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Úvod

Židé mají v dějinách města Dobrušky důležité místo. Svědčí o tom zachovaný místní
židovský hřbitov nebo synagoga, která se nachází vedle domu dnešního městského
muzea. V muzeu se též nachází zachovalá mikve.
Tato práce se věnuje dobrušským Židům v první polovině 20. století. Výběr tématu této
práce byl podmíněn zájmem o židovskou problematiku, konkrétně v období Protektorátu
Čechy a Morava. Dále tomu přispělo studium na gymnáziu v Dobrušce. Díky tomuto
studiu jsem měla, v rámci hodin dějepisu, možnost setkat se s místním archivářem. Ten
nám v rámci hodinové přednášky sdělil některé zajímavé informace o místní historii. Při
výběru tématu práce jsem oslovila místního archiváře a zkonzultovala s ním své vybrané
téma. Byla jsem ujištěna, že tato kapitola dějin města není dosud podrobně zmapována a
její zpracování by mohlo být pro město přínosem.
Doufám, že tato práce přínosem bude a poslouží jako vyplnění dalšího kousku regionální
historie. To je i jeden z cílů mé práce. Hned vedle zmapování každodenní života
dobrušských Židů v první polovině 20. století, což je hlavní cíl mé práce.
Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní kapitole se tato práce zabývá
příchodem a počátky života dobrušských Židů. Dále tato práce nastíní život Židů
v Rakousku-Uhersku a pozdějším Československu ve sledovaném období. Větší prostor
je věnován konkrétním problémům a životu dobrušských Židů v první polovině
20. století. V této části bude práce mapovat konkrétní jevy a fenomény, které pomáhaly
formovat židovskou náboženskou obec v Dobrušce. Konkrétně provozní život této
náboženské obce, náboženský život, dále vztahy příslušníků této obce s okolím.
V neposlední řadě se práce zaměří na život náboženské obce Protektorátu Čechy a
Morava a její následnou likvidaci.

1.1 Rozbor pramenů a literatury
K tématu dobrušských Židů v první polovině 20. století existují fondy ve třech různých
archivech, a to v archivní sbírce dobrušského muzea nacházející se ve Vlastivědném
muzeu v Dobrušce, Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou a archivu
Židovského muzea v Praze.
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V archivu v Dobrušce se nachází materiály týkající se židovského hřbitova v Dobrušce
nebo rituální lázně – mikve. Dále se zde nachází fond s názvem Kopie archiválií Židovské
obce 1837 - 1942, ve kterém je možné mimo jiné vyhledat nařízení vůči Židům za druhé
světové války. Dále konkrétní dopisy týkající se například zabírání židovských bytů apod.
Dále se v tomto fondu nachází kopie dvou knih, které jsou velmi potřebné ke studiu
tohoto období. Je to kniha Židé v dějinách Dobrušky1 a dále Source book2, tedy její první
kapitola popisující alespoň částečně život židovské rodiny Fleischerových v Dobrušce.
Druhá zmiňovaná kniha je psaná v angličtině. Důvod volby jazyka není v knize
vysvětlen, ale domnívám se, že tito potomci žili v Americe. K přečtení této knihy jsem
využila své znalosti anglického jazyka.
Důležitý pramen, který jsem využila zejména při zkoumání provozního života
náboženské obce v Dobrušce, byly Stanovy izraelské obce náboženské v Dobrušce. Jsou
v nich popisovány přesné postupy, jak se má postupovat při volbách do zastupitelských
orgánů nebo jaká práva a povinnosti má každý člen židovské náboženské obce
v Dobrušce apod.
Další důležitý pramen, překlady německé kroniky a kroniky města Dobruška, se nachází
ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Dále se ve fondu Archiv města
Dobruška nachází vyhlášky protektorátní vlády, vyhlášky o rodovém původu, rovněž
složka o Židech a antisemitismu v roce 1918.
V archivu Židovského muzea v Praze se nachází velmi důležitý pramen, a to Protokoly
schůzí židovské náboženské obce v Dobrušce. Tento pramen poskytuje bližší vhled do
jednání zastupitelských orgánů náboženské obce a témat, která náboženské obec musela
řešit.
Základní literaturou, která mi poskytla podstatné informace o životě Židů v Dobrušce
obecně je již zmiňovaná kniha Židé v dějinách Dobrušky od pana Jiřího Macha. Tu jsem
použila hlavně v úvodní kapitole, která se zabývá příchodem a životem Židů v Dobrušce
do 20. století. Dále jsem zde použila knihu od Františka Pišla, konkrétně kapitolu Dějiny

1
2

MACH, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Městské muzeum (Dobruška). Dobruška, 2002.
Archivní sbírka dobrušského muzea. Fleischerovi z Dobrušky. Source book. K369. 20. 7. 1980.
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Židů v Dobrušce3, ta se zaměřuje především na přesídlení dobrušských Židů na jedno
místo ve městě.
Pro následující kapitoly se základní literaturou stala kniha Historie Židů v Čechách a na
Moravě4. K ní jsem se obracela v průběhu psaní, například při vysvětlení některého ze
židovských svátků, V této knize je popsaný chronologický vývoj židovské komunity
v Čechách a na Moravě. Dále jsou zde popsané různé tradice židovské komunity jako již
zmíněné židovské svátky. Také důležité mezníky jako například nařízení vůči Židům
v podobě norimberských zákonů a jejich další uplatnění.
Kniha Češi, Němci, Židé 5 od Kateřiny Čapkové mi pomohla při studiu dějin Židů obecně
v první polovině 20. století. Výklad v této knize je podrobně věnován vzniku a vývoji
třech proudů židovské emancipace v Rakousku-Uhersku a v první republice. Jsou to
němečtí Židé, čeští Židé (v knize nazývaní jako Čechožidé) a sionisté. Bylo zajímavé
sledovat, jak se s vývojem historie vyvíjí a mění i tyto proudy. K této kapitole mi pomohly
i další dvě knihy, a to Židé. Dějiny a kultura 6, což je takový stručný souhrn židovských
dějin na našem území. Dále pak spíše sborník příspěvků s názvem Židovská menšina
v Československu ve 30. letech7. Tento sborník mi pomohl k lepšímu pochopení situace
právě ve 30. letech.
Pro mapování života Židů v Dobrušce v první polovině 20. století neexistuje žádná
obsáhlejší literatura. V podstatě k tomuto tématu existují tři knihy.
První z nich je Holocaust Židů v okrese Rychnov nad Kněžnou v letech 1939 - 19458.
V úvodu knihy se nachází obecné informace o holocaustu Židů na Rychnovsku a místa
s tím spojená, například Terezín. Také jsou zde vypsány seznamy Židů, kteří byli během
druhé světové války deportováni do vězeňských zařízení s daty odjezdu a jejich osudy.

3

PIŠL, František. Dějiny Židů v Dobrušce. In: Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit
und Gegenwart I. 1934. s. 108 - 112 [online]. Landesbibliothek © Copyright 2018 [cit. 11. 3. 2018].
Dostupné z: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC07942390/128/
4
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer. Praha, 2001.
5
ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Nakladatelství
Paseka. Praha – Litomyšl, 2013.
6
SÁDEK, Vladimír a kol. Židé. Dějiny a kultura. Židovské muzeum. Praha, 2005.
7
SOUKUPOVÁ, Blanka a kol. Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Židovské muzeum
v Praze. Praha, 2004.
8
DRAŽAN, Radovan – JUZA, Josef. Holocaust Židů okresu Rychnov nad Kněžnou v letech 1939 - 1945.
Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 1997.
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Tam, kde se to autorům podařilo vypátrat, jsou napsané i jejich osudy po válce, pokud
přežili.
Druhá kniha je obdobná a jmenuje se Věznění, propuštění a osvobození občané okresu
Rychnov nad Kněžnou 1939 - 19459. Tato kniha se zaměřuje, jak název napovídá,
především na všechny vězněné osoby na Rychnovsku v době Protektorátu Čechy a
Morava. Vzhledem k tomu, že kniha je zaměřena na všechny tyto obyvatele, o Židech se
zde moc nemluví. Zmiňuji ji zde z toho důvodu, že byla napsaná stejnými autory jako
kniha předešlá.
Poslední knihou je Výkřik ze zapomnění – Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality10,
která byla napsána jedním z potomků židovských obyvatel v Dobrušce, a to Tomášem
Kašparem. Kniha se především zaměřuje na osobnost jeho otce, Bohuslava Kašpara, který
byl velmi aktivním odbojářem. Popisuje jeho cestu v rakousko-uherské, později
československé armádě až do odboje v Dobrušce, jeho následného zatčení a smutného
konce. Dále kniha popisuje též osud matky Tomáše Kašpara, která byla Židovkou a byla
velkou oporou svého manžela nejen v jeho v odbojové činnosti.
Všechny tyto tři knihy se zaměřují v souvislosti s dobrušskými Židy v první polovině 20.
století výhradně na období Protektorátu Čechy a Morava. Přičemž první dvě jsou hlavně
seznamy osob a třetí se zaměřuje především na odbojovou činnost jedné osoby, která
měla za manželku členku židovské náboženské obce v Dobrušce.
Dalším typem pramenu, který jsem využila, hlavně v kapitole o Protektorátu Čechy a
Morava, byl přes telefon zprostředkovaný rozhovor s panem Tomášem Kašparem. Během
rozhovoru mi pan Kašpar sdělil zajímavé skutečnosti, které jeho kniha neobsahuje. Dále
jsem využila dvou nahraných rozhovorů s pamětníky nežidovského původu, které mi
zprostředkoval archiv v Dobrušce.

9

DRAŽAN, Radovan – JUZA, Josef. Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad
Kněžnou. 1939 - 1945. Státní okresní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou,
Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 2004.
10
KAŠPAR, Tomáš. Výkřik ze zapomnění - Cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality.
Typus Pro Praha s.r.o. Praha - Strasbourg, 2014.
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2

Židovská náboženská obec v Dobrušce před rokem 1900

První zmínka o dobrušských Židech spadá do poloviny 16. století. V této době vznikla
v Dobrušce nepočetná židovská náboženská obec. V roce 1618 bylo provedeno první
sčítání Židů v Dobrušce. V tomto sčítání se k židovskému vyznání přihlásily čtyři rodiny.
Počet židovských obyvatel se během let zvyšoval. 11
Za vlády Ferdinanda II. dostali Židé povolení provozovat řemesla a trhy, čímž byla Židům
poskytnuta větší svoboda a možnost výdělku. Toto nařízení rušilo nařízení
IV. lateránského koncilu z roku 1215, kde bylo Židům zakázáno mimo jiné provozovat
řemesla nebo vlastnit půdu. V roce 1642 bylo zakázáno vypovídat Židy bez vědomí
panovníka. Tím pádem se zvýšila ochrana Židů ze strany panovníka. V Dobrušce nejsou
v tomto období zaznamenány žádné nepřátelské postoje vůči židovským obyvatelům.
Židé žili rozptýleni v různých částech města. V roce 1718 vydal Karel VI. mandát o
zřizování ghett. V této souvislosti opočenský pán hrabě Jeroným z Colloredo – Walsee
vykázal místo ve městě, kde by se Židé mohli soustředit. Roku 1721 byla podepsána
smlouva. Díky ní bylo Židům pronajmuto 5-6 obytných domů na dnešním Šubertově
náměstí v Dobrušce a byla založena jejich první synagoga. Tato část se nazývala malé
ghetto. Tuto smlouvu provázely problémy s biskupem, neboť ten Židy původně nechtěl a
preferoval katolíky. Nakonec se tyto problémy vyřešily.12
Rok 1726 přinesl další změny v životě dobrušských Židů. V tomto roce byl vydán tzv.
familiantský zákon, který nařizoval, že v každé židovské rodině se může ženit pouze
nejstarší syn. Tento zákon byl ustanoven z důvodu zachování počtu židovských rodin,
který se zjistil na základě sčítání lidu. Dále byl vydán translokační reskript. Ten
potvrzoval oddělení Židů do ghett a ustanovil další podmínky umístění židovských domů.
Například to, že židovské domy se nesmí stavět v blízkosti kostela nebo náměstí. Zbylá
léta 18. století nepřinesla žádné přírodní pohromy.

11

FIEDLER, Jiří: Dobruška [online]. Holocaust, 7. 8. 2011 [cit. 11. 3. 2018].
Dostupné z: https://www.holocaust.cz/zdroje/zidovske-komunity-v-cechach-a-na-morave/jiri-fiedlerzidovske-pamatky-v-cechach-a-na-morave/dobruska
12
PIŠL, František. Dějiny Židů v Dobrušce. In: Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit
und Gegenwart I. 1934. s. 108 - 112 [online]. Landesbibliothek © Copyright 2018
[cit. 11. 3. 2018]. Dostupné z: http://digi.landesbibliothek.at/viewer/image/AC07942390/128/

12

V roce 1749 je známá jedna událost týkající se židovských obyvatel. Ruskými vojáky byl
zabit jeden příslušník židovské obce, a sice Samuel Filip. 13
Devatenácté století přineslo postupnou právní emancipaci židovských obyvatel. Roku
1834 byly Židům předány jejich domy do osobního vlastnictví. Ústava z roku 1867
přinesla úplné občanské a politické zrovnoprávnění. Židovskému ghettu toto století
přineslo jiné pohromy. Roku 1806 a 1866 došlo k požárům, při kterých vyhořelo židovské
ghetto včetně synagogy. Ta sloužila ke shromažďování příslušníků obce. Dále byla brána
jako místo pro společné modlitby židovské náboženské obce, místo pro studium a
pravidelné předčítání Tóry.
První synagoga byla postavena roku 1721 a byla to rozsáhlá stavba. To dokazuje fakt, že
tato synagoga dokázala pojmout nejméně 200 příslušníků obce. Počtem věřících mohla
konkurovat katolickému kostelu. Židovská obec ji neměla ve svém vlastnictví, byla to
pronajatá budova. Po shoření první synagogy v roce 1806 byla postavena druhá synagoga.
Stála na místě vyhořelé synagogy a už patřila do vlastnictví židovské obce. Po druhém
požáru roku 1866 shořela také. Na jejím místě byla postavena synagoga třetí. Tato
synagoga byla postavena v novogotickém stylu a k vidění je dodnes.
V 19. století též dochází k rozrůstání židovské obce. Již v roce 1880 se k židovskému
vyznání přihlásilo 48 osob. Roku 1900 dosáhne židovská náboženská obec v Dobrušce
svého maximálního počtu příslušníků, a to 69 osob. Poté už počet příslušníků klesá.
V Dobrušce nebyla častým jevem protižidovská vystoupení. Celkem by se dalo mluvit
o třech případech těchto vystoupení proti Židům. První se datuje do roku 1806, kdy došlo
k vyhrocení vztahu Židů s dobrušskými měšťany. Dále rok 1842 a 1899. Obě tato
vystoupení proti Židům byla zapříčiněna vnějšími impulsy. V roce 1842 byl suchý a
neúrodný rok. Rok 1899 souvisí s tzv. hilsneriádou, neboli procesem Leopolda Hilsnera,
který byl obviněn z rituální vraždy Anežky Hrůzové. 14
Ukončený proces s Leopoldem Hilsnerem a odvolání Badeniho jazykových nařízení15
zapříčinil v Dobrušce různé protesty a různá shromažďování na náměstí.

13

MACH, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Městské muzeum (Dobruška). Dobruška, 2002.
Tamtéž.
15
Badeniho jazyková nařízení z roku 1897 zrovnoprávnila češtinu s němčinou ve vnějším i vnitřním
úředním styku. Toto nařízení novelizovalo tzv. Streymarova jazyková nařízení z roku 1880, která
zrovnoprávnila češtinu v komunikaci se státními úřady, kdy bylo na žádosti odpovídat v jazyce podání.
14

13

„I ve městě zdejším shromažďoval se tyto dny lid v houfech na náměstí, kde se reptalo
hlasitě na vládu, řečnilo se a židům vyhrožovalo. Četníci lid rozháněli a zatýkali, zatčení
byli pak pokutováni, neb vězením trestáni.ˮ16
Kvůli odvolání Badeniho jazykových nařízení se v Dobrušce konala veřejná schůze, které
se zúčastnilo celkem 110 obyvatel. Tímto způsobem zdůrazňovali svůj protest proti
tomuto rozhodnutí.17

2.1 Židovský hřbitov
Židovský hřbitov v Dobrušce byl založen roku 1675. V židovském jazyce se mu přezdívá
zahrada mrtvých. Byl umístěn mimo město, v jeho severní části. Nachází se zde náhrobky
typu stély. To značí typ náhrobku, který je tvořen deskovým kamenem. Ten je kolmo
zapuštěný do země.18
Nejstarší náhrobek se datuje do roku 1687 a mluví se v něm o vzácné paní Šimdl dceři
Šimuela Šalíta, blažené paměti manželka Mošeho/kněze spravedlivého.19
Na židovském hřbitově jsou pohřbeni Židé ze širokého okolí. Například z Opočna,
Třebechovic pod Orebem nebo Nového Města nad Metují. Dále se zde nachází společný
hrob židovských vojáků rakouské armády, kteří padli v Prusko-rakouské válce v bitvě
u Náchoda roku 1866.
Židovský pohřební rituál má svá přísná pravidla. Zemřelý byl ještě v den úmrtí přenesen
do márnice. Zde bylo jeho tělo umyto členy pohřebního bratrstva (chevra kadiša) a ti tělo
hlídali až do dne pohřbu. Členství v pohřebním bratrstvu bylo bráno jako vyznamenání.
Synagoga nemá s židovským pohřbem nic společného. I tím se židovský pohřeb liší od
křesťanského, neboť křesťanský pohřeb s kostelem souvisí. Další zvláštností je
nenarušitelnost již existujících židovských hrobů. Do těchto hrobů už nesměl být
pohřbíván nikdo další.20

16

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou. Překlad německé kroniky města Dobruška. sign.
C-0839/2-2př. 1894-1935.
17
Tamtéž.
18
MACH, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Městské muzeum (Dobruška). Dobruška, 2002.
19
Archivní sbírka dobrušského muzea. ŠEBESTA, Zdeněk: Soupis a překlad nejstarších náhrobků. K70.
1974.
20
MACH, Jiří. Židé v dějinách Dobrušky. Městské muzeum (Dobruška). Dobruška, 2002.
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Na náhrobcích lze sledovat výtvarný vývoj hebrejského písma. Tzv. čtvercové hebrejské
písmo je na původních náhrobcích plastické, vystupující. Stejně je tomu tak i na
barokních a rokokových náhrobcích. V 19. století se písmo mění na ryté. Písmo na
náhrobcích prochází jistými změnami, ale obsahově se moc nemění. Nápisy na
náhrobcích obsahují několik informací o zemřelém. Jednak je to datum úmrtí zemřelého,
v pozdější době i datum pohřbu. Dále obsahuje jméno zemřelého a jméno jeho otce.
U provdaných žen nápis obsahuje jméno manžela. Mnohé nápisy obsahují části, ve
kterých jsou popisovány dobré vlastnosti zemřelého. Při těchto popisech jsou často
využívány citáty ze Starého zákona. Nápisy jsou psány hebrejsky, německy i česky.
Zvláštností židovských nápisů je blahořečení (eulogie), které se uvádí za jménem. Na
dobrušském hřbitově se vyskytují dva druhy blahořečení – blažené paměti a památka
jeho/její buď požehnáním.21

2.2 Mikve
Mikve neboli židovská rituální lázeň byla v Dobrušce zřízena roku 1721. Místnost
v rabínském domě, kde se mikve nachází, vznikla ještě před rokem 1721.
Podle židovských pravidel měla být mikve naplněna přírodní vodou, ve které se příslušník
židovské náboženské obce může očistit. Tato lázeň měla obsahovat nejméně 762 litrů
vody. Zároveň by měla být dost hluboká na to, aby se tam dospělý člověk mohl ponořit
celý. Teplota vody se podle ročního období pohybovala mezi 5 a 9 °C. Rozměry
dobrušské mikve odpovídají rabínským předpisům.
Mikve byla využívána v předvečer šabatu (den odpočinku)22, svátků a Jom Kipuru (den
smíření)23. Ženy měly povinnost se do očistné lázně ponořit před svatbou, po menstruaci
a porodu.
Dobrušská mikve byla objevena v roce 1995 a je jedinečná z důvodu celkového
zachování prostoru. Ostatní mikve, které se nachází na území České republiky, jsou
většinou narušené pozdějšími přestavbami. V současné době je mikve přístupná
21

Archivní sbírka dobrušského muzea. Židovský hřbitov – text. K70. Praha, 5. 6. 1995.
Šabat – druhý nejdůležitější židovský svátek, je vyhrazený bohoslužbě a svěcení dne odpočinku. Jeho
dodržováním si Židé připomínají, že to byl Bůh, kdo požehnal sedmý den na konci týdne Stvoření a
stanovil svěcení tohoto dne.
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer. Praha, 2001.
23
Jom Kipur – nejzávažnější svátek židovského roku. Vyvrcholení období pokání.
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer. Praha, 2001.
22
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návštěvníkům a nachází se v budově vlastivědného muzea v Dobrušce, hned vedle
židovské synagogy.
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3

Židé v českých zemích do rozpadu Rakouska-Uherska

Židé byli součástí českých zemí několik staletí. V našem sídelním městě, v Praze, se
vyskytovali bez přerušení. Výjimku tvoří dvě data, a to v polovině 16. a 18. století. Židé
u nás byli diskriminováni a omezováni zákony. Například familiantským zákonem z roku
1726, který měl udržet stálý počet židovských rodin.

