásluhu p. Emil Lederer,
předseda náboženské obce.“85
Druhou světovou válku přežila zmíněná vytvořená sbírka židovských památek bez
úhony. V 60. letech byla ovšem recipročně předána Židovskému muzeu v Praze a to
výměnou za zapůjčení výstavy Zrcadla Starého zákona86, jež byla zaměřena na židovské
šperky a liturgické předměty. Výstava se konala v roce 1967, kdy na post ředitele (resp.
ředitelky) pacovského muzea usedla prom. hist. Eliška Stejskalová, přičemž se na celé
akci podílelo Muzeum hlavního města Prahy. Pacovský muzejní ústav byl tehdy ve
špatném stavu mj. vlivem úmrtí jejího dosavadního úspěšného (a vůbec prvního) ředitele
Jana Zoubka, bylo tedy třeba vtisknout mu opět „nějakou tvář“. Dnes se v místním
depozitáři z hmotných židovských památek nachází již pouze kamenné desky desatera,
81
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jejichž původ je jistě spjat s oblastí Pacovska, neví se však, zda přímo s pacovskou
synagogou či s již zbouranou synagogou v nedalekém městysu Lukavec87.
Právě tyto kamenné desky desatera byly ovšem vystaveny při příležitosti 60. výročí
od konce druhé světové války. Krátkodobá výstava v pacovském muzeu proběhla mezi 8. a
29. květnem 2005 a v otázce připomenutí a uctění místní židovské památky byla
obohacena o jmenný seznam židovských obětí tohoto období a doplněna o několik
fotografií s nimi spojených. Ač se muzejní ústav při přípravě výstavy snažil oslovit část
veřejnosti v otázce rozšíření tohoto chystaného podtématu připomínky pacovských Židů,
nepodařilo se bohužel sehnat nic navíc88. Na vernisáž výstavy bylo upozorněno ve
květnovém zpravodaji Z mého kraje v sekci Kultura.
V současné době jsou v muzeu prezentovány čtyři stálé expozice: Historie Pacovska,
Pacov a motocyklový sport, Život a dílo básníka Antonína Sovy a Galerie akad. malíře
Jana Autengrubera89. Kromě toho se zde pořádají krátkodobé výstavy zaměřené především
na výtvarná či historická témata, přednášky či literární pořady. V letních měsících je
výstavní prostor rozšířen také o interiér sousedního kostela svatého Václava, v rámci
kterého jsou pořádány další krátkodobé výstavy spojené s výtvarným uměním nebo
s regionem90.
Muzejní výstavy a expozice uvnitř zámeckého prostoru jsou tedy rozděleny na čtyři
(resp. pět – v případě započítání krátkodobých výstav) částí a to do dvou zámeckých
křídel. V prvním se rozprostírá stálá expozice Historie Pacovska, která plynule přechází na
expozici Pacov a motocyklový sport. Obsah těchto expozic je seřazen chronologicky od
nejstarších archeologických nálezů z této oblasti (ze starší doby kamenné) po Pacovský
okruh, jenž reprezentuje stále významný motocyklový sport na Pacovsku. Druhé zámecké
křídlo obsahuje tři oddělené místnosti, za jejichž dveřmi se nachází krátkodobé výstavy a
zbylé dvě stálé expozice. Židovská komunita je v muzeu připomenuta v rámci jednoho
87
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z pěti faktografických filmů doplňujících místnosti stálých expozic Historie Pacovska a
Pacov a motocyklový sport, který pojednává o období 19. až 21. století. V tomto snímku
o celkové délce 8:33 je zmíněn obchod se střižním zbožím židovského občana A. Pachnera
(1:35) a dále zánik židovské komunity v souvislosti s událostmi druhé světové války
včetně židovských památek, které zde jakožto tichý svědek těchto událostí zůstaly (4:335:10). Výstavní plocha jejich připomínce momentálně není vyčleněna. V současné době se
ovšem připravuje modernizace a doplnění dosvadních expozic muzea: mezi nově se
utvářející informační úseky bude mj. zařazen také koutek Dějiny Židů v Pacově. Tento
projekt je dotován Fondem Vysočiny o celkovém příspěvku 115 000 Kč. Dokončení
příprav a zpřístupnění této modernizace je plánován na září 201891.
K těmto aktivitám spojených s připomínkou pacovské židovské komunity brzy
přibyde i vydání plánované knihy zaměřené na druhou světovou válku na Pacovsku, ve
které bude pacovskému židovskému obyvatelstvu rovněž věnováno své místo92.
Nelze nepřipomenout také stále aktuální informační letáček Dějiny Židů v Pacově
z roku 2015, který vydalo Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově a jenž kromě
shrnujících dějin této komunity připomíná i místní synagogu, ale též židovský hřbitov.
Tento prospekt je k odebrání zdarma v Turistickém informačním centru Pacov (viz níže).
Pacovské muzeum je nepochybně paměťovou institucí ve všeobecném pojetí
s vysoce kvalifikovanou pracovní silou v jejím čele. Funkce strážení židovské paměti a
jejího připomínání ovšem v současné době nejsou zcela naplňovány. Tento fakt především
souvisí s omezenými možnostmi této městské instituce, v jejímž vlastnictví se dnes
nenachází skoro žádná relevantní památka či předmět pro tuto připomínku. Zároveň jsou
její možnosti značně omezeny vymezenými výstavními místnostmi, které jsou momentálně
plně zaplněny stálými (popř. dočasnými) expozicemi. V blízké budoucnosti bude ale
výstavní prostor rozšířen o plochu chodeb patra, ve kterém se muzeum nachází, a právě
v rámci tohoto rozšíření bylo mj. rozhodnuto o začlenění informačního úseku věnovaného
dějinám Židů v Pacově. Lze tedy konstatovat, že v brzké době zřejmě dojde k naplnění
těchto mnou deklarovaných funkcí a tak také k možnému plnohodnotnému označení tohoto
muzea za paměťovou instituci v otázce připomínání místní židovské komunity.
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4.2 Spolek Tikkun – paměťová instituce z hlediska židovských
dějin?
Při svém bádání jsem se dále zaměřila na spolek Tikkun Pacov a.s. Ten byl založen
v dubnu roku 2017 jako dobrovolná nevládní nepolitická nezisková organizce občanů
s hlavním cílem obnovy kulturního dědictví židovské komunity v Pacově, zejména
odkoupení a rekonstrukce bývalé synagogy v Pacově, která je dnes v soukromém
vlastnictví. Kromě toho spolek reflektuje témata historie holocaustu, prevence
antisemitismu a xenofobie a výchovy k lidským právů 93 a v neposlední řadě se také věnuje
sběru historických pramenů spojených s židovskými obyvateli Pacovska94. Jejímu vzniku
předcházela neformální iniciativa, která byla spojena s prvními snahami zaměřenými na
zjištění stavu pacovské synagogy a její možné budoucnosti95. Tyto snahy jsou v lokálním
měsíčníku Z mého kraje (viz níže) poprvé zaznamenány v jeho prázdninovém vydání
z roku 2015 a to konkrétně v článku s titulem Zachraňme pacovskou synagogu!96.
V současné době má spolek šest členů, pět žen a jednoho muže, všichni
pravděpodobně bez židovských kořenů, část z nich také bez pacovských kořenů97. Těchto
šest lidí tvoří v rámci občanské iniciativy Tikkun tříčlennou radu a tříčlennou kontrolní
komisi. Většina z nich dosáhla vysokoškolského vzdělání a to buď s pedagogickým,
polytechnickým, přírodovědeckým či překladatelským zaměřením.
Činnost spolku je zatím financována pouze na základě členských příspěvků a
soukromých darů, do budoucna se ale uvažuje i o možných dotacích, přičemž jednou
z nich by pak mohla být dotace od města, se kterým spolek navázal spolupráci a které
v rámci

tohoto

užšího

spojení

slíbilo

uhrazení

veškerých

nákladů

spojených

s vypracováním projektové studie synagogy. Spolek již déle spolupracuje také s Židovskou
obcí v Praze a Židovským muzeem v Praze a to především v otázce mapování dějin
židovského obyvatelstva a synagogy v Pacově. Kooperace dnes probíhá dokonce i na
mezinárodní úrovni a to s Liberální synagogou v Nottinghamu, kde je dnes uložen pamětní
svitek Tóry z města Kamenice nad Lipou, jenž je od Pacova vzdáleno 22 kilometrů.
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Hlavním důvodem, proč se nottinghamská synagoga na spolek Tikkun obrátila, byl právě
jejich zájem o zaniklou kamenickou židovskou obec a s ní spojenou osobu Jaroslava
Lustiga – jednoho z šesti pacovských židovských přeživších, který v Kamenici nad Lipou
nějakou dobu žil. Všechny zmíněné spolupráce slibují velký potenciál i do příštích let.
Spolek je dále aktivní v otázce vyhledávání pacovských židovských rodáků či jejich
potomků98, s kterými již v roce 2017 uspořádal mj. dvě veřejné akce. První z nich se konala
ve čtvrtek 8. června 2017 pod názvem Živá paměť Pacova, jejímž hostem byla právě
poslední pacovská přeživší židovského původu Nelly Prezmah, roz. Guttmannová, která
zájemcům přiblížila své vzpomínky na období holocaustu a život v Pacově před druhou
světovou válkou. Beseda proběhla v zapůjčeném areálu zámeckého sálu, spolek Tikkun na
ni upozornil jak v lokálním měsíčníku Z mého kraje 99, tak také na svých internetových
stránkách (pozvánka na tuto akci viz Příloha 8). Návštěvě této dcery posledního
pacovského rabína, během které se Nelly mj. zúčastnila také setkání se studenty místního
gymnázia100, předcházelo zveřejnění rozhovoru, který s ní ještě v Izraeli uskutečnila Eva
Sobotka a jenž vyšel v květnovém čísle Z mého kraje opět v roce 2017101.
Druhá událost, kterou spolek Tikkun ve stejném roce uspořádal, tentokrát ve
spolupráci s občanským spolkem Židovský památník Černovice u Tábora, proběhla
v rámci dvoudenního vzpomínkového cyklu Dějinná rozcestí a nenávratna na Vysočině
připomínajícího 75. výročí transportů pacovských a černovických židovských občanů do
Terezína. Ten se uskutečnil ve dnech 11. a 12. listopadu 2017 a byl rozdělen na dva úseky:
první z nich proběhl v pacovském zámeckém sále a to za účasti některých potomků
pacovských přeživších, přičemž celá beseda byla obohacena

