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Abstrakt (česky): 

Bakalářská práce se zabývá tématem Spolku českých akademiků židů. Tento 

českožidovský spolek, jako akademická organizace, si kladl za cíl zasadit se 

o asimilaci židovského obyvatelstva k českému národu, o což usiloval během celé 

své existence. 

První kapitola pojednává o historii židů na českém území od doby Marie Terezie 

do konce 19. století včetně popisu antisemitismu a nově vzniklého židovského 

směru sionismu na konci 19. století. Druhá kapitola se věnuje popisu spolkového 

života v habsburské monarchii, zákonům a nařízením, kterými se spolky musely 

řídit.  

Třetí kapitola se týká samotného Spolku českých akademiků židů. Po představení 

jeho vzniku následuje popis spolkové historie do konce 19. století. Další část se 

věnuje počátku 20. století a situaci během první světové války. Poté následuje 

seznam čestných členů spolku. 

 

Abstract (in English): 

This bachelor thesis is focused on the topic of The Association of Czech 

Academic Jews. This Czech-Jewish association was established as an academic 

organization to ease the assimilation of the Jewish population into the Czech 

nation, which remained as the main purpose throughout its existence. 

The first chapter deals with the history of Jews in the Czech lands from the time 

of Maria Theresa to the end of the 19th century, including a description of anti-

Semitism and the newly emerging Jewish direction of Zionism at the end of the 

19th century. The second chapter describes the rules and laws which the 

associations had to follow in the Habsburg Monarchy. 

The third chapter concerns The Association of Czech Academic Jews itself. The 

presentation of its origin is followed by the description of the association's history 

until the end of the 19th century. The next part deals with the beginning of the 

20th century and the situation during the First World War. This is followed by the 

list of honorary members of the association.  
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1 Úvod 

Židé v českých zemích v 19. století nebyli jednolitou menšinou. Kromě 

rozdílných názorů konzervativních a ortodoxních židovských věřících 

a židovských zastánců liberálního křídla, se v této době projevují i národnostní 

otázky. Židovská emancipace ve smyslu získávání větších práv a jejich 

postupující asimilace (integrování židů do života křesťanské společnosti, ve které 

žili) zapříčinila sblížení židů buď s německou, nebo českou společností. Židé se 

tak národnostně stávali Němci, nebo Čechy s židovským vyznáním, pokud 

nedošlo k jejich přestoupení ke katolické, nebo jiné víře. 

Názory na sblížení židů s českou kulturou se ojediněle objevovaly již ve 40. letech 

19. století, ale nedošly k praktickému přijetí z české strany. Českožidovské hnutí 

se tak jako systematické hnutí objevuje v roce 1876, kdy byl na jaře založen 

Spolek českých akademiků židů. Tento spolek si dal za svůj program podporu 

židovského přilnutí k českému národu. Jeho snahou bylo odvrácení 

germanizačních tendencí u židovského obyvatelstva a zvyšování počtu 

židovských studentů na českých středních a vysokých školách. 

Na konci 19. století se silněji projevuje antisemitismus. Východiskem 

národnostních sporů a rozšiřování antisemitských výpadů se pro některé židovské 

obyvatele stal nově vzniklý sionistický směr, který židovství určoval jako vlastní 

svébytnou národnost. Sionistické názory na vystupování židovstva jako 

jednotného národa, ač žijícího v různých zemích, často vedly k nevoli u části 

zastánců českožidovského hnutí a asimilace. 

Jak asimilační, tak sionistické hnutí se snažilo propagovat své myšlenky a postoje. 

Vznikaly jejich jednotlivé organizace a spolky, které dále šířily myšlenky hnutí, 

ke kterým názorově patřily.   

