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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje historii židovského obyvatelstva v Kolíně a jeho okolí, studuje 

hmotné památky a současný vztah veřejnosti ke kulturnímu dědictví zaniklých 

židovských komunit. Práce se ve třech částech zaměřuje na jednotlivé vytipované 

lokality. V první části věnované kolínským židům, je nejprve shrnuta historie tamní 

židovské komunity, následně jsou popsány hmotné památky, které zanechala a shrnut 

aktuální postoj místních k tomuto dědictví. V dalších (rozsahem menších) částech práce 

věnovaných obci Přistoupim a městu Zásmuky je postupováno obdobně. Na závěr 

pak dochází ke komparaci rozsahu zachovaného dědictví a vztahu k němu. 
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history, the history of the local Jewish community is summed up, followed 

by the description of material sights that the community have left and the aproach 

of the locals towards this heritageis summarized. In the other (smaller in extent) parts 
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Úvod  

Židovské dějiny jsou nejen v českém prostoru obrovským tématem, které nabízí 

nepřeberné množství možností, jak jej uchopit, čemu se věnovat a na co klást největší 

důraz. Ač by se mohlo zdát, že historie židů v našich městech a obcích většinou končí 

s holocaustem ve čtyřicátých letech 20. století, není to tak úplně pravda. Ačkoliv naprostá 

většina židovských obcí a spolků v dané době zanikla, velké dědictví v podobě hmotné 

a na mnoha místech i písemné kultury bylo zachováno. Díky těmto odkazům, je-li k nim 

kladný přístup a jsou-li patřičně spravovány, se naskýtá možnost zaniklou židovskou 

komunitu poznávat blíže, a její odkaz tak může nadále žít. 

Pro zpracování této bakalářské práce se nabízelo více možností, jakým způsobem 

ji koncipovat a jaké cíle si klást, a také pro rozsáhlost materiálů bylo zvažováno více 

variant postupu. První možností bylo za pomoci archivních pramenů a odborné 

sekundární literatury zpracovat pouze novodobější dějiny židovského obyvatelstva 

v Kolíně a okolních obcích od počátku 19. století a následně studovat hmotné dědictví 

po těchto komunitách v terénu. Po hlubším zamyšlení nad touto metodou jsem ale dospěl 

k názoru, že pouhý útržek novodobých dějin bez vazeb k hlubší minulosti by v práci 

působil nedostatečně a zkratkovitě. Dalším důvodem, proč tato metoda nebyla využita, je 

důležitý fakt, že kolínské židovské hmotné památky jsou ve velké většině staršího data, 

než je právě zvažované 19. století. 

Dalším možným postupem by bylo studovat pouze hmotné památky v terénu. Tento 

přístup by však vylučoval zmiňování dějinných událostí, které stav památek ovlivnily 

a mohl by snadno sklouznout v prostou deskripci aktuální podoby staveb, náhrobků apod. 

Shledal jsem, že pracovat s hmotnými památkami bez alespoň stručného popisu 

dějinných událostí je pro práci taktéž nevhodné.  

Nakonec jsem se rozhodl práci rozčlenit do tří samostatných kapitol, přičemž každá 

se zabývá jednou lokalitou kolínského okresu, v které židé nějakým způsobem sehráli 

větší či menší roli. Co se týče výběru lokalit, z jejich skladby – tedy Kolína, Zásmuk 

a Přistoupimi – by se mohlo na první pohled zdát, že jsou vybrány záměrně jako královské 

město, poddanské město a vesnice, nicméně není tomu tak úplně. Jistě to svou roli 

sehrálo, ale nejpodstatnějším faktorem výběru byl rozsah židovského dědictví 
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v lokalitách, případně nějaká spojitost s tou hlavní – Kolínem. Vzhledem k rozsahu 

kulturního odkazu je tedy obec Přistoupim (výrazně ovlivněná židy z Českého Brodu 

a blízkého okolí) řazena v práci před město Zásmuky. Z rešerší sekundární literatury 

a studia dalších pramenných materiálů vycházejí úvodní části jednotlivých kapitol, 

v nichž jsou ve zkratce představeny dějiny lokality jako takové, následně na rozsáhlejším 

prostoru, převážně již s větším přispěním údajů z archivních pramenů, jsou uváděny 

dějiny židovských obcí v daných místech. Dalším a velmi důležitým oddílem kapitol 

je pak studium hmotných památek využívající jak archivní prameny, tak sekundární 

literaturu, a také přímý terénní výzkum. Během studia v daných lokalitách vzniklo mnoho 

fotografií, které jsou součástí příloh této práce. Poslední části kapitol tvoří shrnutí 

aktuálního stavu židovského dědictví ve vytipovaných lokalitách a na něm popsaný vztah 

dané obce k němu. 

Je důležité na tomto místě také zmínit fakt, že označení „žid“, či „židé“ uvádím v práci 

(nejedná-li se o citace) s malým písmenem na začátku. Po prostudování jazykových 

příruček a několika diskuzí na toto téma jsem usoudil, že práce pojednává o židech jako 

o příslušnících náboženské skupiny, nikoli o rase, či národu, a proto jsem zvolil tuto 

variantu.  

Vzhledem k rozsahu a významu kolínské židovské komunity je logické, že pramenný 

materiál je velmi rozsáhlý, ačkoliv během prvotního studia jednotlivých samostatných 

osobností bylo například osobních pozůstalostí v depozitářích archivů nalezeno 

překvapivě velmi poskrovnu. Jedna z rozsáhlejších pozůstalostí, která posloužila i k účelu 

této práce a bylo z ní čerpáno, patří významnému rabínu dr. Richardu Federovi1 a nachází 

se v Archivu Židovského muzea v Praze. Vzhledem k tomu, že naprostá většina 

dokumentů ve fondu náleží k pozdějšímu období jeho činnosti (v převaze se jedná 

o dokumenty psané po roce 1945), je mnoho spisů psáno češtinou, pouze v některých 

dokumentech (které ale pro potřeby práce nebyly využity) se objevuje němčina, 

výjimečně hebrejština. Z kartonů pozůstalosti rabína byly vybrány pro účely práce citace 

z několika proslovů a také z jeho záznamů o historii židovského obyvatelstva v Kolíně. 

Dalším využitým archivní fondem, tentokrát ze Státního okresního archivu v Kolíně, 

                                                 

1 Archiv Židovského muzea v Praze (dále AŽm Praha), fond: PhDr. Richard Feder. 
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je Archiv města Zásmuky (1614-1945)2, z něhož byly použity zápisy jak ke všeobecným 

dějinám obce, tak alespoň okrajově (vzhledem k torzovitosti zápisů) i k židovskému 

osídlení a dějinám synagogy. V Zásmukách ovšem řada dokumentů nebyla vedena 

tak pečlivě, nebo nebyla zachována, a tak se dá opravdu hovořit spíše o troskách zápisů. 

V souvislosti s židovským osídlením města byl využit ještě fond Okresní úřad I. Kolín3 

ze stejné archivní instituce. V tomto fondu se zachovalo několik dokumentů tamního 

židovského spolku, jako byla pozvání na schůze, které spolky musely okresním úřadům 

nahlašovat, a dále se zachovaly i soupisy členů. K využití byl zvažován také Archiv města 

Kolín (1285-1945), odkud byl vybrán pro účely této práce Radní manuál z let 1376-14014, 

avšak fond není zatím plně zpracován a nahlížení není možné, a tak byl zápis z manuálu 

nakonec využit prostřednictvím sekundární literatury. Dalším použitým pramenným 

materiálem jsou zápisy z Kroniky obce Přistoupimi5, která se, vzhledem k faktu, 

že je do ní stále zapisováno, nachází přímo na Obecním úřadě Přistoupim. Je však nutné 

na tomto místě dodat, že se jedná o kroniku, která po mnohá léta nebyla vedena příliš 

pečlivě. K mnoha zápisům je uváděno, že jsou psány i několik let ex post, navíc je mnoho 

stran kroniky ovlivněno náklonností k režimu po roce 1948. 

Literaturu z období 19. a 20. století citovanou v práci zastupují především díla rabína 

Federa Židovská tragedie: dějství poslední (zde z velké části využito konceptu k práci 

z archivního fondu)6 a Dějiny Židů v Kolíně.7 Ke stručnému výtahu starších dějin města 

Kolína posloužila hlavně dvoudílná publikace Josef Vávry Dějiny královského města 

Kolína nad Labem8, 9 z konce 19. století.  

Některá dílčí témata jednotlivých kapitol práce (především historické souvislosti) 

jsou poměrně dobře zpracovány v sekundární literatuře, které tak bylo využito. 

Největšího rozsahu tohoto druhu literatury je logicky přímo u města Kolín, kde vzniklo 

                                                 

2 Státní okresní archiv Kolín (dále SOkA Kolín), fond: Archiv města Zásmuky. 
3 SOkA Kolín, fond: Okresní soud I. Kolín. 
4 SOkA Kolín, fond: Archiv města Kolín, Radní manuál 1376-1401. 
5 Obecní úřad Přistoupim (dále OÚ Přistoupim), Kronika obce Přistoupimi. 
6 AŽm Praha, fond: PhDr. Richard Feder, karton 2, inv. č. 35. 
7 FEDER, R.: Dějiny Židů v Kolíně in Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a přítomnosti. Praha 

1934. 
8 VÁVRA, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem, oddělení prvé do roku 1618. Kolín 1878. 
9 VÁVRA, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem, od roku 1618 do roku 1888. Kolín 2015. 
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několik publikací o historii města, ať už jsou fakta uváděna ve zkratce (jako v jinak spíše 

umělecky zaměřené publikaci Kolín ve fotografii10), nebo rozdělena do mnoha 

podrobnějších témat v edici Moje město Kolín.11 

Co se týče částí materiálu pro zpracování úseků kapitol o židovském obyvatelstvu, 

o kolínské náboženské obci již bylo velké množství archiválií zpracováno, ať už velmi 

podrobně na poli studií zaměřujících se k jednotlivým specifickým tématům 

(ve společenskovědních řadách Prací muzea v Kolíně12 či v publikaci Židovská obec 

v Kolíně 1848-195313), nebo komplexně (avšak zkratkovitě) v publikaci manželů 

Jouzových a Jaroslava Pejši: Moje město Kolín: Židé v Kolíně.14 Zpracování dějin 

židovského obyvatelstva v dalších lokalitách nebylo v tak pokročilém stavu. O židech 

v Přistoupimi vyšlo sice několik studií (např. ve Sborníku z historie židů na Kolínsku15), 

ale jedná se o pouhá stručná konstatování, leckdy bez hlubších souvislostí. Dějiny 

zásmuckých židů pak byly popsány dosud pouze na několika málo odstavcích souhrnné 

publikace o dějinách Zásmuk16, 17 jako takových, a tak by na tomto poli měla práce přispět 

i komplexním zmapováním tamní nevelké židovské skupiny obyvatel. 

Ačkoliv se může zdát, že zdrojů sekundární literatury je mnoho, je nutné dodat, 

že v žádné ucelené publikaci dosud nedošlo k plnému propojení historických souvislostí, 

studia hmotných památek židovské kultury a aktuálnímu pohledu na toto dědictví. I proto 

bylo spojení výše uvedeného považováno od počátku za jeden z nejdůležitějších aspektů, 

proč vést práci právě tímto směrem.  

Jak z dosud uvedeného vyplývá, bakalářská práce si klade za cíl shrnout a přehledně 

popsat dějiny židovského obyvatelstva v prostorách vybraných lokalit Kolín, Přistoupim 

a Zásmuky a následně představit hmotné památky, které po komunitách v daných místech 

                                                 

10 PROCHÁZKA J.: Kolín ve fotografii. Praha 1972. 
11 Vychází jako publikace Regionálního muzea v Kolíně od roku 2006, vydáno bylo 6 tematických knih 

a 7. se připravuje. 
12 JOUŽA L., PEJŠA J.(ed.): Práce muzea v Kolíně – řada společenskovědní IX.: Židé v Kolíně a okolí. 

Kolín 2005. 
13 ZUBÍKOVÁ K.(ed.): Židovská obec v Kolíně 1848-1953. Kolín 2008. 
14 PEJŠA, J., JOUZA, L., JOUZOVÁ, M.: Moje město Kolín: Židé v Kolíně. Úmyslovice 2014. 
15 MIŠKOVSKÁ Z.(ed.): Sborník z historie Židů na Kolínsku. Kolín 1992. 
16 HOZNAUEROVÁ L.: Historie Zásmuk. Zásmuky 2009. 
17 HOZNAUEROVÁ L.: Historie Zásmuk: Pokračování. Zásmuky 2012. 
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zůstaly do dnešních dnů. Bude se zabývat také aktuálním stavem těchto památek a tím, 

jak je o hmotné i duchovní dědictví v dnešních dnech na daných místech pečováno.  

Bakalářská práce se chce v neposlední řadě zaměřit na srovnání stavu jednotlivých 

kulturních dědictví ve vytipovaných lokalitách a měla by dokázat, že přístup 

k židovskému odkazu se i v dnešní době může výrazně lišit. Vzhledem k tomu, 

že, jak bylo uvedeno, podobnou metodou dosud žádná publikace v prostorách kolínského 

okresu a blízkého okolí nevznikla, může tato práce položit základ k případnému studiu 

dalších lokalit, pro něž v jejím rozsahu prostor nezbyl. Dále, i s ohledem na útržkovitost 

zpracování dějin židů v jednotlivých lokalitách (často i úplnou absenci jakékoliv studie 

či publikace), může práce položit základ dalších studií právě v mapování jednotlivých 

městských a obecních židovských komunit.  
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1. Shrnutí židovských dějin v českých zemích 

S přihlédnutím k faktu, že dějiny židů ve vybraných lokalitách jsou úzce provázány 

s celkovými dějinami této menšiny v českých zemích, je na místě v práci uvést alespoň 

stručné shrnutí těchto, jelikož obsah jednotlivých kapitol z nich vychází a bez jejich 

uvedení může působit neúplně. 

První zmínky o židech v českých zemích nalézáme ve zprávě Ibrahima Ibn Jakuba, 

která odkazuje na jeho návštěvu Prahy v šedesátých letech 10. století.18 Je jisté, 

že v tomto období už docházelo k postupnému usazování židovských obchodníků v Praze 

a možná i dalších lokalitách. Tehdy vcelku poklidný život židů byl poprvé výrazně 

narušen na konci 11. století, kdy došlo k prvním konfiskacím majetku za vlády 

přemyslovského knížete Břetislava II.19 Ještě více se pak tato situace zhoršila s počátkem 

křížových výprav, kdy (nejen v českém prostoru) docházelo k násilnému křtění židů 

a pogromům.20 Tuto situaci pak završil IV. lateránský koncil v roce 1215, jehož nařízení 

židy vyloučila ze společnosti a přikazovala jim nosit viditelné označení.21 Oddělení 

židovského obyvatelstva od křesťanského podléhalo velmi striktním pravidlům, která 

nesměla být porušována ani židovskou, ani křesťanskou stranou. Vzhledem 

k těmto a dalším zákazům, týkajícím se podnikání a vlastnictví, se tak nejčastějším 

židovským způsobem obživy (a často i velmi výnosným) stala lichva.22 

Židovské obyvatelstvo se v českém prostoru muselo řídit četnými zákazy 

a nařízeními, avšak postrádalo jakékoliv právní normy. Tento stav se změnil až za vlád 

Václava I. a jeho syna Přemysla Otakara II. ve 13. století, kdy druhý jmenovaný vydal 

dokument Statuta Judaeorum.23 Tímto vydáním bylo navíc definitivně proklamováno, 

že panovník má nad židovským obyvatelstvem svrchovanou moc, a že židé spadají přímo 

pod jeho vládu a ochranu, která byla vykonávána královskou komorou: „(…) jejímž 

prostřednictvím na nich král v případě potřeby vymáhal různé platy.“24 Práva, kterých 

                                                 

18 PĚKNÝ T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993, s. 13. 
19 Tamtéž, s. 16. 
20 Tamtéž, s. 17. 
21 PEJŠA J., JOUZA L., JOUZOVÁ M.: Moje město Kolín: Židé v Kolíně. Úmyslovice 2014, s. 6 
22 Pěkný, 1993, s. 21. 
23 Tamtéž, s. 23. 
24 PETR S.: Nejstarší židovská kniha města Kolína z let 1598-1729 a správa židovské obce v tomto období 

in Sborník z historie Židů na Kolínsku. Kolín 1992, s. 8. 
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se židům dostalo, však musela být vždy novým panovníkem potvrzována. Je známo, 

že bez velkých úprav byla vyhlášena i králi z rodu Lucemburků ve 14. století. Velkým 

nedostatkem však byl fakt, že se nevztahovala na židovskou komunitu jako 

celek, a tak bylo toto období napříč Evropou poznamenáno vysokým počtem pogromů 

doplněných tragickými následky epidemií moru, které v uzavřených ghettech působily 

ničivěji než kdekoli jinde.25 Největší pražský pogrom z 18. dubna 138926 proběhl za vlády 

jinak židům vcelku nakloněného Václava IV. Za následných husitských bouří a válek 

se pozornost křesťanů v českých zemích upřela jinam, a tak (i přes neutuchající spory 

a projevy nenávisti) bylo toto období pro židy klidnější. Vzhledem k faktu, že situace 

na královském trůnu byla stále méně přehledná a stálá, začali se židé postupně stávat 

poddanými místních vrchností a měšťanů.27 V období na přelomu 15. a 16. století 

docházelo k velkému rozvoji židovských čtvrtí ve městech, kde měli nejsilnější osídlení 

(Praha, Plzeň, Kolín). 

Po smrti krále Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče a následném nástupu 

Habsburků na český trůn v roce 1526 sice nový panovník Ferdinand I. Habsburský židům 

přiznal práva, kterým se i přes jejich zmíněné nedostatky těšili za vlády předchozích 

panovnických rodů, a slíbil jim ochranu, napětí v židovských kruzích bylo ale patrné, 

když už v roce 1527 záštitu (správu) nad židy přebrala tzv. Česká komora. Úředníci této 

komory měli za úkol potvrzovat zvolené starší židovských obcí.28 Relativně šťastným 

dnům pro židovskou menšinu učinil přítrž požár Malé Strany, Hradčan a Pražského 

hradu, který vypukl na Malostranském náměstí 2. června 1541.29 Čeští židé byli obviněni 

téměř okamžitě z jeho založení, a navíc ze spolupráce s Turky30, kteří v dané době 

nebezpečně ohrožovali Budín a uherskou část říše. Velmi rychle zareagoval i panovník, 

když 12. září 1541 zaslal zemskému sněmu list, v kterém vyzýval stavy, aby byli židé 

z Českého království vyhnáni.31 Zemský sněm projednával Ferdinandův návrh ještě 

                                                 

25 Pěkný 1993, s. 29-30. 
26 Tamtéž, s. 34 
27 Tamtéž, s. 44 
28 Petr, 1992, s. 8. 
29 Tamtéž. 
30 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 10. 
31 PETR S.: Kolínská židovská komunita po prvním exodu židů ze zemí Koruny České v roce 1541 in Práce 

muzea v Kolíně – řada společenskovědní IX: Židé v Kolíně a okolí. Kolín 2005, s. 10. 
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týž týden, a následně mu i vyhověl. Židé tak byli vypovězeni a zůstat bylo povoleno 

pouze patnácti osobám, které měly vyřešit majetkoprávní pohledávky a závazky 

odchozích.32 Jednalo se o dvanáct židů pražských, po jednom pak z Kolína, Litoměřic 

a Žatce.33 Zůstat však směli pouze do 23. dubna 1543. Ferdinand I. však na nátlak české 

komory své rozhodnutí přehodnotil a vydal tzv. „všeobecný glejt“, po němž se postupně 

za určitých podmínek židé mohli vrátit do svých domovů. K dalšímu nucenému 

vystěhování však došlo v roce 1557, kdy po stupňujícím se tlaku protižidovsky 

naladěného sněmu odvolal Ferdinand I. výše zmiňovaný glejt.34 Oddalovaný odchod byl 

pak zpečetěn 5. prosince 1558, kdy povolil panovník nežidovským osobám skupovat 

židovské nemovitosti.35 Až po nástupu více snášenlivého Maxmiliána II. na trůn v roce 

1564 se situace pro židy začala obracet k lepšímu. V průběhu třicetileté války 

pak panovník Ferdinand II. potvrdil židům stará práva.36 Po vestfálském míru posílení 

židovských pozic znamenalo vydání císařského majestátu českým židům, které potvrdilo 

zákaz jejich vyhánění.37 Následovalo období relativního klidu, které sice narušovaly 

menší pogromy, morové rány a další, již tradiční, neshody s křesťanským obyvatelstvem, 

nicméně jedinou významnější a bohužel negativní skutečností dané doby je vydání 

tzv. familiantského zákona38, kterým měla být řešena stále se rozšiřující židovská 

populace. Na základě tohoto zákona se směli ženit a mít děti pouze nejstarší synové. 