3.1

Židovská emancipace

To se změnilo na konci 18. a začátku 19. století. Vlivem Velké francouzské revoluce se
začal rozpadat feudální systém evropských zemí. Zhroucení feudálního systému bylo
podmíněno politickou a právní rovností obyvatel, včetně Židů. „Snaha začlenit Židy do
procesu utváření moderních států, učinit je „užitečnýmiˮ pro národní stát a využít jejich
potlačovaných schopností proto vedla k postupnému zrovnoprávnění židovských obyvatel
– emancipaci.ˮ24 V době židovské emancipace byla zrušena stará středověká omezení
platící pro židovské obyvatele. Židovská ghetta už nebyla uzavřenou komunitou. Jeho
obyvatelé se začali objevovat i na univerzitách.
Po roce 1848 se do popředí dostal směr zvaný liberalismus. Ten hlásal, že nejdůležitější
hodnota je svoboda. V tomto názoru se shodovaly židovské i nežidovské vrstvy obyvatel.
Židé se více vyskytovali ve městech, ale žili i na vesnicích. Mezi městským a
venkovským židovským obyvatelstvem se začaly tvořit rozdíly z pohledu náboženských
tradic. Venkovští Židé byli pevně asimilovaní v místech, kde žili a pracovali. Z toho
vyplývá, že nebyli zatěžováni stejnými problémy jako Židé žijící ve městech. Vesnické
židovské komunity také více držely při sobě a nedocházelo k jejich rozpadu.
Jedním z problémů, kterým Židé v tomto období čelili, byl problém ortodoxie25. Ta se
v 19. století nacházela v úpadku. Židé žijící v Čechách přestávali být ortodoxními, naproti
tomu na Moravě ortodoxních neubývalo. Důvodů mohlo být několik. Například větší
soudržnost vesnických komunit, které žily v moravském prostředí.
V tomto období také dochází k úbytku židovského obyvatelstva. To se v letech
1857-1900 začíná stěhovat, nejčastěji do Vídně.
24
25

SÁDEK, Vladimír a kol. Židé. Dějiny a kultura. Židovské muzeum. Praha, 2005. s 29
ortodoxie - pevné a nezvratné přidržování se určitého myšlenkového směru, učení, přesvědčení, víry
SCS.ABZ.CZ. Pojem ortodoxie. [online] scs.abz.cz.web © 2005-2018 [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ortodoxie
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S procesem židovské emancipace souvisí též pojem židovské osvícenství (haskala).
Židovské osvícenství si kladlo za cíl přetvořit židovský kulturní a náboženský život
v duchu moderních idejí. Za hlavního představitele rané fáze židovského osvícenství byl
považován Mosses Mendelsson (1729 - 1786). Židovské osvícenství kladlo velký důraz
na školství a vzdělání obecně. Z toho důvodu se Židé hlásící se k tomuto směru angažují
při vzniku nových židovských škol.26
Od 70. let 19. století přicházely nové projevy protižidovské nesnášenlivosti. Došlo
k oživení starých antisemitských témat. Tuto situaci lze chápat jako reakci na proces
židovské emancipace. Antisemitismus27 pronikl do několika zemí současně. Nejhorší
situace vznikla v 80. letech v Rusku a na Ukrajině, kde bylo pácháno hromadné násilí na
židovském obyvatelstvu. Toto násilí vyvolalo vlnu emigrace z východu směrem na západ.
V Rakousku-Uhersku vznikaly politické strany, jejichž program byl silně zaměřen proti
židovskému obyvatelstvu.
V českém prostředí je toto období spojeno s tzv. hilsneriádou. V této kauze byl obviněn
Žid Leopold Hilsner ze spoluúčasti na rituální vraždě Anežky Hrůzové. Případu Leopolda
Hilsnera předcházela aféra v Tiszaezláru z roku 1883. V ní bylo obviněno patnáct Židů
z rituální vraždy jedné služky. Nakonec bylo obvinění zrušeno. V Čechách se poté
objevila podobná obvinění. V letech 1867 - 1914 proběhlo v Rakousku-Uhersku 12
soudů, které se týkaly rituální vraždy. Odsouzen byl pouze jeden člověk, a to Leopold
Hilsner.28
Proces s Leopoldem Hilsnerem začal v roce 1889. V Kutné Hoře byl Hilsner odsouzen
k trestu smrti pověšením. Vídeňský soud nakonec tento rozsudek, vynesený na základě
pochybných důkazů, zrušil. Dále rozhodl, aby se v odvolacím soudu v Písku nemluvilo
o tomto případu jako o rituální vraždě. Písecký soud nakonec původní rozsudek smrti
potvrdil. Císař ho změnil na doživotní vězení. Z něho vyšel Hilsner až v roce 1918 na
základě milosti císaře Karla I. Odešel do Vídně a umírá v roce 1928. Celý tento proces
provázelo přesvědčení lidových vrstev v rituální vraždu a ve vinu Leopolda Hilsnera.

26

SÁDEK, Vladimír a kol. Židé. Dějiny a kultura. Židovské muzeum. Praha, 2005.
antisemitismus: náboženská, národnostní a rasová nesnášenlivost projevující se nenávistí vůči Židům
SCS.ABZ.CZ. Pojem antisemitismus. [online] scs.abz.cz.web © 2005-2018 [cit. 13. 3. 2018]. Dostupné
z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/antisemitizmus-antisemitismus
28
PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer. Praha, 2001.
27
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Na stranu Hilsnera se postavil okruh realistické strany v čele s Tomášem Garriguem
Masarykem. Masaryk odmítal antisemitismus a podporoval židovský nacionalismus, sám
se zasazoval o uznání židovské národnosti. Po procesu v Kutné Hoře vydal spis Nutnost
revidovat proces polenský. Po Masarykově vystoupení se realisté spolu s Židy stali
terčem antisemitů. Byli pronásledováni antisemitskými novináři, studenty a radikály.
Masaryk byl též napadán ze strany tisku. Hilsneriáda způsobila mimo jiné těžkou krizi
emancipačních snah židovského obyvatelstva.29
Během období židovského emancipačního procesu se utvořily tři proudy směřování
židovství. Byli to: němečtí Židé, čeští Židé a sionisté.
3.1.1 Němečtí Židé
V první polovině 19. století došlo u části židovského obyvatelstva k přejímání německé
kultury. Jedním z důvodů přejímání tohoto způsobu života byla rychlá integrace Židů
v Čechách do německého kulturního prostředí. To mělo za následek mimo jiné i to, že
polovina Němců žijících v Praze byla židovského původu.
Přijímání německé kultury a lpění na německém jazyku prosazovali zejména Židé
z vyšších společenských vrstev. Své děti posílali na německé školy. Díky vzdělání na
německých školách měli tito lidé mnohem větší šanci na uplatnění v nějakém lepším
zaměstnání. Tato situace je důkazem toho, že němčina v té době hrála důležitou roli.
Specifikem německé židovské společnosti se stala Praha. V Praze postup do střední a
vyšší sociální vrstvy neznamenal vystoupení z židovského vyznání. Důvody byly prosté.
Němci potřebovali, aby jim někdo pomáhal hájit jejich zájmy. Dalším důvodem byla i
jistá sekularizace30 české společnosti. To mimo jiné souvisí s problémem ortodoxie.
Dalším specifikem pražských německých Židů bylo i to, že neměli potřebu zakládat
vlastní spolky. Příčina tkvěla v tom, že své zájmy mohli tímto způsobem prosazovat přes
německé instituce.
Němečtí Židé též nezakládali vlastní časopisy. Všechny své skutky, reklamy nebo
důležitá prohlášení publikovali výhradně v německých novinách. Nejoblíbenějším

29
30

PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Sefer. Praha, 2001.
sekularizace: zesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu
SCS.ABZ.CZ. Pojem sekularizace. [online] scs.abz.cz.web © 2005-2018 [cit. 27. 3. 2018]. Dostupné z:
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sekularizace-sekularisace
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židovským časopisem byl německý deník Prager Tagblatt. „Do Prager Tagblattu
přispívalo mnoho židovských novinářů včetně Rudolfa Fuchse, Maxe Broda, Willyho
Haase, Egona Ervína Kische (1885-1948), Theodora Lessinga (1872-1933), Fridricha
Torberga (1908-1979) či Josepha Wechsbergra (1907-1983).ˮ31
Dalšími německými časopisy oblíbenými u židovského obyvatelstva byly Bohemia,
Prager Presse.
Přestože se může zdát, že němečtí Židé byli organizované hnutí, opak je pravdou.
Němečtí Židé nikdy nic takového nevytvořili. Založili ale židovský elitní orgán s názvem
B'nai B'rith. Tato organizace projevovala zájem o vědu a umění. Mimo jiné pořádali
přednáškové kurzy na různá témata. Zajímala je jak kultura německá, tak i česká.
3.1.2

Čeští Židé

Čeští Židé byl jediný proud židovské komunity, který byl vůči českému národu loajální.
Zároveň zdůrazňoval svoji příslušnost k etniku, se kterým žil na jednom území. Počátek
tohoto proudu se datuje do 70. let 19. století. Byli to tzv. čeští asimilanti. Svým myšlením
a přesvědčením se odvraceli od pojetí židovství jako národního společenství.
Na rozdíl od německých Židů, kteří nikdy nebyli organizovaným hnutím, čeští Židé
takové hnutí vytvořili. Doba jejich vzniku, zhruba od 1867-1879, byla pro Židy
nejnadějnějším

obdobím.

V roce

1867

dochází,

díky

prosincové

ústavě,

ke zrovnoprávnění židovského obyvatelstva s ostatními. Židé se velkou měrou podíleli
na industrializaci českých zemí. Zároveň byli velmi dobře připraveni na proces
modernizace. První čeští Židé pocházeli z venkova. Tam vyrůstali v těsném spojení
s českým obyvatelstvem. Po příchodu do měst se setkávali pouze s německými spolky.
Z tohoto důvodu se rozhodli vytvořit opozici vůči těmto spolků. V roce 1876 založili
první českožidovskou organizaci Spolek českých akademiků Židů. Mezi zakládajícími
členy byl například Adolf Stránský, pozdější vydavatel Lidových novin. Účelem tohoto
spolku bylo budit a pěstovat české národní vědomí u Židů v této zemi narozených a
u Židů zde žijících. Čeští akademici se zaměřovali na kulturní a společenskou rovinu
asimilace židovských obyvatel s českými obyvateli. Proto navazovali spolupráci
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s českými vlasteneckými spolky. Podpory se spolku dostalo od mladočechů, konkrétně
od Josefa Baráka nebo Julia Grégra. Zakládající členové spolku se ale ve většině případů
též angažovali za stranu staročechů.
Na počátku 90. let 19. století se tento proud začal dále rozrůstat. Vznikla Národní jednota
českožidovská, která začala vydávat Českožidovské listy. Chybělo jí politické vedení, a
tak vzniká Politická jednota českožidovská. Do období vzestupu tohoto proudu spadá též
vlna antisemitismu na našem území.
I ti, kteří Židy podporovali, mladočeši, zaujali vůči nim negativní postoj. Například
v době hilsneriády. Čeští Židé si proto začínali hledat nové spojence. Našli je u České
strany lidové (realisté) v čele s Masarykem.
Na počátku 20. století došlo k posunu jejich ideologického programu. Důležitým tématem
se stal boj proti poněmčování židovských obyvatel. Hlavním nepřítelem českých Židů
tím pádem stali sionisté. Náboženství bylo vnímáno jako přežitek minulé doby, takže bylo
ještě více zanedbáváno.
V této době též dochází k vnitřnímu štěpení českých Židů. Jejich starší generace stále
podporovala mladočechy. To se nelíbilo mladé generaci v čele s Viktorem Vohryzkem,
Bohdanem Klinebergerem a dalším. Novinkou v řadách českých Židů se stala odvaha,
spíše mladší generace, kritizovat českou veřejnost nebo jednotlivé politiky. Pod vedením
Viktora Vohryzka vychází v roce 1904 časopis pokrokových českých Židů Rozvoj. Ten
se spojil s Českožidovskými listy. V roce 1907 též vznikl Svaz českých pokrokových
Židů. Proti původní Politické jednotě českožidovské zůstával v menšině. 32
Během první světové války dávali pokrokoví Židé jasně najevo svůj nesouhlas s politikou
Habsburské monarchie. Obecně se čeští Židé stavěli na stranu Čechů. Kvůli finančním
potížím přestal roku 1915 vycházet časopis Rozvoj. Místo něho se začal vydávat časopis
České listy, na úspěch Rozvoje ale nenavázal.
3.1.3 Sionisté
Sionisté brali židovství jako národnost. Svojí prací usilovali o založení samostatného
židovského státu. Nejvýznamnější představitelé sionistického proudu Rakouska-Uherska
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pocházeli z území Čech a Moravy. Důvodem byla skutečnost, že v těchto částech
monarchie bylo nejméně ortodoxních Židů. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi byla proti
sionistům silnější opozice ortodoxních Židů.
Existovaly též rozdíly mezi sionisty českými a moravskými. Důvodem bylo, že na
Moravě se sionisté dostávali do častějšího kontaktu s Vídní, kterou byli ovlivněni. Dalším
důvodem byla také skutečnost, že na Moravě se zapojovaly celé komunity, které více
držely při sobě.
Za průkopníky sionistického hnutí na Moravě se považují Otto Abeles nebo Robert
Stricker. V Brně byl roku 1894 založen spolek Veritas.
V Čechách vznikl první sionistický spolek jménem Maccabaa díky aktivitě studentů.
Posilou tohoto prvního spolku byli bývalí čeští Židé. Kvůli malému zájmu se tento spolek
v roce 1899 přejmenoval na Bar Kochba 33. Se změnou názvu též souvisela změna účelu
spolku. Přiklonili se k židovskému nacionalismu. Zároveň si stanovili, že pokud by se od
tohoto směru odklonili, tak svůj spolek zruší.
Do spolku Bach Kochba začali pronikat i německy mluvící členové. „Česky mluvící
sionisté se snažili o propagaci sionismu mezi českým obyvatelstvem, a to ať již židovského
nebo nežidovského původu.ˮ34 Německy mluvící členové nakonec získali převahu, a
proto se v roce 1909 čeští sionisté rozhodli, že založí vlastní spolek s názvem Theodor
Herzl 35.
Jedním z problémů, kterým museli sionisté čelit, byl nedostatek náboženských tradic,
které by v sobě měl každý nosit. Rozhodli se v tomto směru o tzv. obrodu. Jako jedno
z řešení viděli znalost hebrejštiny. Proto začali organizovat kurzy hebrejského jazyka a
nadto i kurzy židovské literatury a historie.
Do první světové války se sionisté zabývali svými problémy ryze na akademické úrovni.
To se změnilo s příchodem židovských uprchlíků z Haliče. Sionisté k východním Židům
vzhlíželi s velkým respektem, protože s nimi nikdy nebyli v přímém kontaktu.
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Důsledkem toho byla situace během první světové války, kdy se právě sionisté postavili
do čela pomoci těmto uprchlíkům.
V protikladu k sionismu stál židovský nacionalismus. Židovští nacionalisté neměli nikdy
v úmyslu opustit zemi, kde žijí. Spíše se zaměřovali na hájení práv židovské menšiny
v zemi, kde se narodili a žili.36
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4

Židé za první republiky

Postavení Židů v nově vzniklém státě po první světové válce nebylo o moc jednodušší
než v předchozích letech. V letech 1918-1920 museli čelit vlně poválečného
antisemitismu, o kterém někteří tvrdí, že byl srovnatelný s obdobím tzv. hilsneriády.
Podporu měli Židé mimo jiné u zvoleného prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Toto období mělo ale i svoji světlou stranu, kterou předznamenal rok 1917. V tomto roce
britská vláda slibovala, tzv. Balfourovou deklarací, Židům právo na samostatný stát.
Tento příslib se stal hlavním politickým konceptem sionistického hnutí po první světové
válce.
Po první světové válce také začala vycházet nejvýznamnější díla generace židovských
autorů. Byli jimi například básník a dramatik Otokar Fischer, Richard Weiner nebo Karel
Poláček. Všichni tito autoři ovlivnili svým způsobem vývoj české literatury. Zároveň si
museli vyjasnit své postoje k židovství a vyjádřit se k tématu asimilace, které bylo
vnímáno jako velmi důležité. Každý zaujmul k dané problematice odlišný postoj.
Například Otokar Fischer se nechal pokřtít. Richard Weiner o křtu též uvažoval, ale
nakonec ho neuskutečnil.37