Cílem této bakalářské práce je zmapování vzniku tohoto Spolku českých 

akademiků židů, jeho historie a působení od roku 1876 do roku 1919. Dále se 

v práci zabývám popisem židovské historie od doby Marie Terezie do konce 19. 

století a přiblížením spolkového života v 19. století v rámci habsburské 

monarchie.    
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Jako citační forma jsou používány parafráze a citace. Odkazy s označením 

arabských číslic značí zdroje pro parafrázované či citované informace. Odkazy 

s číslicemi římskými, které jsou seřazeny na závěr práce v  Doplňujících 

poznámkách a informacích, se vztahují k výčtu další literatury k tématu a dalším 

doplňujícím údajům. Podklady pro svou bakalářskou práci jsem čerpala z knih, 

sborníků, internetových zdrojů, dobových periodik a archivních zdrojů. Jejich 

seznam je uveden v kapitole Seznam použitých zdrojů.  

V rámci bakalářské práce jsem pracovala i s cizojazyčnými zdroji a jejich překlad 

a interpretace do češtiny v rámci této práci jsou mé vlastní. 
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2 Rozbor archivních pramenů 

Archivní prameny pro téma bakalářské práce jsem čerpala z Archivu Univerzity 

Karlovy, Archivu hlavního města Prahy a Národního archivu a knihovny 

Židovského muzea v Praze. 

V Archivu Univerzity Karlovy jsou uložené výroční zprávy, 2 nedatované 

exempláře stanov, stanovy z roku 1891 a pozvánky. Výroční zprávy, ve kterých je 

pojednáváno o spolkové činnosti, pochází ze správního roku 1878-1879, 1879-

1880, 1882-1883, 1883-1884, 1884-1885, 1885-1886, 1886-1887, 1887-1888, 

1888-1889, 1889-1890, 1890-1891, 1891-1892, 1892-1893, 1894-1895, 1895-

1896, 1902-1903, 1908-1909, 1909-1910, 1911-1912, 1914-1921 a 1921-1922. 

Výroční zprávy popisují správní rok od aktuální podzimní valné hromady, během 

které byla přednesena jednatelská zpráva, k předcházející podzimní valné 

hromadě. Kromě toho je zde uloženo několik publikací českožidovských autorů – 

kniha Vzpomínky a úvahy od Otakara Gutha, O židovské otázce od Alfreda 

Fuchse a Několik poznámek k otázce českožidovské od Viktor Teytze. 

Znění výročních zpráv bylo ve zkrácené podobě tištěno i v publikaci, kterou 

spolek pravidelně vydával od roku 1881 – Kalendáři česko-židovském.  

Hlavní část výročních zpráv jsem čerpala z Archivu univerzity Karlovy. Několik 

výročních zpráv jsem získala v knihovně Židovského muzea v Praze. Výtisky, 

které jsem v bakalářské práci použila, pochází ze správních roků 1893-1894, 

1896-1897, 1897-1898, 1898-1899 a 1912-1913. 

Z Archivu hlavního města Prahy jsem čerpala informace o vlastním založení 

Spolku českých akademiků židů a znění prvních stanov. Národní archiv obsahuje 

zejména návrhy znění spolkových stanov a jejich exempláře. 

Informace o aktivitách spolku jsou rovněž uváděné ve Zprávách spolkových nebo 

Věstníku spolkovém, které byly tištěné v periodiku Národní listy. Ve stručném 

znění jsou zde uváděny informace o datech konání valných hromad, konání 

spolkových schůzí a činnosti spolku. Informace z Národních listů jsem čerpala pro 

prvotní roky spolku. 
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3 Historie židů v českých zemích od poloviny 18. století 

3.1 Období vlády Marie Terezie (1740-1780) 

Po smrti habsburského císaře Karla VI. v říjnu 1740, který nezanechal žádné 

mužské potomky, nastupuje na trůn habsburské monarchie podle ujednání 

pragmatické sankce jeho dcera Marie Terezie. Po jejím nástupu se silně projevuje 

oslabování politické pozice země, které bylo viditelné již za života jejího otce. 