o dramatizaci úryvku 102

pamětí jednoho z šesti pacovských navrátilců židovského původu, pana Hanuše Badera,
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který své vzpomínky zpracoval do knižní podoby a to v jazyku, který se mu po druhé
světové válce stal nejbližším – ve švédštině. Na překladu této knihy do češtiny se
pracuje103, dramatizace krátkého úryvku spojeného s obdobím jeho pobytu v Pacově před
deportací se pro dané odpoledne ujalo pacovské gymnázium. V neposlední řadě byl tento
den spojený s premiérou nového dokumentárního snímku zaměřeného na pacovskou
židovskou komunitu Rodáci bez hrobu (2017), jehož autory jsou Pavel Tychtl a Dušan
Swalens104. Tento příspěvek k paměti na pacovskou židovskou komunitu je již dnes na
internetu ke shlédnutí zdarma105. Druhá polovina programu proběhla následující den
v černovickém kině, která byla obohacena o komentovanou prohlídku, autorskou četbu
básníka Paula Nemo Ermiteho a v neposlední řadě také prezentaci dokumentárního filmu
o komárenských Židech Naivné sny (2013) za přítomnosti jeho režiséra Petera Scheinera.
Tato dvoudenní akce byla akcí benefiční, během níž se v rámci dobrovolné sbírky na
pomoc pacovské synagoze vybralo celkem 3 200 Kč106.
Obě zmíněné události se v Pacově setkaly s určitým zájmem místních obyvatel,
ovšem první z nich (návštěva Pacova dcery posledního rabína) byla reflektována více než
ta následující, což předsedkyně Tikkunu vysvětluje následovně: „... reflexe židovského
dědictví je podstatně složitější, protože na jedný straně je tady ten zájem o lokální
historii... a v rámci toho zájmu o lokální historii se reflektuje i ta židovská stránka těch
dějin... židovství je jako součástí tý obecný snahy připomínat si minulost a kořeny a
zároveň ale... není tu ten zájem o ty židovský památky jako o židovský, ale jako o památky.
Neni to o tom, že by lidé přišli na přednášku o židovských památkách, ale spíš o tom, že je
zajímá například, když tady byla Nelly Prezmah, že je zajímaly ty její vazby na jejich
konkrétní příbuzný a na ty pamětníky spíš než to, že by je zajímala židovská tematika jako
taková... Takže potom paradoxně ten listopadový víkend, ta Dějinná rozcestí a nenávratna
na Vysočině, neměl tak velký ohlas z hlediska návštěvnosti třeba místních lidí jako měla
návštěva dcery posledního rabína právě proto, že je zajímala spíš ta provázanost
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s dějinami Pacova než s dějinami holocaustu.“107
Spolek je dále prezentován i v rámci médií (internetových či tištěných) – namátkou
skrze lokální měsíčník Z mého kraje (viz dosavadní zmíněné příspěvky v této pasáži či
další informace níže), kam sám přispívá, občasně Pelhřimovské listy 108 či v jednom případě
Deník Referendum109.
Tato organizace také spravuje své internetové stránky a veřejnou stránku na sociální
síti Facebook pod názvem Tikkun Pacov či veřejnou skupinu Tikkun – spolek pro
pacovskou synagogu na tomtéž portálu. Spolek je aktivní i na síti Twitter, kde je tuto
iniciativu možné nalézt pod heslem Tikkun Pacov. Do budoucna se jeho zástupci společně
se spolkem Židovský památník Černovice u Tábora plánují zúčastnit mezinárodní
konference Urban Jewish Heritage: Presence and Absence, která se bude konat v září
letošního roku v Krakově, kde budou prezentovat svůj projekt zaměřený na „dění kolem
pacovské synagogy a kolem židovského památníku v Černovicích.“110
Budoucnost prostor synagogy po jejím potenciálním odkupu a rekonstrukci spolek
vidí především v jejich využití k umístění stálé expozice zaměřené na dějiny pacovských
Židů a zároveň k pořádání kulturních a osvětových akcí, jež budou v souladu s cíli spolku.
O konkrétnější podobě těchto plánů se bude ještě dále diskutovat111.
Spolek Tikkun vznikl s primárním cílem obnovy kulturního dědictví pacovské
židovské komunity a to především prostřednictvím odkupu a rekonstrukce pacovské
synagogy. Pro realizaci tohoto záměru provozuje řadu vedlejších aktivit a to v přímé úměře
svým možnostem. Na základě těchto činností i deklarovaného cíle pacovské občanské
iniciativy lze konstatovat, že se spolek Tikkun aktivně podílí na snahách o připomínání a
strážení židovské paměti v Pacově, lze ho tedy v tomto kontextu označit za paměťovou
instituci.
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4.3 Turistické informační centrum jako paměťová instituce?
Mezi relevantní pro mé bádání řadím dále Turistické informační centrum v Pacově.
Tato regionální turistická instituce zde byla ustálena 17. listopadu 2012 a to z komerčně
vzdělávacích důvodů, stejně dlouho funguje v prostorech místního zámku. V současné
době zaměstnává 4 osoby – 2 stálé zaměstnance a 2 brigádníky. Průměrná návštěvnost
pacovského infocentra se pohybuje okolo 4 800 lidí za rok112. Jeho zřizovatelem je Městské
kulturní středisko Pacov (viz níže).
Do aktivit, které místní informační centrum široké veřejnosti nabízí, kromě jiného
spadá: bezplatný informační servis, prodej regionálních výrobků a upomínkových
předmětů, propagačních materiálů Vysočiny a Jižních Čech, měsíčníku Z mého kraje,
vstupenek do Městského muzea Antonína Sovy (jenž sídlí ve stejné části zámku),
zapůjčení zámeckého sálu sloužícího k pořádání společenských i soukromých akcí,
možnost tisku, kopírování či skenování, bezplatný přístup na internet či prostor k úschově
zavazadel113. Turistické informační centrum je dále správcem stránky Pacov umístěné na
sociální síti Facebook, kde pravidelně informuje o (nejen kulturním) dění na Pacovsku.
Připomínání pacovské židovské minulosti je zde uskutečňováno skrze informační
služby a servis, které infocentrum nabízí. Turistům je předložena řada (především
pacovských) míst, která je možno navštívit. Kromě informací v podobě ústního sdělení
jsou zde k dispozici také informační letáčky a propagační materiály a to jak v placené, tak
také bezplatné formě. V rámci nich lze pak nalézt dva prospekty připomínající pacovskou
židovskou minulost či její památky.
Prvním z těchto materiálů, jenž připomíná pacovské židovské památky a židovskou
komunitu, je samostatný letáček Dějiny Židů v Pacově, jenž v roce 2015 vydalo Městské
muzeum Antonína Sovy v Pacově a jenž kromě shrnujících dějin této komunity připomíná
i místní synagogu, ale také (a především) židovský hřbitov, jehož přístup veřejnosti
zajišťuje právě Informační centrum. V letáčku jsou dále připomenuti pacovští židovští
občané, kteří tragicky zahynuli během druhé světové války i její přeživší. Poslední strana
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je doplněna o kontaktní informace Informačního centra a jeho otevírací dobu v souvislosti
s konstatováním možnosti zapůjčení klíče od židovského hřbitova a tedy jeho potenciální
návštěvy (viz níže). Psané řádky doplňují také 3 fotografie zaměřené buď na pohled na
město, či samotný židovský hřbitov. Celkový rozsah činí 6 stránek, autorem textu je Mgr.
Blanka Soukupová. Počet nákladů tohoto prospektu není uveden.
Druhým informačním materiálem, v němž je židovská paměť výrazněji připomenuta,
je (turistický) průvodce Pacovsko z roku 2018, jenž vyšel pod záštitou Městského
kulturního střediska Pacov. V rámci této příručky jsou zmíněny ústřední hmotné židovské
památky, které se v Pacově dnes nacházejí – tedy místní židovský hřbitov a synagoga 114.
Prospekt je pak dělen na 8 částí (Historie města Pacova, Památky a zajímavosti, Městské
muzeum Antonína Sovy v Pacově, Ubytování v Pacově a okolí, Zajímavé cíle v okolí
Pacova, Kalendář akcí, Volný čas a Užitečné tipy) a doplněn o mapu města, fotografie
spojené s Pacovem a jeho blízkým okolím a kontakt na Informační centrum. Celkový
rozsah pacovského původce činí 22 stránek (včetně úvodní a závěrečné), autory textů jsou
Bc. Vlastimil Simota, Mrg. Petra Volfová a Zdeněk Klika, počet nákladů byl stanoven na
1 500 kusů.
Oba materiály jsou v Infocentru k dispozici zdarma a pro účely mé práce také
přiloženy v Přílohách (viz Příloha 9).
Místní Informační centrum je dále zprostředkovatelem vstupu na pacovský židovský
hřbitov (potažmo místní stálou expozici na téma Židé a židovské památky na Pacovsku
nacházející se v prostorech hřbitovní obřadní síně), který je za běžného chodu zamčený,
ovšem veřejnosti plně přístupný a to na základě vyžádání klíče, jenž je uložen právě na
Zámku v Infocentru. Vstup je zcela zdarma, klíč je půjčován proti jakémukoliv průkazu
totožnosti a to maximálně po dobu otevírací doby Informačního centra. Dalším omezením
návštěv židovského hřbitova souvisí se sobotami a vybranými židovskými svátky, kdy je
vstup v rámci uctění náboženské tradice zapovězen.
Kromě toho lze na internetových stránkách Zámku Pacov v sekci Informační
centrum nalézt také souhrn židovských památek Pacova a blízkého okolí včetně jejich
krátkého popisu a dostupnosti pro veřejnost.
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zprostředkovává informace o dalších zajímavých pacovských lokalitách, kvalitě místních
restaurací a ubytování a v neposlední řadě i o zámeckých prostorech, které do roku 1992
sloužily k armádním účelům115.
Místní turistické informační centrum se ve věci potenciálního strážení židovské
paměti jeví vcelku kladně: umožňuje přístup na židovský hřbitov („stráží“ tak jeho klíč),
pronájem zámeckého sálu pro možné konání přednášek (více viz níže), poskytuje základní
informace případným zájemcům (včetně informačních letáčků), přičemž mezi těmito
zájemci turisté převažují nad pacovskými obyvateli. Veškeré tyto aktivity tak korespondují
s jeho možnostmi. Přívlastek „paměťová“ v otázce židovské připomínky nenabývá u této
instituce tak silného charakteru jako u spolku Tikkun, i tak ji ovšem za strážce této paměti
lze do určité míry považovat.

4.4 Městské kulturní středisko – paměťová instituce ve věci
uchovávání paměti na pacovskou židovskou komunitu?
V neposlední řadě do své práce zařazuji i Městské kulturní středisko v Pacově. To je
dnes příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Budova, ve které sídlí, se
nachází v ulici, v níž dříve žili někteří místní židovští občané, a to přímo naproti bývalému
domu židovské rodiny Weinerů, jež je zde v dnešní době připomínána jedinými
Stolpersteiny – kameny zmizelých, které lze v Pacově nalézt. V současné době jsou v této
instituci zaměstnáni 3 stálí pracovníci (na 2,5 úvazku) a 7 brigádníků. Jejím zřizovatelem
je město.
Počátky pacovského kulturního střediska spadají do roku 1961, kdy v Pacově nejprve
došlo k ustavení Osvětové besedy za účelem organizace místního kulturního života, která
byla později, v roce 1979, oficiálně přejmenovaná na dnešní Městské kulturní středisko.
Mezi hlavní činnosti, kterým se dnes mj. věnuje, patří: pořádání kurzů, besed či vystoupení
profesionálních a amatérských souborů, zajišťování společenských akcí města,
provozování kina, sokolovny, zámeckého sálu a Turistického informačního centra (viz
výše), spolupořádání kulturních či sportovních akcí, vydávání a distribuce lokálního
měsíčníku Z mého kraje (viz výše), aktualizace městských webových stránek, výroba a
115