Mladší synové museli opustit zemi, pokud chtěli založit rodinu. 

Zvrat stabilních pozic nastal až po nástupu Marie Terezie na trůn – neklidné 

nástupnictví, porážky na bitevním poli a obvinění židů ze spolupráce s Pruskem vedly 

panovnici k porušení výše zmíněného majestátu a úvahám o dalším vyhnání židovské 

komunity v roce 1744.39 Tyto úvahy dostaly zcela konkrétní obrysy s dalšími prohrami, 

které tereziánské vojsko utrpělo, nicméně k realizaci nakonec nedošlo. Výrazným 

způsobem do židovského života zasáhly reformy syna Marie Terezie – Josefa II., když 

                                                 

32 Petr, 2005, s. 15. 
33 Tamtéž. 
34 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 10. 
35 Petr, 2005, s. 19. 
36 Petr, 1992, s. 20. 
37 Pěkný, 1993, s. 71. 
38 Tamtéž, s. 77. 
39 Tamtéž, s. 79. 



15 

nařízeními z října 1781 a dalších měsíců získali mnoho relativně svobodných možností 

(mohli studovat na univerzitách, vyjma teologické, provozovat různé typy živností) 

a nemuseli být již nadále označováni.40 Další, do té doby velmi přísná, nařízení byla 

reformami výrazně zmírněna.41 V roce 1848 pak došlo i ke zrušení familiantského zákona 

a segregace do ghett, což byly patrně nejtíživější pozůstatky minulých dob.42 Definitivní 

rovnoprávnosti se pak židé dočkali díky tzv. prosincové ústavě z roku 1867, která jim 

přiznala státní občanství, politickou a občanskou rovnost před zákonem, možnost 

stěhování, nakládání s nemovitostmi a aktivní i pasivní volební právo.43 Již emancipovaní 

židé však v českých zemích museli dále snášet ústrky a obviňování, které vyvrcholily 

na konci 19. století všeobecně známou „hilsneriádou“, tedy soudem nad židem 

Leopoldem Hilsnerem po obvinění, že spáchal rituální vraždu. 

Nabytá práva a svobody pro židy převzalo po svém vzniku i masarykovské 

Československo, v němž měli dokonce možnost se přihlásit nejen k židovskému 

náboženství, ale i národnosti.44 Svobodný život si však nemohli užívat dlouho – 

vzrůstající vlny antisemitismu ve třicátých letech spojené s nástupem Adolfa Hitlera 

k moci zasáhly i Československo. Po podpisu Mnichovské dohody začali být židé 

za období druhé republiky postupně vytlačováni ze společnosti a po zřízení Protektorátu 

Čechy a Morava v březnu 1939 začaly na okleštěném a obsazeném území platit 

diskriminační zákony.45 Fatální období druhé světové války, kdy byl od roku 194046 

chystán plán systematické likvidace židů, jenž byl pak po zřízení koncentračních 

a likvidačních táborů vykonáván, nepřežila naprostá většina židů z území (nejen) 

Československa. Jen minimální počet židovských obcí, které před druhou světovou 

válkou fungovaly, byl obnoven a čeští židé přežívali a přežívají do současnosti spíše 

v torzech předválečných komunit.  

  

                                                 

40 ZUBÍKOVÁ K.: Obrázky z kolínské židovské obce in Židovská obec v Kolíně 1848-1953. Kolín 2008, 

s. 10. 
41 Pěkný, 1993, s. 87. 
42 Tamtéž, s. 99. 
43 Tamtéž. 
44 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 37. 
45 Tamtéž, s. 38. 
46 Tamtéž, s. 43. 
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2. Královské město Kolín 

Středočeské město Kolín se rozkládá necelých 60 kilometrů východně od hlavního 

města České republiky Prahy v Polabské nížině. Kolín se rozprostírá po obou březích 

významného říčního toku Labe, přičemž historické jádro (nynější centrum města) 

se nachází na jeho levém břehu. 

 

Mapa 1 – mapa dnešního centra města Kolína s vyznačenými židovskými památkami (červeně vyznačena Židovská 

ulice (dnešní Na Hradbách a Karoliny Světlé), dále synagoga (1), vinice na parkánu bývalých hradeb města (2), 

židovská škola (3), starý židovský hřbitov (4)) a vpravo nahoře celková mapa města s polohou výřezu a označeným 

novým židovským hřbitovem na okraji zálabské části města (5)47 

Město Kolín jako takové bylo založeno v období vlády Přemysla Otakara II. coby 

tzv. město královské. Bližší specifika a konkrétní podklady k založení však bohužel 

nejsou známy, protože se nedochovala příslušná listina. Víme tedy pouze, že k založení 

došlo v období německé kolonizace. Stejně jako nemáme bližší zprávy o dataci založení, 

neznáme ani původ názvu města. Jiří Procházka hovoří o několika možnostech vzniku 

názvu města: zaprvé, že kolonisté pocházeli z Kolína nad Rýnem a odsud název přenesli, 

                                                 

47 Mapa České republiky in Mapy.cz [online], [vid. 2018-01-10], dostupné z: www.mapy.cz. 
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zadruhé od polohy na pahorku (latinské colinus znamená „stojící na pahorku“), zatřetí 

od názvu Colonia, což samo o sobě latinsky představuje kolonii, začtvrté pak, že Kolín 

převzal název od nedalekého Starého Kolína48 (a ten vznikl „od slovesa koliti, 

což znamenalo zatloukati mohutné kůly do řeky a tím zpevňovati její břehy, narušované 

častými povodněmi“).49 Dá se předpokládat, že některá z výše uvedených variant 

je správná, nicméně vybrat jednu z nich by se rovnalo spekulacím. Druhá varianta vzniku 

názvu zmiňující pahorek velice trefně upřesňuje fakt, že Kolín neleží čistě na rovině, 

jak by se mohlo zdát. Prostor, který si zakladatelé vybrali pro město a tvořící centrum 

současného Kolína, se nachází na mírném pahorku, od řeky Labe jej navíc odděluje 

skalnatý sráz. Povodně, zmíněné ve čtvrté teorii, tedy na rozdíl od Starého Kolína 

obyvatele Nového Kolína nemusely trápit. Lokační pravoúhlý půdorys domovních bloků 

je v jádru města patrný dodnes. 

První nedatovanou zmínku o existenci Kolína nacházíme v listině sepsané 

v souvislosti s nařízením o stavbě hradeb50, kde sice lze dohledat v listině denní dataci 

(26. října), nicméně o letopočtu založení města (a konec konců ani onoho příkazu) 

nepadá, byť jen jediná, zmínka. Prvním přesně známým kolínským datem (kdy už tedy 

Kolín existoval, pravděpodobně se těšil jistým právům, výsadám a měl i funkční 

samosprávu), je 8. září 1261, kdy byla vydána listina přisuzující stejná práva „(…) jako 

má Kolín a Kouřim“ i dalšímu, nedalekému městu – Přelouči.51 K tomu, že město 

už v tomto roce existovalo určitou delší dobu lze dospět logickou úvahou – pokud měla 

být samospráva dávána za příklad dalším městům, dá se předpokládat, že měla již jistou 

tradici a fungovala správně. 

V počátcích své existence velkým počtem Němců osídlený Kolín notně získával 

z těžby stříbra v okolí dnešní Kutné Hory, což s sebou ale přinášelo časté spory s dalšími 

královskými městy v čele s Čáslaví.52 Za vlády Karla IV. se po obrovském požáru z roku 

134953 Kolín začal vzmáhat díky panovníkovým ústupkům, udělování práv a promíjení 

                                                 

48 PROCHÁZKA J.: Kolín ve fotografii. Praha 1972. s. 7. 
49 Tamtéž. 
50 EMLER J.: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha 1982. s. 1034. 
51 Tamtéž, s. 1236. 
52 VÁVRA, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem, oddělení prvé do roku 1618. Kolín 1878, 

s. 17. 
53 Tamtéž, s. 20. 
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dluhů. Do období vlády otce vlasti se řadí také velká vrcholně gotická přestavba 

městského chrámu sv. Bartoloměje – dodnes největšího kolínského kostela, který 

ve  svém trojlodí snoubí raně a vrcholně gotickou část. Během husitských bouří se Kolín 

s početným německým živlem postavil na stranu katolíků a při ústupu krále Zikmunda 

v roce 1421 byl dobyt pražskými a orebskými husity.54 Po vypálení dominikánského 

kláštera byl založen Bedřichem ze Strážnice na jeho místě hrad55, který v postupu století 

prošel mnoha přestavbami. Jeho majitelé sehráli roli i v životech místních židů, 

od kterých například po léta odebírali maso. Ve druhé polovině 15. století se Kolín téměř 

dostal do rukou Matyáše Korvína, ale nepodařilo se mu jej obsadit. Město bylo v té době 

v držení synů Jiřího z Poděbrad, kteří se snažili o předání moci právě do rukou Matyáše.56 

Města se Matyáš nicméně vzdal na sjezdu v Jihlavě v roce 1486 a o rok později se Kolín 

z rukou šlechty vrátil zpět pod královskou korunu.57 

Po nástupu habsburské dynastie bylo město za účast na povstání proti Ferdinandu I. 

postiženo (vedle mnoha dalších královských měst) velkými represemi.58 

Během 16. století chod ovlivňovaly vleklé spory mezi místní samosprávou a žerotínskou 

vrchností na zámku.59 Spád událostí po pražské defenestraci z roku 1618 ovlivnil 

významně i kolínské měšťany, kteří se sice defenestrace přímo nezúčastnili, 

ale v následných měsících se připojili na stranu stavovské opozice.60 Tato účast 

kolínských stála město mnoho – panovníkovou odvetou byly represe, konfiskace a upírání 

práv. Až po deseti letech, v roce 1628, byla městu některá práva vrácena. 

Během třicetileté války navíc došlo k mnohonásobnému vyplenění města Švédy a dalšími 

vojsky. Zničena byla více než třetina domů a město zasáhly tvrdě také morové rány (1625, 

1633, 1639-40, 1649)61, které spolu s válečnými útrapami a nuceným vystěhováním 

nekatolíků demografickou křivku ovlivnily velmi negativně. 

                                                 

54 Vávra, 1878, s. 59. 
55 Procházka, 1972, s. 9. 
56 Vávra, 1878, s. 73. 
57 Tamtéž, s. 74. 
58 Tamtéž, s. 117. 
59 Tamtéž, s. 124. 
60 VÁVRA, J.: Dějiny královského města Kolína nad Labem, od roku 1618 do roku 1888. Kolín 2015. s. 10-

12. 
61 Vávra, 2015, s. 179. 
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Po kritickém období třicetileté války začal počet obyvatel opět prudce stoupat. Tento 

nárůst vždy zakolísal pouze se stále se opakujícími morovými ranami a požáry. Kolínsko 

dále výrazně ovlivnila bitva u Kolína ze 17. června 1757. Po zrušení nevolnictví císařem 

Josefem II. v roce 1781 začal počet obyvatel v Čechách prudce narůstat a už v roce 1785 

atakoval v Kolíně hranici 4800 obyvatel.62 Velkému rozmachu z konce 18. století učinil 

přítrž mohutný požár z 24. července 1796, který zničil prakticky celé město.63  

Počátek 19. století byl v Kolíně obdobím nárůstu počtu Němců, ale souběžně 

i uvědomováním si češství. V revolučním roce 1848 došlo dokonce ke svržení 

německého purkmistra a zvolení českého starosty.64 Obrovského rozkvětu (především 

díky průmyslového růstu) se město dočkalo od čtyřicátých let 19. století, kdy došlo 

k vytyčení budoucí železniční Severní státní dráhy – spojení Olomouce s Prahou. První 

vlak po nové dráze projel 20. srpna 184565 a město na Labi se stalo dopravní křižovatkou, 

když byla v 70. letech postavena ještě Severozápadní dráha s novým železničním 

mostem66. Tento zmíněný průmyslový rozvoj znamenal prudký nárůst populace a město 

se začalo rychle rozrůstat. Nastupující sílu průmyslově a hospodářsky vyspělého Kolína 

zarazila až první světová válka. 

Období mezi dvěma světovými válkami navázalo na předválečný rozmach. Počet 

obyvatel před druhou světovou válkou dosahoval 22 tisíc.67 Válečný konflikt, který začal 

v roce 1939, však ovlivnil vedle celosvětových dějin významnou měrou i Kolín. Město 

se dokonce na konci konfliktu stalo terčem čtyř náletů. Poslední z náletů zasáhl 

i historické centrum, velmi vážně byla poničen i areál chrámu sv. Bartoloměje, 

železobetonový most a prakticky zničen byl kostel v bezprostřední blízkosti vlakového 

nádraží.68 Při těchto náletech byl vzhledem k blízkosti k rafinérii poškozen i nový 

židovský hřbitov na zálabské straně města.69 Tvář Kolína významně změnila výstavba 

                                                 

62 Procházka, 1972, s. 15. 
63 Tamtéž. 
64 Tamtéž, s. 16. 
65 Vávra, 2015, s. 246. 
66 Procházka, 1972, s. 16. 
67 Tamtéž. 
68 PLAVEC M., JOUZA L.: …a země se chvěla: Bombardování Kolína za druhé světové války. Cheb 2007, 

s. 164 
69 Tamtéž, s. 162 
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panelových sídlišť ve druhé polovině 20. století. Současný Kolín, i přes vysoké zadlužení 

spojené se stavbou průmyslové zóny u nedaleké obce Ovčáry na počátku třetího tisíciletí, 

investuje do rozvoje a pracuje na revitalizaci památek. 

2.1.   Židovský Kolín 

Židovská menšina patřila neodmyslitelně ke koloritu kolínské společnosti 

po naprostou většinu jeho dějin až do fatálního období druhé světové války a let 

následujících po ní. Poválečná léta ovlivněná nástupem komunismu k moci, nedokázala 

(i vzhledem k enormnímu úbytku židovského obyvatelstva) vrátit zpět doby rozvoje 

židovské menšiny, a kolínská židovská obec tak byla odsouzena k zániku. Více 

než 600 let trvající historie židů v Kolíně však polabské město výrazně ovlivnila 

a zanechala důležité mezníky, památky a skutečnosti. Původem židovské osobnosti včele 

s podnikatelskou rodinou Petschků, uznávaným rabínem Richardem Federem a dalšími 

se zasloužily o historii Kolína a prostor nejen židovského ghetta. Ghetto, kterým 

je původní Židovská ulice, je nedílnou součástí historického centra s řadou důležitých 

hmotných památek, jimž se práce bude dále věnovat. Historie židů v Kolíně a jeho okolí 

si jistě zaslouží podrobného zmapování. 

2.1.1.  Nejstarší zmínky o židovské menšině v Kolíně 

Jak bylo výše zmíněno, první datované písemné zmínky o Kolíně přisuzujeme k druhé 

polovině 13. století. Židé pravděpodobně přišli do tehdy nepočetně osídleného 

královského města nedlouho poté. Nejstarší zmínky o židovském obyvatelstvu v prostoru 

uvnitř městských hradeb je možné nalézt ve formulářové sbírce Codex epistolaris 

Johannis regis Bohemiae, „která obsahovala písemnosti kanceláře královské komory 

z období vlády Jana Lucemburského, se nacházel i list (…) zaslaný v letech 1339-1341 

nebo 1346 rychtářům a přísežným měst Nymburka, Nového Bydžova, Hradce Králové 

a Kolína. Královský hejtman přikazoval tímto listem Židům, aby se odebrali do Prahy 

a prostřednictvím pražského rabína zaplatili královskou berni.“70 Tato sbírka je však 

už od počátku 20. století oficiálně uváděna jako nezvěstná.71 V městských dokumentech 

se pak první zmínky o židovské komunitě uvádějí k sedmdesátým letům 14. století. 
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V kolínském radním manuálu je uvedeno, že tehdy už židé měli v Kolíně svou vlastní 

ulici (latinsky Plateam Judaeorum, tj. v překladu do českého jazyka Židovská ulice), jejíž 

existenci lze, dle výše zmíněného, předpokládat už ve čtyřicátých letech 14. století.72 

V manuálu byly uváděny průběžné záznamy o právních krocích a jednáních ve městě – 

v tomto případě došlo k zachycení koupě domu v Židovské ulici řezníkem Enderlinem 

od Mikuláše Molknechta.73 Zmínka bohužel není přesně datovaná, prostřednictvím 

výrazu „actum ut supra“ odkazuje na starší zápisy, které však přesnou dataci také 

postrádají.74 Dle výzkumů, kterým byl manuál podroben, se začalo později k zápisu 

o prodeji přisuzovat datum 15. února 1377.75 Toto datum se tedy už tradičně uvádí 

ve spojitosti s první písemnou zmínkou o kolínských židech. Studium městských knih, 

které provedl Moriz Popper, uvádí, že v nich mezi lety 1376 a 1401 lze najít zmínky 

o sedmnácti židech (někdy z téže rodiny).76 Vojtěch Vaněk ve své studii předpokládá, 

že v posledním desetiletí 14. století mohlo žít v Kolíně kolem šesti ekonomicky silných 

židovských rodin.77 

Josef Vávra pak dále uvádí, že ve 14. století velké množství židů bydlelo právě 

ve zmíněné Židovské ulici, hovoří také o jejich vlastní samosprávě (starších), o tom, 

že měli svého řezníka a nepochybuje ani o existenci modlitebny.78 Dále uvádí, že se židé 

živili obchodem a lichvou. Dokládá to příkladem kolínského žida Nachmana, který 

po malých částkách rozpůjčoval 90 kop.79 Kromě Nachmana a jeho bratra Heraca uvádí 

Vávra dále tyto: „(…) Isak a David bratři, Pakúš a Dušme, kteří se r. 1378 o jeden dům 

rozdělili, dále Ruben, Eliáš (Helias), Lazar Šeybl, Mojžíšek (Muschlín), syn Lazarův, 

Šalomoun (Slome), Lev Tendl, Jerš, Babka, žena Izákova, sestry Duchyně a Esthera, 

řezníci Jakub a Málek.“80 Ačkoliv dokumentů z těchto dob se zachovalo poměrně dost, 
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o vnitřní správě a bližším životě kolínské židovské menšiny mlčí, jedná se především 

o zápisy finančního a právního charakteru. 

2.1.2.  Rozmach kolínské židovské obce ve 14. a 15. století 

Židovská menšina zaznamenala v Kolíně rozmach nejen díky výhodnému postavení 

na křižovatce obchodních cest, ale také po rozpuku „stříbrné horečky“ v nedaleké lokalitě 

příznačně nazvané a dodnes známé jako Kutná Hora za vlády přemyslovského krále 

Václava II. Jak už bylo řečeno, židé, kteří se převážně živili lichvou a obchodem 

s cizozemským zbožím81, měli zapovězeno usazování v tzv. horních městech (vedle 

Kutné Hory takovými byly například Jihlava nebo Příbram). Židé tedy hledali nejbližší 

možnosti usídlení, odkud poté mohli za obchodem dojíždět. Pro Kutnou Horu se jevila 

jako nejpříhodnější nedaleká města Kolín a Čáslav. Nařízení o opuštění Kutné Hory 

před nočním uzavřením bran však bylo židy často porušováno.82 Tento fakt ale nic 

nemění na tom, že právě rozvoj těžby stříbra (a s ním spojený vzestup důležitosti Kutné 

Hory) je jedním z podstatných faktorů rozmachu židovského osídlení v Kolíně. 

To dokládají i existující předpoklady vycházející ze studia pramenů, dle kterých na konci 

14. století v Kolíně pobýval nevelký počet silných židovských rodin83, zatímco v průběhu 

následujících let 15. a počátku 16. století tento stav enormně narostl. Kolínská menšina 

židů v roce 1504 dle odhadu dokonce čítala 300 osob84, co do rozměrů se řadila hned 

za obec pražskou. V tomto ohledu tedy židovské domy tvořily 13 % veškeré kolínské 

zástavby. Již bylo zmíněno, že židé v daném období spadali pod královskou komoru, 

a ačkoli tedy obývali Kolín (a v období na začátku 16. století se už jejich působení 

vztahuje takřka bez výjimek pouze k Židovské ulici), nebyli přímo podřízeni městské 

samosprávě.  