Okolní země vznesly požadavky na jednotlivé části českých zemí – Prusko 

s králem Bedřichem II. obsadilo Slezsko, bavorský kurfiřt Karel Albert požadoval 

hodnost českého krále a římskoněmeckého císaře, Morava byla cílem saského 

kurfiřta a polského krále Augusta III. Po obsazení Čech roku 1741 francouzskými 

a bavorskými oddíly se počátkem následujícího roku nechal českým králem 

jmenovat Karel Albert Bavorský. Marie Terezie byla korunována českou 

královnou v Praze až na jaře roku 1743. Války o dědictví rakouské, při kterých 

nakonec nedošlo k roztržení zemí Koruny české, byly ukončené v roce 1748 za 

cenu ztráty Slezska a Kladska ve prospěch Pruska. Tato ztráta byla definitivně 

potvrzena výsledkem následující Sedmileté války, která skončila roku 1763.1 

Při ovládnutí Prahy Prusy v roce 1744 došlo k rabování města, přičemž židé byli 

obviněni ze spolupráce s protivníkem, pruskými vojsky. Marie Terezie rozhodla 

o plném vypovězení židů z Čech, Moravy a oblasti Slezska, které patřilo k zemím 

Koruny české. Edikt o vypovězení byl vystavený pro židy v Čechách 18. prosince 

1744 a pro moravské a slezské židy 2. ledna 1745. Nařízení určovalo opuštění 

pražského ghetta do konce ledna roku 1745 a celkový odchod židů z českých zemí 

do konce měsíce června téhož roku. Kromě obvinění o jejich spolupráci s Prusy 

byl dalšími možnými faktory vedoucí k jejich vypovězení i názor, že ekonomický 

stav monarchie již není závislý na židovské přítomnosti a taktéž silný odpor Marie 

Terezie vůči židům. K úpravě židovského vypovězení došlo z ekonomických 

důvodů, kdy vyšlo najevo jejich důležité zapojení do okolní společnosti. Kvůli 

jejich nucenému odchodu současně došlo k hospodářskému úpadku Prahy. 

Výsledkem bylo, že v září roku 1748 bylo židům oficiálně dovoleno vrátit se zpět 

do Prahy. Ostatních židovských obyvatel, kteří nežili v Praze, se rozhodnutí o 

 
1 BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české II.: Od nástupu osvícenství po naši dobu. Vyd. 1. 

Praha: Paseka, 1992. ISBN 80-85192-30-6. str. 18-22 
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vypovězení (kvůli jednáním mezi stranami volajícími po židovském odchodu a 

proti němu) nedotklo, protože s jejich vykázáním se nezačalo. Na straně židů stála 

jak česká komora, české místodržitelství a někteří zástupci české šlechty, tak i 

papež a vyslanci některých zahraničních zemí. Židům byla nařízena tzv. 

toleranční daň ve výši 300 000 zlatých rýnských za rok, která sloužila jako 

schválení jejich návratu, který byl vymezený na dobu deseti let. Po této lhůtě 

došlo roku 1758 k dalšímu povolení židovského setrvání. Toleranční daň zůstala 

vcelku nezměněna.2  

Války o dědictví rakouské se po svém skončení staly ukazatelem zaostalosti 

habsburské monarchie. Marie Terezie tak přistoupila k provedení řady 

osvícenských reforem. Jednou z nich bylo vytvoření tereziánského katastru, který 

se začal používat místo dosavadní berní ruly a lánových rejstříků. Zřízením 

politického a finančního úřadu Directorium in publicis et cameralibus došlo ke 

zrušení české dvorské a rakouské dvorské kanceláře. Directorium bylo orgánem 

jak pro české, tak pro rakouské země. Nejvyšším soudním orgánem byl Nejvyšší 

soudní dvůr ve Vídni. Roku 1749 vznikly Královské reprezentace a komory, které 

fungovaly jako nejvyšší zemské orgány. Roku 1763 jejich úlohu převzala zemská 

gubernia. Další správní reformou došlo ke změnám v rámci krajského zřízení, 

krajští hejtmané přestali být zástupci stavů a stali se státními úředníky, v Čechách 

byl současně změněn počet krajů z původních dvanácti na šestnáct, na Moravě 

zůstaly kraje nezměněné. Reformy ovlivnily i měnu. Kromě ražby tolaru se nově 

začalo platit papírovými bankovkami. Reformou měr a vah z roku 1754 se 

v českých a rakouských zemích zavedla jednotná dolnorakouská soustava, 

nahrazující dosavadní nejednotné soustavy.3 Další vlnu reforem přinesla 60. léta 

18. století. Directorium bylo zrušené a na jeho místo v politické správě nastoupila 