Tyto zrekonstruované prostory, které město získalo do svého vlastnictví po 5 letech od odchodu armády z
Pacova, jsou dnes využívány pro kulturní a společenské účely. Jejími občasnými návštěvníky jsou pak
právě pamětníci, kteří dříve v pacovském vojenském útvaru sloužili.
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distribuce propagačních předmětů a fotografická dokumentace a prezentace akcí116.
Připomínka místní židovské kultury a komunity je v rámci Městského kulturního
střediska realizována skrze jeho provozní funkci pacovského Turistického informačního
centra, které mj. zprostředkovává přístup židovského hřbitova široké veřejnosti na principu
půjčování klíče, a dále skrze správu vydávání a distribuce místního měsíčního tisku
Z mého kraje, v němž kromě jiného vycházejí také vzpomínky pamětníků či články
odborné veřejnosti spojené s připomínkou pacovské židovské komunity. V neposlední řadě
se tato kulturní organizace podílela na uspořádání několika již proběhlých přednášek
spojených s touto tematikou a to skrze bezplatné zapůjčení prostor zámeckého sálu, jež
posloužily těmto účelům. Tyto přednášky pak byly pořádány spolkem Tikkun, šlo tedy
o dvě události z roku 2017 – první byla uskutečněna v červnu daného roku, jejím hlavním
hostem byla dcera posledního pacovského rabína Nelly Guttmannová-Prezmah, která nyní
žije v Izraeli, a dále druhá v listopadu téhož roku, jež proběhla v rámci cyklu Dějinná
rozcestí a nenávratna na Vysočině - mezníky v historii židovského osídlení Pacovska a
Černovicka a jež byla připomínkou 75. výročí transportu židovského obyvatelstva této
lokality (podrobněji viz výše). Městské kulturní středisko jakožto zřizovatel lokálního
měsíčníku Z mého kraje lze také považovat za zprostředkovatele pozvánek a dalších
článků či jiných informačních okének spojených mj. s tematikou židovské pacovské paměti
a to mezi jejich autory na jedné straně a širokou veřejností čtenářů na straně druhé.
V neposlední řadě vydalo tento rok obnovenou verzi (turistického) průvodce Pacovsko
(2018), v němž jsou zmíněny dvě nejvýznamnější pacovské židovské památky – synagoga
a židovský hřbitov. Tato příručka je pro zájemce k dispozici zdarma a to na Turistickém
informačním centru Pacov (bližší popis viz výše).
Pacovské kulturní středisko je dnes obsazeno kvalifikovanou silou, která pokládá
židovskou kulturu za nedílnou součást obce. Je institucí, která umožňuje zprostředkování
židovské památky jak skrze provoz Turistického informačního centra, bezplatné půjčování
zámeckého sálu pro pořádání akcí s ní spojených, tak ale také díky své funkci vydavatele
lokálního měsíčníku Z mého kraje, ve kterém jsou uvěřejňovány širokou veřejností
rozličné příspěvky (včetně pro můj výzkum relevantně zaměřených na židovskou
tematiku). V rámci těchto jejích zprostředkovatelských možností a funkcí lze na místní
kulturní středisko pohlížet jako na aktivní paměťovou instituci ve věci zprostředkovaného
116

Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Městského kulturní středisko Pacov. [online] [cit.
5.6.2018]. 2012. Dostupné z: https://www.or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?
dokument=12487659&subjektId=729229&spis=441924.
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uchovávání paměti na pacovskou židovskou komunitu.

4.5 Pacovský měsíční zpravodaj Z mého kraje jako
zprostředkovatel paměti na pacovskou židovskou komunitu?
Pod označením Z mého kraje se dnes ukrývá pacovský kulturní a informační
zpravodaj, který zde pravidelně vychází od roku 1975. V tu dobu byl jeho vydavatelem
Odbor turistiky TJ Slavoj Pacov, později se jeho zřizovatelem stává Městský národní výbor
a Městské kulturní středisko, pod které tento měsíčník spadá dodnes. Jeho hlavní funkce je
zřetelná již z podtitulu „kulturní a informační zpravodaj“: zobrazovat veškeré dění ve
městě (a okolí). Své poetické jméno pak dostal podle jedné z básnických sbírek
pacovského rodáka Antonína Sovy, jež nesla stejný titul. Pod tímto označením vyšlo také
několik čísel tohoto (tenkrát ještě) týdeníku těsně po druhé světové válce roku 1945117.
Struktura tohoto periodika by mohla být zřejmě nejlépe vystihnuta takto: úvodní část
zaplňují příspěvky a zprávy vydávané městem či městskými zastupiteli, uprostřed se
nachází reklamní prostor, poslední dvoustrana je vyčleněna poděkováním, blahopřáním či
vzpomínkám věnovaných místním obyvatelům a dále přehledu (nejen kulturních) akcí
v Pacově a blízkém okolí. Zbylý prostor většinou vyplňují příspěvky související s děním
v Pacově a okolí, které vznikají v režii místních obyvatel či jiných zájemců, přičemž mezi
časté přispěvatele lze zařadit zástupce pacovského školství nebo různých spolkových
aktivit.
Zpravodaj zprvu vycházel v počtu cca 200 kusů měsíčně118, v současné době je toto
číslo stanoveno na 1 200 kusů měsíčně. Jeho obsah bývá rozložen přibližně na 30 stran.
Pro zjištění toho, jaké místo je v tomto měsíčníku věnováno památce židovské
kultury Pacova (a popřípadě blízkého okolí či v krajním případě obecné tematice
židovství), byla provedena analýza dostupných vydání Z mého kraje a to v časovém rozpětí
od ledna roku 2005 do května roku 2018. Toto rozpětí bylo stanoveno na základě mého
úsudku, přičemž spodní hranice (nejstarší ročník) byla určena rokem uvedení stálé
expozice věnované židovské památce Pacovska na místním židovském hřbitově, horní
hranice pak posledním dostupným číslem zpravodaje v době sepisování této pasáže
(přelom května a června 2018). Mezi nejčastější témata, která byla v rámci této analýzy
lokalizována, patřila především připomínka dochovaných židovských památek, pacovské
117

KŘÍŽEK, Ladislav: Zpravodaj Z mého kraje čtyřicetiletý. Z mého kraje, 2015, č. 4, s. 2.
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KŘÍŽEK, Ladislav: Zpravodaj Z mého kraje čtyřicetiletý. Z mého kraje, 2015, č. 4, s. 2.
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aktivity s tímto tématem související či historické úseky působení židovské komunity ve
městě.
Výčet čísel, ve kterých je tato bývalá pacovská židovská komunita, její památky,
popřípadě obecná tematika židovství výrazněji reflektována, zahrnuje pouze články, ve
kterých je toto obsahové zaměření explicitně připomenuto či pouze ty příspěvky, které
považuji za významné, a je přiložen v Přílohách (viz Příloha 7).
V neposlední řadě je třeba mít na paměti, že aktivními tvůrci pacovského měsíčníku
Z mého kraje jsou především místní obyvatelé či jiní případní zájemci, tento zpravodaj je
tedy pouze zprostředkovatelem těchto aktivit a soukromých či veřejných snah nikoli jejich
tvůrcem. Vzhledem k nárůstu článků a dalších příspěvků v tomto tisku souvisejících
s úmyslným připomínáním bývalé místní židovské komunity a jejich kultury lze však
konstatovat jeho funkci aktivního prostředníka ve věci pro můj výzkum relevantní.
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5 Kdo je strážcem židovské paměti v Pacově a jak
funguje
Pátá kapitola je shrnutím dosavadního zjištění v otázce fungování vybraných institucí
(Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Městské kulturní středisko, Turistické
informační centrum a spolek Tikkun) jakožto potenciálních strážců židovské paměti
v Pacově.
Instituce jsou zde seřazeny sestupně podle jejich stáří. Kapitola je dále doplněna
o některé další významné aktéry v souvislosti s uchováním místní paměti na židovskou
komunitu.

5.1 Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
Pacovské muzeum bylo v minulosti vlastníkem blíže neidentifikované sbírky
židovských předmětů, které byly v komunistické éře recipročně předány Židovskému
muzeu v Praze výměnou za zapůjčení výstavy Zrcadla Starého zákona, jež byla zaměřena
na židovské šperky a liturgické předměty. Od té doby zůstaly v muzejním depozitáři pouze
desky desatera pocházející z pacovské nebo lukavecké synagogy. Ty byly společně se
seznamem židovských obětí a několika fotografiemi s nimi spojených součástí dočasné
výstavy uskutečněné v květnu roku 2005 jakožto připomínky 60. výročí od konce druhé
světové války. I přes snahy muzejních pracovníků se více materiálu spojeného s židovskou
populací pro zmíněnou výstavu sehnat nepodařilo. Na základě těchto skutečností je jasné,
že možnosti místního muzea jsou v současné době ve věci strážení židovské paměti značně
omezeny.
Lze tedy konstatovat, že se Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově uchovávání
památky na židovskou komunitu momentálně účastní jen velmi okrajově. Nutno dodat, že
tento fakt odpovídá jeho dostupným možnostem. Muzeum aktuálně zaměstnává 3 hlavní
osoby na 2,5 úvazku, tito lidé jsou pak zodpovědni za chod celé instituce.
Na druhé straně je ovšem do blízké budoucnosti přislíbena větší aktivita spojená
s vytvořením informačního koutku věnovaného dějinám pacovských Židů a to v oblasti
chodebních muzejních prostor. Kromě toho se také připravuje kniha zaměřená na druhou
světovou válku na Pacovsku, ve které bude pacovskému židovskému obyvatelstvu rovněž
věnováno své místo. Je tedy možné předpokládat, že se tento oslabený faktor strážení
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židovské paměti pod záštitou pacovského muzea opět posílí.

5.2 Městské kulturní středisko
Městské kulturní středisko v současné době mj. působí jako správce pacovského
infocentra. V rámci této své funkce pak veřejnosti přeneseně zprostředkovává přístup na
místní židovský hřbitov a společně s ním pak rozhoduje o zapůjčování zámeckého sálu pro
různé druhy akcí (včetně dvou uskutečněných z roku 2017, které se židovskému tématu
více věnovaly). Zároveň je vydavatelem pacovského měsíčního zpravodaje Z mého kraje,
ve kterém místní občané a další zájemci občasně otiskují své články odkazující na bývalou
místní židovskou komunitu.
Ač je mou aktérkou považována židovská kultura za nedílnou součást obce, v rámci
samotných (nezprostředkovaných) kulturních městských aktivit se toto téma nepřipomíná.
Všechny tyto informace tedy poukazují na fakt zprostředkovatelské funkce této instituce
v otázce strážení židovské paměti. Skrze její působení může docházet k realizacím
některých činností s připomínáním bývalé židovské komunity spojených.
Městské kulturní středisko je tedy možné vnímat jako poměrně aktivní ve smyslu
zprostředkovávání této strážené paměti mezi stranami jejích uchovávatelů a široké
veřejnosti a v tomto pojetí také jako paměťovou instituci. Je jí ovšem jen do té míry, do
které se o toto téma bude zajímat široká veřejnost a další její strážci.

5.3 Turistické informační centrum
Pacovské informační centrum v současné době uchovává (a tak tedy „stráží“) klíč od
místního židovského hřbitova, který je v případě zájmu veřejnosti plně přístupný. Dále
spolu s Městským kulturním střediskem spoluorganizuje zapůjčování prostor zámeckého
sálu pro různé druhy akcí (v rámci kterých v roce 2017 proběhly dvě veřejné akce spojené
s připomenutím místní židovské komunity). V neposlední řadě plní jednu ze svých
hlavních funkcí (pro mé zkoumání relevantní) – informativně-vzdělávací, a to jak na
úrovni jeho osobního navštívení, tak ale také zprostředkovaně skrze elektronická média.
Ve věci strážení židovské paměti v Pacově se tak tato instituce jeví vcelku pozitivně.
Vyjmenované aktivity jsou úměrné jejím možnostem, lze ji tedy označit za paměťovou
instituci, ač tento přívlastek není tak silný jako u instituce následující.
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5.4 Spolek Tikkun
Spolek Tikkun je v současnosti aktivní ve směru vydávání příspěvků v lokálním
měsíčním tisku Z mého kraje (se započtením jeho neformální iniciativy lze tuto aktivitu
zaznamenat od roku 2015) či v rámci dalších médií, vyhledávání informací spojených
s bývalou pacovskou židovskou komunitou a pořádání přednášek pro veřejnost (v roce
2017 proběhly dvě). Veškeré tyto aktivity vykonává v souladu se svým primárním cílem –
obnovit kulturní dědictví pacovské židovské komunity a to především prostřednictvím
odkupu a rekonstrukce pacovské synagogy.
Tuto nejmladší instituce z mého výzkumného vzorku, spolek Tikkun, lze tak označit
za poslední výkřik obnovy občanské společnosti, jehož součástí je právě populační nárůst
zájmu o jejich okolí. Tento fakt pak potvrzuje úvodní slova mé bakalářské práce. Zároveň
je na základě uvedených informací možné konstatovat, že činnost této instituce
koresponduje s pojetím paměťových institucí ve věci strážení místní židovské paměti a to
v míře nejvyšší v porovnání s ostatními institucemi, které byly v mém výzkumném
projektu středobodem mého zájmu.