2.1.3.  Úpadek kolínské židovské obce v 16. století 

V době po nástupu Ferdinanda I. Habsburského na trůn, který město navštívil při cestě 

z Vídně na korunovaci do Prahy 4. února 152785, měli místní židé velký význam 

                                                 

81 Petr, 1992, s. 8. 
82 Tamtéž, s. 8. 
83 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 9. 
84 Tamtéž. 
85 Petr, 2005, s. 13. 



23 

i pro chod kolínského vrchnostenského dvora, který zásobovali masem a dalšími 

surovinami, což samozřejmě nenechalo chladnou konkurenci z řad křesťanstva.86 Spory 

však tehdy nepřekročily únosnou mez. Po rozhodnutí vyhnat židy z českých zemí z roku 

1541, byl jako zástupce kolínských (jeden ze zmiňovaných patnácti), jenž měl zůstat kvůli 

dořešení majetkoprávních pohledávek a závazků, zvolen Viktor Jczelov.87  

Prvním nuceným vystěhováním začala pro židy desetiletí pendlování mezi domovem 

a exilem. Pod vedením místního rabína Mojžíše Malostranského kolínští židé opustili 

město pravděpodobně na počátku roku 1542 a zamířili, jak dokládají záznamy, 

do Kaziměře u Krakova a Lvova, kde byly velmi početné židovské komunity.88 K návratu 

dvaceti pěti židů uvedených ve všeobecném glejtu do Kolína došlo po 9. listopadu 1546. 

K návratu ostatních o tři roky později.89 Po dalších ústrcích došlo k uklidnění situace 

až za vlád Maxmiliána II. a Rudolfa II. V roce 1598 pak v Kolíně získávají dokonce 

samostatnou městskou knihu pro zápisy právních pořízení.90 

2.1.4.  Krize a rozkvět kolínské židovské obce v 17. a 18. století 

V období přelomu 16. a 17. století můžeme dohledat v pramenech poměrně spolehlivé 

údaje o počtu židovských obyvatel. V roce 1596 císařský rychtář v Kolíně Jan Pachta 

z Rájova oznamoval, že ve městě je 59 židů mužského pohlaví (platících berni) 

v 32 židovských domech. Odhaduje se tedy, že počet židů v Kolíně se tehdy pohyboval 

mezi 270 až 300 osobami.91  

Do období po druhém návratu z vyhnanství můžeme řadit vleklé, již z předchozích 

období zděděné, spory o židovský majetek, o práva ve městě a časté konkurenční 

rozmíšky s křesťanskými obyvateli.92 Neutuchající sváry v Kolíně mezi sebou, 

jak už bylo výše zmíněno, vedli židovští a křesťanští řezníci. Česká komora v daném 
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sporu zasahovala dokonce tak, že kolínské žádala o zrušení cla z poráženého dobytka.93 

Po zásazích z řad kolínské vrchnosti se situace pro židovské obchodníky zlepšovala. 

Nucený exil obyvatel po bělohorské prohře stavovských vojsk v Kolíně vyústil 

ve skoupení některých křesťanských domů židy v bezprostřední blízkosti jejich ulice 

(s nutnými úpravami, jako bylo zazdění oken mířících do nežidovských ulic Kouřimské 

a Pražské).94 V době, kdy Evropu stále ještě svírala třicetiletá válka, kolínští stále bojovali 

s židovským obyvatelstvem především po stránce finanční a obchodní.95 Sváry se naplno 

projevily i v době velkého ohrožení, když v roce 1633 propukl ve městě mor, jenž naplno 

zasáhl právě Židovskou ulici. Židům tehdy nebylo kolínskými povoleno dočasné 

stěhování do volných nemovitostí na předměstí.96 Přeplněné židovské domy bojovaly 

s nákazou takřka marně, šířila se ohromnou rychlostí a nemocným nebylo pomoci. Během 

morových epidemií byly dokonce vchody do Židovské ulice zazděny.97 Velká většina 

sporů zůstala v paměti díky korespondenci kolínských i židů s Českou komorou. 

Důsledky třicetiletého bojování v Evropě a několika útoků zahraničních vojsk 

na česká území (včetně Kolína) se ale na židovské menšině ve městě nepodepsaly 

tak tíživě jako na křesťanské části obyvatel, ba spíše naopak. Počet židů v Kolíně v tomto 

období prudce vzrostl na odhadovaných 390 osob. Křesťanské obyvatelstvo naproti tomu 

zaznamenalo pokles o více než polovinu z původního počtu.98 Při následující konsolidaci 

poměrů po ničivém konfliktu se situace poměrně uklidnila. Po pozdější krátké 

(a o to větší) nejistotě z blížícího se, nakonec neuskutečněného, vystěhování za vlády 

Marie Terezie, a naopak po vydání větší svobody přinášejících nařízení Josefa II., 

se vztahy s křesťanstvem začaly uklidňovat. Ještě na konci 18. století (v roce 1796) došlo 

vinou třináctiletého chlapce Jana Zimy k zmíněnému velkému požáru, při němž lehla 

popelem téměř celá Židovská ulice.99 
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2.1.5.  Kolínská židovská obec od roku 1848 do období první 

republiky 

Po zrušení familiantského zákona v roce 1848 a zrovnoprávnění židů v roce 1867 

se situace v Čechách i v Kolíně na poli židovsko-křesťanské otázky relativně uklidnila. 

Počet židovského obyvatelstva však v Kolíně pozvolna klesal, katolického naopak 

stoupal. Jako doklad mohou sloužit čísla uváděná Richardem Federem – v roce 1857 bylo 

židů 1347, křesťanů 6112, evangelíků 268, v roce 1881 klesl počet židovských obyvatel 

na 1148, zatímco počet katolíků byl v tomto roce už 10 050 a evangelíků ve městě bylo 

425.100 Židé se však během 19. století naplno začali zapojovat do veřejného života, 

už nebylo výjimkou, že se objevovali v městském zastupitelstvu – v roce 1867 byli 

zvolení Jindřich Weissberger, Izrael Eisler, Eliáš Fischer a Šalomoun Schön.101 Židovský 

volební úspěch se opakoval i v dalších volbách. Významnou osobností této doby byl 

Pavel Fischer, který byl spoluzakladatelem Divadelního družstva (spolku pro stavbu 

divadla v Kolíně), podílel se dále na založení divadelního spolku Tyl, spoluzaložil Obec 

baráčníků a podporoval Spolek českých akademiků židů.102  

Na konci 19. století se vlna nenávisti vůči židům, která se v různé intenzitě během 

staletí stále vracela, znovu naplno rozhořela. Před tzv. hilsneriádou se v roce 1893 

o rituální vraždě spekulovalo i přímo v Kolíně, kde 1. března103 zmizela Marie Havlínová. 

Toto mladé děvče sloužilo jako služka u židovských manželů Brettlerových. Právě 

zaměstnání u židovské rodiny a zmizení krátce před židovským pesachem dalo podhoubí 

k šíření zvěstí. Na rozdíl od pozdějšího násilného úmrtí Anežky Hrůzové však v případě 

Marie Havlínové šlo o průkaznou sebevraždu, kterou, po nalezení utonulého těla v Labi, 

konstatovaly i úřady. Ačkoli se to nezakládalo na pravdě, mezi lidem se šířily zvěsti 

o podivných bodných ranách na těle Havlínové. Situace vyústila ve vlnu výtržnictví, 

kdy byla rozbíjena dlažebními kostkami okna židovských obchodů a domů. Protižidovská 

bouře byla potlačena až za přispění vojáků.104 Michal Frankl ve své studii vidí vzrůstající 
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antisemitské nálady především jako vyústění politického souboje tehdejších mladočechů 

a staročechů, přičemž mladočeši v židech hledali příčinu kolínského volebního 

neúspěchu a nenávist šířili především na stránkách jimi ovládaného Polabanu.105 

Krátce po vzniku samostatného Československa došlo v Kolíně 17. prosince 1918 

k protižidovským bouřím, které nesou charakter pogromu.106 Dav, který podle policie 

čítal 600 až 1000 osob, zaútočil na židovské obchody na náměstí (např. obchod Julia 

Weisse) a v přilehlé ulici Pražské (pekařství Jana Hankovce a textil Antonína 

Preiningera)107, ale včasným zásahem policie bylo zabráněno dalšímu rabování. Pogrom 

se odrazil do sčítání obyvatel v roce 1921, kde se, pravděpodobně ze strachu, jen 32 osob 

přihlásilo k židovské národnosti, zatímco 482 osob k židovskému náboženství.108 Tento 

fakt lze ale také na druhou stranu přikládat k procesu české asimilace, nejen strachu 

z dalších případných pogromů. 

Dokladem zmíněného mohou být slova Richarda Federa a jeho hodnocení vztahu židů 

k masarykovskému Československu, který v úvodu konceptu své stěžejní práce Židovská 

tragedie, dějství poslední uvádí: „Klidně a bezpečně jsme žili my, židé, v první republice 

Československé, v republice Masarykově,“ 109 a doplňuje: „Byli jsme jejími plnoprávnými 

občany, a to nejen na papíře, ale i ve skutečném životě. Měli jsme stejné povinnosti, 

ale také stejná práva jako jiní občané a mohli jsme se bez újmy hlásiti k národnosti české, 

slovenské, německé, maďarské, ba i židovské.“ 110 Feder si všímal jak pozitivních stránek 

první republiky ve směru k židovské menšině, tak ale pozoroval i negativní faktory 

a nepřátele židů: „(…) střežila bedlivě lékařská fakulta brány české almy mater, 

aby se nestali židé ani asistenty ani docenty. (…) Strana agrární nás poškozovala zcela 

systematicky, neboť byla nenasytná jako moře.“111 Feder také poukazuje na fakt, 

že rozdíly mezi židovskou a křesťanskou společností se začaly smazávat a čím dál častěji, 

bez pozastavení se nad tímto faktem, docházelo ke smíšeným sňatkům. Dále 
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poznamenává, že židé upřímně milovali Československou republiku a byli hrdí na to, 

že jsou její součástí.112 Vztah Federa k prvorepublikovému Československu byl tedy, 

i přes několik viditelných negativ, veskrze kladný a Feder věřil, že: „(…) tento stav 

potrvá i za druhého presidenta Dra Edvarda Beneše, že potrvá na věky.“113 

2.1.6.  Kolínská židovská obec na prahu zničení od konce 30. let 

20. století  

I další průběh židovských dějin v Kolíně v nejkritičtějším období na konci třicátých 

let 20. století můžeme sledovat díky svědectví kolínského rabína. Rychlý spád události 

v Německu od jmenování Adolfa Hitlera říšským kancléřem Feder bedlivě pozoroval, 

komentoval a příchod německých vojsk na území okleštěné druhé republiky označuje 

jako nejsmutnější historický den, kdy všichni plakali jako malé děti.114 „Příchodem 

Němců nastala nám zlá doba, doba velkého utrpení, doba nemilosrdné persekuze. (…) 

Němci se u nás ještě ani nerozhlédli a neohřáli, ale už požadovali prostřednictvím 

okresních úřadů jmenné seznamy všech židů.“115 Popisuje dále, jak už 25. března 1939 

bylo vyhláškou v Kolíně zavedeno povinné označování židovských obchodů nápisem 

„Jüdisches Geschäft – Židovský obchod“.116 Perzekuce pak probíhala na základě různých 

vyhlášek, které zakazovaly návštěvu divadel, restaurací apod. Vlna diskriminačních 

nařízení spojených s nabytím platnosti norimberských zákonů v Protektorátu měla vést 

k co možná největšímu počtu vystěhovalců židovského původu, ale Feder bojoval (stejně 

jako mnoho dalších) s nekompromisností kvót, které emigracím zabraňovaly.117 Rabín 

také hovoří o konci možnosti podnikání, o nutnosti uzavření advokátních kanceláří, 

lékařských praxí apod.118 

Půlroku poté, co na podzim 1941 začali být židé označování židovskou hvězdou žluté 

barvy s nápisem „Jude“, navíc začala příprava na transporty do Terezína. Kolín byl 

sídlem oberlandrátu (spadaly pod něj soudní okresy Kolín, Nymburk, Městec Králové, 

                                                 

112 AŽm Praha, fond: PhDr. Richard Feder, Koncept k práci Židovská tragedie, s. 9. 
113 Tamtéž. 
114 Tamtéž, s. 13. 
115 Tamtéž. 
116 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 41. 
117 AŽm Praha, fond: PhDr. Richard Feder, Koncept k práci Židovská tragedie, s. 15-16. 
118 Tamtéž, s. 16. 
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Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Sadská, Poděbrady, Český Brod, Kostelec 

nad Černými lesy, Kouřim, Kutná Hora, Čáslav, Golčův Jeníkov, Habry, Uhlířské 

Janovice, Dolní Kralovice, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Německý 

(Havlíčkův) Brod a Humpolec)119, a tak se stal i místem, odkud měly být transporty 

vypraveny.  

Shromaždiště bylo a registrace probíhala v kolínské chlapecké Západní škole 

(dnešní Základní škola Ovčárecká, na mapě níže označena číslem 1). Transporty 

vyjížděly z dnešní zastávky Kolín – Zálabí (na mapě níže označena číslem 2). Dostaly 

názvy AAb, AAc a AAd. Transport AAb odjížděl 5. června 1942 s 744 osobami, z nichž 

zahynulo 703. Druhý transport AAc byl vypraven 9. června a z 724 osob nepřežilo 695. 

V posledním transportu vypraveném 13. června jelo 734 osob (především kolínských 

židů) a hrůzy války nepřežilo 670 z nich.120 Údaje o úmrtích se v dostupných zdrojích 

liší – v Terezínské pamětní knize je uvedeno, že z 2202 židů přepravovaných transporty 

z Kolína zahynulo 2068 osob, zatímco Richard Feder uvádí počet usmrcených 

2098 osob.121 Z kolínského okresu (včetně osob vystěhovaných z pohraničí a osob 

z okresu přepravovaných v jiném transportu) je počet obětí židovského původu téměř 

500.122 

                                                 

119 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 44. 
120 Seznam všech transportů do Terezína [online], [vid. 2017-07-24], dostupné z: 

//katalog.terezinstudies.cz/cz2/ITI/database/tr_in_date. 
121 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 45. 
122 Tamtéž.  
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Mapa 2 – letecký snímek zálabské částí města Kolína pořízený 12 let po odjezdu třech transportů s vyznačenou 

chlapeckou Západní školou (1) a železniční zastávkou Kolín-Zálabí (2), odkud transporty odjížděly, vlevo dole 

celková mapa města s polohou výřezu123 

Z početné náboženské obce zůstaly trosky, do prostoru královského města 

ve středních Čechách se vrátilo jen 69 osob.124 Z původních 164 židovských obcí bylo 

obnoveno pouhých 53125, které vytvořily Radu židovských náboženských obcí v Čechách 

a na Moravě. Ačkoliv byla patrná velká snaha po obnovení jednotlivých obcí (v Kolíně 

vedená rabínem Federem), nedostatek duchovních a celkově i členů vedl k ustálení počtu 

na devíti náboženských obcích, přičemž kolínská byla začleněna do pražské a její význam 

i s přesunem doktora Federa do Brna upadal. Podle dostupných údajů nikdo z Kolína 

nepožádal o vystěhování do Izraele.126 Kolínská židovská obec svou, s předválečným 

obdobím již nesrovnatelně nižší, aktivitu projevovala ještě v následujících letech, 

kdy byla vedena čilá korespondence se stárnoucím zemským rabínem Federem. Po jeho 

                                                 

123 Letecké snímkování Československé republiky z 50. let 20. století [online], [vid. 2018-01-10], dostupné 

z: https://kontaminace.cenia.cz/. 
124 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 45. 
125 KALOUS, J.: Několik poznámek o Židovské náboženské obci v Kolíně po roce 1945 in Židovská obec 

v Kolíně. Kolín 2008, s. 57. 
126 Tamtéž, s. 58. 
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úmrtí v roce 1970 se ale židovství nejen v Kolíně, ale i v Čechách dostalo do definitivní 

krize, z které se takřka nevymanilo. 

2.1.7. Dr. Richard Feder (26. 8. 1875 Václavice – 18. 11. 1970 

Brno) 

Velice podstatnou postavou kolínských židovských dějin je osoba, která sice není 

místním rodákem, ale která působila dlouhá léta na pozici kolínského rabína, tedy doktor 

Richard Feder. Tento asi nejvýznamnější muž českých židovských dějin po druhé světové 

válce se narodil 26. srpna 1875 v obci Václavice na Benešovsku127 do chudé venkovské 

rodiny. Poté, co dokončil německou židovskou školu v Benešově, složil maturitu 

na akademickém piaristickém gymnáziu v Praze. Na konci století, v roce 1896, začal 

studovat na Filosofické fakultě vídeňské univerzity, kde také později získal doktorský 

titul. Po vystudování filosofické fakulty se Feder vrátil zpět do českých zemí, kde v roce 

1903 přijal své první rabínské místo v moravském Kojetíně, přičemž toto působiště 

opustil již o tři roky později, aby pracoval následně v Roudnici nad Labem (do roku 1913) 

a v období první světové války do roku 1917 v Lounech. Odtud už jeho kroky vedly 

do Kolína, kde zůstal ve funkci rabína až do válečných transportů v roce 1942. 

O tom, jak Feder sledoval postupnou proměnu demokratického a svobodného 

Československa v okleštěnou trosku bylo již zmíněno mnohé, je ale na místě uvést, 

že nařízení propouštějící židy ze služeb ve školství, zdravotnictví, advokacii apod. se jeho 

samotného při pedagogické praxi nakonec nedotkla, neboť do důchodu z obchodní 

akademie odešel již v roce 1938. Žena rabína Federa, Hilda Federová (narozena 1888), 

byla v kolínské židovské náboženské obci považována za nejvyšší ze zbožných žen.128 

Transporty z roku 1942 se dotkly i jeho rodiny, která téměř celá odjela z Kolína 

(někteří členové odjeli v transportech z jiných měst) v posledním transportu AAd 

13. června 1942 a naprostá většina rodiny pak dále po čase pokračovala do dalších táborů, 

bohužel už i vyhlazovacích. Sám Feder v Terezíně vyučoval a stal se morální podporou, 

připomíná, jak se později mládež učila v Terezíně česky, a že jednou z nejoblíbenějších 

                                                 

127 Matriční kniha okresu Benešov z let 1869-1944 [online], [vid. 2017-07-24], dostupné z: 

http://www.badatelna.eu/fond/1073/reprodukce/?zaznamId=60&reproId=1403002. 
128 Feder, 1934, s. 295. 
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písní se v táboře stala „Kolíne, Kolíne!“129 Také dál provozoval kazatelskou činnost: „I já 

měl poctivou snahu lidi sílit a těšit. Ty bohoslužby ve sklepech a na půdách působily jako 

kdysi bohoslužby v katakombách, mohutným dojmem na kazatele i návštěvníky. 

Nezapomenu nikdy na den smíření v r. 1943 na půdě hannoverských kasáren. Modlitebna 

byla přeplněna. Přede mnou se tu tísnilo mnoho lidí, mezi nimi sta žen. (…) měl jsem 

celou tragiku našeho smutného osudu před svým zrakem.“130 Feder vzpomíná na natáčení 

propagandistických filmů, předem zrežírovanou návštěvu zástupců Červeného kříže, 

a vyličuje i situaci z listopadu roku 1943, kdy došlo k zjištění nesrovnalostí v počtech 

osob v Terezíně, za což životem zaplatila rodina vedoucího Jakuba Edelsteina. Sám Feder 

potupný pochod a sčítání přečkal na marodce.131 V popisech optimismu na podzim roku 

1944 střídá vystřízlivění z předčasně očekávaného konce bojů a krveprolití. Skutečné 

osvobození o půl roku později uvádí v souvislosti s konečnou nápravou názvu, 

kdy Terezín nebyl ghettem, jak bylo schválně proklamováno, ale koncentračním táborem: 

„My nesměli ven a nikdo nesměl dovnitř. (…) Terezín byl obehnán ostnatým drátem 

a nebylo tam nic ke koupi a nic na prodej.“132 Již zmíněná manželka rabína, Hilda, 

zahynula ještě v Terezíně a další členové rodiny pak v Auschwitzu a Zamošči. 