4.1 Dvacátá léta 20. století
Dvacátá léta 20. století by se dala obecně charakterizovat jako období mezinárodní i
vnitřní konsolidace Československé republiky. Stále se místy objevovaly protižidovské
výstupy. Mezi antisemity se nacházely především středostavovské vrstvy a skupina
inteligence. České antisemitské hnutí mělo svůj specifický ráz, který zapříčinilo soužití
Čechů a Němců v jednom státu. Tím pádem bylo židovství automaticky spojováni
s němectvím, ačkoliv ne všichni Židé s Němci sympatizovali. 38
Židé měli v novém státu ojedinělé postavení, které dokazují kritéria určování národnosti
při sčítání lidu v roce 1921. Ostatní národy se ke své národnosti hlásily podle svého
mateřského jazyka, přičemž musely dokázat, že daný mateřský jazyk plně ovládají. Židé
se mohli hlásit k národnosti podle mateřského jazyka, ale vedle toho se mohli hlásit i
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k židovské národnosti. V tomto případě však nemuseli dokazovat znalost hebrejského
jazyka.
Zároveň, při volbě židovské národnosti, nemuseli být členy žádné židovské náboženské
obce.
Konec tohoto období byl poznamenán světovou hospodářskou krizí v roce 1929, jejíž
důsledky přetrvaly až do 30. let 20. století. V československém státu byla nejvíce touto
krizí poznamenaná oblast pohraničí.
Proudy směřování židovství, které v Československu při židovském emancipačním
procesu vznikly, se ve větší či menší míře objevily i v tomto období.
4.1.1

Němečtí Židé

U německých Židů docházelo v tomto období k rozrůstání jejich židovského orgánu
s názvem B'nai B'rith. Ten se dělil na lóže, které začaly vznikat na našem území, například
v Ostravě. Tato organizace se začala orientovat čistě politicky a sehrála klíčovou roli
v židovské mezinárodní politice.
Dále se v tomto období začaly projevovat sympatie německých Židů vůči sionistům.
Několik sionistů vstoupilo do jejich organizace.
4.1.2

Čeští Židé

Vznik Československé republiky v jistém smyslu znamenal pro české Židy dokončení
jejich snah. Tuto nově vzniklou zemi si čeští Židé přáli. Došlo ke zrušení německých
židovských škol. Do popředí se dostala čeština, která se též stala bohoslužebným jazykem
ve většině synagog. Prezident Masaryk znal některé české Židy osobně. Ministr průmyslu
a obchodu Adolf Stránský byl jedním ze zakladatelů Spolku českých akademiků Židů.
Čeští Židé de facto dosáhli svého cíle, a tak se tento proud židovství začal dostávat do
krize.
Zároveň dochází ke střetu dvou koncepcí jejich ideologie. První koncepce nese název
radikální asimilace. To znamenalo obhajování národního programu a potlačování prvků
židovství. Druhá koncepce naproti té první hlásala spojení židovství a češství. Nakonec
zvítězila první koncepce, a to radikální asimilace. S ní souvisí i vznik nového spolku,
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který se jmenoval Akademický spolek Kapper. Členové tohoto spolku nemuseli být
židovského vyznání a spolek se orientoval výhradně na otázky češství.
4.1.3

39

Sionisté

Sionistické hnutí bylo v tomto období na vzestupu. Došlo k přeorientování v jejich
programu, který se po první světové válce zaměřoval na osídlení samostatného státu.
Díky vzrůstajícímu počtu členů tohoto hnutí došlo též ke štěpení sionistů na tzv. frakce.
Sionisté původně stáli v čele Židovské národní rady. Tato rada sloužila jako zástupný
orgán pro všechny nacionálně smýšlející Židy. Její předsednictvo ji ale v roce 1920
opustilo. Důvodem bylo odlišné smýšlení o jejich dalším vývoji. V souvislosti s touto
situací došlo ke změně sídelního města. Do této doby jím byla Praha. Roku 1921 se
z Prahy přesunuli do Ostravy. Oficiálním důvodem byla geografická blízkost
na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Pravým důvodem byl hrozící střet v Praze se členy
Židovské národní rady. Naproti tomu v Ostravě jim nic podobného nehrozilo.
Sionistické hnutí bylo značně neorganizované a působilo chaotickým dojmem. Byl rozdíl
mezi sionisty v německém pohraničí a sionisty nacházející se ve vnitrozemí. Rozdíl
spočíval v počtu příslušníků tohoto proudu. V německém pohraničí to trvalo déle než
ve vnitrozemí. Vnitrozemská skupina sionistů začala vydávat časopisy a deníky,
například Selbstwehr nebo Židovské zprávy. Začali též vydávat Židovský kalendář.
Jeden z problémů, kterým sionisté čelili, byl nedostatek mladé generace. Docházelo ke
střetům mezi mladší a starší generací. Dále se sionisté snažili o vědomé propagování
českého jazyka a vyhýbali se němčině.40

4.2 Třicátá léta 20. století
Celková situace v Evropě by se ve 30. letech 20. století dala charakterizovat jako velmi
bouřlivá. Doléhaly na ni důsledky světové hospodářské krize, ekonomické i politické.
V důsledku oslabení ekonomiky docházelo k radikalizaci obyvatel, která se místy
projevila nástupem diktátorských režimů, například v Itálii nebo v Německu.
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4.2.1

Němečtí uprchlíci v Československém státu

Roku 1933 se dostal v Německu k moci Hitler. Díky tomu mnoho německých obyvatel
židovské národnosti odešlo z Německa. Za svůj cíl si zvolilo právě Československo.
Jejich volba byla podmíněna několika důvody. Jedním z nich byl fakt, že československý
stát byl vnímán jako demokratický a tudíž pro emigranty přístupný.
Dalším důvodem bylo pojetí antisemitismu. Ten se v Československu v této době
objevoval ojediněle a společností nebyl moc přijímán. Mezi antisemity se v této době
řadili představitelé pravicově orientované inteligence. Pro tuto dobu byl příznačný
verbální antisemitismus. Typické pro něj bylo jeho zaostávání na domácí politické
scéně.41
Celkově by se daly důvody výběru této země shrnout takto: „Československo = jediný
stát ve střední Evropě, ve kterém mělo židovské obyvatelstvo zabezpečena všechna
občanská, politická a náboženská práva.ˮ42 Praha se z těchto důvodů stala kulturní
křižovatkou německé emigrace.
V rámci s německé emigrace do Československa se zde objevilo několik významných
osobností tehdejší doby. Jednou z nich byl Theodor Lessing. Ten odešel z Německa i
se svojí ženou a pobýval v Mariánských lázních. Tam byl také 30. srpna roku 1933,
s největší pravděpodobností, zavražděn nacisty.
Další osobností, která emigrovala z Německa do Československa v roce 1933, byl
novinář Richard Bernstein. Důvodem zvolení této země byl fakt, že jeho manželka odtud
pocházela. Po okupaci a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939
se mu ještě podařilo odejít do Norska. Odtud byl odvezen do Osvětimi, kde zemřel.
4.2.2

Sionisté versus asimilanti

Pro sionistické hnutí bylo toto období velmi příznivé. S postupujícím časem stále více
přibývalo na síle. Stalo se jistým východiskem pro ty Židy, kteří byli ochotní vzdát se své
vlasti. V té ve většina z nich žila celý život.
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Asimilanti sympatizovali se sionisty ve dvou věcech. Oba proudy se orientovaly
na německé jazykové prostředí a vyjadřovaly loajalitu k českému národu.
Rozdílné postoje měli při hodnocení situace v Německu. Pro asimilanty německé události
znamenaly to, že se ještě více upnuli k českému národu. Sionisty to naopak utvrdilo
v přesvědčení, že jediným možným východiskem je přesídlení do Palestiny. Proto
sionosté na svém XXIII. kongresu definitivně odmítli řešit židovskou otázku cestou
asimilace.
4.2.3

Klíčové události 30. let

Za klíčové události 30. let, v souvislosti s Židy a československým státem, by mohly být
považovány tyto momenty.
Prvním z nich by mohl být nástup Hitlera k moci v roce 1933, který měl mimo jiné
za následek již zmíněný příliv německých emigrantů do Československa.
V roce 1935 se konaly volby, které vyhrála, původně strana německé menšiny,
Sudetendeutsche Partei. V čele této strany stál Konrad Henlein. Ten by se dal
charakterizovat jako pravá ruka Hitlerovy manipulace se světovým veřejným míněním.
Dále jako nástroj ke zničení Československé republiky. Tato strana měla především velký
vliv na obyvatele žijící v pohraničí. Jejím hlavním cílem bylo hájit zájmy Němců žijících
v Sudetech. Roku 1937 dochází u Henleina k přeorientování na politiku Německa.
Dne 15. 9. 1935 jsou v Norimberku ustanoveny tzv. norimberské zákony týkající se mimo
jiné otázky říšského občanství. To se přiznávalo jen státnímu příslušníku německé
národnosti. Židé se nemohli z rasových důvodů stát příslušníky německého národa. Bylo
jim odebráno volební právo, měli zákaz cestovat, nemohli pracovat ve veřejném sektoru,
atd. Dále byly vydány zákony, které přesně určovaly, kdo je a kdo není Žid.
S přibývajícími léty docházelo k zostřování postoje vůči židovským obyvatelům, které
vyvrcholily v plánované vyvražďování Židů. Prostředkem k plánovanému vyvražďování
židovských obyvatel v pozdější době se staly vyhlazovací tábory, kam byli Židé
koncentrováni.43
Mnichovská dohoda z 30. září 1938 představovala konec představ o jednotném
Československu. Znamenala odstoupení pohraničí, Sudet, ve prospěch Německa.
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Následovalo období tzv. druhé republiky. To bylo zakončeno 16. 3. 1939, kdy byl
vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Před vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava
došlo k odštěpení Slovenska. Pro židovské obyvatele, kteří zde zůstali a neemigrovali,
nastalo kruté období.
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5

Židé v Dobrušce od začátku 20. století do roku 1943

Dobrušští obyvatelé, včetně Židů, zažili v první polovině 20. století mnoho důležitých
mezníků. V tomto období se několikrát změnilo státní politické zřízení. Z Habsburské
monarchie se v roce 1918 stala Československá republika (tzv. první republika). Dále
následovalo ne příliš dlouhé období Česko-Slovenské republiky (tzv. druhá republika).
Poté Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) a nakonec se zpět vrátila Československá
republika.
Symbióza dobrušských obyvatel s Židy byla logická, neboť vedle sebe tito lidé žili už
několik staletí. Antipatie mezi těmito lidmi se vyskytovala jen výjimečně a nebyla
výrazně náboženského charakteru. Židé měli v této době v Dobrušce své pevné místo.
Vlastnili domy, měli svoji židovskou samosprávu, starali se o židovské obce pod ně
spadající a nezanedbávali ani náboženskou stránku.
Židovská náboženská obec v Dobrušce byla v tomto období na svém vrcholu, alespoň
z hlediska počtu příslušníků. Na přelomu 19. a 20. století se z Židů stali významní městští
podnikatelé, kteří obchodovali především s textilním zbožím. 44
Zároveň se dobrušští Židé angažovali v nejrůznějších spolcích. Také díky tomu se jim
dostávalo uznání a respektu ze strany místních obyvatel.
Toto období znamenalo též pro židovské obyvatele žijící v Dobrušce poslední kapitolu
jejich příběhu. Po téměř úplné likvidaci zdejších židovských obyvatel nebyla tato
náboženská obec nikdy obnovena. Z přeživších se do Dobrušky nikdo natrvalo nevrátil.
V Dobrušce v současné době přežívá pouze odkaz na židovskou éru v podobě židovského
hřbitova, zachovalé synagogy a mikve, která se nachází v budově městského muzea.
V muzeu se též nachází stálá expozice s názvem Židé v dějinách Dobrušky45, která
návštěvníkům přibližuje život Židů v Dobrušce v průběhu staletí.

5.1

Provozní život židovské náboženské obce v Dobrušce

Židovská náboženská obec v Dobrušce byla ustanovena zákonem z roku 1890 a
nařízením ministerstva kultu a vyučování. Ten říkal, že židovská náboženská obec
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v Dobrušce spadá do obvodu soudního okresu Nové Město nad Metují a Opočno. To
v praxi znamenalo, že pod správu této židovské obce náleželi všichni židovští obyvatelé
žijící na území uvedených okresů – České Meziřící, Dobré, Dobruška, Nové Město nad
Metují, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí – Skalka a Přepychy.
Židovská obec v Dobrušce od té doby vlastnila i majetek židovské obce Skalka. Z tohoto
majetku byly některé věci vypůjčené do Nového Města nad Metují. Synagoga i
s přilehlým domem byla v roce 1908 prodána za 960 korun obci Podbřezí. 46
Za člena této židovské obce byl považován každý Žid, který měl v obvodu obce své trvalé
bydliště. Židé, kteří zde neměli trvalé bydliště, ale zdržovali se tu, měli stejná práva
využívat služeb židovské náboženské obce, jako její stálí členové. Pro větší přehlednost
členů bylo rozhodnuto, že budou zapisovány pravidelné seznamy příslušníků obce. Každý
řádný člen obce přispíval pravidelnými poplatky do pokladny náboženské obce.
Ve chvíli, kdy nějaký člen změnil své trvalé bydliště, musel tuto změnu povinně nahlásit
nejdéle do 30. 11. toho roku. Pokud by to neudělal, musel by platit poplatek náboženské
obci v Dobrušce i další rok.
Úkolů, které musela židovská náboženská obec vykonávat, bylo několik. Za hlavní úkoly
se považovala povinnost pečovat o náboženské potřeby svých členů, v mezích zákona.
Dále to bylo udržování institucí, které byly potřeba k péči o členy obce. Mezi další úkoly
patřilo dodržování pravidelných bohoslužeb, zajistit služby rabína a ostatních osob
potřebných k různým náboženským úkonům. Dále zajistit pravidelné vyučování
židovského náboženství a pohřbívání zemřelých dle stanoveného obřadu.
5.1.1