5.5 Pacovský měsíční zpravodaj Z mého kraje
Lokální tisk Z mého kraje je především kulturním a informačním zpravodajem
zaměřujícím se na oblast Pacova a okolí. V rámci mé analýzy zpravodajských čísel z let
2005-2018 bylo zjištěno celkem 36 pro mou práci tematicky relevantních příspěvků, které
byly v tomto měsíčníku otištěny, přičemž v posledních čtyřech letech bylo možné sledovat
jejich nárůst. Jejími autory pak byli jak jednotlivci, tak také zástupci místních formálních
institucí. Připomínání pacovské židovské minulosti je v rámci tisku tedy stále aktuální.
Pacovský tisk je tak možné označit za aktivního zprostředkovatele ve věci pro můj výzkum
relevantní a v tomto směru také jako za určitý typ strážení židovské paměti.0

5.6 Židovská obec v Praze a Matana a. s.
Pacovu nejbližší židovskou obcí, která zůstala i po vývoji v druhé polovině 20. století
zachována, je Židovská obec v Praze. V současné době pod ni spadá místní pacovský
hřbitov, který je zprostředkovaně spravován společností Matana a. s. Zároveň byla spolu
s Židovským muzeem v Praze oslovena ke spolupráci místním občanským spolkem Tikkun
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ve věci mapování dějin židovského obyvatelstva a synagogy v Pacově. V otázce budoucích
vyhlídek se předsedkyně spolku vyjádřila takto: „Samozřejmě možná spolupráce
v budoucnu se taky nedá vyloučit s tim, že Židovská obec většinou... má tendenci
podporovat projekty, který už sou v nějaký fázi, nejsou v začátcích, jako je třeba ta naše na
záchranu synagogy, ale už mají nějaký výsledky.“119
Židovská obec v Praze se tedy spolupodílí na uchovávání pacovské židovské
památky. O jejím budoucím zapojení v otázce záchrany a rekonstrukce místní synagogy lze
ovšem zatím pouze polemizovat.

5.7 Židovské muzeum v Praze
Paměťová instituce v podobě Židovského muzea v Praze s pacovským Městským
muzeem Antonína Sovy již jednou v minulosti spolupracovala, když mu byla v 60. letech
20. století recipročně zapůjčena výstava Zrcadla Starého zákona, jež obsahovala židovské
šperky a liturgické předměty. Pacovské muzeum za tuto službu předalo pražskému
Židovskému muzeu svou sbírku židovských předmětů. Od té doby se v depozitáři tohoto
maloměstského ústavu nachází pouze kamenné desky desatera.
V 21. století došlo k opětovnému navázání spolupráce mezi Židovským muzeem
v Praze a jednou z pacovských institucí, tentokrát ovšem v podání místního spolku Tikkun
a to především v otázce mapování dějin židovského obyvatelstva a synagogy v Pacově.
Pražská instituce je tedy aktivně oslovována a strážení pacovské židovské paměti
zapojována.

119

Z rozhovoru s předsedkyní spolku Tikkun z 23.4.2018 v Pacově.
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6 Zhodnocení – konfrontace teorie paměti a mých
zjištění
Ač

je

v

dnešní

době,

případně

v

blízké

budoucnosti

či

v

určitém

(zprostředkovatelském) směru možné všechny čtyři zkoumané pacovské instituce označit
jako paměťové ve věci připomínání bývalé místní židovské komunity (včetně analytického
zhodnocení působení místního tisku Z mého kraje), ne každé je umožněna v tomto směru
stejná aktivita. Za jistě nejaktivnější vzhledem ke svým možnostem je možné označit
občanský spolek Tikkun, který byl ovšem k uchování a obnově kulturního dědictví
židovské komunity v Pacově přímo založen. Za druhou aktuálně nejaktivnější institucí ve
věcech relevantních mému zkoumání pak považuji Turistické informační centrum v Pacově
jakožto uchovávatele (a zároveň strážce) klíče od židovského hřbitova. Městské muzeum
Antonína Sovy v Pacově bude možné s přihlédnutím k budoucím záměrům zařadit na
pomyslnou třetí příčku. V neposlední řadě je třeba zmínit také zprostředkovatelskou funkci
Městského kulturního střediska v Pacově a lokálního zpravodajského tisku Z mého kraje,
bez kterých by se tato paměť na židovskou komunitu v lokalitě šířila jistě hůře.
Paměťové instituce v tomto pojetí tedy v Pacově existují. Paměť na židovskou
komunitu je uchovávána v rámci určitého inventáře míst (paměti věcí), o které se
v současnosti pečuje (židovský hřbitov) či se o jejich péči jeví zájem (synagoga). Skrze
aktivity lokálně přítomné ve 21. století (viz analýza tisku Z mého kraje) a dalších činností
dochází k snahám o to, aby byla část pacovské židovské historie připomínána nebo
minimálně nezapomínána.
Ve spojitosti s tímto úsilím je ovšem potřeba připomenout zajímavou myšlenku, která
se objevila v rámci jednoho z provedených rozhovorů: „... reflexe židovského dědictví je
podstatně složitější, protože na jedný straně je tady ten zájem o lokální historii... a v rámci
toho zájmu o lokální historii se reflektuje i ta židovská stránka těch dějin... židovství je jako
součástí tý obecný snahy připomínat si minulost a kořeny a zároveň ale... není tu ten zájem
o ty židovský památky jako o židovský, ale jako o památky.“ 120 Lze tedy spíše pozorovat
místní zájem o dějiny Pacova obecně než konkrétně o dějiny holocaustu.
Tento fakt pak dle mého názoru potvrzuje myšlenku sociálního konstruktu paměti, která je
(slovy Maurice Halbwachse) utvářena „společenskými rámci“, mezi kterými se jako
jedinci pohybujeme a která v případě, že není udržována, mizí v zapomění. Z tohoto
120
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důvodu je tedy potřeba přítomnosti paměťových institucí, které se o toto zachování budou
jakožto její strážci pokoušet.
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1. Paspartizace aktérů rozhovorů
MĚSTSKÉ MUZEUM ANTONÍNA SOVY V PACOVĚ
Aktér č. 1
Pohlaví: Muž
Věk: okolo 40 let
Bydliště: Pacov
Vzdělání: Vysokoškolské (archeologie)
Pracovní pozice: Ředitel muzea
Datum nástupu výkonu dané pozice: září 2004
Židovské kořeny: Ne
SPOLEK TIKKUN
Aktér č. 2
Pohlaví: Žena
Věk: okolo 38 let
Bydliště: Pacov
Vzdělání: Středoškolské (všeobecné vzdělání)
Pracovní pozice: Předsedkyně spolku
Datum nástupu výkonu dané pozice: duben 2017
Židovské kořeny: Ne
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PACOV
Aktér č. 3
Pohlaví: Žena
Věk: okolo 45 let
Bydliště: Pacov
Vzdělání: Středoškolské (biochemie pro mlékárenskou výrobu)
Pracovní pozice: Zaměstnankyně Informačního centra
Datum nástupu výkonu dané pozice: listopad 2012
Židovské kořeny: Ne
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PACOV
Aktér č. 4
51