Sedmdesátiletý Richard Feder se z Terezína vrátil poznamenaný ztrátou rodiny zpět 

do Kolína. I přes vysoký věk vrhnul veškerou svou iniciativu do obnovy zdecimované 

kolínské náboženské obce. Ačkoliv pak obec formálně existovala i po Federově odchodu 

na Moravu, předválečných rozměrů nemohla už logicky nikdy dosáhnout. V tomto 

období dal také podněty ke stavbě pomníku obětem nacismu na Novém židovském 

hřbitově v Kolíně. Pokračoval ve své pedagogické činnosti, nikoli však už přímou 

výukou, ale psaním naučných knih (např. Sinaj (učebnice hebrejského náboženství) ad.), 

a nadále tak vystupoval jako morální autorita. Ve svých projevech pochopitelně často 

odkazoval k hrůzám druhé světové války: „Dnes máme v celém světě mohutné a den 

ze dne sílící mírové hnutí, které pořádá ve všech dílech světa veliké manifestace 

ve prospěch míru a hledí získati muže a především ženy, aby poznali, jak jsou války 

                                                 

129 AŽm Praha, fond: PhDr. Richard Feder, Koncept k práci Židovská tragedie, s. 54. 
130 Tamtéž, s. 69. 
131 Tamtéž, s. 80. 
132 Tamtéž, s. 100. 
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barbarské, kruté, zhoubné (…) My si přejeme, aby už nikdy žádná válka nebyla a aby 

nikdy nezakusil žádný národ, co jsme zakusili my židé v II.  světové válce. (…) Ale toho 

bude dosaženo teprve tehdy, až všude v celém světě ustoupí z vládních míst rešoím – lidé 

zlovolní a zlomyslní, lidé bezcitní a sobečtí (…)“133  

V roce 1953 byl stále čilý Feder zvolen oblastním rabínem moravskoslezských 

náboženských obcí, a Kolín tak opustil. I zde se těšil velmi dobrému zdraví, přijímal 

dopisy, návštěvy jak od osob z nového působiště, tak ze svých předchozích, Kolín 

nevyjímaje. Ve vysokém věku 86 let byl ustanoven zemským rabínem. Z této pozice 

se vydal v období výročí 20 let od transportů znovu do svého dlouholetého působiště, 

do města nad Labem, kde zavzpomínal na lidickou tragédii a znovu vyzýval k budování 

míru: „I my, shromáždění dnes na tomto židovském hřbitově v Kolíně, pozdvihujeme své 

hlasy pro mír a přátelství mezi všemi národy světa a odsuzujeme to, co udělali 

před 20 lety nacisté v Lidích (chybný zápis ponechán – pozn. autora) a v zemích, které 

obsadili. (…) Už nikdy žádná válka! Už nikdy Lidice! Už nikdy Terezín! Už nikdy Dachau, 

Mauthausen, Buchenwald! Už nikdy Treblinky, Majdanky a Osvětim! Mír všem lidem 

a všem národům světa.“134 K devadesátým narozeninám obdržel rabín od prezidenta 

republiky a ministra školství a kultury „Vyznamenání za zásluhy o výstavbu 

(za významnou mírovou činnost)“. V následujících pěti letech se Feder stále věnoval 

spisovatelské, mírotvorné činnosti a korespondenci se svými známými než 18. listopadu 

1970 zemřel. Pochován je na Židovském hřbitově v Brně. 

Feder se jako jeden z prvních v Československu otevřeně rozepsal o holocaustu, navíc 

čistě z židovského pohledu, a to ve výše zmiňované a citované práci Židovská tragedie, 

dějství poslední. Feder tuto knihu věnoval kolínským židům, svým přátelům, u kterých 

strávil 25 let svého života a zlo počátku čtyřicátých let přežili, i památce těch, kteří nikoli. 

Jeho moudrost, životní nadhled, víra v mír a jeho budoucnost se ostře v závěru 

konfrontují s bolestí ze ztráty rodiny. Prezident Václav Havel mu v roce 2002 propůjčil 

in memoriam Řád Tomáše Garrigue Masaryka. 

                                                 

133 AŽm Praha, fond: PhDr. Richard Feder, Podklad k projevu na Den smíření 1949. Inv. č. 44, s. 9. 
134 AŽM Praha, fond: PhDr. Richard Feder, Podklad k projevu na Tryzně v Kolíně 10. 6. 1962. Inv. č. 74, 

s. 2. 
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2.2.  Hmotné památky židovské kultury v Kolíně 

Je nesporné, že historie kolínské židovské komunity je velmi bohatá a hmotné 

památky, které ve středočeském městě zůstaly, toto tvrzení dokládají. Tzv. židovské 

ghetto v samém centru Kolína v bezprostřední blízkosti gotického katolického chrámu 

sv. Bartoloměje a hlavního Karlova náměstí je relikvií kolínských židů. Ve dvou 

pravoúhle napojených ulicích Na Hradbách a Karoliny Světlé, které původně tvořily 

mnohokrát zmiňovanou Židovskou ulici, nacházíme židovská stavení, kterým vévodí 

budovy školy a za nimi uschovaná synagoga. Podstatné památky židovské kultury 

v centru ještě doplňuje starý židovský hřbitov, v okrajové části města pak nový židovský 

hřbitov. 

2.2.1. Židovská ulice 

Již bylo uvedeno, že první zmínky o Židovské ulici v Kolíně pochází už ze 14. století 

a její poloha se v průběhu staletí nijak dramaticky neměnila. Ve středověkém Kolíně 

zaujímala místo při částech jižních a západních městských hradeb (na mapě níže jsou 

označeny číslem 2). Z dnešního hlediska už Židovská ulice na mapách Kolína není 

k nalezení, a navíc se už nejedná o jedinou ulici, ale o dvě k sobě pravoúhle připojené. 

Dnešní ulice nesou názvy Na Hradbách (od roku 1879135) a Karoliny Světlé (od roku 

1927136). Je logické, že poměrně rozsáhlý prostor nebyl od počátku osídlen pouze 

židovskými obyvateli – centrem židovského osídlení byl roh zmíněných současných ulic 

a osídlení sahalo přibližně po vyústění dnešní ulice Na Hradbách do ulice Pražská 

a po okraj dnešní ulice Karoliny Světlé a Zlaté (na mapě níže označeno číslem 3 

a červenou čarou přes ulici). Později došlo k odkupu dalších domů a židovské osídlení 

bylo dovedeno až k ulici Kouřimské. V současnosti je ulice propojena i s další částí města 

průchodem do ulice Politických vězňů (ta částečně kopíruje původní opevnění města) 

v nové zástavbě z počátku 20. století.  

                                                 

135 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 83. 
136 Tamtéž. 
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Mapa 3 – mapa centra Kolína z roku 1841 s modře vyznačenou Židovskou ulicí, dále vyznačena synagoga (1), 

městské hradby (2), okraj původního osídlení židovskými obyvateli (3), katolický chrám sv. Bartoloměje (4), starý 

židovský hřbitov (5), kolínský zámek (6), radnice (7), řeka Labe (8), dřevěný most (9), náměstí (dnes Karlovo) 

(10)137 

Rozrůstající se židovská komunita v Kolíně mnohokrát bojovala s akutním 

nedostatkem místa k životu, a tak postupně docházelo ke specifickému členění domů, kdy 

byla jedna stavba rozdělena na několik samostatných jednotek. Později docházelo 

ke skupování, a tak lze nacházet mezi jednotlivými staveními mnoho průchodů a zvláštní 

provázanosti. Dodnes patrný doklad tohoto netypického rozčlenění jsou domy s dnešními 

č. p. 148 a 150, kde část prvního nadzemního podlaží domu č. p. 148 usedá na přízemí 

domu č. p. 150. Domy byly dále umísťovány na jakékoliv dostupné volné místo, 

a tak došlo i k zastavění vnitrobloku severní části dnešní ulice Karoliny Světlé a východní 

části dnešní ulice Na Hradbách. Do těchto domů byl přístup umožněn díky spojovací 

Zlaté uličce. Dalším příznačným příkladem nedostatku místa je stavba nové části 

židovské školy (dnes slouží jako městské infocentrum), která byla pro nedostatek místa 

vklíněna do jediného zbývajícího volného místa v ulici, tedy přímo do průchodu 

                                                 

137 ÚAZK – Císařské povinné otisky map stabilního katastru, město Kolín 1841 [online], [vid. 2018-01-

20], dostupné z: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c3283-1. 
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mezi domy před synagogu (na mapě výše ještě budova nestojí), vedle původní školní 

budovy s dnešním č.p. 126.  

Za zmínku také stojí dům s dnešním č. p. 152, který se nachází naproti oběma 

budovám školy. Na poměry Židovské ulice se jedná o velký dům s krakorci, v jehož části 

se dnes nachází jedna z expozic městské galerie. Do ulice směřuje portál s hebrejským 

nápisem, který je datován k roku 1734.138 Tato stavba, společně se synagogou, budovami 

školy a sousedním domem s dnešním č. p. 124 jsou považovány za jádro kolínské 

židovské čtvrti z období jejího největšího rozkvětu. 

V první polovině dvacátého století však došlo k výrazné proměně na jižní straně ulice 

Karoliny Světlé, kde původní zástavba ustoupila novým, s protější (takřka původní) 

stranou působící velmi kontrastním dojmem. Ve druhé polovině 20. století nemovitosti 

v židovské čtvrti velmi chátraly a některé se dostaly do naprosto dezolátního stavu, 

na druhou stranu došlo k obrovské renovaci rohového domu (dnešní č. p. 151, Penzion 

U Rabína). K postupné revitalizaci začalo docházet po Sametové revoluci, především 

pak na přelomu druhého a třetího tisíciletí. 

2.2.2. Synagoga 

Jak uvádí rabín Feder, kolínští židé měli svou modlitebnu pravděpodobně ve velmi 

brzkých dobách svého osídlení Kolína139 (zmínky se datují již k roku 1402).140 Podle 

všeho stála původní dřevěná synagoga na místě té dnešní, tedy v těsné blízkosti západní 

strany městských hradeb. O jejím dalším osudu však není známo nic, lze tak jen 

spekulovat, zda vyhořela (s četnými požáry v Kolíně se to zdá jako velmi 

pravděpodobné), či pouze nevyhovovala a byla přestavěna.141  

První podoba dnešní synagogy, která původní modlitebnu nahradila, byla vystavěna 

mezi roky 1642-1696.142 Jednalo se však o stavbu od dnešní podoby velmi odlišnou, 

především co do rozměrů. Barokní stavba ale položila základ synagogy tak, jak ji známe 

dnes. Nejzásadnějších úprav se stavba, která i svou dobou vzniku patří k nejstarším 

                                                 

138 JOUZA L.: Procházka po židovských památkách I. Kolín 2017, informační leták, nečíslováno. 
139 Feder, 1934, s. 289. 
140 ROZKOŠNÁ B., JAKUBEC P.: Židovské památky Čech. Brno 2004, s. 194. 
141 Feder, 1934, s. 289. 
142 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 194. 
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židovským synagogálním památkám u nás, dočkala v 17. a 18. století.143 Po přistavení 

levé (jižní) lodi byla východní část stavby (tehdy ještě plně neuzavřené za domy) 

ozdobena průčelím s manýristickými volutovými štíty. Již zmíněná dostavená jižní loď 

v patře sloužila jako oddělený ženský ochoz (ezrat našim), který vznikl souběžně také 

ve starší severní lodi. S hlavní jsou obě tyto boční lodi spojeny půlkruhovými arkádami. 

V hlavní části synagogy se nachází raně barokní lunetová klenba se štukovou výzdobou. 

Výzdoba obsahuje rostlinné ornamenty a plody s návazností na starozákonní texty. 

Kromě toho jsou ve výzdobě i texty, také s biblickou tematikou, charakterem vzkazů 

(nad severní galerií se nachází nápis ve znění: „Tento dům byl postaven ke slávě jejich.“), 

nebo prostým výčtem zboží, se kterým se obchodovalo.144 Již v 18. století kvůli 

dezolátnímu stavu západní zdi synagogy tehdejší kolínští židé odkoupili od města dva 

sáhy raně gotických hradeb145, aby na počátku 19. století do prostor parkánu vklínili 

velkou tribunu, která zčásti také sloužila pro ženy. V této době došlo i k některým 

klasicistním úpravám stavby, která už pak dále nebyla rozšiřována. K poslední drobné 

stavební úpravě pak došlo po postavení nové budovy židovské školy, která byla 

se synagogou (její severní lodí) propojena průchodem. 

Rabín Feder vzpomíná na rozsáhlé vybavení synagogy v první třetině 20. století takto: 

„Kolínská synagoga má velké množství tor, opon (porauches), závěsů (kapaures), 

pláštíků na tory, stříbrného náčiní (klé kaudeš). Mnohé vykazují velice úctyhodné stáří. 

Mezi nejkrásnější předměty náleží závěs (kapaures) věnovaný vlivným primasem Judou 

Lev Saudkem r. 1765.“146 Po zrušení kolínské židovské obce se synagoga dostala 

do rukou městské samosprávy a po válečných útrapách (které se jí díky výhodné poloze 

uvnitř bloku domů nedotkly tak tíživě) byla v době komunistického režimu proměněna 

na skladiště, prostor před ní působí z dochovaných fotografií snad jako skládka. Velká 

část mobiliáře synagogy byla po druhé světové válce a za totality přemístěna do jiných, 

například do denverské synagogy (Temple Emanuel Denver) ve státě Colorado 

ve Spojených státech amerických147 a z původního vybavení v Kolíně zůstalo jen velmi 
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145 Tamtéž. 
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málo. Již během válečného konfliktu byly z německého rozkazu odvezeny svitky tór 

(bylo jich snad na padesát) a do Kolína se po válce vrátil jediný.148 

Jako hlavní ozdoba synagogy do dnešních dnů slouží svatostánek arón ha kódeš (skříň 

na svitky tóry) s nápisem o věnování od vlivného vídeňského žida Samuela 

Oppenheimera a datací k roku 1696 (tedy rok dokončení původní podoby dnešní 

synagogy). Z původního vybavení synagogy už se dále zachovala pouze jedna řada lavic 

při západní stěně a ozdobná zábradlí vzniklá při stavbě západní tribuny. V levé (jižní) 

lodi byla v roce 1924149 odhalena pamětní deska, která připomíná židovské oběti první 

světové války. K této pamětní desce později přibyla deska vzpomínající na dr. Richarda 

Federa.  

Budova synagogy se rekonstrukce, kterou si její stav žádal velmi akutně, dočkala 

na počátku devadesátých let 20. století. Postupná obnova fasády objektu, dvorku, tribuny 

i vnitřních prostor (výmalby a restaurace štukování) trvá do dnešních dnů, kdy jedním 

z posledních počinů bylo znovuosazení hlavní lodi lavicemi (které pochází ze zrušené 

synagogy v Zásmukách) a rekonstrukce svatostánku arón ha kódeš v roce 2011 

resp. 2016. K obnově původního poslání stavby však ani po rekonstrukci nedošlo, 

nicméně se z prostoru stalo významné místo kolínského kulturního dění, kde jsou 

pořádány koncerty, výstavy, přednášky, předávání ocenění a samozřejmě vzpomínkové 

akce spojené s židovskou komunitou ve městě. 

2.2.3. Židovská škola (dnešní č. p. 126 a č. p. 157) 

Právě kvůli dvěma budovám židovské školy je pro každého, kdo prochází ulicí 

Na Hradbách, budova synagogy skryta. Vyučování v obou budovách školy probíhalo 

v odlišných obdobích, stará budova s dnešním č. p. 126 (na mapě níže označena číslem 1) 

sloužila k účelům vyučování pravděpodobně mezi roky 1654 a 1782150, ale později 

se rozmohl trend soukromého židovského vyučování, a tak začal být objekt používán jako 

obydlí rabína. Tuto stavbu výrazně ovlivnil výše zmíněný požár z roku 1796, po němž 

bylo přistavěno jedno podlaží a bývalá škola získala rokokovou fasádu, zatímco její 

                                                 

148 Jouza, 2017, informační leták, nečíslováno. 
149 Feder, 1934, s. 289. 
150 Jouza, 2017, informační leták, nečíslováno. 
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původ sahá přes baroko až do období gotiky. K obnově vyučování standardní metodou 

došlo v Kolíně po roce 1839 s příchodem rabína Daniela Franka, který po neúspěšných 

pokusech svých předchůdců uspěl s vizí o jednotném vyučování. Již na podzim téhož 

roku byla, s přispěním místních, kolínská čtyřtřídní hebrejská škola v provozu.151 

V roce 1844 už prostory najatých místností nevyhovovaly rozšiřující se potřebě 

jednotlivých tříd, a tak po problémech s financováním, za všeobecného přispění 

(i tehdejšího starosty Kolína Schecher) a obrovské iniciativy rabína Franka došlo 

k zastavění posledního volného místa v ulici novou dvoupatrovou klasicistní budovou 

školy152 (na mapě níže označena číslem 2). Vzhledem k zastavění průchodu k synagoze 

muselo vzniknout velice atypické přízemí, kterému vévodí průjezd na dvorek 

před synagogu. K dokončení stavby došlo už v roce 1846 a vzápětí se do ní nastěhovala, 

kromě hebrejského ústavu, také německá židovská škola.  

 

Mapa 4 – židovská čtvrť v Kolíně s vyznačenou starou budovou školy (1), novou budovou školy (2) a rabínovým 

domem (3)153  

Podle Federa se tehdy vyučovalo: „(…) elementárním základům, bibli v hebr. 

originále s ohledem na morálku a mravouku, náboženství, hebr. mluvnici, úvodu 

                                                 

151 Feder, 1934, s. 292. 
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do aramejské řeči, neobligátně talmudu; německým naukám, dějepisu a zeměpisu.“154 

Na parkánu za synagogou byla zřízena tělocvična, a do školy byly přijímány i dívky. 

V německou obecnou školu se ústav transformoval v roce 1871, kdy se stal veřejným.155 

Nová budova k vyučování sloužila až do konce první světové války, i když od roku 1898 

po zrušení německé školy fungovala jako jazyková a náboženská škola. Pro nedostatek 

zájmu však budova od konce druhého desetiletí 20. století neslouží k účelům, k nimž byla 

vybudována.  

Obě budovy zůstávají do dnešních dnů propojeny přízemním průchodem k synagoze. 

V přízemí nové školní budovy se již delší dobu nachází Městské informační centrum, 

v přízemí staré budovy se nachází rekonstrukce podoby pracovny rabína Federa. 

Ve vyšších patrech v minulosti byla zřízena rekonstrukce podoby třídy židovské školy, 

avšak v současnosti jsou zde kancelářské prostory. V roce 1992 byla na průčelí č.  p. 157 

instalována pamětní deska připomínající židovské občany z kolínského oberlandrátu, 

kteří byli v transportech z června 1942 odvlečení do koncentračních táborů. 

2.2.4. Rabínův dům (dnešní č. p. 124) 

Budova bezprostředně sousedící s novou budovou školy (na mapě výše označena 

číslem 3) je druhým místem (po staré budově školy), o kterém je známo, že byla obydlím 

rabínů. Jednopatrový dům s rokokovou fasádou pochází z poloviny 18. století. V tomto 

domě bydlel i poslední kolínský rabín Richard Feder.156 Vzhledem k velmi blízkému 

sousedství se synagogou v něm byly umístěny tři očistné rituální lázně (mikve) z konce 

19. století, které se zachovaly sice ve vcelku dobrém stavu (rekonstrukcí pravděpodobně 

prošly právě za působení Richarda Federa někdy kolem dvacátých let 20. století), ale dům 

je v dnešních dnech nepoužívaný a vzhledem k tomu, že jako celek neprošel rekonstrukcí, 

není bohužel ani přístupný. 

2.2.5. Starý židovský hřbitov 

Místa pohřbívání jsou od nepaměti místy velké úcty k zesnulým nejen v křesťanské, 

ale i v židovské tradici. V průběhu století, kdy židé Kolín obývali, získali pro potřeby 
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pohřbívání svých blízkých dva pozemky, pro starý a nový hřbitov. Starý židovský hřbitov 

v Kolíně byl umístěn v době, kdy ještě centrum Kolína lemovaly hradby asi 250 m 

západně od jejich pražské brány. Rozloha hřbitova byla několikrát navyšována až na stav 

trvající do současnosti – tj. více než 1 ha. Hřbitov se nachází mezi dnešními ulicemi 

Kmochova, Sluneční (z nichž jsou také vstupní brány na hřbitov, na plánku níže označeny 

čísly 1 a 2), Sokolská, Nad Zastávkou a Na Petříně. Po starém pražském se jedná 

o druhý nejstarší dochovaný židovský hřbitov v Čechách. 