Správa

Správa náboženské obce v Dobrušce vycházela ze stanov schválených v Praze dne
26. 6. 1896. Tyto stanovy ustanovily za sídlo, již 10. 3. 1893, židovské náboženské obce
město Dobruška. Ta měla plnit funkci duchovní a vyučovací.
Židovská náboženská obec v Dobrušce měla své zastupující správní orgány. Byly celkem
tři. První z nich neslo název představenstvo obce náboženské. Představenstvo mělo
celkem šest členů a tři náhradní členy. V okamžiku, kdy by některý z členů
představenstva nemohl z nějakého důvodu vykonávat svoji funkci, jeho místo zastoupil
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náhradník. Ten byl volen z okruhu tří náhradníků a zvolen byl ten, který získal nejvyšší
počet hlasů. Dalším zastupujícím orgánem bylo zesílené představenstvo obce náboženské.
To tvořily členové představenstva a důvěrníci, jejichž počet byl stejný jako počet členů
představenstva. Představenstvo a zesílené představenstvo byly poradní a usnášející
se orgány. Posledním zastupujícím orgánem byl starosta náboženské obce, který byl
volen z okruhu členů představenstva.47
Starosta náboženské obce byl jejím spravujícím a výkonným orgánem. Zastupoval obec
na veřejnosti. Podmínkou pro vykonávání této funkce bylo trvalé bydliště v Dobrušce.48
Být členem kteréhokoli zastupujícího správního orgánu byla pro každého příslušníka
židovské náboženské obce veliká čest. Zároveň bylo stanoveno, že příbuzné osoby nesmí
být zároveň členy představenstva nebo zesíleného představenstva.
Volby
Volby do představenstva, důvěrníků zesíleného představenstva a náhradníků se konaly
přímou volbou nejpozději měsíc před koncem aktuálního volebního období. Aktivní
volební právo měli všichni členové náboženské obce mužského pohlaví, kteří uhradili
poplatek, byli svéprávní a dále rabíni a učitelé. Pasivní volební právo měli všichni, kteří
měli aktivní volební právo. Volební právo se vyřizovalo osobně.
Nejméně měsíc před volbou měl starosta náboženské obce povinnost zveřejnit seznam
voličů. Zároveň byla stanovena lhůta 14 dní, ve které se mohly vyřizovat případné
reklamace. Příkladem reklamace mohla být situace, že do seznamu voličů byl napsán
někdo, kdo neměl volební právo. Tyto reklamace byly podávány písemnou formou a
představenstvo mělo lhůtu osmi dnů, ve kterých na ně mělo odpovědět. O volbách se měli
voliči dozvědět nejméně osm dní před jejich konáním. Stejně tak byla ustanovena
povinnost oznámit volby příslušnému okresnímu úřadu, což byl v tomto případě okresní
úřad v Novém Městě nad Metují.
Volby byly tajné. Volební komise se skládala ze starosty náboženské obce a čtyř
přísedících, kteří byli voleni představenstvem. Hlasovací lístky se odevzdávaly volební
komisi, prázdné volební lístky byly považovány za neplatné. Odevzdané lístky se vložily
do volebního osudí. Po skončení voleb byly lístky z osudí vyndány a předány starostovi.
47
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Ten je nahlas přečetl a po něm i ostatní členové komise. Hlasy byly zaznamenány
do příslušné hlasovací listiny. Zvolen byl ten, kdo dostal nejvíce hlasů. O volbě byl
sepsán protokol. Každý, kdy byl zvolen, se měl o své volbě dozvědět nejdéle do osmi dnů
po jejím konání.49
První volby 2. poloviny 20. století se konaly 7. 1. 1900. Při této volbě byli zvoleni členové
představenstva v následujícím složení. Za starostu židovské náboženské obce byl zvolen
David Karpeles. Za ostatní členy představenstva byli zvoleni L. Eisler, V. Bergmann,
O. Bondy, K. Pulner a E. Zinner. Za členy zesíleného představenstva byli zvoleni J. Tohn,
F. Hartman, J. Fleischer, L. Hass a M. Dorfler. Za pokladníka byl při této volbě zvolen
Ludvík Eisler. Za účetního byl zvolen Emmanuel Zinner.50
K zásadním změnám, kromě změny starosty v roce 1914, ve funkcích v průběhu tohoto
období nedocházelo.
Představenstvo obce náboženské
Představenstvo obce náboženské volilo, kromě starosty, i další funkcionáře. Na jedno
volební období volilo ze svého středu náměstka starosty obce náboženské, dále pak
pokladníka a účetního. V neposlední řadě také jednoho nebo několik představených
modlitebny. Volební období členů představenstva obce náboženské a dalších funkcí
zvolených představenstvem, kromě postu starosty, trvalo tři roky. Mandáty těchto funkcí
končily v okamžiku, kdy se zvolilo nové představenstvo obce.
Představenstvo mělo na starosti všechny náboženské a majetkové záležitosti zdejší
náboženské obce. To v praxi znamenalo, že bylo zodpovědné za pravidelné vyučování
náboženství, rozhodovalo o volebních reklamacích nebo mělo na starost jmění
náboženské obce. V náboženských otázkách se představenstvo staralo o místo pro
bohoslužby a o náboženskou stránku jako takovou. Přičemž při náboženských a rituálních
otázkách si pozvalo ke konzultaci rabína, aby se vyjádřil k dané problematice. Dále mělo
představenstvo pravomoc udělovat dovolenou, posílat členy do výslužby nebo propustit
všechny funkcionáře, s výjimkou rabína.
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Židovská náboženská obec v Dobrušce měla pod svou správou mimo jiné i obec Skalku.
V zápisech se schůzí představenstva byla častým tématem synagoga na Skalce, která se
nakonec musela dát opravit. 51
Tento zastupující orgán se scházel na pravidelných schůzích. Schůze se konaly podle
potřeby. Avšak docházelo k nim nejméně jednou za čtvrt roku. O programu schůzí
rozhodoval předseda představenstva, tedy starosta obce. Když se na schůzi projednával
nějaký návrh, který byl potřeba schválit, musel být schválen nadpoloviční většinou hlasů.
Přičemž musel být přítomen starosta nebo jeho zástupce a nadpoloviční většina všech
členů. Schůze byly veřejné, ale v některých případech mohla být veřejnost vyloučena.
Toto opatření se netýkalo schůzí, kde se jednalo o účtech nebo rozpočtu náboženské obce.
Ty se projednávaly na každý rok. Z každé schůze byl sepsán protokol.52
Příkladem toho, jaké záležitosti se mohly projednávat na schůzích představenstva, může
být návrh pohřebního bratrstva Chewra Kadischa o koupi železné pokladny.
Po odsouhlasení tohoto návrhu, který se projednával na schůzi konané 22. 2. 1904, byla
zakoupena železná pokladna. Do ní se uložilo celé jmění židovské obce.
Protokoly byly až do roku 1896 zapsávány v němčině. Po roce 1896 už jsou psané
v českém jazyce. První protokol, česky zaznamenaný, se týkal zvolených členů
do představenstva. 53
Zesílené představenstvo obce náboženské
Mezi pravomoci zesíleného představenstva obce náboženské spadala pravomoc přijímat,
propouštět nebo dát do výslužby rabína a učitele náboženství. Zároveň rozhodovalo
o výši jejich příjmů. Dále mohlo přijmout nebo propustit zástupce rabína. Řešilo rozpory
mezi členy náboženské obce mezi sebou nebo rozpory členů s představenstvem. Další
důležitou pravomocí bylo, že mohlo rozhodovat o změnách stanov náboženské obce.
Stejně jako u představenstva, tak i u zesíleného představenstva trvalo volební období tři
roky a končilo zvolením nového představenstva.
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Schůze zesíleného představenstva byly svolávány starostou, v případě potřeby jej mohli
svolat minimálně čtyři členové. Při hlasování musely být přítomny tři čtvrtiny členů.
V případě shody počtu hlasů měl rozhodující hlas starosta. 54
Starosta, pokladník a účetní
Jak bylo řečeno výše, starosta náboženské obce byl jejím spravujícím a výkonným
orgánem. Mezi jeho pravomoci patřilo dohlížet na úředníky a funkcionáře, udělovat jim
dovolenou, sepisovat seznamy voličů, spravovat jmění a fondy náboženské obce, vybírat
příspěvky a rovněž požadovat zaplacení nedoplatků. Dále svolával schůze představenstva
i zesíleného představenstva, zval jejich členy ke schůzi a sám těmto schůzím předsedal.
Dále zastupoval židovskou náboženskou obec na veřejnosti a podepisoval důležité listiny.
Starosty měla židovská náboženská obec v Dobrušce po první polovině 20. století dva.
Od roku 1884 až do roku 1914 to byl David Karpeles, po něm až do roku 1940 byl
starostou Theodor Tohn.55
Pokladník spravoval hotovost a cenné papíry náboženské obce. Dále vedl knihy
o příjmech a výdajích. Pokladníkem byl nejprve zvolen Ludwig Eisler. Ve volbách
konaných roku 1909 byl do této funkce zvolen Josef Fleischer. Další zpráva o změně
pokladníka pochází z protokolu schůze konané roku 1936, kdy byl pokladníkem zvolen
Karel Ledeč.56
Účetní měl na starost jmění náboženské obce. Funkci účetního nejprve vykonával
Emanuel Zinner. Roku 1909 byl na tuto funkci zvolen Moris Glaser. Dále nejsou
v protokolech ze schůzí představenstva uvedeny žádné záznamy o změně obsazení funkce
účetního.57
I přes skutečnost, že stanovy náboženské obce v Dobrušce byly ustanoveny 26. 6. 1896,
náboženská obec v Dobrušce se jimi, podle dochovaných pramenů, řídila po celou první
polovinu 20. století a nedošlo k žádným výrazným změnám.
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5.1.2

Počet příslušníků náboženské obce

Počet obyvatel hlásící se k židovskému vyznání by se nejspolehlivěji zjišťoval na základě
seznamů členů, kteří přispívali ročními příspěvky.
Dále by se počet členů mohl zjistit z výsledků sčítání lidu. Takových sčítání lidu proběhlo
v první polovině 20. století hned několik.
První sčítání lidu v tomto období proběhlo v prosinci roku 1900. Tehdy se sčítal počet
obyvatel města Dobruška a přilehlých Chábor. Dohromady se k židovskému vyznání
přihlásilo 69 obyvatel. 58
Další sčítání lidu proběhlo, podle zápisu v dobrušské kronice, v únoru roku 1921. Bylo
provedeno opět sčítání obyvatel žijících v Dobrušce a přilehlých Cháborech.
K židovskému vyznání se při tomto sčítání přihlásilo 42 obyvatel.59
V pořadí třetí sčítání lidu bylo uskutečněno v prosinci roku 1930. Opět se sčítání
provádělo za město Dobruška a přilehlou vesnici Chábory. K židovskému vyznání se při
tomto sčítání přihlásilo celkem 39 obyvatel. Celkového počet obyvatel byl 3 451.60
Vzhledem k tomu, že celkové výsledky vychází ze sčítání obyvatel Dobrušky a Chábor,
nevyjadřují úplně přesný počet obyvatel, kteří byli platnými členy židovské náboženské
obce v Dobrušce. Zároveň to ale poskytne alespoň přibližnou představu o počtu členů
dobrušské náboženské obce.
5.1.3

Zastupování náboženské obce na veřejnosti

Jak bylo řečeno výše, židovskou náboženskou obec navenek zastupoval její starosta. Ten
ji zastupoval při různých oslavách, výročích nebo významných událostech.
Jednou z významných událostí zažilo město Dobruška dne 13. 7. 1926, kdy ho navštívil
Tomáš Garrigue Masaryk. Ten toho roku objížděl města ve východních Čechách, zastavil
se například i v Novém Městě nad Metují. Dobruška byla toho dne řádně vyzdobena a už
od rána se do ní sjíždělo mnoho obyvatel z přilehlých vesnic. První československý
prezident byl v Dobrušce vítán jako osvoboditel. Při návštěvě Dobrušky měl starosta
města, Josef Vaněk, dlouhý úvodní proslov, ve kterém mimo jiné zdůraznil vlasteneckou
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tradici města. Při této příležitosti byli panu prezidentovi představeni i zástupci místní
židovské obce, a to starosta židovské obce Theodor Tohn a významný továrník Josef
Fleischer.61
To, že si Tomáše Garrigua Masaryka v Dobrušce velmi vážili, dokazuje i záznam
v kronice z roku 1935, konkrétně 28. října.
„Dne 28. října 1935 byla svolána do Sokolovny slavnostní schůze – mimořádná, ve které
byl schválen návrh měst. rady na jmenování prezidenta republiky čestným občanem města
Dobrušky.ˮ 62
Tomáš Garrigue Masaryk ale nebyl jedinou osobností, která získala čestné občanství
města Dobruška. Dalším, kdo toto občanství získal, byl Alois Jirásek díky svým románům
F. L. Věk a Temno. Román F. L. Věk vypráví o dobrušském rodákovi Františku
Vladislavu Hekovi. Děj románu Temno je naproti tomu zasazen mimo jiné i na hřbitov
ve vesnici Skalka, který spravovala židovská náboženská obec v Dobrušce. Z dalších
známých osobností, které obdrželi čestné občanství města Dobruška, to jsou František
Palacký nebo František Ladislav Rieger.
5.1.4

Podpora ze strany náboženské obce

Židovská náboženská obec se starala nejen o své členy, ale v případě potřeby se dokázala
postarat i o jiné osoby židovského i nežidovského vyznání. To názorně dokazuje protokol
ze schůze představenstva z roku 1901. V něm se mluví o tom, že v bývalé synagoze v obci
Podbřezí se, na základě rozhodnutí židovské náboženské obce v Dobrušce, nechal zřídit
byt pro chudé.63
Roku 1906 byla zaznamenána jedna událost, související s náboženskou obcí. Toho roku
si představenstvo odhlasovalo, že poskytnou finanční pomoc svým ruským souvěrcům
ve výši 50 korun. Dále se v tomto roce na chůzi představenstva řešila otázka podpory
Theodora Agulára s manželkou. Přistěhovali se do Dobrušky a nedisponovali žádným
hmotným majetkem, a tak se jich náboženská obec ujala a nějaký čas je, nejen finančně,
podporovala.
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Krom toho, že po celou dobru první světové války poskytovala náboženská obec finanční
podporu státu, pomáhala i jiným způsobem. Důkazem toho mohou být dvě situace, které
nastaly během první světové války a jsou zaznamenány v místní kronice.
První situace nastala 5. října roku 1914, kdy do Dobrušky dorazilo 33 uprchlíků
z obsazené Haliče. Mezi nimi byl jeden uprchlík židovského vyznání, kterého se ujala
místní židovská obec. Dalších uprchlíků se ujalo město a dostalo se jim podpory od všech
místních obyvatel. Podle pramenů si ale této poskytnuté pomoci nedokázali vážit,
vznikaly mezi nimi hádky a rvačky. Situace se nakonec částečně vyřešila v únoru 1915,
kdy většina z těchto uprchlíků odešla do hromadného tábora. Zbytek uprchlíků, který
tvořilo 8 velmi zámožných osob, odešel v červenci.64
Druhá situace nastala v červnu roku 1916, kdy do Dobrušky přišlo 18 polských uprchlíků.
Důvodem jejich příchodu byl pogrom v Polsku. Pomáhali všichni obyvatelé, včetně Židů.
Byla uspořádána velká sbírka, během které bylo vybráno 431 korun. V této záležitosti se
velmi aktivně prosadil místní rabín. V té době jím byl Max Frank, který za své peníze
nakoupil věci potřebné pro uprchlíky. Tito uprchlíci mezi sebou neměli žádné velké spory
a odešli roku 1917.65
Dalším příkladem podpory ze strany židovské obce by mohla být další situace během
první světové války. Během této války bylo potřeba plno drobných věcí a formou
vojenských dodávek byly tyto věci vybírány. V Dobrušce se na těchto vojenských
dodávkách podílel například Josef Vaněk, který dodával ocelová granátová pouzdra nebo
Josef Krejcar, který dodával žitnou kávu. Mezi těmito lidmi, byl i jeden příslušník místní
židovské obce, a to Otto Bergmann, který dodával spodní prádlo.66
To, že se židovští továrníci během války aktivně podíleli na pomoci, dokazuje i fakt, že
když byl zřízen v Dobrušce během války lazaret pro nemocné, tak tam místní, i židovští,
obchodníci darovali prádlo. Zároveň byla uspořádána sbírka, na kterou přispěli takřka
všichni obyvatelé Dobrušky, tedy i Židé. Dalším příkladem podpory, konkrétně
od místních dětí, byla skutečnost, že podle záznamu v dobrušské kronice, šily místní
žákyně prádlo, které bylo dodáváno vojsku.
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Zároveň se stala během této války jedna nepříjemná věc, která souvisela s židovským
továrníkem Theodorem Tohnem. V únoru 1915 byly v jeho továrně, na přímý rozkaz
z Vídně, zatčeny dvě ženy ze Srbska, sestry. Důvodem jejich zatčení byl jimi poslaný
dopis, ve kterém se vyskytly nějaké závadné výroky. Zatčené Srbky byly poslány
do Opočna a poté do Josefova k výslechu. Zároveň byli k výslechu pozváni všichni, kteří
s nimi přišli do styku. Nakonec bylo rozhodnuto, že se starší ze sester může vrátit zpět
do Dobrušky a mladší odsoudili k 5 letům vězení. 67
Během první světové války židovská náboženská obec poskytla válečnou půjčku ve výši
2 000 korun. Zároveň během této války bojovalo plno židovských dobrovolníků
v československých legií. V řadách legií také padl jeden příslušník židovské náboženské
obce v Dobrušce, a to Julius Dörfler. Dalším padlým příslušníkem náboženské obce,
který ale nebojoval v československých legií, byl Felix Ledeč.68
Jak bylo řečeno výše, židovská náboženská obec v Dobrušce spravovala židovský hřbitov
Skalka. To mimo jiné znamenalo, že musela dohlížet na to, aby nechátral. Proto musely
být prováděny potřebné stavební úpravy. Taková situace nastala například roku 1929,
kdy se na schůzi náboženské obce odhlasovala úpravu skaleckého hřbitova. Finančně
v tom náboženské obci pomohla obec Skalka a dále přispěl bývalý majitel opočenského
panství, hrabě Colloredo Mansfeld, svým důchodem z panství.69
To, že židovská náboženská obec v Dobrušce, podporovala město nejen během války, ale
i po ní, dokazuje událost z roku 1930. Tento rok slavil prezident Masaryk 80. narozeniny.
Při této příležitosti byla zhotovena gratulační kniha a zároveň byl zakoupen dům, který
se měl změnit na knihovnu a čítárnu. Židovská náboženská obec v Dobrušce na tuto
budovu věnovala 300 korun. 70

5.2

Náboženský život židovské náboženské obce v Dobrušce

Náboženský život byl pro dobrušské Židy velmi důležitý. Dokladem toho mohou být
vzpomínky potomků rodiny Fleischerových, Alice a Mily. V knize, která nese název
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Source book, vzpomínají na svého otce Josefa Fleischera jako na silně věřícího člověka.
Josef Fleischer byl také jednu dobu pokladníkem židovské náboženské obce
v Dobrušce.71
5.2.1

Práva a povinnosti členů náboženské obce

Každý, kdo byl členem židovské náboženské obce v Dobrušce, měl určitá práva. Jedním
z nich bylo aktivní a pasivní volební právo při volbách do zastupitelských orgánů obce.
Dalším z nich bylo právo využívat modlitebnu pro náboženské potřeby, které stanovují
zavedené zvyky obce. Jedno za dalších práv bylo právo předkládat návrhy týkající se
zlepšení života v náboženské obci, o kterých hlasovaly zastupitelské orgány obce.
Členové náboženské obce neměli jenom svá práva, ale také museli plnit jisté povinnosti.
Mezi ně patřilo dodržování nařízení schválených svými zastupitelskými orgány. Dále
museli platit roční a další příspěvky obci k náboženským účelům. V neposlední řadě
museli přijmout a svědomitě plnit čestnou funkci, která jim byla přidělena. Tuto funkci
museli plnit po dobu, na kterou byli pro ni zvoleni.72
5.2.2