Pohlaví: Žena
Věk: okolo 32 let
Bydliště: Vodice
Vzdělání: Vysokoškolské (dějiny umění)
Pracovní pozice: Kulturní referentka
Datum nástupu výkonu dané pozice: srpen 2011
Židovské kořeny: Ne
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2. Základní rozložení otázek pro rozhovory
MĚSTSKÉ MUZEUM ANTONÍNA SOVY V PACOVĚ
Jaký vztah máte k místnímu muzeu a odkdy zde pracujete?
Kdy bylo muzeum založeno?
Co je muzejní prioritou? Na co se přednostně zaměřuje?
Proběhla zde v muzeu již nějaká výstava či jiná akce, která by připomínala
pacovskou židovskou menšinu? Popřípadě plánujete něco takového do budoucna?
Má muzeum vůbec nějaké možnosti výstavy na toto téma pořádat?
Zajímáte se Vy sám o toto téma?
Myslíte si, že mají místní obyvatelé povědomí o tom, že tady nějací Židé dříve žili?
SPOLEK TIKKUN
Jaký vztah máte ke spolku Tikkun a odkdy zde pracujete?
Kdy bylo spolek založen, kým a proč?
Komu spolek patří?
Popř. jak/zda s těmito potenciálními partnery spolupracujete?
Kolik má dnes spolek členů?
Co je jeho náplní a hlavním cílem?
Jak k jeho realizaci získáváte prostředky?
Jaké kroky pro synagogu byly (zatím) podniknuty?
Jak ji plánujete do budoucna využít?
Jaké další aktivity vykonáváte?
Jak podle Vás místní lidé reflektují téma paměti na židovskou komunitu?
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PACOV
Jaký Je Váš vztah k informačnímu centru a odkdy zde pracujete?
Jak informační centrum funguje?
Kolik zde pracuje lidí, jak se střídají?
Je třeba k výkonu práce nějaké speciální vzdělání/školení?
Jak hojně je informační centrum turisty navštěvované?
Dá se říct, zda se situace zlepšuje, či zhoršuje?
O jaké památky či místa se sami turisté nejvíce zajímají?
Jaké památky či místa doporučujete turistům vy?
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Jaký postup a pravidla jsou přítomna procesu půjčení klíče k Židovskému hřbitovu?
Jak podle Vás turisté (popř. místní obyvatelé) reflektují téma paměti na židovskou
komunitu?
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO PACOV
Jaký vztah máte k Městskému kulturnímu středisku a odkdy zde pracujete?
Popř. s jakým cílem jste na pozici kulturní referentky nastupovala?
Je k výkonu práce zapotřebí speciálního vzdělání/školení?
Je tato pozice volená či jmenovaná?
Jak dlouho pacovské kulturní středisko funguje a kdo je jeho zřizovatelem?
Na co se kulturní středisko ve městě prvořadě zaměřuje?
Zapojuje se kulturní středisko do aktivit připomínajících židovskou komunitu?
Zajímáte se o téma pacovské židovské komunity, popř. je podle Vás důležitá snaha o
její připomenutí?
Mohla byste mi pro mou práci na závěr z pozice kulturní referentky říct několik slov
o pacovské židovské komunitě?
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3. Rozhovor s ředitelem Městského muzea Antonína Sovy v Pacově
Paspartizace viz Příloha 1
T = tazatel; A = aktér
T: Takže já bych teda tímto ráda oficiálně uvedla tenhleten rozhovor a ráda bych se
Vás jako první zeptala, jaký vztah tedy máte vůbec k místnímu muzeu a odkdy zde,
prosím, pracujete?
A: Tak já mám k místnímu muzeu vztah samozřejmě velmi kladný a působim zde, já
nevim... 2003 už? 4?... tak asi od roku 2004 teda. Já jsem totiž teda původně do muzea
nastoupil na civilní službu a pak už jsem tam nějakym řízenim osudu... zůstal, ale jako to
téma... já si myslim, že můžu říct, že s muzeem jsem byl ve styku poměrně od dětství,
takže jako mně to připadá jako bych tady byl už dlouho. Nechci říct pořád, to by nebyla
pravda, ale myslim si, že ten vztah s muzeem máme poměrně... těsnej. No... jinak teda
když vidim tu otázku číslo 2: kdy bylo muzeum založeno?, tak muzeum bylo založeno v
roce 1908, muzeum založil profesor Ferdinand Pakosta, v podstatě mu šlo o záchranu
památek a takzvaně starožitností, který tenkrát, byla taková ta celková obava, že ty
překupníci dostávaji mimo to Pacovsko a zároveň protože byl profesí... teda působil jako
středoškolskej profesor, tak byl zaměřením hlavně historik, tak pod muzeum tehdy patřil i
jako městský archiv, takže... a sám Pakosta, protože byl stoupenec masarykovský tak zvaný
realistický politiky, tady založili pobočku tý realistický strany, která tady dokonce vyhrála i
volby, takže ta otázka prostě soužití těch Čechů, Němců a Židů mu byla poměrně jako
blízká. On se znal i s tim, a to je spíš – to byste mě doplnila vy, já ne vždycky si z hlavy
vzpomenu, ale byl... ten židovskej spisovatel v Jindřichově Hradci, on měl takovou tu
přezdívku Edva Ledva121 nebo něco takovýho, to byste si když tak dohledala, tak s
tadytima lidma von... už tehdy... ve styku byl, takže tady to ho jako zajímalo, byť nedokážu
říct, že už on by tehdy teda pro muzeum jako nějakou vyloženě židovskou památku teda
sehnal. Byť víme... k tomu se asi pak teda ještě dostanem, že tady určitý ty památky tedy
jako skutečně byly...
Prioritou muzea, jak minulýho tak současnýho, je teda samozřejmě sběr a
dokumentace Pacovska v minulosti a přítomnosti, což je sice všeobjímající termín, ale
samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme tady v počtu dva a půl lidí, tak naplňovat ten cíl je
121
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samozřejmě strašně, strašně náročný, takže pak vítám vaší podotázku: na co se muzeum
přednostně zaměřuje. My tady skutečně nemůžeme obsáhnout všechno, takže ty naše
hlavní záměry jsou poměrně úzce provázeny s tou edukační činností, samozřejmě se týkaj
přednostně našich největších rodáků jako básník Antonín Sova a akademický malíř Jan
Autengruber... takovou, myslim si, že poměrně přístupnou formou tady muzeum ve stálých
expozicích prezentuje i ty dějiny Pacovska prostě od toho začátku osídlení až někam,
někam jak my máme takovou tu trošku umělou hranici po ten pacovský okruh, po ty
motocyklové závody, které Pacov skutečně proslavily ve světě, a pak ta expozice je
završena tím motokrosem, takže samozřejmě jsou to věci, který přednostně děláme a asi je
spíš pominu jako hlavně ta kulturní historie... to je nám asi tak jako nejblíž. Pak máme...
vzhledem k mýmu nejmilejšímu tématu tak samozřejmě sme ještě poměrně, v rámci
možností teda, úzce zaměření na archeologii regionu a tím, vzhledem k tomu, že k tomu
máme ještě tu výstavní činnost, tak tím si myslim, že my tři sme dokonale vyčerpaný, že
už jako víc to nejde teda, jako že asi víc témat asi těžko přijmem, jak z tý historie tak i z
těch ostatních společenskejch věd, je to samozřejmě škoda, že úplně se s náma třeba míjejí
ty přírodní vědy nebo takhle, to se prostě nedá nic dělat, to jako... obsáhnout všechno
nemůžem.
T: Určitě. A co se týká třeba těch krátkodobých expozic, tak tam je to třeba jak? Ty se
spíš zaměřují jakoby na základě různých událostí, které se vážou k aktuální... situaci a tak
dále nebo k aktuální[m]... části roku dejme tomu nebo jakým způsobem se to potom
odvíjí?
A: Tak ta výstavní činnost jako přednostně prostě je věnovaná místním regionálním
umělcům... protože jak jsem zase naznačil, každý to muzeum má určitý specifikum, jaký
témata může vystavovat a jakým způsobem může prezentovat... samozřejmě že ty městský
muzea logicky inklinujou k těm ňákym úzce místnim tématům, který samozřejmě, jak se
ptáte vy, se leckdy jako týkaji nějakejch těch podstatnejch výročí z tý historie nebo takhle,
ale zase... to specifikum, to zaměření na to místo nutně podmiňuje taky ty aktivity v tom
smyslu, že buďto k tomu tématu něco máte a něco dělat můžete, a nebo to nemáte... A to
samozřejmě prolíná tim našim tématem, kvůli kterýmu vy tady dneska hlavně ste,
protože... my sme teda se třeba k výročí, kdy sme se dotkli tématiky toho židovství, dotkli
v roce 2005, kdy teda bylo 60. výročí našeho osvobození, doufám, že to dobře počítám...
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T: Jo, je to tak.
A: ...A tam sme teda skutečně před tou výstavou jako tu veřejnost, né sice nějak
masově, ale prostě ty lidi, který sme znali nebo patřili do takovýho toho okruhu toho
muzea, tak sme i v tomhle směru jako poptávali a nepodařilo se nám z veřejnosti třeba ve
vztahu k těm Židům získat teda vůbec nic... Zrovna, jak sem vám řikal už před chvílí, v tý
době sme i věděli, že by do Pacova měla přijet ta dcera toho rabína, toho pana Guttmanna
a... a to setkání se prostě neuskutečnilo, tim pádem nebylo víc s čim přijít jako novym...
Takže my sme tam prezentovali, máme tady, v muzeu máme kamenný desky desatera, to
vůbec nevíme, s který synagogy to teda je, to pouze tušíme teda, že to může být z
Pacovska, že je to z Pacova nebo z Lukavce, kde byla synagoga zbourána, to prostě
nevíme. Pak sme tam teda prezentovali prostě nějaký fotky i ten seznam těch obětí, to tam
teda vystaveno bylo, ale... souviselo to i stim, jak sem vám říkal, že někdy tu výstavu máte
z čeho udělat, někdy ne, tak se musíme vrátit do roku 1967, kdy do Pacova přišla má
předchůdkyně paní promovaná historička Eliška Stejskalová a ona proto, že nebyla místní
a byla jako snaha nebo takovej... prostě zájem, jakym způsobem... vtiskne tomu muzeu
nějakou tvář a podobně, tak... byl nápor prostě na to, aby měla nějakou prostě zajímavou
výstavu a ona protože přišla z muzea hlavního města Prahy, tak ona si tam domluvila, že
do Pacova byla zapůjčena výstava, asi tenkrát jí připravilo to muzeum města Prahy, ale
nutně ve spolupráci s Židovskym muzeem a první výstava, kterou ona vlastně dělala, tak se
menovala Zrcadla Starého zákona. A to byla... výstava židovskejch šperků a prostě
modlitebních předmětů těch knih a těch různých rituálních pomůcek a bylo domluveno, že
za to, že jí sem tu výstavu do Pacova pučí, tak v podstatě se tehdy ty... já nepředpokládám,
že to byl nějakej jako hodně početnej fond, ale prostě ty místní židovský památky, že se za
to takzvaně jako recipročně vodevzdaly tomu Židovskýmu muzeu. Takže my od roku 1967
teda skutečně v tom muzeu k těm Židům jako speciálně teda nic nemáme. My víme, že
nějaké jakési oddělení židovských památek, a teď je otázka, co si pod tim představit,
pravděpodobně to teda byly ty modlitební knihy a podobně, tak v muzeu byly už
pravděpodobně ve 30. letech... bylo to vázaný na osobu tehdejšího správce muzea,
archiváře města Jana Zoubka, který ten zájem toho muzea vůbec a ten, tu náklonnost nebo
ten pozitivní vhled k tý židovský tematice to muzeum tehdy odrazilo i tim, že vlastně,
protože tady mezi těma Židama nebyl nikdo, kdo by byl schopnej napsat tu historii, tak to
napsal právě za ně ten Jan Zoubek a vyšlo to v tom sborníku toho Hugo Golda, jo, takový
ty velký dějiny toho židovství v Čechách a na Moravě z tý půlky 30. let... Takže tam
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muzeum si myslim jako že, byť ho zosobňoval[a] samozřejmě v tý době teda osoba pana
Zoubka, jakože tu problematiku... reflektoval, jako že se o to zajímal, pak samozřejmě
nevíme, protože byť pan Zoubek byl konzervátor státní památkový péče, nakolik vůbec
muzeum mohlo mluvit do toho, když se tady v podstatě v Pacově synagoga zrušila – ta
Židovská obec si to prodala sama... protože prostě ta synagoga byla neupotřebitelná, takže
došlo k tomu prodeji, takže.. nakolik zase třeba se něco podařilo získat my prostě nevíme a
v tom roce 67 definitivně tyhlety věci teda Pacov opustily.. takže... poměrně je dost dobře
možný, že vlastně jak zjistil pan Tychtl, že.. že ty pacovský Tóry a podobně, že je to leckde
po světě, tak je otázka údajně někdy v 60.-70. letech byla dražební akce, že se tadyty..
liturgický předměty prostě prodávaly v zájmu získání valut.. do ciziny a že to ti Židi jako
skupovali... Takže asi timhletim způsobem se to dostalo z tý republiky. Možná to tak je,
možná není, ale.. myslim, že ta cesta jako docela.. teda možná, no. Takže.. v podstatě pak
po tý výstavě jako logicky, řikám, nebylo s čim přijít, ale.. myslim si, že můžu říct jak za
muzeum, tak za město nebo za odbor památkový péče, že v tý době sme poměrně jako
výrazně z městkýho rozpočtu podporovali rekonstrukci pacovskýho židovskýho hřbitova...
takže ta péče pak šla jako timhletim směrem, nebo ten náš zájem, byť samozřejmě ten
hřbitov patří společnosti Matana, že to není městkej majetek, takže díky tomu prostě se ten
hřbitov vyčistil, opravuje se řada těch náhrobků a pani magistra Blanka Rozkošná tam pak
zřídila tu.. velice obsáhlou expozici židovství na Pacovsku. Nevim, nakolik se tedy
podařilo naplnit ten záměr, že vlastně měla bejt nějaká trojice Pacov-Nová Cerekev-Horní
Cerekev, že by ta expozice tak jako prolínala tou.. tou Vysočinou, takže v těchle letech jako
logicky prostě takovej nějakej projev toho zájmu byl směřovanej spíš jako na ten.. na ten
hřbitov, takže.. já když pak koukám na tu další podotázku: Má muzeum vůbec nějaké
možnosti výstavy na toto téma pořádat? - tak nemá.. my skutečně nemáme z čeho.
Předpokládáme, že asi některý věci, který tady v Pacově byly, že shromáždil pan Tychtl,
jestli formou darů nebo zápůjček to prostě my nevíme, to vám řekne jako Tikkun teda..
sám.. Zároveň muzeum teda i k tomu.. hřbitovu, já nevim.. 2 nebo 3 roky zpátky sme
vydali ten letáček o tom hřbitově, takže... není to tematika, kterou bysme jako nesledovali,
ale zároveň není odborná možnost ani prostě nějakej materiál, z čeho.. my bysme jako.. s
tim mohli dělat, jo. No.. tak kolegyně vám to vyhledá, takže tam uvidíte, kdy to vyšlo...
Jinak jak sem mluvil o tom teda, že.. že chystáme tu knížku teda o tý 2. světový válce na
Pacovsku, tak.. věnuje se tomu.. tomu tématu, zvlášť teda toho odchodu těch Židů z
Pacova, v tý knížce pan profesor Hladílek a paní magistra Rozkošná nám tam vo tom
kapitolu napsala taky, jo, takže.. alespoň timhletim způsobem se k tomu samozřejmě i my,
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byť to asi není.. nebo asi, tak samozřejmě to není tak výrazná aktivita jako teď projevuje
teda pan Tychtl skrze tý synagogy, ale.. ale myslim si, že zase můžu říct za město i za
muzeum jako že.. že prostě na ty lidi se tady jako nezapomnělo. A s tim souvisí další
aktivita, na který se teď aktuálně taky pracuje: a to je zřízení prostě.. já nechci řikat jako
informačního koutku, ale tadyty muzejní chodby my aktuálně doplňujeme o další dílčí,
maličký nebo menší expozice a ta jedna expozice je tam těm Židům samozřejmě věnovaná
taky, takže jako víc už asi v současný době jako udělat nepude, takže řikám je to téma,
který vnímáme, který reflektujeme a projevy nebo výsledky tadytý činnosti sou prostě asi
takový, jak sem vám teď vyjmenoval, takže.. nějaká ta malá židovská expozice by
současně s těma dalšíma doplňkama těch starejch expozic měla bejt otevřená, já nevim,
jestli to stihneme, v září letošního roku, takže jako ten zájem tady je.

T: Dobře. No a když se teda teďka přesuneme k vaší osobě, vy sám se o toto téma
zajímáte, i třeba ve svém volném čase, nejenom v rámci, vlastně, vaší pracovní náplně?