Spojená česko-rakouská dvorská kancelář, ve finanční oblasti se jednalo 

o Dvorskou komoru účetní.4 

Vypracováním reformy primárního rakouského školství byl Marií Terezií pověřen 

Johann Ignaz von Felbiger, zaháňský opat, který se věnoval školské otázce již 

v Prusku. Felbiger vypracoval Všeobecný školní řád, který byl schválený a 

 
2 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 79-85 
3 VONDRA, Roman. České země v letech 1705-1792: věk absolutismu, osvícenství, paruk a 

třírohých klobouků. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-7277-448-7. str. 78-82 
4 Tamtéž, str. 94-96 
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vydaný roku 1774. Řád upravoval strukturu elementárních škol, jednalo se o tři 

druhy – školy triviální, hlavní a normální. Současně školství včlenil do státní 

struktury.5 V řádu byla zakotvena školní docházka – „Nejednalo se ovšem ještě 

o zavádění povinnosti školní docházky (Schulpflicht) v dnešním slova smyslu, ale 

spíše o prosazování závazné vzdělávací povinnosti (Schulzwang) pro děti od 6 do 

12 let při současném tolerování domácího učení.“6  

Výrazným počinem Marie Terezie bylo vydání patentu o každoročním sčítání 

lidu, který byl vydán 13. října 1753.7 Podle výsledků sčítání obyvatel, které bylo 

provedeno v roce 1754, žilo v Čechách 1 942 519 obyvatel a na Moravě 867 222. 

Počet židovských obyvatel se z těchto celkových počtů pohyboval v Čechách 

okolo 30 000-40 000, na Moravě se jednalo o zhruba 25 000 osob. V rámci 

českých zemí žilo v 18. století a 1. třetině 19. století přibližně 75 000 až 100 000 

židovských obyvatel. Jejich počet se v této době nijak výrazně nezměnil, a to 

vzhledem k familiantskému zákonu – Familiengesetz, který platil od roku 1726. 

Zákon určoval, že rodinu smí založit pouze nejstarší židovský syn (ale až poté, co 

zemřel jeho otec). Zákon současně nařizoval maximální povolený počet 

židovských rodin, v Čechách se jednalo o 8 541 rodin, na Moravě 5 106. Dalším 

opatřením bylo, že se židé nesměli usazovat v místech, kde nežili před rokem 

1726.8 Numerus clausus, označení maximálního povoleného počtu židů v zemi, 

způsobil velký rozkol v tradičním židovském životě. Familiantské zákony, nutné 

pro zachování tohoto počtu, byly zrušené až v polovině 19. století.9 

V roce 1762 bylo vydáno Marií Terezií nařízení o povinně nošeném znamení, 

kterým židé měli být odlišení od ostatní křesťanské populace.i Jednalo se o žlutý 

pásek nošený buď na oděvu, nebo ve vlasech. Jako znamení u židů v manželství 

platil u žen speciální účes a u mužů vousy.10 

 
5 ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky II. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1991. ISBN 80-7066-
467-3. str. 66-68 
6 Tamtéž, str. 68 
7 Historie sčítání lidu na území České republiky I.: PŘEDCHŮDCI MODERNÍCH SČÍTÁNÍ 

[online]. 2018 [cit. 2020-04-08]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_ 
8 KESTENBERG-GLADSTEIN, Ruth. Neuere Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern. 

Erster Teil : Das Zeitalter der Aufklärung 1780-1830. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul SIebeck), 

1969. Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts. str. 1-2 
9 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str.76-78 
10 Tamtéž, str. 85 

https://www.czso.cz/csu/czso/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_
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3.2 Období vlády Josefa II. (1780-1790) 