Osoba rabína

Osoba rabína byla důležitou součástí náboženského života dobrušských Židů. Jako
nejvyšší duchovní autorita měl důležité slovo v náboženských a rituálních otázkách, které
projednávalo představenstvo židovské náboženské obce. Byl považován za jednoho
z náboženských sluhů.
Volba rabína
Na místo rabína byl z pravidla vypsán konkurz. Každý, kdo se do konkurzu přihlásil,
musel prokázat své občanství. Vzhledem k tomu, že stanovy, ve kterých se píše o volbě
rabína, byly vydány za Rakouska-Uherska, mohl mít zájemce o post rabína i rakouské
občanství. Dále musel prokázat dosažený stupeň všeobecného vzdělání a následného
teologického vzdělání. To bylo důležité k vykonávání jeho funkce. Další důležitou
podmínkou pro vykonávání této funkce byla skutečnost, že zájemce o funkci rabína musel
mít trvalé bydliště v obvodu města Dobrušky. Rabín byl volen zesíleným
představenstvem náboženské obce. Pokud mělo zesílené představenstvo nějakého
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vážného zájemce, muselo jeho jméno navrhnout ke schválení příslušnému okresnímu
úřadu, tedy Novému Městu nad Metují. Ten měl lhůtu třiceti dní, aby se k návrhu vyjádřil.
Jakoukoli změnu ve funkci rabína musela náboženská obec taktéž oznámit příslušnému
okresnímu úřadu.
Po volbě nového rabína s ním musela být sepsána smlouva. Ta měla trvat delší dobu a
zahrnovala i výpovědní dobu, která nesměla být delší než šest měsíců. Zároveň bylo
stanoveno několik případů, ve kterých mohl být rabín propuštěn ještě před uplynutím
smlouvy. Jednalo se o případy, kdy to bylo nařízeno státním úřadem. Dále také v případě,
že rabín zanedbával své povinnosti, a to i přes opakované napomínání a připomínání
ze strany zesíleného představenstva židovské náboženské obce. Dalším případem mohl
být fakt, že se rabín nějakým způsobem provinil proti stanoveným zákonům nebo kvůli
zdravotní indispozici rabína. Smlouva dále obsahovala výši rabínových příjmů, které
se též mohly měnit. Jeho příjmy byly placeny z poplatků členů náboženské obce.73
Povinnosti rabína
Rabín měl několik povinností, které musel splnit. Jednou z prvních bylo dohlížet na řádný
průběh bohoslužeb a na rituální otázky. Dále měl za úkol dohlížet, případně i sám
vykonávat, vyučování náboženství. Mohl rozhodovat o rituálních otázkách. Měl důležitou
funkci při uzavírání sňatků, rozvodů nebo při rozloučení manželství, také uděloval čestné
tituly.74
Dále byl hlavou rabínského soudního kolegia. Tento židovský soud rozhodoval ve věcech
manželských sporů a v otázkách náboženských a rituálních. Dříve měl židovský soud
mnohem více pravomocí a měl důležité postavení. Po právním zrovnoprávnění
židovských obyvatel s křesťanskými obyvateli v roce 1781 bylo privilegované postavení
těchto soudů zrušeno. V českých zemích obnovili platné židovské soudy Němci v roce
1939. Tyto soudy byly postavené na rasovém základu a vycházely z norimberských
zákonů z roku 1935.75
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Dobrušští rabíni v první polovině 20. století
Židovská náboženská obec v Dobrušce měla v tomto období, podle dochovaných
záznamů, celkem čtyři rabíny.
Prvním z nich byl Adolf Fišer, který v Dobrušce působil již od 90. let 19. století. Jeho
roční plat činil 1 200 korun. V červnu roku 1909 požádal o propuštění z tohoto úřadu, a
proto byl vypsán konkurz na nového rabína. V rámci konkurzu bylo vypsáno několik
podmínek. Uchazečům o tuto funkci byl nabídnutý roční plat ve výši 1 600 korun, dále
příspěvek na byt, obvyklé vedlejší příjmy a další příjmy z vedení matriky. Na tyto
podmínky reagovalo celkem deset uchazečů, z nichž byli vybráni tři do užšího
výběrového řízení. Byli to L. Fischer, N. Blann a L. Reis. Všichni tři byli pozváni
na pohovor. Nakonec byl jako nový rabín vybrán Leopold Reiss, který do té doby působil
v obci Neveklov. Dne 3. 10. 1909 mu byla předložena smlouva. V lednu 1910 se vyskytl
problém s jeho nástupcem do funkce. Jako důvod uvedl, že ho z jeho současného
působiště, Neveklova, neuvolní. Z toho důvodu se musel najít jiný rabín. Vyučování
náboženství pro tuto dobu zajistila místní škola.
Tato zkušenost zapříčinila vznik nového opatření pro odchod rabína a to tak, že byla
stanovena výpovědní lhůta pro odchod rabína z funkce. Ta neměla trvat méně než šest
měsíců. Zároveň se rozhodlo, že po uzavření platné smlouvy s novým rabínem, musí
rabín svoji funkci vykonávat nejméně tři roky. 76
V březnu roku 1910 se naskytla příležitost mít opět svého rabína. Měl jím být Adolf
Slaser. Tato šance ztroskotala poté, co se přišlo na to, že Adolf Slaser neumí dobře česky.
Nakonec byl v dubnu téhož roku za nového rabína jednohlasně zvolen Siegmund Kraus
z Vodňan. Ten byl přijat za roční plat 2 000 korun, příslib bytu a za příslib, že bude
vyučovat náboženství. Siegmund Kraus z Vodňan v Dobrušce setrval jen do července
roku 1911. V této době byl zvolen nový rabín, a sice Karel Freud z Kralup. Ten funkci
rabína přijal za roční plat ve výši 2 200 korun, volný byt a závazek, že bude dodržovat
povinnosti, které byly s osobou rabína spojené. V lednu roku 1912 byl Karel Freud
schválen i starostou místní židovské obce. Tento rabín se bohužel neosvědčil. Podle
dochovaných záznamů se nezachoval podle smlouvy a ani podle zákona. To způsobilo
rozhořčení v náboženské obci a Karel Freud dostal výpověď. Proto byl vypsán další
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konkurz na obsazení funkce rabína. Tentokrát byl konkurz otisknutý v několika listech, a
to v časopisu Rozvoj nebo v Prager Tagblatt. Oba tyto časopisy byly oblíbené
u židovských obyvatel. Na návrh Josefa Fleischera se roční plat rabína zvýšil na 2 400
korun. Nakonec byl v prosinci roku 1912 zvolen za nového rabína Max Frank
ze Staňkova. Byl zvolen na dobu tří let a se šestiměsíční výpovědní lhůtou. To, že
se v záznamech z roku 1918 píše o navýšení platu pro rabína Franka, svědčí o tom, že
svoji službu vykonával dobře a v souladu se všemi zákony. O navýšení platu žádal tento
rabín ještě jednou, a to v roce 1920. Rabín Max Frank působil v Dobrušce zřejmě až
do začátku roku 1921.77
V lednu roku 1921 se na schůzi zesíleného představenstva projednával návrh přijmutí
nového rabína. Tento návrh byl zamítnut a odložen na neurčito. Vzhledem k absenci
rabína museli dále řešit problém s vyučováním náboženství. Vyřešili ho následujícím
způsobem. „s obcí náchodskou má se vyjednávati ohledně vyučování náboženství
tamnějšího učitele nábož., aby týž dojížděl 1 nou týdně sem.ˮ78
Poté problém rabína na nějakou dobu utichl. Znovu se o něm mluvilo a až v únoru roku
1923 na schůzi, kdy se zvažuje, zda si vůbec svého rabína může obec finančně dovolit.79
Roku 1924 se v protokolech schůzí židovské náboženské obce v Dobrušce objevuje
záznam o úpravě honoráře rabína Kohna. Vzhledem k tomu, že o jeho osobě nejsou
v protokolech schůzí další záznamy, soudím, že to byl rabín, který dobrušské obci
vypomáhal a sám byl rabínem ještě v jiné náboženské obci.
Dále se problém rabína v záznamech otevřel až v červenci roku 1936. V tuto dobu byl
na velké svátky určen rabín K. Neu z nedalekého Náchoda. Odměnu náboženská obec
stanovila na 1 500 korun.
5.2.3

Náboženští sluhové

Kromě rabína měla židovská náboženská obec ještě další dva náboženské sluhy. Byl to
kantor (předříkávač modliteb) a učitel. Tito náboženští sluhové byli přijímáni na základě

77

Archiv ŽMP. ŽNO Dobruška. Protokoly schůzí. inv. č. 1
Tamtéž. Pravopis je zachován podle originálu.
79
V oficiálních záznamech schůzí není o volbě rabína dále ani zmínka, ale v celé složce je vloženo pár
papírů týkajících se náboženské obce. Na jednom z nich je záznam z května (konkrétně 5. 5.) roku 1924,
ve kterém se píše o úpravě honoráře rabína Kohna. Bohužel z tohoto zdroje není jasné, zda byl dočasně
zvolen nový rabín, nebo zda se honorář týká jiného rabína, který v Dobrušce jen vypomáhal.
78

43

návrhu představenstva nebo zesíleného představenstva. Museli vyhovovat požadavkům
starosty a představenstva náboženské obce. Jeden z požadavků bylo například vést
mravný a počestný život. Propuštěni mohli být na základě rozhodnutí představenstva,
případně zesíleného představenstva, a toto rozhodnutí museli odsouhlasit dvě třetiny
členů. 80
Kantorův hlavní úkol spočíval v předčítání z modliteb Tóry zejména při bohoslužbách.
Dále měl předčítat Tóru i při různých rituálech, jako například při svatbách, pohřbech a
tak dál.
Učitel měl především splňovat požadavky školských úřadů. V případě, že vyučoval
náboženství, vyučoval podle smluveného časového rozpětí a podle řádných učebních
pomůcek.
Dohled nad vyučováním náboženství měl mít rabín, který měl jednat ve shodě s názorem
představenstva. Pokud se rabín neshodl s představenstvem, rozhodující slovo mělo
zesílené představenstvo náboženské obce. Knihy, potřebné k vyučování náboženství,
musely být schváleny nadvakrát, jednou ze strany státu a podruhé ze strany rabína.
Kromě těchto dvou funkcionářů existovaly ještě další náboženští funkcionáři. Jedním
z nich byl i tzv. košerák neboli židovský řezník. Košerák sloužil náboženské obci
v rituálních otázkách. V případě zájmu o tuto pozici, v této náboženské obci, musel
předložit vysvědčení od rabína, které bylo starší nejméně 5 let předtím, než se ucházel
o tuto funkci. Tito lidé byli placeni z obecní pokladny a měli zákaz vybírat za svoje služby
jakékoli poplatky. To bylo ošetřeno uzavřenou smlouvou. V ní bylo, mimo jiné,
ustanoveno, že když košerák konal nějakou rituální službu, musel na něho dohlédnout
právě rabín.81
5.2.4 Synagoga a její další vývoj
Synagoga v Dobrušce sloužila jako hlavní modlitebna pro shromažďování členů
náboženské obce při pravidelných bohoslužbách. Tato modlitebna se nachází
v prostorách Šubertova náměstí v Dobrušce.
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za Rakouska-Uherska, za úkol modlitebnu nadále udržovat. Pokud by se někdo rozhodl,
že založí novou veřejnou modlitebnu, musel mít souhlas představenstva náboženské obce
a z hlediska rituálních otázek souhlas rabína.
Modlitebny obecně měly své přednosty, tedy i ta dobrušská. Přednosta modlitebny měl
za úkol starat se o pořádek a správné chování členů náboženské obce při bohoslužbě. Dále
měl za úkol rozdělovat funkce v modlitebně.
Mohla též nastat situace, že si někdo chtěl založit vlastní, soukromou, modlitebnu
za účelem konání náboženských obřadů. V tomto případě byl potřeba souhlas
představenstva náboženské obce a splnění následujících podmínek. Jednou z podmínek
bylo, že by případná bohoslužba konaná v soukromé modlitebně, musela vyhovovat
základním zásadám židovského vyznání. Další podmínkou, bylo, že soukromá
modlitebna mohla být zřízena jen v případě, že by nebylo o některé rituální obřady
v náboženské obci dostatečně postaráno. Dále musel žadatel prokázat, že na zřízení
modlitebny má dostatečné finanční prostředky. 82
I když byla někomu odsouhlasena žádost o vlastní modlitebnu, musel i nadále plnit
povinnosti člena náboženské obce.
Synagoga v Dobrušce v první polovině 20. století
Synagoga fungovala jako hlavní modlitebna pro členy náboženské obce po celou dobu
první poloviny 20. století. Židovská náboženská obec v Dobrušce ji měla ve svém
vlastnictví až do roku 1941. Toho roku byly, na příkaz okupačních úřadů, uzavírány
všechny synagogy, tedy i dobrušská. Mobiliář zdejší synagogy byl převezen do Prahy a
budova synagogy byla zapečetěna.
To, že v době Protektorátu Čechy a Morava synagoga nesplňovala svůj hlavní účel,
dokazuje situace z 1. 9. 1939. V tento den přišli, podle záznamů z kroniky, do Dobrušky
němečtí vojáci. Bylo jich celkem 12 a měli za úkol hlídat místní poštu. Jako své ubytování
si zvolili právě židovskou synagogu. Tuto několikadenní etapu pobytu německých vojáků
v synagoze ukončil příjezd jejich velitele. Ten přijel zkontrolovat hlídku a byl rozhořčen,
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když zjistil, že vojáci bydlí právě v synagoze a žádal okamžité přestěhování, nejlépe
do bytu poštmistra Václava Malého.83
Synagoga byla definitivně městu Dobruška prodána 6. března roku 1943 za částku 25 000
korun. Rozhodl tak Zentralamt fur die Regelung der Judenfrage84 v Praze.
Změna majitelů synagogy
Synagoga byla v roce 1954 prodána českobratrské evangelické církvi. Ta se k ní, jako
k budově, chovala velmi ohleduplně. V podstatě si tam jen přinesly věci potřebné k jejich
bohoslužbám a zbytek nechali v původním stavu. Ve vlastnictví českobratrské církve
evangelické byla dobrušská synagoga až do počátků druhého tisíciletí.
V roce 2006 se dobrušská synagoga dostala do vlastnictví města. Následovala velká
rekonstrukce, která se konala v roce 2010. Při rekonstrukci se podařilo propojit židovskou
autenticitu místa s moderními prvky.
V současné době je tato stavba zpřístupněna návštěvníkům a mimo jiné slouží i
ke koncertním účelům. V této podobě je k vidění na Šubertově náměstí dodnes.
5.2.5 Bohoslužba
Bohoslužba byla a je jednou ze základních každodenních povinností každého člena
židovské náboženské obce. Bohoslužba měla pevný řád, který se v průběhu staletí
postupně měnil a vyvíjel. Tento řád vycházel z příkazů Tóry a byl pevně vymezen
přirozeným koloběhem dnů a nocí, střídáním všedních dnů, šabatů a dalších svátků.
Zlomový pro vývoj židovské bohoslužby byl rok 70 n. l. V tomto roce se mimo jiné těžiště
náboženského života přesunulo z Chrámu do synagogy. Dále byla chrámová oběť
nahrazena společnou modlitbou.
„Později se ustálily základní části liturgie a modlitby pro každou příležitost, pořad
modliteb byl pak ještě podle místních a krajových zvyků obohacován o básnické texty
uplatňované hlavně ve svátečních bohoslužbách.ˮ85
Všední náboženský den přinesl pro členy židovské náboženské obce povinnost třech
hlavních modliteb, ranní, odpolední a večerní. Dále mají velkým význam tzv. požehnání,
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z nichž nejdůležitější se týkal požehnání a modlitby spojené s jídlem. S modlitbou též
souvisely rituální zvyklosti, které mají svůj původ v příkazech Tóry. Týkaly se užívání
talitu a tfilinu. Talit byl modlitební plášť s třásněmi, který muži nosili do synagogy
při konání modliteb. Tfiliny byly tzv. modlitební řemínky, které si Židé připevňovali
k hlavě a levé paži při ranní modlitbě.86
Modlitby se konaly v hlavní modlitebně židovské náboženské obce, a to v synagoze.
Při bohoslužbě se prolínala osobní a veřejná rovina bohoslužby. Člen náboženské obce
se soustředil na svou soukromou modlitbu a zároveň s ostatními poslouchal čtení
biblických textů. Hlavní okamžik bohoslužby konané v synagoze nastával v okamžiku
čtení ze svitku Tóry, která je pro tyto účely uložená v synagoze. Svitky Tóry jsou
rozloženy tak, aby byla celá Tóra přečtena za období jednoho roku.
Při bohoslužbě nebyla vyloženě nutná přítomnost rabína. Předříkávat modlitby byl úkol
kantora. Rabín sám zpravidla obstarával kázání a důležité obřady. Zároveň měl povinnost
dohlížet na správný průběh bohoslužby.
Při konání modlitby v synagoze byli v hlavním prostoru synagogy přítomni muži.
Pro ženy bylo vyčleněné místo v jiné části synagogy. Konkrétně v dobrušské synagoze
bylo místním členkám židovské náboženské obce přiděleno místo v patře na balkoně.
Tato tradice se udržela až do zániku dobrušské židovské náboženské obce.
K základnímu vybavení synagogy při bohoslužbách patřila mimo jiné menora, neboli
sedmiramenný stojan na svíce. Je považována ze jeden ze základních symbolů
židovského náboženství. Společně s olivovou ratolestí se stala státním symbolem
novodobého státu Izrael. Menorou mohl být také nazýván osmiramenný chanukový
svícen ve tvaru menory, který se používal o svátcích chanuka87.

5.3 Vztahy s okolím
Jak už bylo řečeno výše, dobrušští Židé žili v přirozené symbióze s dobrušským
obyvatelstvem, která se postupně vytvářela v průběhu staletí. V první polovině 20. století
měli Židé v Dobrušce svoje pevné místo. Měli vlastní samosprávu a do chodu města tak
86
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nějak patřili. Byli považováni za rovnoprávné občany. S místním obyvatelstvem
po většinu času neměli větší problémy, až na pár výjimek. Někteří z dobrušských Židů
byli významnými podnikateli.
5.3.1

Vyhlášení samostatné československé republiky

Samostatný československý stát byl vyhlášen 28. října roku 1918. V Dobrušce se tato
událost oslavovala mnohem dříve a v místní kronice se o této události píše jako o převratu
nepsaném v Dobrušce. Tato událost se datuje na den 5. října roku 1918. V tento den
dorazila do Dobrušky zpráva o kapitulaci Rakouska-Uherska a vyhlášení samostatnosti.
Po vyslechnutí této zprávy nastaly v Dobrušce velkolepé oslavy.88
Posléze se podle německých zpráv zjistilo, že šlo o, dalo by se říci, planý poplach a
v souvislosti s touto událostí bylo zahájeno úřední vyšetřování. Vzhledem k tomu,
že o několik dní později, 28. 10., byla samostatnost skutečně vyhlášena, vyšetřování se
stalo bezpředmětným.
„Když dne 28. října 1918 došly telefonické zprávy o státním převratu v Praze, nastal
u nás nebývalý ruch. Obchodníci zavírali obchody, domy byly zdobeny prapory, ulice
plnily se lidmi domácími i z vesnic okolních,….ˮ89
Vyhlášení samostatného československého státu, znamenalo pro stávající Židy mimo jiné
i to, že se jejich počty rozšířily. Vznikem samostatného státu se ke stávajícím Židům
přidalo ještě cca 140 000 slovenských Židů a cca 110 000 Židů z Podkarpatské Rusi.90
S vyhlášením samostatnosti souvisí též jedna událost týkající se dobrušských Židů.
Z dochovaných záznamů vyplynulo, že Židé žili s místními obyvateli ve shodě do období
první světové války. Během i po skončení války se někteří dobrušští Židé stavěli proti
vzniku samostatného československému státu.
Tehdejší starosta židovské náboženské obce Theodor Tohn poslal dne 31. října roku 1918
městské radě stížnost na chování místních obyvatel vůči Židům. „Čechy mají v principu
demokratické zařízení, což znamená rovnost všech občanů – bez rozdílů na stav a vyznání
jich. Ale v praxi se to má, u nás v Dobrušce, jinak. Jsme odkopávání a tupěni od prvních
88
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okamžiků nových převratů.ˮ

91

Starosta náboženské obce dále ve své stížnosti vyslovil

názor, že si myslí, že málokteré město v Čechách je ovlivněno tak silným
antisemitismem, jako Dobruška. Dále si stěžoval na chování městské rady, která této
situaci jen nečině přihlíží. Tato stížnost byla napsána v reakci na nezmíněnou událost
v noci z 30. na 31. října. Podle dochovaných pramenů by se mohlo jednat o pomalování
domu hanlivým nápisem nebo něco podobného. Starosta tuto událost ve své stížnosti
označil jako nové potupení. 92
Městská rada, konkrétně starosta Josef Nemajer, na tuto stížnost reagovala dvojím
způsobem.
Jednak vydala veřejné prohlášení, ve kterém žádala místní obyvatele, aby se přestal ničit
majetek některých spoluobčanů. Pokud by se výstupy, jako pomalování domu hanlivým
nápisem nebo poškození nápisu firmy, opakovaly, muselo by se proti nim hodně tvrdě
zakročit. Zároveň starosta ve svém veřejném prohlášení prohlásil, že pokud se někdo proti
národu provinil, bude potrestán, ale pouze správně zvolenými prostředky, například
pomocí soudu.
Dále byla do rukou pana Tohna zaslána oficiální odpověď na jeho stížnost. Ve své
odpovědi starosta odsoudil jednání některých místních obyvatel, kteří se dopouštějí škody
na majetku Židů. Dále se ostře ohradil proti výtce, že městská rada těmto událostem jen
tak přihlíží. Odůvodnil to tím, že v každém městě se takoví lidé, kteří se vymknou
kontrole, najdou. Na závěr své odpovědi vyzval starostu židovské náboženské obce, aby
se též zamyslel na příčinami těchto událostí. Během první světové války se někteří
židovští občané stavěli proti vzniku samostatného státu. To by, podle starosty, mohl být
důvod, proč se proti Židům zdvihla po válce vlna nenávisti ze strany dobrušských
obyvatel. Podle starosty ne úplně bezdůvodná, protože Židé, během války, sympatizovali
s Němci.93
Tato situace, která nastala v Dobrušce, by se dala chápat jako jeden z příkladů projevu
vlny poválečného antisemitismu.
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5.3.2