A: Tak.. jak sem už jako nastínil vlastně z toho, čim se přednostně zabývá to vlastní
muzeum, tak samozřejmě mně je nejblíž ta archeologie a ta se s touto tématikou jako
poměrně míjí teda, takže jako samozřejmě navštívil sem tady ty židovský hřbitovy v okolí
nebo i ty synagogy, byť samozřejmě dneska sou různě upravený a stavebně prostě sloužej
něčemu.. něčemu jinýmu, to jako na tom Pacovsku sem si tak jako obešel nebo takhle, ale..
už jako z logiky věci.. nelze těch témat dělat.. na ňáký hlubší úrovni prostě příliš najednou,
takže.. nijak zvlášť se o toto téma jako nezajímám. Ale jak řikám už se to odvíjí i z toho, že
já sem původně archeolog a že tady musíme ty kulturní dějiny přednostně dělat.

T: A tedy na základě nějaké vaší každodenní interakce s místními obyvateli myslíte
si, že.. mají nějaké povědomí alespoň o tom, že tady dříve ti Židé žili? Vědí třeba o
památkách, které tady po nich zůstaly a tak dále?

A: Tak to si myslim, že jako určitě, že prostě samozřejmě.. řikám, mluvil sem o těch
úpravách toho hřbitova, o tom nepochybně ví spousta lidí. Teď samozřejmě tiskem nebo
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mezi těmi médii probíhají ty aktivity právě skrze té synagogy. Samozřejmě ty domy, kde
původně ti Židé žili, tak sou obydleny dále současnými obyvateli Pacova, takže ti
nepochybně vědí, že vlastně obývají domy, kde původně žili Židé. Zároveň ještě bych
doplnil vlastně k tomu poměru současnýmu k tomu židovství patří k tomu i to, že muzeum,
nebo ne muzeum, to muzeum nebylo, ale.. ale město tady nechalo umístit i některý ty
stolpersteiny, takže i takhle vlastně v tom reálu... je to připomínaný to židovství tady, takže
nepochybně to lidé ví. Není to.. minulost tak vzdálená, aby si to lidé nepamatovali, spíš de
o to, jakým způsobem se prostě z toho, co se dělo v tom globálnim měřítku, nakolik se z
toho třeba hlavně ta mladší generace teda jako poučí.. to si myslim, že by.. mělo bejt asi
jako prioritou a.. uvidíme i třeba, jakou pozici vůči tady tomu, co já bych v tom jako viděl
asi tak jako nejvíc, co by z toho mělo vyplynout, třeba jak se k tomu postavěj při tý.. náplni
nějaký obsahový tý synagogy, jo, protože tam vlastně nevíme, co oni by tam jako chtěli
dělat, víme, že mají sehnané nějaké filmy prostě, na kterých ti pacovský Židé sou, ale.. z
toho prostě ta expozice udělat nejde... Může to být jako zajímavý doplněk, ale jak
obsahově to oni chtěji naplnit nebo jaký další aktivity, který by mohly prostě ty místní
obyvatele udržovat v tom povědomí, že tady ti Židi byli, tak to už je pak asi.. to je prostě
na nich. Jinak samozřejmě jak sem hovořil o tý práci Jana Zoubka, o těch pacovských
Židech, tak mu to vyšlo ještě v těch 30. letech, je to takový jako zvláštní otisk, taková
drobná práce, tak to vim, že.. ti lidé, kteří prostě se o tu regionální historii zajímají, takže
dodneška se ten Zoubek používá, že se to čte.. Byť teda on to doved někam v podstatě
jenom.. ne úplně do tý jeho současný doby, jo, že to nebylo úplně... až dejme tomu, do toho
20. století, ale že.. to jako lidi tohleto téma zajímá.
T: Dobře. Výborně, tak moc děkuju teda oficiálně takhle a já to teda tímhletím
ukončím.

Rozhovor proběhl dne 22.2.2018.
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4. Rozhovor s předsedkyní spolku Tikkun
Paspartizace viz Příloha 1
T = tazatel; A = aktér
T: Jako první bych se Vás ráda zeptala, jaký je tedy Váš osobní vztah ke spolku
Tikkun a odkdy zde, prosím, pracujete?
A: Můj osobní vztah ke spolku je ten, že mě nadchl vlastně hlavní cíl spolku a... po
formální stránce teda sem předsedkyně od založení, to znamená... od dubna 2017.
T: Spolek byl tedy založen... v tom dubnu 2017, je to tak?
A: Jo, spolek vznikl v dubnu 2017, zakládalo ho 6 lidí v Pacově, s tím že ustavující
schůze proběhla v únoru 2017 a vlastně na ustavující schůzi všichni odsouhlasili ten hlavní
cíl spolku, to znamená obnovu kulturního dědictví židovské komunity v Pacově, zejména
odkoupení a rekonstrukci bývalé synagogy v Pacově, protože synagoga jako
nejvýznamnější hmotná památka těch čtyř set letých dějin Židů v Pacově je pro nás vlastně
hlavní prostředek uchování památky v tom hmatatelném smyslu.
T: A... spolek Tikkun tedy vznikl proč? Co byla ta první idea spolek založit? Ten...
impuls?
A: Tak ten impuls založit spolek jako spolek byl čistě praktický získat právní status
kvůli možnýmu získání dotací, příspěvků a finančních darů. To byl ten praktický důvod.
Ten ideový důvod byl ten, že půjde o nějakou záštitu těch snah o záchranu památky
pacovských Židů, což je i třeba z hlediska... nějakýho citu pro povinnost lepší dělat
organizovaně pod konkrétnim ménem a s konkrétnim logem než jenom jako čistě
neformální úsilí, byť teda třeba společný.
T: Dneska tedy spolek patří komu?
A: Spolek patří členům spolku, to znamená těm šesti lidem, kteří... tvoří veškerou
členskou základnu, to znamená ve vlastnictví výhradně soukromých osob.
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T: A... pracujete tedy s nějakými potenciálními partnery? Těmi může být například
město nebo Židovská obec.
A: Tak určitá spolupráce už tam je se Židovskou obcí v Praze a se Židovským
muzeem v Praze. Už jsme spolupracovali na mapování dějin židovského obyvatelstva v
Pacově, hlavně teda šlo o spolupráci ve smyslu zpřístupnění archivních materiálů a
nějakých ne úplně odborných konzultací ohledně třeba historie synagogy v Pacově, i když
samozřejmě možná spolupráce v budoucnu se taky nedá vyloučit s tim, že Židovská obec
většinou... má tendenci podporovat projekty, který už sou v nějaký fázi, nejsou v začátcích,
jako je třeba ta naše na záchranu synagogy, ale už mají nějaký výsledky. Evidentně teda je
těch projektů tolik, že se teda nemůžou věnovat úplně všemu. Spolupráce s městem – tam
je zajímavý to, že vlastně získání města Pacov pro užší spolupráci na záchranu synagogy
bylo jeden z hlavních úspěchů, jestli to tak můžu říct, pro ten první rok naší existence,
protože ještě před dvěma, třema lety ta ochota ke spolupráci ze strany města nebyla
kdovíjaká, hlavně to vázlo na tom, že synagoga byla a doteď je v soukromym vlastnictví,
čímž se samozřejmě všechno komplikuje, ze strany vlastníka to nebyl ani nějak velký
zájem to prodat, nicméně to založení spolku a uspořádání těch akcí a ty snahy o
zviditelnění měly za následek, že loni na podzim nás město samo vybídlo k tomu, abychom
si požádali jednak o finanční příspěvek pro odkoupení synagogy, což bylo pro nás velice
důležitý a jednak nám nabídlo, že uhradí veškerý náhrady spojený s vypracováním
podrobný projektový studie, o který teda momentálně se jedná s ateliérem Heritas. Takže ta
spolupráce s městem vypadá hodně nadějně do budoucna a věřim, že až se podaří
synagogu zrenovovat a dát dohromady tu stálou expozici věnovanou dějinám pacovských
Židů, tak to určitě bude zajímavá turistická atrakce... která pro Pacov bude významná nebo
má potenciál přitáhnout hodně návštěvníků. Takže určitě ta spolupráce s městem tam bude
do budoucna.
T: A tedy... tomu spolku Tikkun předcházela nějaká iniciativa?
A: Byla tam neformální iniciativa. Byly tam takový... sondování a taky první snahy
zjistit, jak vůbec se to se synagogou má, komu patří, jestli by tam byla možnost jí odkoupit,
jestli by město nemělo zájem jí celou odkoupit a třeba jenom pověřit spolek renovací a tak
dále a tyhle snahy byly třeba od roku 2015, možná 2014, to by se dalo dohledat v Z mého
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kraje, kdy vyšel ten první článek Pavla Tychtla Zachraňme pacovskou synagogu a takže...
tam bylo několik let... takovýho sondování terénu a koncem roku 2016... už teda ty první
ohlasy, mezi kterými jsme byly i my... tak... jsme začaly teda uvažovat o tom, že bychom
[byli] ochotný založit ten spolek a podílet se nějak organizovaně a systematicky a
dlouhodobě na tomhle úsilí.
T: A kolik má tedy dnes spolek členů? Jestli se rozrůstá?
A: Spolek má pořád 6 členů. Spolek má tříčlennou radu a tříčlennou kontrolní komisi
a to je teda tím, že. získávání dalších členů momentálně není hlavní priorita spolku. Je
možný, že uděláme nábor členů, až bude zapotřebí vyklízet synagogu a tak dále, ale
momentálně to není to nejdůležitější, protože ta... realziace, to odkoupení tý synagogy....
nevyžaduje tolik lidí.
T: A tušíte, jestli třeba některý z nich nemá židovské předky nebo kořeny?
A: No... většina z nich dokonce nemá ani pacovské kořeny. A co se týče židovských
předků, tak to je vždycky otázka toho, jak podrobný výzkum si člověk může dovolit, zatím
to vypadá že né. A vlastně minimálně polovina členů ani nepochází z Pacova, přistěhovala
se do Pacova v posledních deseti nebo dvaceti letech.
T: Co je tedy momentálně vaší hlavní náplní a cílem?
A: Hlavním účelem spolku je uchování památky a obnovy kulturního dědictví Židů v
Pacově a okolí, teď cituju ze Stanov spolku, popularizace tohoto cíle v řadách široké
veřejnosti a uskutečňování obecně prospěšných činností v této oblasti, to znamená
připomínka a reflexe dějin holokaustu, prevence antisemitismu a xenofobie, výchova k
lidským právům.
T: A jak k realizaci těchto cílů získáváte prostředky?
A: Zatím je činnost spolku výhradně z členských příspěvků a soukromých darů, ale
uvažujeme do budoucna i o dotacích z obecních, krajských, státních a evropských fondů a
případně o darech od soukromých fondů. První možnost je, jak jsem říkala výše, ta
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zmíněná dotace od města na odkoupení synagogy a vlastně vytvoření té projektové studie.
T: Jaké kroky byly zatím pro synagogu podniknuty?
A: Tak zatím se podařilo zviditelnit vůbec existenci synagogy a její neutěšený stav
spolu teda s tím plánovaným odkoupením a renovací jednak teda co se týče pacovské
veřejnosti, která ne vždycky vůbec věděla, že tady synagoga je nebo že se dochovala
dodneška, jednak městského zastupitelstva, v menší míře i třeba na Pelhřimovsku obecně a
v médiích... se širším pokrytím jako byl třeba Deník Referendum, s pomocí článků a
pořádaných akcí. Konkrétně sme za ten první rok té činnosti... zvládli uspořádat 2 akce:
návštěvu poslední žijící pacovské přeživší Nelly Prezmah, rozené Guttmannové, dcery
posledního pacovského rabína, v červnu 2017 a potom vzpomínkový víkend Dějinná
rozcestí a nenávratna na Vysočině, který jsme pořádali v listopadu ve spolupráci se
spolkem pro židovský památník v Černovicích u Tábora.
T: A jak plánujete synagogu do budoucna využít?
A: Do synagogy hodláme umístit stálou expozici věnovanou dějinám pacovských
Židů a zároveň prostor využívat celý prostor synagogy pro kulturní a osvětové akce v
souladu s cíli spolku... Konkrétnější podoba těch plánů zatím neexistuje, jelikož jsme pořád
v té... fundraisingové fázi, takže... o tom, jak konkrétně se bude synagoga renovovat a jak
konkrétně se bude využívat, až bude zrenovovaná, tak o tom se ještě bude diskutovat.
T: Jaké další aktivity tedy provádíte kromě vydávání článků a pořádání akci?
A: Tak kromě článků teda v místním měsíčníků a regionálním tisku, například
Pelhřimovskym deníku a dalších médií... provozujeme také webové webové stránky
tikkun.cz, kde vlastně zveřejňujeme i veškeré články, které vycházejí v těch tištěných
médiích, ať už to sou teda tematické články o židovské historii Pacova nebo reportáže z
těch pořádaných akcí a dalších... snah souvisejících s tim prosazovánim cílů spolku... a
díky webovkám dokonce navazujeme kontakty i s aktivisty na poli teda židovské paměti a
holocaustu a lidských práv z Česka i ze zahraničí, teď nás například kontaktovala liberální
synagoga v Nottinghamu, kde je uložený pamětní svitek Tóry z Kamenice nad Lipou a kde
je velká ochota ke spolupráci a ochota... té tamní obce k uchování té zaniklé kamenické
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obce, takže... skrz té webovky se stále nabalujou další a další osoby, které nás kontaktujou
v souvislosti s tou snahou uchovat tu památku... A do budoucna budeme prezentovat ten
náš projekt záchrany pacovské synagogy i na mezinárodní konferenci Urban Jewish
Heritage: Presence and Absence v Krakově letos v září, kde nás teda přijali naší prezentaci
dění kolem pacovské synagogy a kolem židovského památníku v Černovicích. My tam
máme spojenou přednášku.
T: No a tedy poslední otázka: na základě vaší prakticky každodenní... interakce s
místními obyvateli, myslíte si, že mají povědomí o tom, že zde Židé žili popřípadě jak toto
téma reflektují?
A: Místní lidé určitě mají povědomí o tom, že tady existovala židovská menšina.
Minimálně už proto, že dodneška žijí pamětníci 2. světové války, pamětníci odsunu Židů z
Pacovska a Černovicka v listopadu 1942 a... hodně lidí z té nejstarší generace si vzpomene
na svoje přátele, kteří teda v těch 40. letech odešli a v naprosté většině případů se z těch
koncentračních táborů nevrátili, takže... to povědomí tady určitě je, do určité míry se
předává dál, i když samozřejmě ty informace pak sou zkreslené nebo to sou jenom obecné
informace typu tenhle dům vlastnila před válkou židovská firma a tak dále... ta reflexe
židovského dědictví je podstatně složitější, protože na jedný straně je tady ten zájem o
lokální historii jako ve všech malých městech nebo ve všech nějakých menších
kompaktních celcích... ten tady určitě je a v rámci toho zájmu o lokální historii se
reflektuje i ta židovská stránka těch dějin... na druhou stranu v souvislosti třeba s válkou a
s mnohými pak individuálními osudy těch jednotlivých rodin a těch jednotlivců tady
můžou třeba existovat i obavy ohledně toho, do jaký míry potom ta reflexe a to uchování
připomínky nebude třeba odrážet nějaký prohřešky předků nebo ještě těch nejstarších
žijících lidí v souvislosti třeba s tím... odsunem a s tou... arizací protektorátu a tak dále,
takže... často místní lidi sou ochotni připomínat si a vlastně uchovávat tu památku
minulosti, aniž by třeba to nutně bylo specificky židovský. Takže to židovství je jako
součástí tý obecný snahy připomínat si minulost a kořeny a zároveň ale... … není tu ten
zájem o ty židovský památky jako o židovský, ale jako o památky. Neni to o tom, že by
lidé přišli na přednášku o židovských památkách, ale spíš o tom, že je zajímá například,
když tady byla Nelly Prezmah, že je zajímaly ty její vazby na jejich konkrétní příbuzný a
na ty pamětníky spíš než to, že by je zajímala židovská tematika jako taková... a tohle třeba
se projevuje tim ne úplně dostatečnym ohlasem nebo zájmem veřejnosti v případě, že de o
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to židovský téma, ale není tam... třeba pro ty místní lidi tak úplně zřetelná vazba na tu
jejich zkušenost... na ten jejich, řekněme, local patriotismus. Takže potom paradoxně ten
listopadový víkend, ta Dějinná rozcestí a nenávratna na Vysočině, neměl tak velký ohlas z
hlediska návštěvnosti třeba místních lidí jako měla návštěva dcery posledního rabína právě
proto, že je zajímala spíš ta provázanost s dějinami Pacova než s dějinami holocaustu.
T: Ještě mě teda napadlo úplně navíc: ste nějak v kontaktu s těmi potomky těch
přeživších nebo těch příbuzných, co tady vlastně... ještě žijí...?
A: Jo [jména z důvodu zachování anonymity nezveřejněna]... No my se snažíme
udržovat kontakt, jak se dá, a využíváme to, když někoho vypátráme, k rozšíření toho
průběžnýho mapování dějin židovský komunity... ne vždycky ty lidi žijou v Pacově,
někteří dokonce žijou v zahraničí... syn pana Badera, který byl jeden z těch pěti nebo šesti
přeživších pacovských, tak ten se narodil ve Švédsku, takže ten byl v Česku poprvé loni...
a pak už je to tam případ od případu.
T: Přijde vám, že mají spíše... jako pozitivní náhled na to, co vy děláte, na ten...
pokus o připomínku, o obnovu?
A: Jo, tam... bez výjimky oni to vidí kladně. Ať už sami sou věřící, nebo nejsou.
Například Nelly sama za sebe k tomu řekla, že ona není... pobožná, ale že jí zamrzelo,
když se při první návštěvě Pacova někdy v 80. letech dozvěděla, že synagoga už
neexistuje, což jak se pak ukázalo teda, byl omyl nebo nedorozumění, takže... pro ně to
určitě hodně znamená a pro ně i třeba ta připomínka těch jejich příbuzných formou těch
medailonků, který sou na našich webovkách, má velkou váhu. A zase třeba i přes tyhle
medailonky zrovna nás oslovila ta synagoga v Nottinghamu, která se zajímala o příběh
pana Lustiga, protože ho měli spojenýho s dějinami kamenických Židů a... pro ně je
nesmírně důležitý, aby ta paměť nezanikla, jako paměť konkrétní menšiny a vlastně té
oběti šoa.