Rabín Feder datuje nejstarší náhrobek k roku 1418157, nicméně v dnešní době 

se odhaduje datace nejstaršího zachovaného k roku 1492158 a k prvnímu zmíněnému datu 

je kladen vznik hřbitova jako takového. Zmíněný gotický náhrobek (dnes již nečitelný, 

na plánku níže jeho poloha na hřbitově vyznačena číslem 3) se nachází v bezprostřední 

blízkosti vstupní brány z Kmochovy ulice a tvoří (vedle ještě několika mladších 

podobných náhrobků) nejstarší hmotné památky na židovskou kulturu v Kolíně.  

Od raného středověku se na postupně rozšiřovaném hřbitově pohřbívalo až do konce 

19. století (konkrétně roku 1887), kdy došlo k zřízení nového hřbitova na okraji zálabské 

částí Kolína. Na hřbitově je více než 2600 náhrobků, mnoho hrobů bez nich a spousta 

dalších, u kterých už podlehly náhrobní kameny zkáze.159 Už v první třetině 20. století 

Feder shledává 450 náhrobků nečitelnými.160 Naprostá většina náhrobků má nápisy 

v hebrejštině, teprve nejmladší jsou popsány směsí hebrejštiny a němčiny, ojediněle 

hebrejštiny a češtiny. Ve výše zmíněném roce 1887 zde bylo úředně zakázáno pohřbívání 

(i přes dostatek místa, jak uvádí Feder), a byl proto zřízen hřbitov nový.161 

Z dalších náhrobků stojí za zmínku renesanční Elijův, syna Šemuela Maisela, na němž 

je zobrazena myš, symbol jména pohřbeného, který je jedním z těch výtvarně zdařilejších 

(na plánku níže číslo 4). Další podstatnou postavou židovských dějin, pohřbenou 

na starém hřbitově v Kolíně, je rabín Chajima, syn Sinaje (zemřel 1624, na plánku níže 

číslo 5), dále pak jistě Becalel Löw (zemřel 1599), syn významného pražského rabína 
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Löwa.162 Nedaleko od těchto náhrobků se pak na vyvýšenině nachází hroby místních 

rabínů (na plánku níže číslo 6) Daniela Franka (zemřel 1860), Chajima Deutschmanna 

(zemřel 1837), Eleázara Kallíra (zemřel 1802), Jakuba Illového (zemřel 1781) a Michel 

ben Jahuda (zemřel 1745).163 

 

Mapa 5 – Starý židovský hřbitov v Kolíně (vstupní brána do nejstarší části z ulice Kmochova (1), vstupní brána 

do nejmladší části z ulice Sluneční (2), nejstarší náhrobek na hřbitově (3), náhrobek Eliji, syna Šemuela Maisela (4), 

náhrobek rabína Chajima, syna Sinaje (5), náhrobky významných kolínských rabínů a Becalela Löwa (6),  

náhrobek továrníka Weissbergera(7))164  

Náhrobky na hřbitově procházely vývojem, vedle zmíněných gotických lze najít 

renesanční, barokní i již vcelku moderní hroby, přičemž z monumentálních děl lze 

jmenovat náhrobek továrníka Weissbergera (zemřel 1872, na plánku výše číslo 7). 

Po komunistickém převratu v roce 1948 se spekulovalo o zrušení hřbitova a jeho 

nahrazení zástavbou, ale nakonec bylo výkonnými orgány rozhodnuto o zachování této 

památky pro budoucí generace. Brány hřbitova jsou uzamčeny, ale klíče od nich jsou 

k zapůjčení v Městském informačním centru. Hřbitov je dnes pokryt, jako většina starých 

hřbitovů, náletovou zelení, ale je dobře přístupný, i vzhledem k opakujícím se brigádám 
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na její odstranění. Starší zdobená brána a k ní přiléhající zdi do Kmochovy ulice prošly 

v desátých letech 21. století rekonstrukcí. 

2.2.6. Nový židovský hřbitov 

Nový židovský hřbitov se na rozdíl od starého nenachází v bezprostřední blízkosti 

centra města a židovské čtvrti, protože takové prostory byly v době jeho vzniku 

již obsazeny městskou zástavbou, a tak byl pro jeho vznik vytipován pozemek 

na severním okraji zálabské části města při silnici na obec Veltruby. Byl zbudován 

v letech 1886-1887.165 Ke hřbitovu o rozloze necelého hektaru byla postavena obřadní 

síň, byt pro hrobníka a součástí byla menší modlitebna.  

Na rozdíl od naprosté většiny typických židovských náhrobků na starém hřbitově, 

jsou ty z nového silně ovlivněny nežidovskou funerální kulturou. Náhrobky připomínají 

běžné, tvořené dle křesťanského vzoru, a také hebrejština se vyskytuje již velmi spoře. 

Velká většina nápisů je vedena v němčině a ty nejnovější, především od začátku 

20. století, dokonce v češtině. Na novém hřbitově se nachází více než 1000 náhrobků. 

Mezi nejvýznamnější představitele kolínské židovské náboženské obce pohřbené na ploše 

nového hřbitova patří rabín Josef Gugenheimer (zemřel 1896) a jeho syn i nástupce 

v úřadu Rafael Gugenheimer (zemřel 1916), jejichž náhrobky zdobí ona ustupující 

hebrejština.166 

Dalším na první pohled typickým znakem pro kolínský nový židovský hřbitov jsou 

také hrobky významných kolínských osobností a podnikatelů. Příkladem zmíněného 

je hrobka obrovských rozměrů podnikatele Bernarda Mandelíka (zemřel 1910) z černé 

žuly, jejíž vrchní část je podepřena sloupy s volutovými hlavicemi, secesním dekorem 

a prvky geometrické moderny a obsahuje také Mandelíkovu bílou portrétní bustu. Jedná 

se o práci kolínského sochaře Jana Drobníka, ale dá se předpokládat, že Drobník 

realizoval návrh věhlasného Jana Kotěry. Tento architekt, který pro podnikatelskou 

rodinu navrhl také sídlo v Ratboři, je zároveň spolu s Janem Štursou autorem náhrobku 

Bernardova syna Arnošta.167 Mezi další podobné hroby patří náhrobky významné rodiny 

                                                 

165 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 86. 
166 Feder, 1934, s. 295. 
167 ZUBÍKOVÁ K., JOUZA L.: Rodina Mandelíků a architekt Jan Kotěra in Práce muzea v Kolíně – řada 

společenskovědní IX: Židé v Kolíně a okolí. Kolín 2005, s. 111-112. 



43 

Petschků (Josefíny (zemřela 1891) a Samuela (zemřel 1890)), nebo hroby podnikatelů 

Zikmunda Feldmanna (zemřel 1917), Zikmunda Poláčka (zemřel 1924) a rodiny 

Koblerových.168 Další náhrobky, které stojí za zmínku, patří strýci Franze Kafky Filipovi 

(zemřel 1914) a jeho ženy Kláry (zemřela 1908), či člence opery Národního divadla 

Bedřišce Reichnerové (zemřela 1916).169  

Na hřbitově se také nachází hrob šesti neznámých mužů, jejichž těla byla 

na kolínském nádraží vyhozena 23. ledna 1945 při transportu vězňů převážně 

z Auschwitzu.170 Uprostřed hřbitova byl v roce 1950 z velké iniciativy především rabína 

Federa odhalen památník autora Jaroslava Křeliny171 všem kolínským obětem holocaustu. 

Hřbitov byl během druhé světové války zasažen spojeneckou pumou, což připomněl 

i Feder během odhalování pomníku: „(…) vybudovali jsme my, kolínští židé, kteří jsme 

byli válkou nejvíce postiženi, na tomto za války bombardovaném a těžce poškozeném 

hřbitově památník, který by připomínal vám, až jednou – a ta doba je velmi blízká – úplně 

zanikneme a takže žid bude zde bílou vranou, že jsme zde v dosti značném počtu žili (…), 

že jsme brali živou účast na osudech města a národa (…), a přece jsme byli až na nepatrný 

zbytek úplně vyhlazeni.“172 

Co nezničily pumy za druhé světové války, dokonaly úřady na konci osmdesátých let 

20. století. Prostor bezprostředně za obřadní síní nebyl pro pohřbívání do té doby 

využíván, a tak došlo k rozhodnutí, že bude zabrán a obřadní síň zbourána. Na jejím místě 

byl postaven obytný dům.173 Díky změně poměrů v tehdejším Československu k dalšímu 

parcelování hřbitova, i přes návrhy, nedošlo. Hřbitov byl tedy zachován a pohřbívá 

se na něm do dnešních dnů. 

2.3.  Židovské dědictví v Kolíně v dnešních dnech 

Ačkoliv došlo k zániku židovské náboženské obce na území Kolína prakticky 

už v roce 1953, židovský kulturní odkaz v polabském městě tím neupadl v úplné 

                                                 

168 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 195. 
169 Tamtéž, s. 196. 
170 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 86. 
171 AŽm, fond: PhDr. Richard Feder, Podklad k projevu k odhalení památníku na novém židovském 

hřbitově v Kolíně 23. 4. 1950. Inv. č. 76. 
172 Tamtéž. 
173 Pejša, Jouza, Jouzová, 2014, s. 86. 
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zapomnění. I když za období totality docházelo k chátrání jak synagogy, tak ulic 

náležících k židovské čtvrti, téměř došlo k rozhodnutí zrušit starý hřbitov a novému byla 

na konci komunistické vlády zbořena obřadní síň a zabrána část pozemku, začala 

se situace po roce 1989 obracet výrazně k lepšímu. Nová vedení kolínské samosprávy 

se k židovskému odkazu začala chovat s citem a zodpovědností, a jak již bylo zmíněno, 

začalo docházet k postupným opravám. Samospráva, s kterou v historii kolínští židé 

nesčetněkrát bojovali, se tak po zániku kolínské židovské obce stala nejdůležitějším 

článkem spravování jejího odkazu. K rekonstrukci synagogy, která byla po letech strádání 

ve špatném stavu, docházelo prakticky již od počátku devadesátých let a v dnešních dnech 

se jedná o jedno z nejhezčích historických míst města, kde se každoročně pořádá velké 

množství kulturních událostí. Starý židovský hřbitov se dočkal obnovy brány a zdi 

v Kmochově ulici a velká většina domů v židovské čtvrti (tedy v ulicích Na Hradbách 

a Karoliny Světlé) se dočkala rekonstrukce. V době kompletování této práce je chystán 

projekt na obnovu Zlaté uličky. 

Kolínská synagoga je také spojena s dalšími židovskými komunitami prostřednictvím 

svítků tór, které původně z místní synagogy pocházejí, ale byly Židovským muzeem 

v Praze po druhé světové válce rozprodány do zahraničí. Nejčastějšími židovskými 

návštěvníky ze zahraničí jsou členové židovské liberální kongregace v Londýně včele 

s rabínem Aaronem Goldsteinem. Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně 

a Státním okresním archivem pořádá město Kolín v bočních lodích často výstavy 

s židovskou tematikou, přičemž lze např. jmenovat tu z roku 2014 „Je zázrak, 

že tu jsme“, která mapovala osudy židovských dětí, jež z okupovaného Protektorátu 

odjely do Dánska. Jižní ochoz je ozdoben stálou výstavou s názvem „Žili tu s námi“, 

která mapuje dějiny kolínských židů během staletí jejich existence. Do synagogy byla 

v roce 2011 navíc nainstalována informační multifunkční obrazovka například s databází 

nového židovského hřbitova s fotografiemi všech náhrobků a jejich umístěním. 

Ve stejném roce došlo i k, již výše uvedenému, převezení lavic z bývalé synagogy 

v Zásmukách. V roce 2016 byl rekonstruován svatostánek arón ha kódeš. V interiéru 

synagogy je v dnešních dnech umístěno k prohlédnutí i kamenné desatero ze Zásmuk, 

přičemž své vlastní jinak kolínská synagoga na typickém místě (na vrcholu hlavního 

průčelí) postrádá. 
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Ve významná výročí jsou pořádány vzpomínkové akce, například odhalení pamětní 

desky na průčelí nové budovy školy v roce 1992 k výročí 50 let od transportů nebo 

koncert sboru kolínského gymnázia v roce 2015. Na tomto koncertě zazněly 

(i za přítomnosti výše zmíněné londýnské delegace) k upomínce 70 let od konce 

holocaustu židovské melodie a bylo vydáno i CD s nimi. V roce 2012 byl obnoven 

tzv.  vinohrad souznění v rámci návaznosti na historickou podobu parkánu za synagogou. 

Tento vinohrad založil kdysi Richard Feder a sám se o něj staral. Kolín se také od roku 

2008 připojil k projektu tzv. kamenů zmizelých („Stolpersteine“), tedy dlažebních 

kamenů se vzpomínkovou destičkou dedikovanou osobě, která zahynula během 

holocaustu. Destičky jsou umísťovány do chodníků u míst posledních bydlišť daných 

osob před deportací do koncentračních táborů. Do roku 2018 bylo takových kamenů 

v centru Kolína umístěno do dlažby celkem 25. Pravidelně se také z iniciativy ředitele 

kolínské knihovny, Mgr. Pavla Kárníka, pořádají brigády na starém židovském hřbitově, 

při kterých je odstraňována náletová zeleň.174 Již tradičně se Kolín připojuje k akci Jom 

ha-šoa (pořádanou Terezínským institutem), během níž jsou veřejně čtena jména obětí 

holocaustu.175 

Židovská kultura ke Kolínu neodmyslitelně patří, obsáhlé dějiny, židovská čtvrť spolu 

s dvěma rozsáhlými hřbitovy, z nichž zůstalo do dnešních dnů mnoho hmotných památek, 

a bohaté dědictví jsou toho jasným dokladem. Je také nezpochybnitelné, že se město 

a jeho obyvatelé k staletí trvajícímu odkazu, který byl v roce 1953 takřka definitivně 

uzavřen, vrací a hýčkají jej. Kulturní akce v synagoze dávají vzpomenout na nádheru 

místní židovské chlouby a hojnost vzpomínkových akcí výstav a brigády pro zvelebení 

starého židovského hřbitova zabezpečují, že kolínské židovství by nemělo být 

zapomenuto. O tom, že se tak neděje, svědčí fakt, že se postupem času vžívá pro město 

přezdívka Jeruzalém na Labi. 

                                                 

174 Pojďte také! Starý židovský hřbitov se zvelebí společnou brigádou in Svoboda.info [online], [vid. 

2018-03-14], dostupné z: http://www.svoboda.info/zpravy/kolin/pojdte-take_stary-zidovsky-hrbitov-se-

zvelebi-spolecnou-brigadou/. 
175 Již počtvrté se v Kolíně uskuteční Jom ha-šoa, veřejné čtení jmen obětí holocaustu in Kolin.cz [online], 

[vid. 2018-04-12], dostupné z: http://www.kolin.cz/jiz-poctvrte-se-v-koline-uskutecni-jom-ha-soa-

verejne-cteni-jmen-obeti-holocaustu 
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3. Obec Přistoupim 

Přistoupim je obec nacházející se v okrese Kolín asi 25 kilometrů západně od tohoto 

okresního města nedaleko Českého Brodu. Obec v současné době čítá cca 500 obyvatel, 

a neřadí se tak mezi velké nebo významné obce.  

 

Mapa 6 – plánek severní části obce Přistoupim s označenými podstatnými židovskými památkami a vpravo nahoře 

poloha obce v rámci západní části okresu Kolín (židovský hřbitov (1), bývalá synagoga, dnes obecní úřad (2), bývalý 

tzv. obecní dům (v němž byla židovská škola) (3), domy patřící k tzv. židovské ulici (4), směr k původnímu 

slovanskému hradišti (5), silnice směrem do Českého Brodu (6), silnice směrem na náves s katolickým kostelem 

sv. Václava (7))176 

První osídlení v prostorách obce je doloženo díky archeologickým průzkumům 

na malém kopci nad současnou Přistoupimí. Právě v těchto prostorách byly odhaleny 

pozůstatky slovanského hradiště (především jeho opevnění) a keramiky. Dle těchto 

nálezů se dá předpokládat, že hradiště svůj největší rozkvět zaznamenalo v průběhu 

9. století.177 Dle pověstí, přičemž většinou vychází z Dalimilovy kroniky, se také v okolí 

tohoto hradiště měl odehrát střet přemyslovského knížete sv. Václava se zličským 

knížetem Radslavem. K samotnému střetu ale údajně nedošlo, protože Radslav uviděl, 

                                                 

176 Mapa České republiky in Mapy.cz [online], [vid. 2018-01-10], dostupné z: www.mapy.cz. 
177 LUTOVSKÝ M.: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 

2001, s. 275. 
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že: „kněz Václav kříž zlatý na čele jmejieše, dva angely s obú stranú jeho.“178 Radslav 

posléze od boje upustil a podvolil se knížeti Václavovi. Vzhledem k tomu, že údajně mělo 

dojít k vyslovení, že Radslav „přistoupí“ na Václavovy podmínky, vžilo se, že název obce 

vznikl právě na základě vyřčeného slovesa o přistoupení. Nicméně s přesností se bohužel 

nedá určit, zda k dané události skutečně došlo zde. Nelze ani přesně říct, zda se části 

v Dalimilově kronice, ze kterých pověsti vychází, vůbec týkají okolí Přistoupimi. Kopec 

nad obcí, kde bylo výše zmíněné hradiště, je dnes nazýván „Malé šance“ a prostor 

samotného hradiště „Svatováclavské šance“. 

První písemnou zmínku o obci nacházíme v listině z padesátých let 12. století (tedy 

poměrně dlouho před vznikem Kolína), která byla potvrzena biskupem Otou. Tato listina 

byla zachována jen v opisu a Přistoupim je v ní zmíněna jako obec, z níž byl rytířem 

Asinem věnován jeden dvůr ostrovskému klášteru sv. Jana.179 

Do období husitských válek byla obec spolu s Českým Brodem, Liblicí a Bylany 

v majetku pražského arcibiskupství. Toto panství se však krátce po prvních husitských 

bouřích rozpadlo a po dobytí Českého Brodu husity (17. dubna 1421) byla obec rozdělena 

mezi několik osob, které si svým způsobem jednotlivé části přisvojily.180  

Během husitských válek a po nich také zmínky o obci, stejně jako o mnohých dalších, 

na čas, kvůli nemožnosti zapisovat události a skutečnosti, mizí. Jak uvádí Vladimír Jakub 

Mrvík v publikaci Dějiny obce Přistoupim do konce 18. století, záznamy o obci 

se objevují až po znovuobnovení Desek zemských po roce 1541.181 V tomto roce byly 

v obci zaznamenány čtyři svobodné dvory, ale také několik poddanských selských 

chalup. Jedna z částí obce byla majetkem černokosteleckého panství Diviše Slavaty 

z Chlumu a Košumberka, který se ale zúčastnil stavovského povstání proti císaři 

Ferdinandu I., a tak mu byl majetek zkonfiskován.182 Dvůr byl císařem poté roku 1558 

věnován svatovítské kapitule, která navíc vlastnila i patronátní právo nad kostelem 

                                                 

178 JIREČKA, J.: Dalimilova kronika [online], Praha 2011, s. 44, [vid. 2018-01-10], dostupné z: 

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/36/98/64/dalimilova_kronika.pdf. 
179 FRIEDRICH, G.: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., s. 155 (listina 154) [online] 

[vid. 2018-01-10], dostupné z: http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2013070001. 
180 MRVÍK V. J.: Dějiny obce Přistoupim do konce 18. století. Český Brod 2010, s. 2. 
181 Tamtéž, s. 2. 
182 Tamtéž, s. 4. 
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sv. Václava a farou. Původně gotický kostel z poloviny 14. století, který se dočkal během 

staletí několika úprav (nejprve renesančních, následně barokních), tak jako jediný v dané 

lokalitě spadal pod římskokatolickou duchovní správu.183 Do období před bitvou na Bílé 

hoře patřila část obce také českobrodskému špitálu, ale za účast města 

na protihabsburském povstání byla zkonfiskována a později (roku 1623) prodána Karlovi 

z Lichtenštejna, který v té době vlastnil i panství černokostelecké.184 Třetí část obce 

patřila právě k již zmíněným svobodným dvorům. Jedním z nejpodstatnějších byl dvůr 

rodu Kubkových. I zde významně zasáhly pobělohorské konfiskace.185 Po mnoha 

tahanicích, ústupcích, soudech a intrikách nakonec obec připadla v roce 1718 vévodkyni 

Marii Terezii Savojské, majitelce černokosteleckého panství.186 Tímto činem tak došlo 

k sjednocení obce a následně k jejímu přičlenění k většímu celku v blízkosti.  