Protižidovské výstupy v roce 1938

V první polovině 20. století byly protižidovské výstupy ojedinělou záležitostí, což ale
neznamená, že by se vůbec nevyskytovaly. Jedna vlna antisemitismu proti Židům byla
popsána výše a týkala se vzniku samostatné Československé republiky.
Po Mnichovské dohodě, podepsané 30. 9. 1938, bylo Němcům podstoupeno pohraničí,
konkrétně oblast Sudet. V okresu, ve kterém se nachází město Dobruška, byly obsazeny
tyto obce: Deštné, Olešnice, Plasnice, Polom, Sedloňov, Šediviny, Trčkov a Lomy.
V listopadu roku 1938 se začaly v Dobrušce objevovat protižidovské letáčky. Objevil se
například žlutý leták s červeným nápisem: Žid je prašivinou na těle národa nebo leták
s červeným rámečkem a nápisem: 28. 10. 1918 – 28. 10. 1938 To je práce Židů. Místní
obyvatelé dávali Židům za vinu vzniklou situaci. Datum 28. 10. bylo pro český národ
symbolem vzniku samostatnosti. Podstoupením Sudet Němcům měl být tento symbol
částečně pošlapán.94 Další protižidovské výstupy byly v místní kronice zaznamenány
v prosinci roku 1938. V tuto dobu byly na dveře židovských obchodů vylepovány letáčky
s nápisy: Pomoc! Žid nebo Nekupujte od Židů.95
V zápisech se schůzí představenstva židovské náboženské obce se nevyskytuje záznam
o těchto protižidovských výstupech. Tím pádem též není známo, zda se proti těmto
výstupům židovští obyvatelé nějakým způsobem bránili.
Na druhé straně se v roce 1938 protižidovské výstupy projevovaly pouze formou letáčků
a nápisů na dveřích. Nejsou žádné zprávy o tom, že by tyto výstupy přerostly do vlny
fyzického napadání nebo něčeho podobného.
5.3.3

Židovští podnikatelé

Židé žijící v Dobrušce v první polovině 20. století se po většinu času věnovali
podnikatelské činnosti. Dvě jména židovských obchodníků jsou zmíněna v předešlých
kapitolách o správě židovské obce, konkrétně v kapitole o podpoře ze strany židovské
obce. Pro připomínku se jednalo o Ottu Bergmanna, který v rámci vojenských dodávek
během první světové války dodával spodní prádlo. Dále to byl Theodor Tohn, druhý
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starosta náboženské obce v první polovině 20. století, jehož jméno bylo zmiňováno
v souvislosti se zatčením dvou srbských sester v jeho zasílatelském závodě.
Otto Bergmann a Theodor Tohn ovšem nebyli jediní Židé v Dobrušce, kteří se věnovali
podnikání.
Dalším obchodníkem pocházejícím z židovského okruhu obyvatel byl Josef Fleischer.
Ten původem nepocházel z Dobrušky, ale z města Podbořany, které se nachází
u Karlových Varů. Do Dobrušky přišel již v roce 1880. Spolu se svým kamarádem,
Ludwigem Eislerem, založili firmu s názvem Eisler a Fleischer96.
Jejich firma se zaměřovala na prodej a výrobu textilního zboží. Když Ludwig Eisler
zemřel, na jeho místo nastoupil syn Josefa Flesichera, Karel. Textilní firma vyráběla své
zboží především z bavlny. Bavlnu odkupovala od vesnických zemědělců, vyráběli
barevný typ vlny. Tito zemědělci provozovali tzv. cottage industry, což v praxi
znamenalo, že všichni členové jedné rodiny žili v jedné místnosti. Svoji roli v tom sehrál
i fakt, že tito lidé byli velmi chudí.
Textilní zboží firmy Eisler a Fleischer putovalo do Opočna, kde se nacházela nejbližší
nemocnice. Dodávky zboží do Opočna se zrychlily se stavbou železnice, která byla
uskutečněna v roce 1907. Prvotní jednání o stavbě dráhy se uskutečnilo již v roce 1899.
O její stavbě bylo rozhodnuto až v roce 1906, díky přijetí nabídky od Hypoteční banky
v Praze. Z toho důvodu vznikla v Dobrušce v roce 1907 první železniční dráha. Oficiální
provoz této dráhy byl zahájen v roce 1908. Tato železniční dráha byla za první světové
války, společně s místní poštou a telegrafem, zabavena pro vojenské účely. Po první
světové válce, konkrétně v roce 1924, byla dráha s definitivní platností, zestátněna.97
Do první světové války zboží Josefa Fleischera putovalo do zemí Rakousko-Uherské
monarchie, zejména do dnešního Chorvatska, Maďarska a Slovenska. Hodně zákazníků
měli též na Moravě. Vzhledem k počtu zákazníků musel Josef Fleischer hodně cestovat.98
Josef Fleischer se také angažoval ve správě náboženské obce, jelikož byl zvolen jejím
pokladníkem.
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Za velkopodnikatelskou židovskou rodinu žijící v Dobrušce byli považování
Kornfeldovi. Konkrétně Rudolf Kornfeld byl velkoobchodník s potravinami a díky jeho
podnikání se řadil mezi jednoho z nejbohatších Židů žijících v Dobrušce. Jeho bratr
Bedřich Kornfeld byl též velkoobchodníkem.
S rodinou Kornfeldových a jejich podnikáním souvisí též jedna událost, která
se projednávala na schůzi představenstva. Představenstvu židovské náboženské obce
v Dobrušce byl zaslán dopis ze dne 3. listopadu roku 1904, který byl odeslán na okresní
hejtmanství. Zmíněný dopis se týkal pana Kornfelda, který využíval kostel v Podbřezí,
jako sklad železa bez vědomí představenstva. Zároveň během doby, kdy využíval budovu
kostela jako svůj sklad, neodváděl žádnou daň. Na schůzi představenstva se členové
radili, jak tuto situaci vyřešit a rozhodli se následovně.
„…usnáší se představenstvo, že místnost ta od p. Kornfelda, který jí co sklad železa užívá
v uvedené době bez vědomí představenstva, byla ihned vyklizena.ˮ99
Zároveň představenstvo nevyloučilo možnost, že kdyby chtěl pan Kornfeld budovu
kostela zakoupit, tak mu to zástupci náboženské obce umožní. Celá situace se nakonec
vyřešila tak, že pan Kornfeld svůj sklad vyklidil a všechny nedoplatky uhradil.100
Vzhledem k jejich velmi dobré finanční situaci si Kornfeldovi mohli dovolit mít honosný
dům nebo například i služebnou. Honosný dům v tomto případě znamenal skleněnou
střechu kvůli dostatku světla. Být služebnou u takové rodiny znamenalo mimo jiné dobré
finanční zajištění. Mohlo by se zdát, že být služebnou u Židů mohlo být někomu
nepříjemné, ale opak byl pravdou. Navíc, když roku 1929 nastala velká hospodářská krize
a byla nouze o práci, tak všichni, kdo měli práci, za ni byli velmi vděční. Přestože na tom
byli Kornfeldovi finančně velmi dobře, podle vzpomínek pamětníků se tím nikdy
nevychloubali nebo nedávali najevo, že by byli něco víc než ostatní.101
V období první republiky se vztahy mezi dobrušskými obyvateli a dobrušskými Židy,
které byli mírně narušené po první světové válce, opět vrátily do přátelské roviny.
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5.3.4

Židovské děti

Škola
Školský systém v Dobrušce byl následující. Národní škola, v dnešní době základní, byla
rozdělena na dva stupně. Prvních pět tříd tvořily jeden stupeň. Následovala tzv. měšťanka,
která měla tři třídy. V Dobrušce byly měšťanské školy rozděleny zvlášť pro chlapce a
zvlášť pro dívky. To se změnilo v červnu roku 1938, kdy byl vydán výnos týkající se
změny názvu. Měšťanské školy v Dobrušce se přeměnily na újezdní školy měšťanské.
Což znamenalo, že pod tyto újezdní školy měšťanské spadaly následující obce: Bačetín,
Běstviny, Domašín, Chlístov, Křovice, Lhota, Podbřezí, Pulice, Val a další. Z osad sem
spadalo Horní Spáleniště a Měškov. 102
V Dobrušce v období první poloviny 20. století neexistovala škola jen pro židovské děti,
ačkoliv čistě židovské základní školy v této době existovaly. Roku 1920 byly takové
školy otevřeny dvě, a to v Praze a v Brně. V Brně vzniklo i židovské gymnázium.103
Důvod, proč taková škola nebyla i v Dobrušce, byl prostý. Dobrušských Židů, konkrétně
dětí, nebylo tolik, aby si mohli dovolit otevřít svoji vlastní školu. Bylo by to složité i
z finančního hlediska. Z těchto důvodů chodily židovské děti do školy s ostatními
dobrušskými dětmi. Důkazem toho jsou vzpomínky některých, tehdejších dětí, které
navštěvovali dobrušskou školu v různých dobách.
Alice Fleischerová v Knize Source book v první kapitole s názvem Život v Dobrušce
(Life in Dobruška) vzpomíná, že ve své třídě byla jediným židovským dítětem. Alice
se narodila v roce 1898, takže národní, dnes základní, školu musela navštěvovat ještě za
dob Rakouska-Uherska.104
Dalším příkladem přítomnosti židovského dítěte ve škole je Hana Kornfeldová,
pocházející ze zámožné velkopodnikatelské rodiny Kornfeldů. Hana se narodila roku
1927. To znamená, že dobrušskou školu navštěvovala ve 30. a částečně i 40. letech
20. století.
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Naproti tomu pamětník Tomáš Kašpar, který navštěvoval dobrušskou školu v roce 1941,
vzpomíná, že v jeho třídě, do které chodil, žádný Žid nebyl. 105
Vztahy s ostatními dětmi
Ve škole se se židovskými dětmi zacházelo celkem dobře. Ze strany učitelů nedocházelo
k žádným urážlivým poznámkám nebo posměškům. Ze strany dětí to už nebylo tak
jednoznačné. Alice, dcera Josefa Fleischera, vzpomíná, že v době, kdy chodila do školy,
byla občas terčem posměchu ze strany dobrušských dětí. Dokonce dokládá i jeden případ,
kdy po židovských dětech ostatní děti házeli kamení.106
Naproti tomu jedna z kamarádek Hany Kornfeldové, Dana Tláskalová, dokládá velmi
dobré vztahy mezi dětmi. V době, kdy ony chodily do školy, což byla doba první
republiky, se u dětí nijak extra nerozlišovalo, kdo je a kdo není Žid. Se svojí partou,
tvořenou dívkami, si chodily hrát na okraj města, kde se nacházely stodoly se slámou a
podobně. Hráli nejrůznější hry, například Vybíjenou nebo Špačka. Dalším dokladem
dobrých vztahů mezi dětmi by mohla být skutečnost, že vytvořily svoji skupinu s názvem
Podorlická děvčata. Členky této skupiny měly i své legitimace. Tato akce vznikla z klubu
Mladý hlasatel, kde byl otiskován komiks Rychlé šípy. Dobrušská děvčata se tímto
komiksem nechala inspirovat. Rozdíly v tom, kdo je a kdo není Žid, se začaly až dělat
v době Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války.107
5.3.5

Politický život v druhé republice

Česko-Slovenská republika, tzv. druhá republika, trvala velmi krátkou dobu. Časové
vymezení druhé republiky je od 1. 10. 1938 - 14. 3. 1939. Byl to státní útvar, který vznikl
po podstoupení Sudet Německu.
Prezidentem se 30. 11. 1938 stal Emil Hácha. Po Mnichovské dohodě stávající prezident
Edvard Beneš 5. 10. abdikoval a následně odjel do Velké Británie. Kromě prezidenta byla
jmenována též nová vláda, která postavila do čela Rudolfa Berana.
V listopadu 1938 vznikla nová strana, která se jmenovala Strana národní jednoty. Měla
to být jediná politická strana v tehdejší republice. Konkrétně měla být strana zaměřená
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proti Židům. Zároveň měla za cíl přetvořit republiku na autoritativní stát. Tyto snahy a
cíle nebyly uskutečněny. Strana v podstatě zanikla v době Protektorátu Čechy a Morava.
Dne 28. 12. 1938 byla rozpuštěna Komunistická strana československá. Její dobrušští
zástupci, Václav Honěk a František Marek, byli zbaveni členství v obecním
zastupitelstvu. Tato událost je zde zmíněna kvůli následnému vývoji v Dobrušce v době
Protektorátu Čechy a Morava, konkrétně v oblasti odboje.
Jak bylo řečeno výše, doba Protektorátu Čechy a Morava, znamenala konec politických
stran, jako například Strany národní jednoty. Část členů této strany založilo novou stranu,
a to Národní souručenství. Nejvyšším orgánem byl její Výbor. Strana sdružovala všechny
muže žijící na území Protektorátu Čechy a Morava. Byly prováděny nábory nových členů.
V Dobrušce též jeden probíhal, a to v dubnu 1939. Organizovala ho městská rada a nábor
probíhal pomocí letáků.108

5.4 Židovská náboženská obec za Protektorátu Čechy a Morava a její
likvidace
Období Protektorátu Čechy a Morava znamenalo pro dobrušské Židy poslední velkou
kapitolu jejich příběhu v Dobrušce. V tomto období je zasáhla nařízení vydaná
protektorátní vládou. Dále museli snést pocit opuštění domova s myšlenkou, že neví, zda
se domů vrátí.
Na druhé straně dobrušští Židé během tohoto období neseděli jen tak s rukama v klíně,
pokud se to tak dá říci. Aktivně se, více či méně, podíleli na odbojové činnosti v okresu
Rychnov nad Kněžnou. Myslím, že tato skutečnost není příliš známá a zároveň se
domnívám, že to staví Židy žijící v Dobrušce do jiného světla.
5.4.1

Počátky Protektorátu Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava, byla část Česko-Slovenska, která byla v době
od 16. 3. 1939 do 5. 5. 1945 okupovaná německými vojsky.
Česko-Slovensko, do kterého už nespadalo území Sudet, existovalo poměrně krátkou
dobu. Zaniklo po odštěpení Slovenska dne 14. 3. 1939. O den později přijelo německé
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vojsko na toto území, které obsadilo. Následně, 16. 3, byl vyhlášen Protektorát Čechy a
Morava.
Od vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava probíhala legální i ilegální emigrace, nejen
židovských obyvatel, do zahraničí.
V Dobrušce toto vyhlášení probíhalo, podle dochovaných záznamů v místní kronice,
následujícím

způsobem.

Nejprve

byl

místním

občanům

oznámen

rozpad

Československého státu, díky odtržení Slováků. Následně se dozvěděli o podepsání
dohody, která měla za následek vytvoření Protektorátu Čechy a Morava. Tuto dohodu
s Hitlerem v Berlíně podepsal tehdejší prezident Emil Hácha. Samotné obdržení těchto
zpráv je v místní kronice zaznamenáno takto:
„Všech občanů se zmocnil smutek nad rozvrácením československého státu. Venku padal
sníh, byla plískanice a obloha byla potažena těžkými šedými mraky.ˮ109
Dne 15. 3. roku 1939 přijel do Dobrušky první oddíl německé armády. Tento oddíl tvořilo
kolem 80 motorových vozidel a do Dobrušky přijel směrem od Ohnišova. Ubytováni byli
nejprve v místní sokolovně. Po pár dnech se přestěhovali do dobrušských kasáren

110.

Jeho velitelem byl poručík Kunnert. Hned, jak německý oddíl dorazil do Dobrušky,
zavedl nové pořádky a následující pravidla. V době od 20 hodin večer do 5 hodin ráno
byl zakázán pobyt venku. Stejný čas platil i pro zavírací dobu dobrušského hostince.
Zavírací doba byla 18. 3. nakonec změněna a tyto hostince mohly mít otevřeno až do
půlnoci. V den vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava prošly Dobruškou dva pluky od
Olešnice směrem k Opočnu. Následně projelo několik motorových vozidel od Nového
Města nad Metují směrem k Rychnovu nad Kněžnou.111
Zmíněný oddíl německé armády pobýval v dobrušských kasárnách do 26. 4. 1939. Poté
dobrušská kasárna opustil. Podle záznamu v místní kronice byly kasárna delší dobu bez
přítomnosti vojska.112
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S prvním rokem existence Protektorátu Čechy a Morava souvisí též jedna událost týkající
se vzdělávání. Dne 17. 11. 1939 byly uzavřeny všechny vysoké školy a jejich majetek se
dostal do německých rukou. Toto rozhodnutí mělo být reakcí na demonstraci při pohřbu
Jana Opletala, který zahynul na následky zranění, které utrpěl při demonstraci proti
nacistům, která se konala 28. 10. 1939 v Praze.
5.4.2

Určení rodového původu Židů

Určení rodového původu Židů podléhalo platným Norimberským zákonům. Ty byly
v Německu ustanoveny roku 1935 a v Protektorátu Čechy a Morava začaly platit o čtyři
roky později, tedy v roce 1939. Tyto zákony prošly během let svým vývojem a přesně
stanovily, podle jakých kritérií se může prohlásit, že někdo je a není Židem. Židovská
příslušnost také určovala, jaký typ práce mohou tito lidé vykonávat. Na základě těchto
kritérií vycházely po území Protektorátu Vyhlášky o rodovém původu.
V případě Dobrušky byly tyto vyhlášky vydávány okresním úřadem, který se v této době
nacházel v Novém Městě nad Metují. Pod vyhláškami byl podepsán okresní hejtman
úřadu politické správy. Dále byly vydávány oběžníky, které se týkaly například
odevzdání potřebných dokladů do nějakého data apod. Tyto oběžníky byly vydávány
přímo starostou města Dobrušky,
Vyhláškou ze dne 3. 9. 1940 bylo stanoveno, že Židé nemohou být v Protektorátu Čechy
a Morava státními zaměstnanci. Pokud se ve státním sektoru vyskytovali Židé, museli být
nejdéle do 24. 7. 1940 přeloženi do trvalé výslužby. Jejich pracovní poměr byl zrušen.113
Dále tato vyhláška určovala, kdo je a není Žid. Za Žida byl považován ten, kdo pocházel
od úplných židovských prarodičů. To byli prarodiče, kteří měli pouze židovské předky.
Pokud byl některý z prarodičů člen židovské náboženské obce, byl pokládán za úplného
Žida bez ohledu na jeho další etnickou příslušnost.
Za Žida byl též považován židovský míšenec. Ten měl dva stupně. Židovský míšenec
prvního stupně byl ten, který měl dva úplné židovské prarodiče. Za Židovského míšence
druhého stupně byl prohlášen ten, kdo měl jen jednoho úplného židovského prarodiče.