Rozhovor proběhl dne 23.4.2018.
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5. Rozhovor se zaměstnankyní Turistického informačního centra v
Pacově
Paspartizace viz Příloha 1
T = tazatel; A = aktér
T: Takže jako první bych se Vás ráda zeptala, jaký je Váš vztah k informačnímu
centru a odkdy zde, prosím, pracujete?
A: Tak pracuji jako zaměstnankyně a pracuju tam vlastně od 17. listopadu 2012, kdy
se otevíralo, vlastně teďka to bude šestým rokem.
T: Jak informační centrum funguje?
A: Informační centrum funguje jako služba veřejnosti v rámci Městského kulturního
střediska, vlastně jsme pod nimi... plus třeba právě třeba pro turisty, když k nám přijdou,
tak... abychom jim poradili, pomohli a tak dále.
T: Kolik zde tedy pracuje lidí, popřípadě jak tento cyklus funguje?
A: Takže se střídáme 2 pracovnice, zaměstnankyně. Plus 2 brigádnice.
T: A je třeba k tomu výkonu téhleté práce nějaké speciální školení, vzdělání?
A: Tak myslim si, že není třeba.
T: Spíš zápal.
A: No, ano. Vztah hlavně k lidem, ke komunikaci a i k tomu místu, kde člověk žije.
T: Tušíte, jak hodně je informační centrum turisty navštěvované?
A: Tuším. Je to samozřejmě dle statistiky, kterou si vedeme... každý den, vlastně. S
tím, že uzavíráme den a bylo zde tolik a tolik lidí plus i muzeum, takže do muzea vešlo
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tolik a tolik lidí a pak vlastně na konci měsíce to sečteme, pak na konci roku a tak dále a
tak dále.
T: A tahleta situace se na základě statistik spíš zhoršuje, nebo zlepšuje?
A: Stejný. Já bych řekla, že to úplně, jak to bylo na začátku před šesti lety, tak... to
bylo málo, málo a najednou se to dozvědělo víc lidí, tak bych řekla třeba 50 lidí na rok,
jo... Plus minus je to těch 50 občanů.
T: O jaké památky či místa se sami turisté nejvíce zajímají, když přijdou k vám?
A: Samozřejmě přijdou na zámek, tak o zámek. A většinou: a my jsme tady byli jako
vojáci a nebo něco něco, tak jim povídám o tom, že jsem ráda, že už tady nejsou a tak dále.
Takže... kupodivu samozřejmě o židovské památky, ale potom třeba chtěj poradit spíš jako
co vidět. Třeba sou ubytováni tady, máte to tady hezký, tak si prošli kostel, šli do parku, do
jednoho i do toho druhýho a tak dále, takže... pak chtěji třeba spíš: kam se dobře najíst...
T: A všechno v rámci Pacova nebo i do okolí?
A: Pacov. S tim, že cykloturistický trasy okolo Pacova nebo se někam projedou
autem a pak zpátky... a turistický trasy.
T: Tím jsme tedy odpověděli i na to, jaká místa doporučujete... jaký postup a pravidla
jsou přítomna procesu půjčení klíče k Židovskému hřbitovu?
A: Takže teďka vlastně vznikla ta věc s tim GDPR 122, takže... klíč půjčujeme proti...
třeba občanskému průkazu nebo...
T: ...proti nějakému průkazu totožnosti.
A: Tak, tak.
T: Takže je to bezplatný.
122
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A: Určitě. Já bych to nejradši půjčovala na důvěru... protože opravdu o židovský
hřbitov nebo... o ten prostor se zajímaji fajn lidi a jako... prostě že bych neměla strach, že
se ten klíč prostě ztratí.
T: Sou tam ale určitě i nějaký časový omezení, nesmí se půjčovat například o
nějakých speciálních svátcích.
A: Určitě. Nesmí se půjčovat v sobotu a o svátcích.
T: A jak podle Vás turisté, popř. místní obyvatelé, reflektují téma paměti na
židovskou komunitu?
A: Místní lidé se celkem o židovský hřbitov moc nezajímají, ani o památky, to je
takový... opravdu to tak je, no. A turisté jsou spíš překvapeni, jakoby smutně, v jakém
stavu je synagoga třeba, jo. Říkaj: jó a vy tady máte synagogu, řikám: ano. A teď přijdou a
vona je prostě v uboženém stavu, tak pak jim řikám... jak to s ní je.
T: Ale zajímají se.
A: Jasně.
Rozhovor proběhl dne 14.5.2018.
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6. Rozhovor s kulturní referentkou Městského kulturního
střediska v Pacově
Paspartizace viz Příloha 1
T = tazatel; A = aktér
T: Jaký vztah máte k Městskému kulturnímu středisku a odkdy zde pracujete?
Popř. s jakým cílem jste na pozici kulturní referentky nastupovala?
A: Na Městské kulturní středisko jsem nastoupila 1. srpna 2011. Měla jsem tehdy asi
devítiletou praxi v oboru cestovního ruchu a byla jsem čerstvou absolventkou VŠ. V té
době uvolněná pozice v oblasti kultury byla velice blízká mému oboru – Dějiny umění. Asi
jako každý čerstvý absolvent, jsem měla poněkud zkreslené představy o náplni práce.
Každopádně jsem se celkem rychle adaptovala a dnes můžu říci, že mým cílem je neustále
zkvalitňovat nabízené služby – vytvářet zajímavou dramaturgii, využívat nové technologie
a především spolupracovat s místními spolky, které se významnou měrou podílejí na
formování kulturního žití ve městě.
T: Jak dlouho pacovské kulturní středisko funguje a kdo je jeho zřizovatelem?
A: Kulturní organizace v Pacově mají svou pestrou minulost a kulturní středisko není
výjimkou. Počátky určité místní institucionalizace kultury dokonce sahají až do druhé
poloviny 19. století. Počátky kulturního střediska se odvíjí od roku 1961, kdy byla v
Pacově ustavena Osvětová beseda, která měla především organizovat kulturní život ve
městě. V roce 1979 došlo k jejímu přejmenování na Městské kulturní středisko, které
v kulturních aktivitách pokračuje dodnes. Městské kulturní středisko je příspěvkovou
organizací s vlastní právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město Pacov. Ředitelkou
organizace je v současné době Miroslava Balounová.
T:

Na

co

se

kulturní

středisko

ve

městě

přednostně

zaměřuje?