Krátce po roce 1718 se poprvé objevují zmínky o židovské menšině v obci, 

a tak už další všeobecné dějiny obce jako takové pro věc této práce nejsou tolik podstatné, 

proto jsou zmiňovány jen ve zkratce. Po roce 1848 se obec znovu od černokosteleckého 

panství osamostatnila a samostatnosti se těšila až do padesátých let 20. století, kdy došlo 

ke sloučení samospráv menších obcí v okolí Českého Brodu, mezi něž se řadila 

i Přistoupim.187 Po roce 1989 je obec samostatnou jednotkou s vlastním obecním úřadem, 

římskokatolickým kostelem a dobrou dopravní dostupností do Českého Brodu, Kolína 

a Prahy. 

3.1.   Židovská Přistoupim 

První zmínky o židovském osídlení v Přistoupimi se, i vzhledem ke zlomkovitosti 

pramenů o obci, do dnešních dnů nedochovaly. Je známo, že židovské obyvatelstvo žilo 

v Přistoupimi již počátkem 18. století, protože v pramenech je uváděno, že v roce 1724 

se na území Přistoupimi vyskytovaly tři židovské rodiny.188 Dle všeho tyto rodiny obec 

obývaly už nějakou dobu. 

                                                 

183 Mrvík, 2010, s. 4. 
184 Tamtéž, s. 5. 
185 Tamtéž, s. 6. 
186 Tamtéž, s. 21. 
187 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 46. 
188 FIEDLER, J.: Jewish sights of Bohemia and Moravia. Praha 1991, s. 154. 
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Další údaje můžeme čerpat z obecní kroniky. Ta se nenalézá v okresním archivu, 

ale protože do současnosti nebyly popsány všechny listy, je uložena na Obecním úřadě 

v Přistoupimi. Stránky kroniky obce byly sepisovány od roku 1947, prvním autorem byl 

Václav Šmíd a v úvodní části můžeme dohledávat i údaje sahající do 19. století.  

Šmíd uvádí, že v roce 1847 byla založena v obci židovská škola, která poté fungovala 

až do roku 1878.189 Tato škola byla soukromá, vyučovalo se na ní v němčině 

a v padesátých letech 19. století ji navštěvovalo asi 35 dětí (logicky i z okolních obcí).190 

V roce 1866 z tehdejších 562 obyvatel obce bylo 49 židů191 (tedy úctyhodných téměř 9 % 

tamního obyvatelstva).  

Další údaje uvádí Zuzana Miškovská ve studii Židé na Českobrodsku v pramenech 

státního okresního archivu, kde píše, že od roku 1895 docházelo postupně ke schvalování 

stanov židovských obcí. Poté, co Přistoupim zažádala o vyhotovení v češtině (protože 

k němčině se nikdo z tamních nepřihlásil), se pak: „stal starostou židovské náboženské 

obce Hynek Fischel, obchodník z Českého Brodu, místostarostou Ant. Mendl, majitel 

dvora v Břežanech, pokladníkem JUDr. Julius Dux, advokát z Českého Brodu.“192 

Matrikářem a současně rabínem byl v daném období Bohumil Aron, který stejnou funkci 

vykonával i v Úvalech (od roku 1895) a v Kostelci nad Černými lesy (od roku 1904).193 

Kolem roku 1896 se objevil návrh na stavbu synagogy v Českém Brodě, jelikož velká 

část osob náležících k přistoupimské židovské obci byla právě původem z Českého 

Brodu, ale k realizaci nakonec nedošlo.194 

Ještě před začátkem první světové války (v roce 1910195) se rabín přestěhoval 

do Českého Brodu, nicméně sloužil nadále v přistoupimské synagoze. Také židovský 

hřbitov byl dál využíván i pro českobrodské a okolní židy.196 Šmíd v kronice dále zmiňuje 

i významného židovského rodáka Vítězslava Kyšera (on sám jej uvádí jako Kišera197), 

                                                 

189 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 10. 
190 Tamtéž. 
191 Tamtéž. 
192 MIŠKOVSKÁ Z.: Židé na Českobrodsku v pramenech Státního okresního archivu in Archivní prameny 

Kolínska 1992. Kolín 1993, s. 16. 
193 Tamtéž. 
194 Tamtéž, s. 17. 
195 Tamtéž. 
196 OÚ Přistoupim, Koncept k oficiální brožuře/informačnímu letáku obce, nečíslováno. 
197 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 10. 
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syna místního hrobníka198, který za první světové války ve svých dvaceti letech padl 

do zajetí při působení na italské frontě na řece Piavě. Ze zajetí se dostal vstupem 

do československých legií. Sloužil u 31. střeleckého pluku v hodnosti praporčíka.199 

Během prvorepublikového období se z Kyšera stal významný průmyslník. Ve dvacátých 

letech koupil v Přelouči spolu s Josefem Frybou firmu Radiozávody Přelouč – 

J. V. Myslík – Hyršovský a spol., jež vyráběla telegrafní a telefonní přístroje. Firmu ještě 

před ekonomickou krizí prodali německé Siemens-Halske (v té době už pod názvem 

Radio Zenit Přelouč).200 Za druhé světové války působil v odbojové organizaci Obrana 

národa. Za tuto protiněmeckou činnost byl 13. března 1940201 zatčen gestapem. 

a v následujících měsících prošel mnoha českými (Pankrác, Petcshkův palác, Terezín) 

i německými (Bayreuth, Plötzensee) věznicemi. V poslední jmenované byl 

16. června 1943 ve večerních hodinách popraven.202 Prezident Edvard Beneš 

mu následně 8. června 1946 udělil Československý válečný kříž 1939 in memoriam 

„za uznání zásluh, které získal v boji za osvobození republiky.“203 

Židovská menšina pravděpodobně postupně v obci ztrácela na svém vlivu i počtu 

členů, když: „těsně před okupací byly v obci jen tyto židovské rodiny: tříčlenná rodina 

obchodníka Artura Berglera, tříčlenná rodina rolníka a obchodníka Bohumila Kieslera 

a pětičlenná rodina dělníka Lipmana Hellera, který se do obce přistěhoval.“204 Šmíd dále 

uvádí, že rodiny Berglerova a Kieslerova patřily mezi na místní poměry zámožnější.205 

Ve válečném období byli židé perzekuováni i v Přistoupimi, když byly vylepovány 

např. protižidovské vyhlášky. Bohumil Kiesler byl dokonce přepaden. Na trafice byl 

pak po celou dobu okupace nápis „Pryč ze Židy!“.206 Roku 1942 museli všichni židé 

opustit Přistoupim a byli poslání do koncentračních táborů (Šmíd uvádí, že nejvíce 

do Auschwitzu). „Z našich židů vrátil se jen Heller s podlomeným zdravím.“207 Dále 

                                                 

198 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 10. 
199 MIŠKOVSKÁ Z., JOUZA L.: Českoslovenští legionáři okresu Kolín. Kolín 2002, s. 30. 
200 Tamtéž. 
201 Tamtéž. 
202 Tamtéž. 
203 Tamtéž. 
204 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 11. 
205 Tamtéž. 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž. 
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se v kronice píše, že po válce se do Berglerova domu nastěhovaly jeho dvě provdané 

dcery Hana a Hedvika (Hedvika už v té době byla vdovou). Hana Berglerová (provdaná 

Frišmanová) je, spolu se svým manželem Josefem, pohřbena na židovském hřbitově 

v Přistoupimi. Jejich těla jsou jedna z posledních uložených zde. Hana a Hedvika po válce 

znovu otevřely otcův původní obchod. Kieslerovo hospodářství zdědil jeho bratr Karel, 

který jej rozprodal.208  

Dne 25. ledna 1945 dostal z hejtmanství starosta obce rozkaz, aby dal na židovském 

hřbitově vykopat velkou šachtu o rozměrech 6x 2,5x 2,2 metru, do které bylo pohřbeno 

8 těl vězňů z transportu z Auschwitzu. Tito vězni buď po cestě umrzli, zemřeli vysílením, 

nebo byli zastřeleni za pokus o útěk. Dle Šmída to mělo být sedm mužů a jedna žena.209 

V některých dokumentech, které jsou dostupné na obecním úřadě, je ovšem uváděno, 

že se mělo jednat o 8 žen, ale zdroj těchto informací není přesně znám. 

Po skončení druhé světové války už židovská obec v Přistoupimi nebyla obnovena, 

k dalším modlitbám v synagoze nedošlo, židé se snažili konsolidovat alespoň ve větších 

městech, a tak synagoga doznala dehonestujícího osudu a židovské dějiny se v obci 

na dlouhá léta uzavřely. 

3.2.   Hmotné památky židovské kultury v obci Přistoupim  

Ačkoliv zápisy o historii židovské komunity v obci Přistoupim nalézáme 

v pramenech a literatuře ve velmi zkratkovité podobě, hmotných památek po židovské 

menšině v obci zůstalo poměrně dost. Jednoznačně nejdůležitějším se už při pohledu 

na mapu obce jeví židovský hřbitov (s rozlohou 3999 m2)210, podstatnou úlohu ale hraje 

také bývalá synagoga. I přesto, že v obci od roku 1866 počet osob židovského původu 

víceméně neustále klesal, význam památek odpovídá tomu, co již bylo výše zmíněno – 

totiž, že synagoga i hřbitov bez pochyby sloužily i osobám z nejbližšího okolí, tedy 

ať už města Českého Brodu, či přilehlých vsí.  

                                                 

208 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 11. 
209 Tamtéž, s. 12. 
210 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 336. 
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3.2.1.  Židovská ulice 

Přibližně 400 m od vjezdu do obce po hlavní silnici od Českého Brodu nalezneme 

po levé straně stále patrnou židovskou ulici v Přistoupimi. Židovská ulice je ale vcelku 

nepřesné označení, neboť se zaprvé rozprostírá pouze po jedné straně silnice, navíc 

tak nikdy oficiálně nazvána nebyla. K této tzv. židovské ulici náležely stavby 

se současnými čísly popisnými 47, 80 (synagoga, dnes obecní úřad), 12, 73, 74, 75 a 76 

(řazeno postupně od vjezdu od Českého Brodu směrem k návsi obce). Ve většině případů 

si domky zachovávají dokonce svůj původní nízkopodlažní charakter a stále slouží 

obytným účelům. Výjimku v tomto delší dobu tvořil dům č. p. 12 z těsného sousedství 

synagogy, který byl v roce 1949 prodán spolu s ní místnímu národnímu výboru, a v němž 

poté bylo provozováno po léta skladiště. V pozdějších letech byl ale dům prodán 

soukromému majiteli. nyní i tento slouží obytným účelům. Domy č. p. 73 a 74 byly 

na počátku desátých let 21. století zbourány. V době výzkumu na místě původního 

č. p. 73 byl již postaven nový dům s podkrovím, který však výškově nijak ostatní stavby 

nepřevyšoval a nový dům č. p. 74 byl ve výstavbě. 

3.2.2.  Obecní dům (dnešní č. p. 47) 

Bývalý tzv. obecní dům je patrová stavba stojící v blízkosti židovského hřbitova. Tato 

stavba sloužila mezi lety 1847 a 1878211 jako židovská škola. Před otevřením synagogy 

byl obecní dům užíván také jako modlitebna.212 Od padesátých let 20. století je dům 

v soukromém vlastnictví a slouží ryze obytným účelům.213 

3.2.3.  Synagoga 

Židovská synagoga byla v obci postavena v roce 1842214. Od počátku měla tato 

jednolodní patrová stavba zřetelné novorománské prvky.215 Jelikož v sousedním Českém 

Brodě ani okolních obcích synagogy vystavěny nebyly, sloužila tato i pro tamní židovské 

obyvatele (stejně jako místní hřbitov). Budova byla k svým původním účelům užívána 

                                                 

211 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 10. 
212 OÚ Přistoupim, Koncept k oficiální brožuře/informačnímu letáku obce, nečíslováno. 
213 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 336. 
214 Tamtéž. 
215 Tamtéž. 
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do začátku druhé světové války. Ačkoliv stavbu po válce postihl nevalný osud, charakter 

synagogy je z exteriéru patrný do dnešních dnů. 

Po skončení války, kdy přistoupimská židovská obec nebyla obnovena a synagoga 

zůstávala nevyužita, bylo v roce 1949 rozhodnuto majiteli budovy – tedy Židovskou 

náboženskou obcí v Praze – o prodeji synagogy a přilehlého domu místnímu národnímu 

výboru.216 V kronice se píše: „Po několika měsíčním jednání s Židovskou náboženskou 

obcí v Praze schválila rada MNV koupi Židovské synagogy i s přilehlým domkem 

č. p. 12.“217 K podpisům smlouvy došlo v srpnu a září 1949.218  

Prodejem synagogy komunistickému vedení Místního národního výboru 

v Přistoupimi začala její postupná dehonestace, když ještě téhož roku bylo rozhodnuto, 

že místní Jednotné zemědělské družstvo si může přízemní část přebudovat na prádelnu. 

V patře byly vybudovány místnosti pro úřadovnu místního národního výboru, knihovnu 

a společenskou místnost.219 Původní prostor synagogy byl tak rozčleněn zdmi a charakter 

synagogy už do dnešních dní uvnitř stavby takřka není patrný. 

Budova sloužila národnímu výboru až do Sametové revoluce, ačkoliv obec pozbyla 

ve druhé polovině 20. století samosprávy. Po transformaci výborů na obecní úřady 

po roce 1989, zůstala budova na základě platné smlouvy z roku 1949 v majetku obce. 

Po obnovení obecní samosprávy bylo v roce 1991220 rozhodnuto o přestavbě interiéru. 

Na již nečíslovaných stránkách kroniky se dočítáme, že namísto původní prádelny 

a mandlovny v přízemí byla umístěna knihovna, jejíž místo v patře zaujaly kanceláře 

obecního úřadu. Z dlouholetých kanceláří pak nechalo tehdejší vedení vybudovat 

zasedací místnost221, která do dnešních dnů slouží i jako místnost pro konání např. vítání 

občánků apod.  

Obrovským paradoxem je v budově, která ještě před 80 lety sloužila k židovským 

modlitbám, rozhodně do očí bijící Madona. Originál sochy z roku 1780 z červeného 

                                                 

216 OÚ Přistoupim, Smlouva trhová o prodeji židovské modlitebny a přilehlého domu č. p. 12, list 1. 
217 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 72. 
218 OÚ Přistoupim, Smlouva trhová o prodeji židovské modlitebny a přilehlého domu č. p. 12, list 4. 
219 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, s. 73. 
220 OÚ Přistoupim, Kronika obce Přistoupimi, nečíslováno – kapitola 1991. 
221 Tamtéž. 
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pískovce222, která ještě na počátku 21. století stála na návsi, je umístěn ve výklenku 

nad schodištěm do prvního poschodí. Nedostatek možných úložných a zároveň 

reprezentativních prostor vedl vedení obce k tomuto kroku, který s historií logicky 

nekoresponduje, nicméně originál sochy, který již vlivy počasí značně trpěl, ochrání. 

Na první pohled židovskou minulost stavby připomínají velké kamenné desky 

desatera na vrcholu průčelí budovy, které, jak práce uvádí, i kolínské synagoze chybí. 

Další připomínkou židovské minulosti stavby je poměrně nový prvek – pamětní deska 

přistoupimským obětem druhé světové války. 

Budova obecního úřadu byla na počátku desátých let 21. století rekonstruována 

a do té doby zelená barva fasády byla zaměněna za současné odstíny oranžové. 

3.2.4.  Židovský hřbitov 

Židovský hřbitov v Přistoupimi byl údajně založen už roku 1713223, kdy měl být židy 

zakoupen pozemek pro zřízení hřbitova od Václava Vratislava Dohalského. Jak bylo výše 

uvedeno, na ploše hřbitova byli pohřbíváni nejen židovští obyvatelé z Přistoupimi, 

ale i z nedalekého Českého Brodu, okolních vsí, ale dokonce i z Prahy.224 Rozloha 

hřbitova se tak rozšiřovala a počet náhrobků se pohybuje kolem šesti set. Mnoho z nich 

se dá považovat za vzory barokních, případně klasicistních náhrobků.225  

Na hřbitově by mělo být pohřbeno téměř 800 osob.226 Jak dokládá studium přímo 

na místě, ještě v nedávné době byl hřbitov k pohřbení ostatků využit (již výše zmíněná 

dcera válku nepřeživšího obchodníka Berglera, Hana Frišmanová (roz. Berglerová), 

zde byla pohřbena v roce 2000). V bezprostřední blízkosti vstupní branky na hřbitov 

se nachází již uvedený, avšak nijak označený, hromadný hrob obětí z transportu z konce 

druhé světové války. 

                                                 

222 OÚ Přistoupim, Koncept k oficiální brožuře/informačnímu letáku obce, nečíslováno. 
223 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 336. 
224 Miškovská, 1993, s. 17. 
225 Rozkošná, Jakubec, 2004, s. 336. 
226 Miškovská, 1993, s. 17. 
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3.3.   Židovské dědictví v Přistoupimi v dnešních dnech 

Bylo již uvedeno, že po druhé světové válce k obnovení místní židovské náboženské 

obce nedošlo. Dvacáté století židovské dědictví v obci poznamenalo zrušením synagogy, 

jejíž přestavbou na prádelnu, knihovnu či kanceláře místního národního výboru byla 

budova výrazně dehonestována a židovský hřbitov v dané době zarůstal pod nánosy 

břečťanu a dalších popínavých rostlin. Ač se tedy může zdát, že po druhé světové válce, 

kdy židé z Přistoupimi téměř vymizeli, začaly mizet v nenávratnu během komunistické 

vlády i památky hmotné povahy na tamní menšinu, není tomu tak úplně. Překvapivě 

už v sedmdesátých letech totiž došlo k jistým zásahům na židovském hřbitově. Mnoho 

zničených a povalených náhrobků bylo opraveno, postaveno a velká část popínavé zeleně 

byla odstraněna. Po dvou desetiletích bylo práce nutno opakovat, a po roce 1990 byl 

tak hřbitov uveden do současné přijatelné podoby. Protože se však nevyhnul útoku 

vandalů, v dnešních dnech je uzamčen a plně spravován obecním úřadem. 

Všudypřítomná náletová zeleň však stále způsobuje, že mnoho náhrobků není plně 

viditelných, taktéž přístupnost některých částí hřbitova není ideální. Co se týče staveb 

v tzv. židovské ulici, již bylo zmíněno, že jsou v soukromých rukou a prostřednictvím 

svých současných majitelů jsou opravovány (nebo v některých případech přestavovány). 

Jak poznamenala starostka obce, rozpočet Přistoupimi bohužel není natolik pružný, 

aby bylo možné památky spravovat v takové míře, jakou by si zasloužily, což dokládá 

i Madona uložená v bývalé synagoze. 

Tato budova si šrámy způsobené přestavbou vnitřních prostor ponese 

už pravděpodobně navěky, nicméně její původní účel v průčelí, kromě původního 

kamenného desatera, dává znát také nově od září 2017 zmíněná pamětní deska, 

jež připomíná přistoupimské židovské oběti druhé světové války. Na desce je jmenováno 

15 osob, které nepřežily hrůzy holocaustu. Deska byla vytvořena z iniciativy místní 

občanky Barbory Veselé, která je také autorkou výtvarného zpracování.227 Projekt 

vytvoření a odhalení si vzal na starost spolek oPŘIse z.s. „v němž se spolčili občané 

usilující o ochranu a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví obce 

                                                 

227 Činnost a projekty spolku oPŘIse z. s. [online], [vid. 2018-01-11], dostupné z: 

http://oprisepristoupim.cz/?page_id=85. 
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Přistoupim a o ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.“228 Na vytvoření pamětní 

desky spolek sehnal finanční prostředky díky sponzorům, grantu a za přispění obecního 

úřadu. Fakt, že pamětní deska byla prvním projektem spolku, svědčí o tom, že místní jsou 

si vědomi, že židé tvořili nedílnou součást minulosti obce a cítí lítost nad jejich hrůzným 

osudem během druhé světové války. Židovské hmotné památky, ať už v pozměněné 

podobě (synagoga, stavby v tzv. židovské ulici), nebo zachovalém stavu (židovský 

hřbitov) plně připomínají, že židovská menšina v Přistoupimi měla po několik staletí 

pevné místo, tvořila nedílnou součást obce a zanechala po sobě citelnou stopu.  