113

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou. Archiv města Dobruška. Vyhlášky o rodovém původu.
inv. č. 1038. 1940-1942.

57

Dále byl za něj považován ten, kdo byl od 16. 9. 1935 příslušníkem židovské náboženské
obce, byl v manželství se Židem, nebo do takového manželství po tomto datu vstoupil.114
Byla taktéž vypsána povolání, která Židé nesměli vykonávat. Nemohli být docenty na
vysokých školách, učiteli na školách, i těch pomocných nebo nemohli pracovat v podniku
či ústavu, který souvisel s veřejnou správou. Zaměstnavatelům byl poslán postup, podle
kterého zjistili rodovou příslušnost zaměstnanců. Zaměstnanec musel dodat vlastnoruční
prohlášení a doklady o rodovém původu. Prohlášení o rodovém původu mělo úřední
formulář, na který byly vydány pokyny, jak ho vyplnit. Mezi doklady o rodovém původu
patřily rodné a křestní listy, doklady o sňatcích. Dále bylo důležité dodat rodný a křestní
list matky a otce, stejně tak všech svých prarodičů. Všechny tyto dokumenty musely být
odevzdány ve stanovené lhůtě, a to do konce října 1940.115
Bylo stanoveno, že nejpozději do konce srpna roku 1942 obdrží ministerstvo vnitra
oznámení o počtu zaměstnanců, kteří byli židovskými míšenci nebo měli
manžela/manželku, kteří byli židovskými míšenci. Stejně tak museli zaměstnavatelé
místním úřadům do 10. 8. 1942 předložit seznam těchto židovských míšenců. K tomuto
seznamu museli též předložit, jaká opatření vůči těmto zaměstnancům učinili. 116
Jedno z vydaných nařízení se vztahovalo i na samotné protektorátní úředníky. Týkalo se
jejich případného manželství se ženou, která byla provdána za Žida. Doslova se to
v nařízení píše takto:
„Je neslučitelno s úctou a důvěrou, které mají býti úředníku prokazovány, aby uzavřel
sňatek s ženou, která byla provdána za Žida.ˮ117
5.4.3 Nařízení proti Židům
Se zřízením Protektorátu Čechy a Morava nastalo pro Židy těžké období. V červnu roku
1939 zde začaly platit tzv. Norimberské zákony, které upravovaly určení rodového
původu. Tato problematika je rozebírána výše.
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Postupem času začala protektorátní vláda spolu s místními orgány vydávat konkrétní
nařízení, která více či méně, omezovala život Židů v Protektorátu Čechy a Morava.
Nařízení se týkala všech Židů zde žijících, tedy i dobrušských.
V dobrušské kronice jsou zaznamenány tato konkrétní nařízení proti Židům.
V září 1939 byly Židům odebrány rádiové přijímače. V říjnu téhož roku musely být
židovské obchody označené dřevěnými tabulkami s nápisem: Judisches geschäft.
Židovský obchod. Na druhé straně nežidovští obchodníci museli mít své obchody
označeny podobným způsobem. Jediný rozdíl spočíval v nápisu: Ariches Unternachten.
Árijský závod.118
Dne 12. 8. 1940 byla stanovena nákupní doba pro dobrušské Židy. Měli povoleno
nakupovat pouze v době od 11 do 13 hodin a dále od 15 do 17 hodin.119
Další nařízení se týkalo označení Židů. Vydání tohoto nařízení souviselo s odbojovou
činností v Protektorátu Čechy a Morava. Ta v roce 1941 zaznamenávala úspěchy a
vyvolávala nejistotu u protektorátní vlády. Za jeden z projevů nejistoty by se dal
považovat zvýšený zájem K. H. Franka o židovskou problematiku. Sám o Židech
prohlásil, že to jsou nositelé protiněmecké propagandy. Frank začal prosazovat názor,
že je potřeba Židy nějakým způsobem odlišit od ostatních obyvatel. Jako ideální řešení
viděl v označení Židů. Rozhodnutí spočívalo v rukou říšského protektora, kterým byl v té
době Konstantin von Neurath. Neurath souhlasil s Frankovým návrhem, že Židé budou
nosit na rukávu bílé pásky. Z tohoto původního návrhu nakonec sešlo, protože došlo
ke změně říšského protektora, kterým se v září roku 1941 stal Reinhard Heydrich.
Zároveň s touto skutečností učinil Hitler své vlastní rozhodnutí ve věci označení Židů,
které Heydrich následně potvrdil a vydal. Bylo vydáno policejní nařízení, které Židům
starším šesti let, nakazovalo, že se nesmí objevit na veřejnosti bez žluté šesticípé hvězdy
s černým nápisem Jude. Dále bylo nařízeno, že hvězda má být nošena na viditelném místě
na levé části oděvu. Toto nařízení bylo platné od 19. 9. 1941.120
„Postupně byli Židé zbaveni občanských práv, zaměstnání, bytů a majetku.ˮ121
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Dobrušských Židů se týkala i další nařízení. V říjnu roku 1941 začaly být postupně
zabavovány židovské byty. V praxi to vypadalo tak, že některému z židovských obyvatel
byl zaslán dopis, zda je ochoten dobrovolně a co nejdříve uvolnit a pronajmout svůj byt.
V dobrušském archivu se nachází takový dopis, který byl zaslán Bedřichu Kornfeldovi.
V dopise se klade důraz na slovo dobrovolně. S vystěhováváním Židů z jejich bytů se též
nabízí otázka, kde po vystěhování bydleli. Bylo několik možností. Buď se přestěhovali
do jiného, menšího, bytu. Dále mohli jít ke svým příbuzným. V Dobrušce byly i případy,
kdy se židovští obyvatelé sestěhovávali k sobě navzájem. Příkladem sestěhování Židů
dohromady je případ Mariany Lawetzské, která se musela přestěhovat k paní Marii
Bergmannové.122
Dále bylo v prosinci roku 1941 vydáno tzv. Opatření proti židomilským Čechům.
To znamenalo proti těm Čechům, kteří by navazovali přátelské styky s židovským
obyvatelstvem nebo by jim chtěli jakkoli pomoci. Dříve se za tyto styky trestalo vazbou,
s novým opatřením to znamenalo nahlášení tajné policii.
Mezi nařízeními se vyskytlo též nařízení, které kladlo důraz na to, aby byli Židé hlídáni.
Též jim byl zakázán styk s místním obyvatelstvem.
V únoru roku 1942 byla stanovena návštěvní doba pro Židy na úřadech. Tím pádem mohli
navštěvovat úřady pouze v pondělí, úterý a sobotu v čase od 8 do 9 hodin. Toto nařízení
museli dobrušští Židé vzít oficiálně na vědomí. Svým podpisem museli dát najevo,
že s tímto nařízením souhlasí a budou ho respektovat.123
Nakonec bylo Židům zakázáno používat telefonní linky. Další nařízení se datuje
do 19. 6. 1942. Židé kvůli tomuto nařízení měli zákaz vstupu do parků.
5.4.4 Heydrich a „řešeníˮ židovské otázky
Reinhard Heydrich se po svém nástupu do úřadu zasadil o uzavření všech synagog a
židovských modliteben. Své rozhodnutí zdůvodnil tak, že tato místa jsou ohniskem
ilegální šeptané propagandy. S jeho nástupem též souviselo vyhlášení výjimečného stavu,
který se týkal i Dobrušky.124
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V dalších dnech a týdnech ve své nové funkci vydal další nařízení a opatření proti Židům.
Dále i proti těm, kteří Židům pomáhali. Všechna tato nařízení vydával za jediným účelem
a tím bylo tzv. konečné řešení židovské otázky. To spočívalo v deportaci a násilném
vyvražďování židovských obyvatel. Provádění tohoto rozhodnutí bylo dojednáno
na konferenci ve Wannsee, která se konala 20. 1. 1942. Zmíněné deportace se začaly
připravovat v létě a na podzim roku 1941. 125
První transport odjel již 16. 10. 1941. Od listopadu začaly soustavné deportace Židů a
jejich shromažďování v ghettu Terezín. Deportovaní Židé si s sebou mohli vzít své osobní
věci do váhy 50 kg. V lednu, konkrétně 9. 1. 1942, odjel první transport z terezínského
ghetta do vyhlazovacích táborů mimo území Protektorátu, do pobaltské Rigy.126
Ghetto Terezín
Nacistické úřady se v říjnu roku 1941 rozhodli pro zřízení ghetta pro židovské obyvatele.
Tomuto záměru mělo sloužit vojenské město Terezín se svojí pevností. Účelem bylo
do Terezína soustředit všechny Židy z území Protektorátu Čechy a Morava, Německa,
bývalého Rakouska, Polska a jiných okupovaných států. Německá propaganda navenek
prezentovala Terezín jako město, které daroval Židům vůdce.
Budování ghetta začalo v listopadu roku 1941. Na budování se podílelo speciální
komando, které se skládalo z prvních transportů mužů, kteří přijeli ghetto vybudovat.
Jejich hlavním úkolem bylo připravit město na příjezd dalších transportů.
Transporty byly přiváženy vlakem na zastávku Bohušovice nad Ohří a odtud museli
deportovaní do Terezína pěšky. Tento způsob přemísťování deportovaných byl moc
viditelný pro okolní obyvatelstvo, proto se nacistické vedení rozhodlo pro stavbu
železniční vlečky ze zmíněných Bohušovic do centra Terezína. Stavba vlečky začala
v srpnu 1942 a podílelo se na ní cca 300 vězňů. Dokončena byla v červnu 1943.
Od té doby jezdili deportovaní přímo do Terezína.127
Terezínským vězňům byl zakázán veškerý styk s místním obyvatelstvem. Za jakékoli
porušení tohoto pravidla byli Židé přísně trestáni.
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Celkově byli životní podmínky v Terezíně zlé. Deportovaných přijíždělo stále víc.
Zanedlouho nastal problém s ubytováním, dodávkami potravin atd. S tím souvisela velká
úmrtnost, která v Terezíně byla. Nejvyšší úmrtnost zde byla zaznamenána v září 1942,
kdy počet mrtvých čítal 3 941 osob.
5.4.5

Odbojová činnost na Rychnovsku

Odbojová činnost v nynějším okrese Rychnov nad Kněžnou byla poměrně rozsáhlá.
V konkrétní návaznosti na Dobrušku zde existovali dvě odbojové skupiny. Ilegální
komunistická strana v Dobrušce a Obrana národa. Dále zde byla Odbojová skupina bratří
Munzarů a Jitřenka, které byly více či méně vázané na Obranu národa.
Ilegální komunistická strana v Dobrušce
Vznikla jako reakce na rozpuštění Komunistické strany Československa v prosinci 1938.
Tato strana se začala budovat od Velikonoc 1939. Mezi její členy patřili Václav Končl,
Josef Čiháček, Oldřich Kratochvíl, Josef Pancíř nebo Josef Cvrček. Proti nacistům
bojovali šířením protinacistických letáků. Dále se věnovali opisům ilegálního Rudého
práva, atd.
Nakonec byli v období od července do září roku 1940 zatčeni její tři členové, a to Václav
Končl, Josef Čiháček a Rudolf Vomáčka. Při výslechu neprozradili žádného dalšího člena
jejich skupiny. To dokazuje skutečnost, že až do roku 1943 nebyl v Dobrušce nikdo další
z komunistů zatčen.128
Obrana národa
Následující odbojová organizace úzce souvisela s osobou Bohuslava Kašpara. Ten měl
za manželku Jolanu Kašparovou, která byla Židovka. Společně žili v Dobrušce. Tím
pádem udržovali styky s místní židovskou komunitou. Jejich osudu se bude věnovat
některá z dalších kapitol.
Obrana národa byla jednou z nejvýznamnějších organizací protinacistického odboje.
Byla to vojenská organizace, jejíž členové byli převážně elitní generálové, důstojníci a
praporčíci československé armády. Hlavní úkol spočíval v oslabení moci nacistických
okupantů na území Protektorátu Čechy a Morava. Jedním z cílů bylo dosáhnout obnovy
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československého státu, který existoval před válkou. Důraz byl kladen na zpravodajskou
činnost, získávání informací, sabotáže apod.129
Hlavní velitelství se nacházelo v Praze. Pod svým velením mělo tzv. zemská vojenská
velitelství pro Čechy, Moravu a Prahu. Zemská vojenská velitelství byla nadřazena
velitelstvím a organizacím na úrovni okresů a měst.
První vlna zatýkání postihla tuto organizaci na podzim roku 1939 a v únoru roku 1940.
Gestapo se v té době dostalo k důležitým dokumentům souvisejících s Obranou národa.
Bylo zatčeno a vyšetřováno přes 100 osob.
V Hradci Králové se nacházelo krajské velitelství Obrany národa. Velitelem byl plk. P.
Novák. Krajské velitelství bylo rozčleněno na 12 okresů. Jedním z nich byl okres Nové
Město nad Metují, kam spadala mimo jiné i Dobruška.
V Dobrušce byla Obrana národa vytvořena v červnu roku 1939. Jedním z jejich hlavních
cílů byla spolupráce s ilegální komunistickou stranou v Dobrušce. Jednou z hlavních
osobností ilegálního odboje v rámci Obrany národa v Dobrušce byl již zmiňovaný
Bohuslav Kašpar.
Odbojová skupina bratří Munzarů
Tato odbojová skupina působila hlavně v Praze, ale své kořeny měla na Královéhradecku.
Po rozsáhlém zatýkání členů Obrany národa v roce 1940, konkrétně po objevení skladu
zbraní a důležité dokumentace, se bratři Munzarové přemístili do Prahy.
Jejich odbojová činnost spočívala v několika věcech. Shromažďovali zbraně na různá
místa Protektorátu Čechy a Morava. Obstarávali a ukrývali součástky, které by byly
potřebné pro vytvoření vysílačky. Ukrývali nepřátele okupantů, kteří se před nimi museli
skrývat, apod.130
Tato odbojová organizace je v této práci zmíněna proto, že jeden z bratrů, František
Munzar ml. udržoval kontakt s Bohuslavem Kašparem.
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Jitřenka
Jitřenka byla sokolská odbojová organizace. Původně se jmenovala Národní odboj, na
Jitřenku byla přejmenována až po válce. Členové byli převážně příslušníci Sokola. Její
činnost byla zpočátku docela rozsáhlá. Mezi její úkoly patřila především zpravodajská
činnost nebo organizovala emigrace ohrožených lidí do ciziny. Dále tiskla a rozšiřovala
letáky nebo shromažďovala zbraně. Také spolupracovala s ilegální komunistickou
stranou a na konci války s výsadky.131
První zatýkání této skupiny souviselo se zatýkáním členů Obrany národa roku 1940.
Na podzim roku 1941, bylo zatčeno celé předsednictvo tzv. Podorlické župy. Od tohoto
zatčení lze mluvit o vojenském typu odboje.
V roce 1943 postihla Jitřenku další vlna zatýkání. Vznikla na základě udání konfidenta
Farského. Konfident Farský je zmiňován i při zatýkání jiných členů odboje, například i
v souvislosti se zatčením Bohuslava Kašpara a jeho ženy.
5.4.6 Odbojová činnost dobrušských Židů
Bohuslav Kašpar
Jako bylo řečeno výše, hlavní osoba spojená s odbojem i s dobrušskými Židy za doby
Protektorátu Čechy a Morava byl Bohuslav Kašpar. Byl to bývalý rakousko-uherský a
později československý pilot. Pocházel z Českého Meziřící, což je vesnice nedaleko
Dobrušky. Pan Kašpar pracoval mimo jiné i ve slovenské Nitře, kde se věnoval výcviku
pilotů.
Jeho první žena byla židovského původu. Kvůli ní konvertoval k židovské víře. Po smrti
první manželky se oženil podruhé a také s Židovkou. V roce 1939 kvůli hrozícímu
nebezpečí se rozhodl vystoupit ze židovské obce. Po vyhlášení Protektorátu Čechy a
Morava, se rozhodl, že i se svojí rodinou přesídlí zpět do rodného kraje. Pobýval nějaký
čas v Českém Meziříčí. Roku 1941 získal místo na úřadu práce v Dobrušce, kam se i
s rodinou přestěhoval.132
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Bohuslav Kašpar, díky vystoupení ze židovské obce, nebyl veden jako Žid.
Měl židovskou manželku, Jolanu Kašparovou, kterou se snažil uchránit před deportací.
Podle vzpomínek jejich syna, Tomáše Kašpara, se jeho otci podařilo díky známým na
úřadech uvádět v dokladech jeho matku jako zemřelou. Nacistické úřady tak o ní neměly
nejmenší tušení. Jolana Kašparová, protože byla Židovka, se v rodině snažila dodržovat
alespoň některé židovské zvyky. Například každý pátek se snažila, aby měli židovskou
stravu. O styku rodiny Kašparových s ostatními dobrušskými Židy svědčí též svědectví
Tomáše Kašpara. Ten se jako malý chlapec učil hrát na klavír u paní Ledečové, což byla
jedna z členek židovské náboženské obce v Dobrušce. Dalším důkazem o stycích
s dobrušskými Židy je skutečnost, že Kašparovi bydleli v domě, ve kterém žili i dobrušští
Židé, již zmínění Ledečovi.133
V Dobrušce se také Bohuslav Kašpar setkal s příležitostí spolupracovat s odbojem.
Konkrétně se setkal s jediným zbývajícím funkcionářem krajského vedení Obrany
národa, npor. Albínem Sládkem, kterému přislíbil spolupráci.
Bohuslav Kašpar měl od té doby za úkol mnoho věcí. Měl vyhledávat lidi potřebné
k dalšímu kontaktu v odboji. Dále pomáhal Sládkovi, který se musel před gestapem
skrývat. To znamenalo, že musel přespávat vždy u někoho jiného. Proto svěřil úkol
Bohuslavu Kašparovi, aby vytipoval osoby, u kterých by mohl Sládek občas bez
předchozího upozornění přespat. Dále pomáhal zajistit nocleh i ostatním osobám, které
se museli skrývat před gestapem. K tomu mu mimo jiné sloužila též dobrušská synagoga,
od které měl klíče od pana Ledče. Ten mu je předal těsně před svým odchodem
z Dobrušky v prosinci roku 1942.134
B. Kašpar dále spolupracoval s Františkem Munzarem. Při spolupráci s Munzarem
sehrála též roli dobrušská synagoga. O ní B. Kašpar prohlásil, že ji může poskytnout jako
úkryt pro parašutisty.
Celkově by se dala odbojová činnost Bohuslava Kašpara shrnout následujícím způsobem.
Spolupracoval se dvěma významnými osobnostmi protinacistického odboje, a to
s Albínem Sládkem a Františkem Munzarem. Měl na starosti obstarávání součástek
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do vysílačky, získával falešné legitimace, obstarával občasný úkryt pro Sládka a celkově
se snažil o propojení představitelů odboje.135
Zároveň je nutné zdůraznit, že celou svojí odbojovou činností vstupoval do rizika
odhalení jednak sebe a také své rodiny, zejména manželky. Podle slov syna Bohuslava
Kašpara, Tomáše Kašpara, byla jeho maminka, Jolana Kašparová, velkou oporou jeho
otce.
„Nebýt jeho manželky Židovky, jen statečnost by mu nestačila.ˮ136
Ostatní Židé v Dobrušce
Ostatní židovští obyvatelé žijící v Dobrušce byli taktéž, více či méně, zapojeni
do protinacistického odboje.
Jedním z příkladů mohou být, podle svědectví Tomáše Kašpara, již zmínění Ledečovi.
Jak už bylo řečeno výše, dostávali se do kontaktu s manželi Kašparovými. Sami měli
malou textilní firmu, která vyráběla látku. Ve své firmě zajišťovali živobytí pro ostatní.
Ledečovi znali všechny ostatní Židy v Dobrušce, což mohla být v případě akutní pomoci
výhoda.
V době Protektorátu Čechy a Morava se v Dobrušce a jejím okolí vyskytovala spousta
odbojářů, kteří byli pronásledováni gestapem a museli se skrývat. Zároveň museli něco
jíst a mít něco na sebe. V tomto případě mohli pomoci právě dobrušští Židé a podle
dochovaných svědectví v tomto směru pomáhali. Snažili se buď přímo, nebo nepřímo
zásobit lidi, kteří byli pronásledováni gestapem. Nepřímé zásobování je myšleno
ve smyslu, že se pokusili potřebné věci sehnat někde jinde.137
Nemám dochované prameny k tomu, abych prokázala, že takovým způsobem pomáhali
všichni dobrušští Židé. O některých to, podle dochovaných svědectví, známé je, například
o Ledečových. Za to je potřeba si těchto lidí velmi vážit.
Na druhé straně si myslím, že pokud někteří dobrušští Židé nepomáhali, měli pro to dobré
důvody. Situace Židů za Protektorátu Čechy a Morava nebyla lehká. Hrozba zatčení,
zastřelení nebo deportace byla jistě přítomná i v Dobrušce.
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5.4.7