Co je třeba z hlediska kulturní instituce vyzdvihnout?
A: MěKS zajišťuje širokou škálu činností. Mezi hlavní patří pořádání a organizování
vystoupení profesionálních i amatérských souborů, spolupořádání akcí v oblasti kultury,
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sportu apod., organizování kurzů, provozování sokolovny, zámeckého sálu a kina včetně
jejich pronájmu, vydávání a distribuce měsíčníku Z mého kraje, provoz turistického
informačního centra a služeb s ním spojených a další.
T: Zapojuje se kulturní středisko do aktivit připomínajících židovskou komunitu?
A: Jak jsem zmínila výše, kulturní středisko provozuje Turistické informační centrum v
Pacově, které mj. zajišťuje provoz resp. přístupnost židovského hřbitova. Dále je na
webových stránkách infocentra samostatný oddíl Židovské památky, kde naleznete
informace o pamětihodnostech nejen v Pacově, ale i v širokém okolí. Pacovskou židovskou
komunitu připomínají rovněž články různých autorů otištěné v průběhu let v měsíčníku
Z mého kraje. Jedná se o texty pamětníků i odborné veřejnosti, které zajisté oslovili široké
publikum. V poslední době se v Pacově konalo na téma judaismu v Pacově i několik
přednášek, přičemž kulturní středisko k nim bezplatně zapůjčilo prostory zámeckého sálu.
T: Zajímáte se o téma pacovské židovské komunity, popř. je podle Vás důležitá
snaha o její připomenutí?
A: Určitě ano. Dá se říci, že téma pacovské židovské komunity je v Pacově velmi
aktuální, a to zejména díky aktivitám spolku Tikkun. Velice oceňuji jejich snahu o
záchranu pacovské synagogy i způsob jakým se snaží informovat veřejnost. Generace,
která si židovskou komunitu v Pacově pamatuje, pomalu vymírá. V dnešní době a v našem
prostředí vnímáme judaismus jako něco exotického, neznámého a možná i tajemstvím
opředeného. V minulosti však byly židovské komunity běžnou součástí veřejného života
měst či vesnic a my bychom si tuto skutečnost měli neustále připomínat. Velmi emotivně je
tato skutečnost popsána v rozhovoru s dcerou posledního pacovského rabína Nelly
Prezmah roz. Guttmannové nebo v článku paní Zuzany Kalinové roz. Hradecké (otištěny
v ZMK 5/2017).
T: Mohla byste mi pro mou práci na závěr z pozice kulturní referentky říct několik
slov o pacovské židovské komunitě?
A: Pacovská židovská komunita kdysi čítala vice než 200 osob. V důsledku
holocaustu však po několika staletích zanikla a časem by asi zanikla i vzpomínka na ni.
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Proto vnímám jako pozitivní fakt, že se v Pacově v rámci kulturního programu objevují čas
od času přednášky jedinců či spolků, které přiblíží její historii, život či památky a hlavně,
že se jich zúčastní značné množství posluchačů. Když se podívám z okna své kanceláře,
vidím na protější budovu, v níž bydlela rodina továrníka Weinera, která byla deportována
v roce 1942 do Terezína, později do Osvětimi. Dnes je připomínají pouze tzv. Stolpersteine
– kameny zmizelých zasazené do chodníku. Ve stejné ulici stojí bývalá židovská škola.
Kousek od mého současného bydliště (ve Vodici) je vesnice Babčice, kde dříve sídlila
početná židovská komunita a mj. se zde dochoval nádherný, dnes až magicky působící
židovský hřbitov. Pokud se tedy rozhlédneme kolem sebe, zjistíme při bližším zkoumání,
že pozůstatky židovské komunity nás obklopují dodnes. Co nám však chybí je bližší
kontakt s jejich kulturou, který by zajisté obohatil i náš kulturní a společenský život ve
městě.

Věci se však začínají měnit k lepšímu. Zájem o historii a osud židovských

spoluobčanů narůstá stejně jako snahy obnovit kulturní dědictví, které po sobě v Pacově
zanechali. Nezbývá než je v tomto snažení podpořit a přát si, aby bylo úspěšné.
Odpovědi byly obdrženy dne 31.5.2018.
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7. Výčet příspěvků z pacovského zpravodaje Z mého kraje

(2005-2018) s židovskou tematikou
Z mého kraje, ročník 2005
č. 5: SIMOTA, Vlastimil, Bc.: Květen roku 1945 v Pacově, s. 1-2
č. 6: sekce Kultura: so 4.6. Místo holocaustu v českých dějinách – dvojjazyčné
divadelní představení s českým překladem, s. 16123
č. 9: sekce Kultura: pá 9.9. Židé a židovské památky na Pacovsku – vernisáž stálé
expozice v obřadní síni na židovském hřbitově v Pacově, s. 15124
Z mého kraje, ročníky 2006-2010
Nenalezen žádný relevantní příspěvek.
Z mého kraje, ročník 2011
č. 2-7/8: LHOTA, Jindřich: Bývalé živnosti a řemesla v Pacově před rokem 1950 –
část I.-VI.
č. 9: LHOTA, Jindřich: Soumrak a konec živností v Pacově, s. 16-18125
č. 10: sekce Přehled akcí v Pacově a okolí: so 22.10.: „Hřbitove, hřbitove, zahrado
zelená“ putování po pacovských hřbitovech s V. Simotou st.
Z mého kraje, ročníky 2012-2013
Nenalezen žádný relevantní příspěvek.
Z mého kraje, ročník 2014
č. 5: PhDr. HLADÍLEK, Miroslav, Csc.: Hromadná vražda pacovských Židů v
Osvětimi v roce 1944, s. 26-27
č. 10: VLČEK, Lukáš: Kameny zmizelých v Pacově, s. 28
č. 11: sekce Přehled akcí v Pacově a okolí: pá 28.11. Svět za kamennou zdí. Díl I. V.

123

Rozhovor s organizátorkou tohoto amatérského divadelního představení vyšel v následujícím čísle
(VOŠICKÁ, Andrea: Ester v Terezíně, č. 7-8, s. 15-16).

124

Zpráva z uplynulé vernisáže vyšla v následujícím čísle, ve kterém byla připomenuta také autorka výstavy
Mgr. Blanka Rozkošná (KAČER, J.: Židovské památky, č. 10, s. 11).

125

Veškeré zmíněné články vydané v roce 2011 panem J. Lhotou byly společně s mnoha dalšími vydány také
knižně pod názvem Pacov, mé město (2015).
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Simota o židovském hřbitově v Pacově, s. 27126
Z mého kraje, ročník 2015
č. 1: VLČKOVÁ, Hana: Svět za kamennou zdí, díl I., s. 20 (reportáž z listopadové
události)
č. 3: sekce Přehled akcí v Pacově a okolí: pá 27.3. Trnitá cesta do nenávratna. Díl II.
Aspoň tvé jméno vysloviti musím. V. Simota st. o konci židovské komunity v Pacově, s.
27127
č. 5: VLČKOVÁ, Hana: O osudech pacovských Židů podruhé, s. 5 (reportáž z
březnové události)
č. 7-8: TYCHTL, Pavel: Zachraňme pacovskou synagogu!, s. 26-27128
Z mého kraje, ročník 2016
č. 7-8: Zachraňme pacovskou synagogu!, s. 22-26 (rozhovor s Karen Koblitz)129
Z mého kraje, ročník 2017
č. 5: SOBOTKA, Eva: Vycházeli jsme tam dobře se všemi, s. 16-20; Občanský
spolek usiluje o obnovu pacovské synagogy a navrácení historické paměti, s. 20;
KALINOVÁ, Zuzana, Ing. (roz. Hradecká): Moje vzpomínky na pacovské Židy, s. 21
č. 6: ORLANDO, Daniela: O pacovskou synagogu se zajímají turisté i památkáři, s.
19; sekce Přehled akcí v Pacově a okolí: čt 8.6. Živá paměť Pacova. Beseda s dcerou
posledního pacovského rabína Nelly Prezmah, roz. Guttmannovou, o holocaustu a životě v
Pacově před druhou světovou válkou, pořadatel: spolek Tikkun, s. 31
č. 7-8: SMOLKOVÁ, Lucie: „Mám dvě srdce, jedno v Izraeli a to druhé tady“, s. 12
č. 9: VOŠTA, Karel: Z historie židovské obce v Pacově, s. 18
č. 11: sekce Přehled akcí v Pacově a okolí: so 11.11. Premiéra dokumentárního filmu
Rodáci bez hrobů a následné dramatizované čtení a beseda s potomky přeživších
holokaustu, pořadatel: spolek Tikkun, s. 23
č. 12: ORLANDO, Daniela: Pacov vzdal hold památce obětí holokaustu, s. 8
126

Vizuální pozvánka byla otištěna také na zadní straně stejného čísla.

127

Vizuální pozvánka byla opět otištěna na zadní straně stejného čísla.

128

Článek byl jeho autorem doplněn o krátký opravný komentář ještě v následujícím čísle.

129

Součástí tohoto článku je mj. pozvánka na promítání filmu Dlouhá, krátká cesta Fedora Gála s následnou
besedou, tato akce proběhla v pátek 5.8 2016 a je zmíněna také v sekci Přehled akcí v Pacově a okolí
téhož vydání.
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Z mého kraje, ročník 2018
č. 1: ORLANDO, Daniela: Vzpomínky na předválečný Pacov vyjdou i v češtině, s.
18-19
č. 3: VLČEK, Lukáš: Modernizace a doplnění expozic Městského muzea Antonína
Sovy, s. 3
č. 5: HOFFMANNOVÁ, Lenka a HOVORKA, Luděk: Moje židovské události, s. 11
(výstava v Těchobuzi)130

130

Pozvánka na vernisáž této výstavy byla ve stejném čísle zmíněna také v sekci Přehled akcí v Pacově a
okolí. Výstava byla v Těchobuzi k nahlédnutí od 5.5. do 31.5., s. 27.
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8. Vizuální pozvánky vybraných pacovských událostí zaměřených
na židovskou tematiku

Svět za kamennou zdí, díl I., V. Simota st. o

Svět za kamennou zdí, díl I., V. Simota st. o kon-

židovském hřbitově v Pacově (zdroj: Z mého

ci židovské komunity v Pacově (zdroj: Z mého

kraje, 2014, č. 11, s. 28).

kraje, 2015, č. 3, s. 28).

Živá paměť Pacova; pořadatel: Tikkun Pacov

Dějinná rozcestí a nenávratna na Vysočině; pořada-

(zdroj: http://tikkun.cz/?p=445&lang=cs).

tel: Tikkun Pacov (nenalezena vizuální pozvánka).
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9. Prospekty dostupné na Turistickém informačním centru

(turistický) průvodce Pacovsko; vydavatel: Městské kulturní středisko
Pacov, 2018.

Dějiny Židů v Pacově; vydavatel: Městské muzeum Antonína Sovy
v Pacově, 2015.
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10. Současný stav dochovaných židovských památek v Pacově

Židovský hřbitov v Pacově, listopad 2017 (soukromý archiv).

Židovský hřbitov v Pacově, květen 2018 (soukromý archiv).
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Stolpersteiny v Pacově,leden 2018 (soukromý archiv).

Synagoga v Pacově, duben 2018 (soukromý archiv).
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