                                                 

228 Stanovy spolku oPŘISe, z. s [online], s. 1, [vid. 2018-01-11], dostupné z: //oprisepristoupim.cz/wp-

content/uploads/2016/05/stanovy_oPRISe.pdf. 
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4. Město Zásmuky 

Město Zásmuky se nachází přibližně 25 km jihovýchodně od okresního města Kolín. 

Rozlohou se řadí spíše mezi menší města s nevelkým významem a necelými 

2000 obyvateli. Ačkoliv jsou z lokalit vytipovaných pro tuto práci Zásmuky s židovskou 

menšinou spojeny nejméně, rozvoj v 19. století a s ním související stavba synagogy nárok 

města na kapitolu v této práci beze sporu potvrzují. 

 

Mapa 7 – plánek jižní části města Zásmuky s označenými židovskými památkami – bývalou synagogou (1) a 

židovskými domy (2) v dnešní Nerudově ulici a dále městským zámkem (3), vpravo nahoře pak poloha města v rámci 

okresu Kolína229 

Dle archeologických nálezů (nástroje z mladší doby kamenné) lze první osídlení 

lokality dokázat někdy v období mezi roky 2500-1700 př. n. l.230 Vzhledem k faktu, 

že se město nachází nedaleko Kouřimi, kde měli v počátcích českých dějin sídlo Zličané, 

i prostor Zásmuk spadal pod jejich vládu. V místech, kde se dnes město rozkládá, 

původně byly dvě nezávislé osady, které se postupem času spojily a obklopily panský 

dvorec.231 Někdy kolem roku 1350 vznikla na místě zmíněného dvorce gotická tvrz, 

z které okolí ovládali Zásmučtí ze Zásmuk. Pozůstatky této tvrzi jsou patrné ve sklepení 

dnešního zámku.232 Co se týče zmíněných Zásmuckých, o významu rodu svědčí i to, 

                                                 

229 Mapa České republiky in Mapy.cz [online], [vid. 2018-01-10], dostupné z: www.mapy.cz. 
230 HOZNAUREOVÁ L.: Historie Zásmuk. Zásmuky 2009, s. 12. 
231 Tamtéž, s. 11. 
232 Tamtéž, s. 13. 
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že se jejich zástupci – Prokop a Bernard – zúčastnili čáslavského sněmu v roce 1440.233 

Rod Zásmuckých z dokumentu mizí po roce 1853, přičemž už dávno předtím 

(v 15. století) jeho význam prakticky vymizel a panství v Zásmukách a okolí připadlo 

pod rod Vchynských.234 

V 16. století se objevují zprávy o vlastnictví místního panství Pány z Říčan, za jejichž 

vládnutí došlo z pokynu Adama z Říčan k přestavbě tvrze na renesanční zámek. Stejným 

mužem byly Zásmuky následně povýšeny v roce 1542 na městys.235 Období třicetileté 

války ovlivnilo i zdejší dění, když byly Zásmuky (podobně jako další obce) násilně 

rekatolizovány. V letech 1626, 1627, 1631 a 1680236 navíc docházelo na Kouřimsku 

k rebeliím, které však byly potlačeny a jejich vůdci popraveni. Prudký pokles 

demografické křivky, zapříčiněný válečnými událostmi, morovými ranami a dalšími 

negativními vlivy, poznamenal i Zásmuky, kde v této době zbylo pouhých osm sedláků 

a devět chalupníků.237 

Po období, ve kterém vlastnila prakticky veškerý majetek církev, přešly Zásmuky 

v roce 1637, ve značně zbědovaném stavu, do vlastnictví Šternberků.238 Krátce 

po převzetí lokality nechal Adolf Vratislav, hlava rodu, místní zámek nákladně 

zrekonstruovat a přestavět v barokním stylu.239 V tomto období Zásmuky zaznamenaly 

velký rozvoj související se stavbami domů, nebo i rozšířením kostela a fary, která byla 

v nové podobě obnovena po velkém požáru v roce 1750.240 Po bitvě u Kolína bylo 

do Zásmuk převezeno mnoho raněných k ošetření v místním františkánském klášteře.241 

Z barokního období pochází mnoho dnešních hmotných památek (sochy, stavby apod.), 

které se ve městě nachází. Město dále procházelo vcelku standardním vývojem, vznikl 

v něm cukrovar, později transformovaný na lihovar242, a Šternberkové dokonce vařili 

v místě i pivo. K zámku byla v 19. století připojena ještě obora. V revolučním roce 1848 

                                                 

233 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 2. 
234 Tamtéž. s. 6. 
235 Hoznauerová, 2009, s. 14. 
236 Tamtéž, s. 21-22. 
237 Tamtéž, s. 22. 
238 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 9. 
239 Hoznauerová, 2009, s. 28. 
240 Tamtéž, s. 44. 
241 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 12. 
242 Hoznauerová, 2009, s. 95. 
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se v Zásmukách narodil místní nejvýznamnější rodák, kapelník František Kmoch, 

na jehož počest je v Kolíně každoročně pořádán festival dechové hudby Kmochův Kolín. 

Dalším významným rodákem byl obrozenecký básník Milota Zdirad Polák. 

Jako nejvýznamnější události počátku 20. století jsou v pamětní knize uváděny dvě krátké 

návštěvy prezidenta T. G. Masaryka.243 

Dnešní Zásmuky se díky své výhodné poloze nedaleko okresního města a dobré 

obslužnosti rozrůstají o novostavby, díky čemuž tomu narůstá počet obyvatel. Dochází 

k postupné rekonstrukci chlouby místních, tedy zámku a přilehlého areálu. 

4.1.   Židovské Zásmuky 

První ucelené údaje o obyvatelstvu na Zásmucku po třicetileté válce jsou 

zaznamenány díky Berní rule z roku 1654244, kde však o židovském obyvatelstvu nejsou 

uvedeny žádné údaje. První zmínka o židovském osídlení se objevuje o něco později, 

když měl místní žid v roce 1662 spor s tehdy již velmi početnou kolínskou obcí.245 

Dle zápisů v Městské knize zásmucké kromě tehdejších padesáti osmi domů stála 

v Zásmukách roku 1750 i židovna246, v které pobýval a vlastnil ji (kromě dalších 

nemovitostí jakými byla třeba koželužna) Abrahám Fuks. 247 V tomto období se uvádí 

v Zásmukách tři židovské rodiny bydlící v domě na náměstí již po období sto let, 

což jen dokládá zmíněné židovské osídlení po třicetileté válce.248 

Na konci 18. století se dokumenty zmiňují o synu uvedeného Abraháma Fukse249, 

který zůstal Zásmukám věrný, ročně platil z vinopalny a koželužny 400 zlatých.250 

Zmínky jsou také o Jakobu Hermanu Saudkovi, který dle všeho bydlel v domku 

u židovské školy, byl tedy učitelem, ale zároveň kantorem, který vedl modlitby.251 

Skutečnost, že se v Zásmukách vyučovalo, a byly zde vedeny i modlitby, dokládá, 

že místní spolek (obcí se nikdy místní komunita nenazývala), ač nevelký, měl svou 

                                                 

243 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 61. 
244 Hoznauerová, 2009, s. 22. 
245 Tamtéž, s. 192. 
246 Tamtéž, s. 72. 
247 Tamtéž, s. 192. 
248 Tamtéž. 
249 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 17. 
250 Tamtéž. 
251 Hoznauerová, 2009, s. 192. 
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samostatnost. Překvapivě se však daří stanovy spolku a informace o konaných schůzích 

datovat až k roku 1886.252 Co místní židé postrádali, byl prostor židovského hřbitova. 

K pohřbívání místních židů tak docházelo na katolickém hřbitově v nedaleké Kouřimi, 

kde byl pro židy vyhrazen zvláštní prostor v koutě u zdi. Že se místní židé zabývali 

koželužstvím, dokládá i Markus Patzovsky, který jako další po Saudkovi a Fuksovi 

v tomto oboru pracoval. Někteří místní židé (Johann Wenzl Krziz a Liped Lichterbergin 

Witik) dokonce pracovali přímo na dvoře šternberských vládců místního panství.253 

Od roku 1820 byl zásmuckým občanem i Zachariáš Illový, který zde podnikal se střižním 

zbožím a v jeho živnosti pak pokračovala i další generace rodiny.254 

Až ve druhé polovině 19. století (v roce 1877255) se místní židé rozhodli postavit 

synagogu. Přesnou dataci bohužel nelze v dnešních dnech určit – knihy se zápisy 

o jednáních místní samosprávy se zachovaly až od podzimu 1877256, mezi roky 1874-

77257 jsou pak údaje naprosto torzovité. Jak bylo ale již uvedeno, místní židovský spolek 

dle všeho vznikl až po stavbě synagogy, a tak se dá předpokládat, že stavba vznikla 

z popudu některého z místních zámožnějších židů. Chtělo by se říci, že se nejednalo 

o zrovna promyšlený tah, neboť místní židovská komunita nečítala tak velké množství 

členů a tento počet navíc spíš stagnoval, navíc v nedávné době předtím už na Kouřimsku 

jedna synagoga otevřena byla, a sice v Plaňanech (přibližně 13 kilometrů vzdálených 

od Zásmuk), a tak se nedal čekat ani velký příliv židů z okolních obcí, ale nejednalo 

se o nic neobvyklého – v dané době byli zámožní židé schopni synagogy stavět 

i ve dvorech svých statků.  

V roce 1890 bylo při sčítání lidu vedeno v Zásmukách 34 židů.258 Již bylo uvedeno, 

že organizovanou skupinu židů v Zásmukách máme doloženou k roku 1886, kdy byly 

schváleny stanovy izraelského spolku. Mezi jeho členy je uváděno sedmnáct osob, 

                                                 

252 SOkA Kolín, fond: Okresní úřad I. Kolín. Stanovy izraelského spolku v Zásmukách schválené roku 1896 

(v němčině), inv. č. 696, sign. 8/5/361. 
253 Hoznauerová, 2009, s. 192. 
254 Tamtéž. 
255 Hoznauerová, 2009, s. 192. 
256 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Zápisy jednání městské rady 1877-96, inv. č. 3. 
257 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Zápisy jednání městské rady 1874-77, inv. č. 2. 
258 Hoznauerová, 2009, s. 104. 
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přičemž přímo ze Zásmuk jich bylo devět.259 Známa jsou také jména některých předsedů, 

když víme, že v roce 1889 jím byl Leopold Roth a v roce 1895 následník výše uvedeného 

Zachariáše Illového, Leopold.260  

Na počátku 20. století byla místní synagoga spravována Ferdinandem Holzerem261, 

ale počet členů obce už tehdy výrazně klesal a za jeho služby místní židovský spolek 

zanikl. V roce 1921 je v pamětní knize uváděno již jen sedm osob vyznávajících 

judaismus262, Hoznauerová však uvádí devět osob.263 Ve dvacátých letech 20. století 

navíc začala jakási krize vesnického židovství, protože docházelo ke stěhování židů 

za lepšími obchodními podmínkami do měst. V dané době zanikla synagoga v Plaňanech, 

když byla prodána Církvi československé husitské. Definitivní tečku za nevelkými 

židovskými dějinami v Zásmukách učinil holocaust, když poslední místní židé (Karel 

Stránský s manželkou Aloisií, jejich dcera Hermína s dítětem, Karel Hoffman, Sabina 

Pačesová-Gottliebová a Otilie Pacovská) všichni zahynuli v koncentračních táborech.264   

4.2. Hmotné památky židovské kultury v Zásmukách 

Z výše uvedeného vyplývá, že židovství v Zásmukách nemělo takový prostor jako 

v Kolíně nebo Přistoupimi, nicméně jistý význam zde židé měli, a tak vznikla stavba 

jednoduché synagogy, jejíž dějiny byly ve 20. a následně na počátku 21. století úzce 

propojeny s Kolínem, svým původním vzhledem pak překvapivě i s Přistoupimí. 

4.2.1.  Židovská ulice 

Na rozdíl od Přistoupimi, a především Kolína, se nejednalo v případě Zásmuk o ulici 

osídlenou čistě židovským obyvatelstvem. V Zásmukách docházelo k značnějšímu 

mísení židů s občany křesťanskými, což dokládá i dědičná država domu na náměstí 

zmiňovaná v polovině 18. století. I přes výše uvedené, se židovské rodiny, především 

v 19. století, usazovaly do ulice Ratajské (dnešní Nerudovy), kde vznikly pro jejich 

                                                 

259 SOkA Kolín, fond: Okresní úřad I. Kolín. Seznam členů izraelského spolku v Zásmukách, inv. č. 696, 

sign. 8/5/361. 
260 Tamtéž. 
261 Hoznauerová, 2009, s.194. 
262 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Pamětní kniha města Zásmuky, bez inv. čísla, s. 65. 
263 Hoznauerová, 2009, s 194. 
264 Databáze obětí holocaustu [online], [vid. 2018-03-01], dostupné z: https://www.holocaust.cz/databaze-

obeti/. 
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potřeby vesměs přízemní stavby. Tyto stavby si, i přes nesčetný počet úprav a přestaveb, 

zachovávají svůj původní charakter dodnes. 

4.2.2.  Synagoga 

Místní synagoga byla postavena na jednom ze dvou sousedních pozemků 

zakoupených roku 1877265 a nacházejících se v tehdy Ratajské ulici pod zásmuckým 

zámkem, kde už v té době stály domy mnoha místních židovských rodin. Jednoduchá 

jednolodní synagoga s ženským ochozem v západní části stavby nad vstupem nesměla 

mít vzhledem k nařízením žádné věže, takže věžička na dnešní podobě stavby není 

původní. V období, kdy synagoga sloužila židovskému obyvatelstvu, byly na vrcholu 

průčelí desky kamenného desatera, pro stavby synagogálního typu typické. Původní 

vzhled exteriéru až nápadně připomíná synagogu přistoupimskou. 

Synagoga svému účelu sloužila do roku 1938, kdy kolínská židovská obec včele 

s rabínem Federem, pod kterou místní spolek připadl po mezidobí pod správou kouřimské 

obce, rozhodla o prodeji již spoře užívané budovy za 15 tisíc korun.266 Novým majitelem 

se stala Církev českobratrská evangelická, která okamžitě začala s úpravami budovy. 

Byla přistavěna ona zmíněná věžička, kamenné desatero bylo z vrcholku průčelí sejmuto 

a zabudováno jako upomínka původního účelu budovy do exteriéru severní zdi. Interiér 

synagogy byl poté také upraven pro potřeby nového majitele. Původní arón ha kódeš byl 

pochopitelně z prostor odstraněn a nahradil jej kalich umístěný do jednoduchého 

výklenku ve zdi. Doklady o tom, zda lavice, které později byly přesunuty do Kolína, byly 

původní, nebo až evangelické bohužel chybí. K předání upravené stavby došlo 

již za období Protektorátu Čechy a Morava 6. července 1939 za osobní účasti rabína 

Federa.267 Místní zastupitelstvo tehdy povolilo pro slavnost umístit po obci stánky268 

a z předávání se tak navzdory neveselé situaci v Protektorátu stala velká událost. 

Bývalá synagoga byla k účelům druhého majitele užívána po dobu 71 let, tedy 

pravděpodobně jen o několik let déle než původními majiteli. Místní sbor byl v roce 2010 

                                                 

265 Hoznauerová, 2009, s. 192. 
266 Hoznauerová, 2009, s. 194. 
267 Tamtéž, s. 195. 
268 SOkA Kolín, fond: Archiv města Zásmuky. Zápisy schůzí rady města mezi roky 1936-1940, inv. č. 10 
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zrušen269 a budova byla prodána soukromému zájemci. Současnou majitelkou je 

JUDr. Veronika Burketová270 a budova není přístupná veřejnosti. 

4.3.   Židovské dědictví v Zásmukách v dnešních dnech 

Zásmucká židovská komunita zanikla během druhé světové války, ačkoliv 

do ní vstupovala již ve značně okleštěném stavu – v obci se nacházelo už jen minimum 

židovských obyvatel a synagoga byla ve vlastnictví evangelické církve. Právě přestavená 

budova bývalé synagogy byla po dlouhá léta vlastně jedinou připomínkou nevelké 

židovské historie v Zásmukách. V roce 2010, po rozhodnutí zrušit místní sbor a prodat 

budovu soukromému vlastníku, započala jednání o novém využití vybavení (především 

lavic) a přemístění kamenného desatera po jeho vyjmutí ze severní zdi. Na základě dohod 

došlo k přesunu lavic do prostor kolínské synagogy, kde se z původních zachovalo 

jen minimum. Kamenné desatero bylo po vyjmutí ze zdi přesunuto také do Kolína 

a umístěno v rámci výstavy „Žili tu s námi“ na jižní ochoz místní synagogy.  

Co se týče budovy bývalé synagogy a židovského odkazu v Zásmukách, dá se říct, 

že se ani jedno nenachází v dobrém stavu. Budova má sice díky předchozímu majiteli, 

evangelické církvi, interiér dle všeho v poměrně uspokojivém stavu, avšak ten je nyní 

prázdný a nepřístupný (i proto bohužel nejsou k dispozici aktuální fotografické snímky) 

a stav exteriéru (tedy fasády) se s postupujícími léty zhoršuje. Omítka opadává ve stále 

větších kusech, zahrada zarůstá více a více a po kamenném desateru zůstává ve zdi díra 

naznačující jeho umístění před přesunem. Chtělo by se říct, že odkaz židovství ze Zásmuk 

žije jen díky deskám desatera (a možná lavicím) alespoň v Kolíně. 

                                                 

269 HOZNAUEROVÁ L.: Historie Zásmuk: Pokračování. Zásmuky 2012, s. 156. 
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Závěr 

Závěrem této práce lze v jistých ohledech srovnat jednotlivé lokality nejen 

co do historických souvislostí, které je ovlivňovaly, ale především z hlediska bohatosti 

pamětí míst a současných vztahů k nim. 

Kolínská židovská komunita, která dlouhá léta zastávala po Praze post druhé největší 

v Čechách, po sobě v královském městě zanechala rozsáhlé dědictví. Jen zápisy 

v kronikách, listinách a dokumentech města jsou prolnuty nitkou zmínek o židovské 

menšině, která si všeobecné spolu s českými židy během staletí existence zažila mnohé 

vzestupy i pády. Během přibližně sedmi set let, kdy se dějiny židů v Kolíně prolínaly 

s křesťanským obyvatelstvem prostřednictvím Židovské ulice, v které pobývali, 

a v některých dobách byli dokonce uzavřeni, si židé zažili útrapy spojené s nuceným 

vystěhováním za vlády prvních Habsburků, morovými ranami a nesčetným množstvím 

ničivých požárů, ale také období rozkvětu v dobách, které jim přály, a sice především 

v 19. století a na počátku století minulého v souvislosti se zrovnoprávněním, 

resp. se vznikem Československa.  

Původní poloha místní Židovské ulice v bezprostřední blízkosti středověkých hradeb 

se za léta existence prakticky nezměnila (pouze došlo k jejímu rozšíření skupováním 

dalších domů), ačkoliv hradby časem zmizely a nahradila je nová zástavba rozšiřujícího 

se města. Právě umístění v srdci Kolína přálo židovské menšině ve svobodnějších dobách, 

kdy si mohli pronajímat obchody i na centrálním kolínském náměstí (dnes Karlovo 

náměstí), a i to přispívalo rozvoji komunity, která v dobách největšího rozkvětu měla 

své vlastní členy v městské samosprávě, a výrazně tak mohla ovlivňovat chod města. 

Z úst mnoha kolínských obyvatel je v dnešních dnech často slyšet, že kolínští židé byli 

křesťanskými spoluobyvateli přijímáni kladně a ctěni, avšak je nutné vzpomenout spory 

s místní křesťanskou samosprávou na počátku novověku, kdy za židy stáli šlechtici 

obývající místní zámek, nebo ozbrojené výboje proti židům, o kterých se sice často nedá 

doslovně mluvit jako o velkých a závažných střetech a pogromech, nicméně se udály 

a nelze je opomíjet. Kolínská židovská čtvrť byla v období morových epidemií 

opakovaně uzavírána a mnoho židovských občanů za nemožnost opustit ghetto 

(v takových dobách se tak jistě dá nazývat) zaplatilo životem. Také již zmíněné výtržnosti 
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vůči židovským obchodům se v Kolíně nejednou opakovaly (práce se zmiňuje například 

o náznaku pogromu v devadesátých letech 19. století).  