Odchod Židů z Dobrušky

Osud dobrušských Židů byl definitivně zpečetěn v prosinci roku 1942. Ještě před
hromadným odchodem dobrušských Židů bylo pár členů náboženské obce odvezeno
dříve. Celkem se to týkalo čtyř příslušníků židovské náboženské obce. Důvody, proč byli
tito lidé odvezeni z Dobrušky dříve, se mi z dochovaných záznamů a dokumentů
nepodařilo zjistit.
Prvním z nich byla Helena Traubová, která byla už 14. 12. 1941 převezena transportem
z Prahy do Terezína. Odtud byla o dva roku později odvezena do vyhlazovacího tábora
Auschwitz - Birkenau. V dalším táboře, Bergen - Belsen, se dočkala osvobození.
Dalším byl Arnošt Tomský. Ten byl do Terezína odvezen 20. 6. 1942 transportem
z Prahy.
Třetí osobou odvezenou dříve byla Pavla Bergmannová, která byla z Prahy do Terezína
odvezena 13. 7. 1942. Tam také zemřela.
Poslední osobou odvezenou dříve byla Mariana Lawetzská, která byla do Terezína
deportována 4. 9. 1942. Je další, kdo věznění přežil.138
Ostatní židovští obyvatelé Dobrušky byli odvezeni v prosinci roku 1942. Již 16. 12. byl
shromažďován majetek dobrušských Židů. O dva dny později, 18. 12., byli Židé
z Dobrušky odvezeni. V místní kronice je tato situace zaznamenána velmi stroze.
„Dne 16. prosince 1942 byl svážen auty majetek Židů v Dobrušce a dne 18. prosince 1942
museli všichni Židé opustit Dobrušku.ˮ 139
Z Hradce Králové byli dobrušští Židé převezeni do Terezína. Necestovali všichni spolu,
ale byli rozděleni celkem do dvou transportů. Z Terezína byli deportováni v různých
transportech a v různé době do koncentračního tábora Auschwitz - Birkenau. Zde byla
většina členů náboženské obce v Dobrušce usmrcena v plynové komoře.140
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Mezi usmrcenými v plynové komoře z řad dobrušských Židů byly i děti. Jedním z nich
byla Hana Kornfeldová a druhým byla Věra Ledečová. Druhé zmíněné bylo necelých
5 let a do plynové komory šla společně se svojí maminkou.
Zajímavá je skutečnost, že nejstarším transportovaným a umučeným Židem
z rychnovského

okresu

je

dobrušský

Žid

Josef

Fleischer.

Nebyl

zabit

v Auschwitz - Birkenau, ale přímo v Terezíne. Zemřel ve věku nedožitých 90 let.141
Vnímání odchodu Židů v Dobrušce
Doba Protektorátu Čechy a Morava byla, nejen pro Židy, napjatou dobou. Najednou
se začalo rozlišovat, kdo je a kdo není Židem. Podle vzpomínek pamětníků od sebe
židovské děti odháněli ostatní děti z důvodu jejich bezpečnosti.142
Všichni z Dobrušky věděli, že jsou Židé pryč. Nikdo si zároveň nedovedl představit a ani
je to nenapadlo, že už se většina z nich do Dobrušky nikdy nevrátí.
Domy po Židech spadli do rukou Němcům. Ti se vůbec nesnažili o nějakou asimilaci
s místním obyvatelstvem. Místní dívky dokonce tvrdily, že se bojí přítomných
německých chlapců, protože se nechovají, jak by měli.
Zatčení manželů Kašparových
Manželka Bohuslava Kašpara, Jolana Kašparová, nebyla vedena v seznamu Židů. To byl
také jeden z důvodů, proč nemusela opustit Dobrušku společně s ostatními. Odhalení a
zatčení bohužel stejně neunikli.
Za zatčení manželů Kašparových mohlo nasazení konfidentů na ostatní členy odboje na
Rychnovsku. Konkrétně se konfidenti napojili na výše zmíněného Františka Munzara
a na další členy, jako byla například Emilie Valentová.
Na Emilii Valentovou se napojili konfidenti Jaroslav Hanka a Zitta. Ti od ní získali plno
informací o její odbojové činnosti. Na základě jejího sledování byli zatčeni bratři
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Munzarovi. Při výslechu byl František Munzar konfrontován s Valentovou a ta díky této
konfrontaci prozradila další informace o odbojové skupině. 143
Gestapo o propojení pražské a dobrušské odbojové skupiny patrně dávno vědělo, díky
dlouhodobému sledování Valentové. Díky tomu věděli i o spolupráci Františka Munzara
právě s Bohuslavem Kašparem. František Munzar byl po dlouhém výslechu převezen
do Terezína, kde byl 10. 10. 1944 zastřelen. Jeho bratr Josef nakonec výslechy a mučení
přežil.
Manželé Kašparovi byli zatčeni 22. 2. 1943. Gestapo si pro ně přijelo do Dobrušky. Jejich
byt byl zapečetěn a oba manželé byli odvezeni na hradeckou služebnu gestapa. Jejich syn,
Tomáš Kašpar, se podle vlastní vzpomínky nevešel do auta a byl předán do péče svého
strýce.144
Na hradecké služebně gestapa se zjistilo, že Jolana Kašparová byla židovského původu a
to také rozhodlo o jejím dalším osudu. Byla vystavena dlouhým výslechům a mučením,
stejně tak její manžel.145
Poté se jejich cesty rozdělili. Jolana Kašparová byla nejpozději v lednu 1944 převezena
transportem do Osvětimi. Zde byla 15. 3. 1944 umučena. Jolana Kašparová byla,
podle slov jejího syna Tomáše Kašpara, souzena v podstatě dvakrát. Jednak za její činnost
v odboji a jednak za její židovský původ. 146
Bohuslav Kašpar zůstal na hradeckém gestapu. Dne 7. 11. 1944 byl v Berlíně nad ním
vynesen rozsudek, a to trest smrti zastřelením. Poté byl převezen do Brandenburgu, kde
byl 15. 1. 1945 popraven.
Na hradeckém gestapu byla využita jeho fotolaborantská praxe získaná během roku 1917.
Plno jeho fotografií pomohlo po válce k odhalení členů gestapa.147
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6

Další vývoj židovské náboženské obce v Dobrušce

6.1 Situace po válce
Když roku 1945 skončila druhá světová válka, mohli se zbylí židovští obyvatelé vrátit
do svých domovů. Konkrétně v Dobrušce probíhala situace po válce následujícím
způsobem.
Od června roku 1945 chodily na dobrušský úřad žádosti o odebrání židovského majetku
Němcům a navrácení jejich původním majitelům. Dále přicházely žádosti o zjištění osudu
židovských obyvatel. Ve většině případů byla odeslána odpověď s tím, že místo pobytu
těchto obyvatel je neznámé, protože místní úřad o nich neměl žádné informace.
V lednu roku 1946 bylo úředně zakázáno označovat jakékoli etnikum ve veřejném styku.
Už neplatily stávající pojmy arijec a nearijec jako za druhé světové války.
Den 28. 7. 1948 by stanoven jako poslední den, kdy mohli být lidé považováni
za nezvěstné. Po tomto dni byli prohlášeni za mrtvé. Například v Dobrušce byl
za mrtvého prohlášen Karel Kornfeld, alespoň podle dochovaných záznamů.148

6.2 Přeživší
O některých dobrušských Židech, kteří se vrátili z koncentračních táborů, byla zmínka
v předchozí kapitole. Přesto zde budou jmenováni ještě jednou.
Z dobrušských Židů se z koncentračních táborů vrátili Bonnová Eva, Fleischerová Jenny,
Kornfeld Zdeněk, Lawetzká Mariana a Traubová Helena.149
Z těch, co přežili, se do Dobrušky nikdo nastálo nevrátil.
Jenny Fleischerová zemřela nedlouho po svém návratu z Terezína, a to 30. 8. 1945
v opočenské nemocnici. Mariana Lawetzská po osvobození, v květnu roku 1945, odjela
za svým bratrem do Spojených států, kde také zemřela. Helena Traubová zemřela
21. 2. 1991 v Praze.150
Zdeněk Kornfeld v roce 1947 se oženil a o rok později odjel i s rodinou do Argentiny.
Tam jeho potomci žijí dodnes. Do Dobrušky se však pravidelně vracel. Při svých
148
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návštěvách nikdy nechtěl moc mluvit o zážitcích v koncentračním táboře. K tomuto
tématu se vyjadřoval velmi málo.
Důvody, které vedly k tomu, že se nikdo z přeživších do Dobrušky nevrátil, mohly být
různé. Jedním z nich určitě mohly být vzpomínky na své příbuzné a přátele, se kterými
žili v Dobrušce a během války o ně přišli. Dále to mohly být existenciální důvody, které je
vedly z Dobrušky pryč.

6.3 Odkaz Židů v Dobrušce
Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, Židé zanechali v Dobrušce svůj velký odkaz.
Ať už v podobě židovského hřbitova, synagogy nebo zachovalé mikve. Všechny tyto
památky díky věnované péči v této nebo minulé době připomínají samotnou existenci
Židů v Dobrušce.
Svým způsobem by se daly vnímat též potomci přeživších dobrušských Židů jako odkaz
této náboženské obce. Jsou to nositelé vzpomínek na své předky, kteří v Dobrušce žili.
Přímý potomci dobrušských Židů žijí dodnes.
Jedním z nich je již zmiňovaný Tomáš Kašpar, který o svém otci a jeho činnosti v odboji
napsal knihu. Tuto knihu jsem použila při tvorbě této práce. Tomáš Kašpar žije střídavě
v Praze a ve Strasbourgu.
Dalšími přímým potomky jsou Alexandr Tomský a Pavel Kroupa. Oba zmiňovaní
se narodili až po druhé světové válce.
Alexandr Tomský je známý jako politolog, publicista a nakladatel. Studia mezinárodních
vztahů a filosofie absolvoval na londýnských školách. V Dobrušce vyrůstal jeho otec,
který, před vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava vstoupil do hradeckého semináře.
Toto rozhodnutí mu nejspíš zachránilo život.
Další potomci žijí v Argentině a jsou to potomci již zmiňovaného Zdeňka Kornfleda.
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7

Závěr

Tato práce si kladla za hlavní cíl zmapovat každodenní život židovské náboženské obce
v Dobrušce v první polovině 20. století.
V úvodní kapitole práce studuje život Židů v Dobrušce před 20. stoletím. Prostor je
věnován historii tohoto období a dále dvěma konkrétním památkám souvisejících
s náboženskou obcí. Jsou to židovský hřbitov a mikve.
Dále se má práce zabývá Židy obecně na sklonku posledních zhruba dvacet let, rakouskouherské monarchie a v období první republiky. Byla zde snaha zachytit postavení Židů
mezi ostatními národy. Dále pak proudy, kterými se Židé ubírali na svojí cestě
k emancipaci. Zvolili si v podstatě tři směry. Příklon k německému prostředí, k českému
prostředí. Třetím proudem byla snaha založit vlastní stát a úplně se osamostatnit.
V následujících kapitolách se práce zaměřila na konkrétní jevy a fenomény, které
strukturovaly židovskou náboženskou obec ve studovaném období. Konkrétně jsem
se zabývala provozním životem náboženské obce, tedy její správou, zastupitelskými
orgány jako například představenstvem nebo starostou. Dále mě zajímalo zastupování
náboženské obce na veřejnosti. Tedy, jakým způsobem byla náboženská obec
reprezentována navenek. K tomuto účelu byly použity záznamy z dobrušské kroniky.
Další prostor byl věnován náboženskému životu náboženské obce. Konkrétně na osobu
rabína, kterého měla náboženská obec až do roku 1921. Jako důležitou součást
náboženského života této obce vnímám synagogu neboli hlavní modlitebnu. To je důvod,
proč se v této kapitole též zabývám vývojem synagogy.
Následující část práce se zabývá vztahy dobrušských Židů s jejich okolím, především
s místním obyvatelstvem. Tyto vztahy byly po období první poloviny 20. století celkem
dobré, zároveň se však vyskytly některé protižidovské výstupy. Další prostor je věnován
vztahům mezi židovskými a nežidovskými dětmi.
Předposlední část kapitoly o Židech v Dobrušce v první polovině 20. století byla
věnována životu za Protektorátu Čechy a Morava, a následné likvidaci této obce. Během
tohoto období byla vydaná nařízení, která Židům život v Protektorátu Čechy a Morava
nijak neusnadňovala a týkala se všech Židů, tedy i dobrušských. Dále jsem se zaměřila
na odbojovou činnost v Dobrušce. Ta se konkrétně týká Bohuslava Kašpara a jeho
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židovské manželky, Jolany Kašparové. Ostatní Židé se také, ve větší či menší míře,
angažovali v odbojové činnosti.
S likvidací náboženské obce se nabízí zajímavá úvaha, která se týká zániku náboženské
obce v Dobrušce. S tím souvisí otázka, kdy tato obec skutečně zanikla. Nabízí se tři
možnosti. První z nich je, že tato obec zanikla ve chvíli, kdy z ní odjeli skoro všichni
Židé, tedy prosinec 1942. Skoro zdůrazňuji proto, že jedna osoba židovského původu zde
ještě zůstala. Tou osobou myslím Jolanu Kašparovou. Její zatčení a odvezení z Dobrušky
společně s manželem v únoru 1943, je druhá možnost skutečného zániku obce. Jako
poslední možnost se nabízí situací po válce. Někteří členové této obce válku přežili, ale
rozhodli se, že se už do Dobrušky natrvalo nevrátí. Tím způsobili, že se tato obec
nedočkala pokračování.
Poslední kapitola této práce se zabývá situací v Dobrušce po válce a menším seznamem
dobrušských Židů, kteří válku přežili. Pokud to dovolily dostupné prameny a literatura,
byl zde velmi krátce popsán osud přeživších. Dále jsem ve zkratce zmínila potomky členů
této náboženské obce.
Myslím, že hlavní cíl práce byl naplněn. Pokusila jsem se složit mozaiku příběhu
dobrušských Židů v první polovině 20. století. Uvědomuji si, že tato mozaika není zcela
kompletní, ale z důvodu dostupnosti a zachování pramenů tomu tak ani jinak nemohlo
být. Už při svém zkoumání pramenů v okresním archivu Rychnov nad Kněžnou jsem byla
upozorněna, že to bude takové hledání střípků. Proto doufám, že se mi tyto střípky
podařilo alespoň částečně propojit a vytvořit tak ucelený obraz života dobrušských Židů.
Osobně se domnívám, dobrušští Židé měli v Dobrušce svou tradici a pevné místo. Podle
dochovaných pramenů poskytovali nejen místním, ale i cizím lidem podporu kdykoliv
mohli a pokud k tomu měli dostupné prostředky. S místním obyvatelstvem se snažili
udržovat přátelské vztahy. Až na pár výjimek jim místní obyvatelstvo neprojevovalo
nenávist nebo zášť vůči nim. Zároveň nezapomínali na svoji víru, což například dokazuje
snaha udržet si co nejdéle vlastního rabína. I po ztrátě vlastního rabína zde byla snaha
zajistit jeho nástupce. Například ve formě výpomoci od jiného rabína.
V době Protektorátu Čechy a Morava projevili dobrušští Židé velkou statečnost a odvahu.
To dokazuje skutečnost, že i přes zhoršené podmínky jejich existence, která byla
omezována různými nařízeními a přítomný strach z transportů, se nebáli angažovat
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v místním protinacistickém odboji. Z prostudovaných pramenů a literatury jsem
nezískala dojem, že by jejich odbojová činnost byla důvodem jejich odchodu z Dobrušky,
až na jednu již několikrát zmiňovanou výjimku, a to Jolanu Kašparovou.
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Archiv Židovského muzea v Praze. Protokoly schůzí. sign. 20101. 1884 - 1940.
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