Syn Marie Terezie Josef II. začal vládnout po smrti své matky v roce 1780, ovšem 

jako její spoluvládce už od roku 1765. Jeho cílem bylo „ …vytvořit z nesourodých 

území a těžko ovladatelného obyvatelstva habsburské monarchie centralizovaný 

stát s industriální ekonomickou základnou, v němž by vládní mašinérie pracovala 

racionálně a výkonně a v němž by soutěžící centra moci byla pozvolna 

eliminována.“11 Nástup císaře Josefa II. na trůn a zavedení jeho reforem, kterými 

usiloval o zlepšení ekonomického stavu habsburské monarchie, znamenal pro 

židovské obyvatelstvo v mnohém směru proměny, které byly liberálními židy 

příznivě přijímány.12 

Záměr Josefa II., zlepšení ekonomické situace státu, si žádal nové uspořádání 

dosavadních společenských a hospodářských vztahů a pravidel (které často 

pocházely ještě ze středověkého uspořádání společnosti) a zavedení nového 

jednotného systému pro všechny obyvatele monarchie (společný soudní systém 

nebo administrativní orgány). Tyto důvody centralizačního úsilí daly za vznik 

reformám vztahujícím se na židovskou menšinu, která se podle panovníkových 

představ měla zapojit do fungování okolní křesťanské společnosti.13 

Reformy, nutné pro obnovení mocenské pozice státu a překonání zastaralosti, se 

kterými bylo započato za vlády Marie Terezie, „…vrcholily za Josefa II., který 

poprvé stanovil zákonem, aby se židé podíleli na životě společnosti, která je 

obklopovala, aby nadále nezůstávali v izolaci, ale naopak přispěli svým lidským a 

hospodářským potenciálem k modernizaci říše.“14 

Hlavní dvě reformy Josefa II. byly Toleranční patent z 13. října 1781 a Patent 

o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z 1. listopadu 1781. 

Toleranční patent se zaměřoval na nekatolická vyznání, a to na luteránské, 

kalvínské a řeckopravoslavné. Věřící těchto vyznání v monarchii díky patentu 

 
11 BERGEROVÁ, Natalia. Na křižovatce kultur: Historie československých židů. 1. vyd. Praha: 

Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0305-1. str. 40 
12 VEBER, Václav a kolektiv. Židé v novodobých dějinách: Soubor přednášek na FF UK. Praha: 

Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-423-4. str. 17 
13 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 89 
14 VEBER, Václav a kolektiv. Židé v novodobých dějinách: Soubor přednášek na FF UK. Praha: 

Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-423-4. str. 30 
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získali rovnocenné politické a občanské svobody jako katoličtí věřící.15 

Toleranční patent sice toleroval určitá nekatolická vyznání, ale vztahoval na ně 

některá omezení. Nekatolické modlitebny tak nesměly mít zvony, věže a vstupy 

z ulic. Členové tolerovaných vyznání museli sami vyplácet své faráře a učitele. Ve 

smíšených manželstvích, kde byl otec katolík, musely být děti vychovávané 

v katolické víře, pokud byla katoličkou pouze matkou, děti následovaly vyznání 

každého z rodičů podle svého pohlaví.16 Patent o zrušení nevolnictví změnil 

postavení poddaného obyvatelstva, zrušil jeho nevolnickou pozici, a uvedl 

v činnost tzv. mírné poddanství. Z důvodu odlišného společenského a právního 

postavení židovské komunity výše zmíněné patenty pro židovskou vrstvu 

neplatily a vyznávat židovskou víru bylo povoleno přibližně ve stejné míře jako 

další nově oficiálně uznané nekatolické konfese. Souběžně s těmito patenty začaly 

platit další výnosy týkající se již židovské populace.17 Do tolerančních norem byli 

židé v Čechách zahrnuti 19. října 1781, židé v rakouské části Slezska 15. prosince 

1781 a 13. února roku 1782 se normy začaly týkat moravských židů.18 Dekret 

o toleranci byl vystavený i rakouským židům (2. ledna 1782) a později židům 

v Uhrách (31. března 1783) a v Haliči (27. května 1785 a 7. května 1789).ii Tato 

právní zajištění, týkající se židovských obyvatel, sice směřovala k tomu, že se 

rozšiřovaly jejich práva a možnosti, na druhé straně se židů nadále týkalo 

množství omezení, která pro křesťany neplatila.19 

„Cílem josefínských reforem však ani tak nebylo osvobodit židovskou menšinu, 

ale učinit ji užitečnou pro stát a především pro jeho hospodářský rozvoj.“20  

Dne 12. října 1781 bylo Josefovým nařízením upuštěno od povinného židovského 

žlutého označení.21 Židovským studentům bylo umožněno navštěvovat veřejné 

 
15 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 86 
16 MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. Kolumbus; 

sv. 143. ISBN 80-204-0741-3. str. 32-34 
17 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 86 
18 BĚLINA, Pavel, Jiří KAŠE a KUČERA, Jan P. Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek X. 