Definitivní tečku za rozsáhlou historií kolínské židovské obce však, stejně jako 

v dalších městech a obcích, učinila druhá světová válka a s ní spojený holocaust. 

Z početné komunity se do Kolína po roce 1945 vrátilo pouhých 69 osob.271 I přes velkou 

snahu přeživšího rabína Richarda Federa, který v koncentračních táborech ztratil celou 

rodinu a je pravděpodobně nejvýznamnější osobností českého židovské menšiny 

v kritickém 20. byly století (minimálně jeho části následující po druhé světové válce), 

se kolínskou židovskou obec nepodařilo navrátit tam, kde její osudy byly válkou 

přerušeny. S jeho přesunem do Brna v roce 1953 můžeme hovořit o tom, že kolínská 

židovská náboženská obec prakticky definitivně zanikla. Ani tak před válkou početná 

komunita kritická třicátá a čtyřicátá léta 20. století neustála. 

Dlouhá historie židovského osídlení Kolína se však logicky promítla i na poli 

hmotných památek, které jsou součástí kulturního dědictví po již zaniklé komunitě. Jedna 

z nejstarších českých synagog, která v Kolíně vznikla na místě dřevěné modlitebny 

už v 17. století, je jedním z největších dochovaných skvostů tohoto typu v Čechách. Další 

nesmírně vzácnou památkou, která po židech v bezprostřední blízkosti jejich čtvrti 

zůstala, je starý židovský hřbitov s náhrobky staršími i více než 500 let a dobou vzniku 

na počátku 14. století, řadící tuto funerální památku v židovské kultuře u nás hned 

za pražský Starý židovský hřbitov.  

Židovskou čtvrt, do dnešních dnů se nacházející stále na stejném místě jako při jejím 

vzniku, výrazně ovlivňoval v průběhu století nedostatek místa, řešený rozprodáváním 

částí domů a jejich různým propojováním, zastavováním nepoužívaných dvorů 

a zbývajících volných prostranství v ulici, kvůli čemuž například zmizela v 19. století 

synagoga ve vnitrobloku za novou budovou židovské školy. Výrazně do tváře Židovské 

ulice (v té době již dvojice na sebe kolmých ulic Karoliny Světlé a Na Hradbách) zasáhl 

počátek 20. století, kdy došlo k transformaci jižní strany ulice Karoliny Světlé. Vybourání 

původní zástavby, prodloužení ulice Na Hradbách s průchodem do nynější ulice 

Politických vězňů a budování novostaveb, které s původním charakterem ulice 
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nekorespondují, místní čtvrť proměnily. Zbývající židovskou zástavbu však i přes léta 

chátrání za období komunistické vlády nepoznamenala žádná další výraznější snaha 

o modernizaci. I přes jednání o zrušení starého židovského hřbitova na konci čtyřicátých 

let 20. století, které naštěstí dopadlo ve prospěch zachování, funerální dědictví židovské 

komunity nakonec stejně utrpělo, neboť na konci osmdesátých let minulého století bylo 

rozhodnuto o zbourání obřadní síně a modlitebny při novém židovském hřbitově 

na zálabské straně Kolína. To bylo však poslední rozhodnutí, které rozporovalo 

se zachováním židovského odkazu ve městě.  

Po roce 1989 se o židovské dědictví ve městě jednotlivá vedení, která se v čele 

samosprávy vystřídala, starají s pochopením a úctou, čehož může být dokladem rozsáhlá 

rekonstrukce synagogy, zvelebování židovské čtvrti s přispěním majitelů jednotlivých 

domů, zpřístupňování židovských osudů občanům prostřednictvím výstav, informačních 

letáků, brožur a pořádáním kulturních akcí (nejen) ve významná výročí spojená 

s židovskou komunitou. Také místní obyvatelé na židovské dějiny nezapomínají, 

což dokládá velice solidní návštěvnost výstav, zmíněných akcí, ale také v práci uvedená 

a v průběhu posledních let opakovaná brigáda na zbavení starého židovského hřbitova 

náletové zeleně. 

Přistoupimští židé logicky, i protože se jedná o vesnickou obec, nemohou rozsahem 

historie, ani hmotných památek městu Kolín konkurovat. Vzhledem k faktu, že do tamní 

židovské historie ale výrazně zasahovalo sousední město Český Brod, které vlastní 

synagogu a židovský hřbitov na rozdíl od Přistoupimi nemělo, i tamní historie 

je zajímavá.  

Přistoupimská komunita si obdobím největšího rozkvětu prošla v 19. století, kdy byla 

v místě zřízena škola a vybudovaná novorománská synagoga. Jak již bylo zmíněno, 

synagoga byla spádovou i pro českobrodské židy, kteří k modlitbám docházeli právě sem. 

Jak ale bylo typickým rysem vesnických židovských komunit ve dvacátých letech 

20. století, docházelo k jeho odlivu z vesnic do měst, kde se v demokratickém 

Československu nabízelo mnohem více možností podnikání, a do fatální druhé světové 

války zůstaly v obci jen tři rodiny.  
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Nejvýznamnější památkou židovského osídlení Přistoupimi je bezpochyby židovský 

hřbitov, jehož historie sice nesahá tak hluboko jako v případě toho kolínského, 

ale rozsahem se řadí k jedněm z rozsáhlejších v Čechách. Právě v souvislosti 

s židovským osídlením sousedního Českého Brodu by mělo být na půdě přistoupimského 

hřbitova pohřbeno více než 800 osob.272 V obci do dnešních dnů zůstává i zachovalá 

koncepce původní tzv. židovské ulice.  

Nejsmutnějšího osudu se dočkala v obci synagoga, která byla pražskou židovskou 

obcí, jež byla jejím vlastníkem, po druhé světové válce prodána místnímu národnímu 

výboru a stala se jeho sídlem. V interiéru by dnes synagogu poznal jen málokdo, již se zde 

sice nenachází prádelna, ale kanceláře obecního úřadu a knihovna zůstávají. Budova 

je již necelých 70 let po změně majitele plně adaptována k současným účelům 

a o historickém tak vypovídá exteriér, z nějž je původní účel budovy patrný, a především 

nádherné kamenné desky desatera na vrcholu průčelí.  

Přistoupimští jsou si židovství jako nedílné součástí historie své obce vědomi, 

což dokládá i činnost místního spolku oPŘISe z. s., jehož první aktivitou po vzniku byla 

tvorba pamětní desky místním obětem holocaustu. Ta byla na podzim roku 2017 odhalena 

na průčelí bývalé synagogy. Vedení obce se snaží přispívat na podobné akce, nicméně 

v obci v době kompletování této práce probíhala stavba kanalizace, a starostka (vcelku 

pochopitelně) tak poznamenala, že současný život občanů je pro samosprávu obce 

přednější než historické souvislosti. Přesto obecní úřad pečuje o židovský hřbitov, který 

je sice v majetku Židovské obce v Praze273, ale úklid všudypřítomné náletové zeleně 

a případné otevírání pro návštěvníky zajištuje právě samospráva obce. 

Zásmucká židovská historie je nejméně rozsáhlou z vybraných lokalit pro tuto práci 

a dochovalo se také nejméně pramenů, nicméně provázanost s Kolínem (a jeho vztah 

k židovskému dědictví) byla důvodem, proč byly Zásmuky do této práce vybrány. Místní 

nevelký židovský spolek nikdy nenabyl ani takového významu jako přistoupimská obec, 

                                                 

272 Miškovská, 1993, s. 17. 
273 Výpis z katastru nemovitostí [online], [vid. 2018-03-12], dostupné z: 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=EuM2tMCjdRD1m2obYylChD7wc2zdbNz4

u6CeVBTR-

9Zp24lxNjsF8TPqwSkZa42O69BCvEEHCLLqwivYNnTFoEUnAocN6GzxlFUTXlogZYqcLk2ddyyMa

KSTZenCDJ4PsGdCkWYzTsM=. 
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a i proto se v souvislosti se Zásmuky hovoří právě jen o spolku, ačkoliv i zásmučtí židé 

postavili vlastní synagogu. Důvodem nevelkého rozvoje komunity může být i fakt, 

že v blízkém okolí vznikla další podobná stavba, a sice v Plaňanech, a tak se nedal 

předpokládat příliv mnoha dalších vyznavačů judaismu ani z okolních obcí. Drobná 

židovská ulice (dnešní Nerudova), v níž byla v sedmdesátých letech 19. století synagoga 

vybudována, byla obývána i křesťanským obyvatelstvem, a naopak židé žili v Zásmukách 

i v křesťanských částech města. 

Židovský spolek zde zanikl už ve dvacátých letech 20. století sloučením s kouřimskou 

obcí. Synagoga brzy připadla pod správu kolínské židovské obce poté, co zanikla 

i zmiňovaná obec kouřimská. Kolínští židé synagogu prostřednictvím v práci mnohokrát 

uváděného rabína Federa prodali evangelické církvi. Největší zásmucká připomínka 

židovství tedy po dalších více než 70 let sloužila jiné církvi a judaismu byla zasvěcena 

jen kratší část své historie. 

Odkaz židovství v Zásmukách v dnešních dnech výrazně skomírá. Bývalá synagoga, 

prodaná v roce 2010 soukromému majiteli, ztrácí omítku, je nepřístupná a dějiny 

židovství, které svou, byť menší, úlohu především v 19. století ve městě sehrály, nejsou 

nijak výrazně zmiňovány. Dá se říct, že odkaz místního židovství do dnešních dnů žije 

již jen v Kolíně, nikoli v Zásmukách – po prodeji bývalé synagogy byly desky 

kamenného desatera, zabudované po adaptaci stavby na evangelický kostel do stěny 

stavby, vyjmuty a aktuálně tvoří součást výstavy „Žili tu s námi“ v kolínské synagoze, 

kam byly přesunuty i zásmucké lavice. U lavic ovšem vzhledem k modernějšímu 

provedení vyvstává otázka, zda se jedná o synagogální, nebo z pozdější, již evangelické 

historie stavby – k tomu bohužel prameny chybí. 

 

Tabulka 1 – srovnání počtu obyvatel v jednotlivých obdobích (pozn. jedná se pouze o orientační přehled, údaje 

jednotlivých lokalit nejsou vždy ze stejného roku) 
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Je logické, že rozsah kulturního dědictví jednotlivých lokalit rozebíraných v této práci 

nelze plně srovnávat. Židé v Kolíně, královském městě, které obývali po nepoměrně delší 

časové období než židé Přistoupim a Zásmuky, zanechali obrovské množství hmotných 

památek, dá se tvrdit, že jedno z největších v Čechách. Přistoupimský odkaz židů 

ovlivnila blízkost Českého Brodu a Zásmuky v této trojici výrazně zaostávají. Při snaze 

porovnat počet osob židovských komunit v uvedených lokalitách (v tabulce výše) 

je naplno doložena kolínská hegemonie, ale dále je patrné, že v Přistoupimi počet židů 

dosahoval podobných čísel jako v Zásmukách, což jen dokládá, jak obrovskou úlohu 

sehrála důležitost Přistoupimi pro českobrodské židy. V orientačním přehledu je dále 

patrný nárůst počtu židovských obyvatel (především v Kolíně) v 19. století a následný 

prudký pokles, dále odliv venkovských židů od počátku dvacátých let 20. století a fatální 

důsledky holocaustu. 

V kolínském prostředí skrze vydávání publikací, konáním mnoha kulturních akcí 

v prostoru synagogy, natočením krátkého dokumentu a dalšími podobnými akcemi, 

kterým samozřejmě vévodí kladný vztah samosprávy města k rekonstruování památek, 

vstupuje židovská komunita a její dlouhá místní historie stále více do povědomí místního 

obyvatelstva. Synagoga je jedním z mála míst Kolína, které láká případné turisty, jichž 

do města nezavítá mnoho. Aktuální stav synagogy i celé bývalé Židovské ulice vypovídá 

o tom, že židovskému odkazu se nyní daří v Kolíně velmi dobře.  

Jakýmsi protipólem tak působí město Zásmuky, kde víceméně jediná židovská 

památka – bývalá synagoga v rukou soukromého vlastníka chátrá a vzhledem k faktu, 

že ani nebyla prohlášena památkou, tento stav se pravděpodobně ještě nějakou dobu 

měnit nebude. Je pravdou, že vzhledem k torzovitosti pramenů lze jen těžko rozšiřovat 

více povědomí o židovské komunitě v místě, než se na pár odstavcích pokusila publikace 

Historie Zásmuk274 a Historie Zásmuk: Pokračování.275 Nelze tedy místním a samosprávě 

města skomírající židovský odkaz vzhledem k zmíněným souvislostem nějak výrazně 

vyčítat, ostatně to ani není cílem této práce. Lze však konstatovat, že židovství, 

                                                 

274 Hoznauerová, 2009. 
275 Hoznauerová, 2011. 
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odstraněním kamenných desek desatera ze zdi bývalé synagogy, jako by z města odešlo 

ve svém posledním odkazu do Kolína.  

Někde na pomezí mezi Kolínem a Zásmuky stojí Přistoupim, malá obec, která 

má bývalou synagogu na rozdíl od Zásmuk stejně jako Kolín ve svém vlastnictví. Místní 

se však ve vztahu k této židovské památce musí potýkat s dědictvím 20. století, kdy byla 

stavba plně adaptována na obecní úřad a její původní charakter tak (minimálně 

v interiéru) zmizel. Přistoupimští však mají ve své obci ještě jednu, nutno dodat 

rozsáhlou, památku na židovskou menšinu, a sice židovský hřbitov, který je ve velmi 

zachovalém stavu. To, že místní na židovský díl historie nezapomínají, dokládá 

minimálně nedávno odhalená pamětní deska na zdi bývalé synagogy. 

Úplným závěrem tedy lze říci, že každé ze zmíněných židovských dědictví má svá 

v práci uvedená či nastíněná specifika plynoucí jednoznačně z rozsahu jejich historie 

(a zachování záznamů o ní), dále událostí, které hmotnou část oněch pozůstatků ovlivnily 

(především ve 20. století), a také z aktuálních možností samospráv lokalit a jejich 

obyvatel nejen toto hmotné, ale i duchovní dědictví udržovat a rozšiřovat ve svém okolí, 

a to jak pro vlastní občany, tak i pro případné turisty. Dá se předpokládat, že kolínská 

a přistoupimská židovská paměť nebudou v příštích letech ztraceny, u zásmucké 

už se dá vcelku opodstatněně pochybovat.  
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Příloha 41 – netypický náhrobní kámen hrobu zpěvačky Bedřišky Reichnerové 

na novém židovském hřbitově v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 42 – monumentální hrobka Bernarda Mandelíka na novém židovském hřbitově 

v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 43 – jedny z mála hrobů nového židovského hřbitova v Kolíně, na nichž 

se objevuje hebrejština, patří rabínům Josefu a Rafaelu Gugenheimerovým (foceno 

15. 3. 2018) 

Příloha 44 – památník kolínským obětem holocaustu z 50. let 20. století na novém 

židovském hřbitově v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 45  – hrob Josefiny Petschkové, členky významného podnikatelského rodu, 

na novém židovském hřbitově v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 46 – hroby strýce a tety Franze Kafky (Filipa a Kláry) na novém židovském 

hřbitově v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 47 – volná část nového židovského hřbitova v Kolíně s bytovým domem 

v pozadí, který nahradil obřadní síň a modlitebnu (foceno 15. 3. 2018) 
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Příloha 48 – bytový dům na místě původní obřadní místnosti a modlitebny na bývalé 

části nového židovského hřbitova v Kolíně (foceno 15. 3. 2018) 

Příloha 49 – obřadní místnost na novém židovském hřbitově v Kolíně před jejím 

zbouráním na konci 80. let 20. století279 

Příloha 50 – pohled na domy v tzv. židovské ulici v Přistoupimi (dnešní č. p. 12, 73, 74 

a 75), dnešní č. p. 74 ve výstavbě (foceno 30. 11. 2017) 

Příloha 51 – dnešní podoba tzv. židovského obecního domu v Přistoupimi (dnešní 

č. p. 48) (foceno dne 10. 9. 2017) 

Příloha 52 – exteriér budovy bývalé synagogy (dnešního Obecního úřadu Přistoupim) 

(foceno dnes 30. 11. 2017) 

Příloha 53 - prostor bývalé synagogy v Přistoupimi, který mezi léty 1949-1990 sloužil 

jako prádelna, od roku 1991 obecní knihovna, na zdech jsou patrné původní 

novorománské oblouky (foceno dne 30. 11. 2017) 

Příloha 54 - výklenek nad schodištěm s originálem přistoupimské Madony v prostorách 

dnešního Obecního úřad Přistoupim (foceno dne 30. 11. 2017) 

Příloha 55 - kamenné desky desatera na vrcholu průčelí budovy bývalé přistoupimské 

synagogy (foceno 10. 9. 2017) 

Příloha 56  - starší (dle všeho renesanční) zdobené náhrobky na židovském hřbitově 

v Přistoupimi (foceno dne 30. 11. 2017) 

Příloha 57 - jeden z nejnovějších náhrobků na židovském hřbitově v Přistoupimi 

(foceno dne 30. 11. 2017) 

Příloha 58 - pohled skrze branku židovského hřbitova v Přistoupimi na hromadný hrob 

obětí z transportu z roku 1945 (foceno dne 30. 11. 2017) 

Příloha 59 - pamětní deska na zdi Obecního úřadu v Přistoupimi (bývalé synagogy) 

v den odhalení (tj. 25. 9. 2017)280 

Příloha 60 – podoba přistoupimské synagogy před prodejem místnímu národnímu 

výboru281 

                                                 

279 SOkA Kolín, fond: Sbírka fotografií okresu Kolín, bez inv. č. 
280 ŠOLTA V.: Pamětní deska přistoupimským židovským obětem druhé světové války, In: Kolínský deník, 

[online], [vid. 2018-01-11], dostupné z: https://kolinsky.denik.cz/galerie/v-pristoupimi-odhalili-pametni-

desku-obetem-holocaustu.html?photo=23&back=611341517-984-22. 
281 SOkA Kolín, fond: Sbírka fotografií okresu Kolín, bez inv. č. 
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Příloha 61 – bývalé židovské domy (mnohdy přestavené) v dnešní Nerudově ulici 

v Zásmukách (foceno dne 8. 4. 2018) 

Příloha 62 – dnešní podoba bývalé synagogy v Zásmukách (foceno dne 8. 4. 2018) 

Příloha 63 – zarůstající severní strana bývalé synagogy v Zásmukách (foceno dne 

8. 4. 2018) 

Příloha 64 – interiér bývalé Zásmucké synagogy před jeho vyklizením v roce 2010282 

Příloha 65 – evangelická kazatelna v bývalé synagoze v Zásmukách před vyklizením 

v roce 2010283 

Příloha 66 – zásmucký arón ha kódeš před prodejem synagogy v roce 1938284 

Příloha 67 – původní podoba exteriéru synagogy v Zásmukách, zřetelně je vidět 

původní umístění desatera i podobnost s přistoupimskou synagogou285 

Příloha 68 – slavnostní předání synagogy Církvi českobratrské evangelické v červenci 

1939 (mezi osobami před vchodem je i rabín Feder)286 

Příloha 69 – druhé umístění desatera v severní zdi bývalé synagogy v Zásmukách287 

Příloha 70 – současná díra ve zdi bývalé synagogy v Zásmukách po vyjmutí desatera 

v roce 2010 (foceno dne 8. 4. 2018) 

Příloha 71 – chátrající průčelí bývalé synagogy v Zásmukách (foceno dne 8. 4. 2018) 

Příloha 72 –lavice pocházející ze zásmucké synagogy v prostorách kolínské 

po přemístění, v poslední řadě uprostřed původní kolínské lavice (foceno dne 

8. 3. 2018) 

Příloha 73 – kamenné desky desatera po vyjmutí ze zdi bývalé synagogy v Přistoupimi 

na svém novém místě – jižním ochozu kolínské synagogy v rámci výstavy „Žili 

tu s námi“ (foceno dne 8. 3. 2018) 

 

                                                 

282 HOZNAUREOVÁ L.: Historie Zásmuk: Pokračování. Zásmuky 2011, s. 158 
283 Tamtéž. 
284 Tamtéž, s. 156. 
285 Tamtéž. 
286 HOZNAUREOVÁ L.: Historie Zásmuk. Zásmuky 2009, s. 193 
287 Hoznauerová, 2011, s. 157 
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