1740-1792. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2001. ISBN 80-7185-384-4. str. 98 
19 MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. Kolumbus; 

sv. 143. ISBN 80-204-0741-3. str. 38-39 
20 FRANKL, Michal. "Emancipace od židů": Český antisemitismus na konci 19. století. Vyd. 1. 

Praha, Litomyšl: Paseka, 2007. ISBN 978-80-7185-882-9. str. 26 
21 SADEK, Vladimír, Jiřina ŠEDINOVÁ, Miroslav KÁRNÝ, Anita FRANKOVÁ, Leo PAVLÁT, 

Alexandr PUTÍK a Jiří FIEDLER. Židé-dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Židovské muzeum v Praze, 

1997. ISBN 80-85608-17-0. str. 47 
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vzdělávací instituce. Možné bylo studium na univerzitách (s výjimkou teologické 

fakulty) a získávání univerzitních titulů. K prvnímu udělení titulů z lékařství 

židovským studentům z pražského ghetta došlo roku 1788.22 iii 

Změny v rámci židovského školství se týkaly zakládání nových typů škol, 

tzv. normálních židovských škol, s výukou matematiky, zeměpisu, etiky a 

němčiny, oproti dřívějšímu náboženskému vyučování, na které se zaměřovaly 

židovské obce. V místech s malým počtem obyvatel židovského vyznání bylo 

možné navštěvování nežidovských škol židovskými dětmi. Jako jazyk na školách 

sloužila němčina, školní vzdělání tak přispívalo ke germanizaci židovských 

studentů. Stejně tak působilo šířící se uplatňování a preferování němčiny jako 

státního jazyka. V roce 1784 se stát vložil do soudnictví židovských obcí, kterým 

od té doby zůstaly v pravomoci pouze náboženské záležitosti. Židé tak byli 

začleněni do jednotného státního soudního systému. Dalším opatřením z roku 

1787 bylo povinné přijmutí nových německých forem křestních jmen a příjmení.23 

Podle předpisu ze srpna téhož roku bylo určeno, že příjmení, která není možné 

přeložit do němčiny, nebude povoleno dále používat. K rozlišení jmen, která byla 

dovolena užívat, a těch, která měla být zakázaná, vyšla speciální publikace s jejich 

soupisy.24 

V rámci josefinských osvícenských reforem bylo židům umožněno vykonávat 

řemeslné živnosti s několika výjimkami, mezi které patřilo provozování mlýna 

nebo hospody. Bylo jim dovoleno najmout a obdělávat zemědělskou půdu, ale 

nesměli mít křesťanskou čeládku (pouze židovskou) a mohli se věnovat 

obchodním záležitostem. Záznamy o obchodech bylo povinné vést pouze 

v němčině.25 Zhruba ve stejné době na konci 18. století židé stále nemohli získat 

statut měšťanů a nebyly jim povoleny funkce ve veřejných orgánech, pokud se 

nenechali pokřtít. Stejná podmínka platila i pro držení půdy.26  

 
22 RYBÁR, Ctibor. Židovská Praha: Glosy k dějinám a kultuře: průvodce památkami. 1. vyd. 

Praha: TV Spektrum, 1991. ISBN 80-85334-04-6. str. 90 
23 SADEK, Vladimír, Jiřina ŠEDINOVÁ, Miroslav KÁRNÝ, Anita FRANKOVÁ, Leo PAVLÁT, 

Alexandr PUTÍK a Jiří FIEDLER. Židé-dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Židovské muzeum v Praze, 

1997. ISBN 80-85608-17-0. str. 48 
24 ŘEZNÍČEK, Vácslav. Židé v zemích Českých. Praha: Modrá knihovna, 1900. str. 181 
25 Tamtéž, str. 186-187 
26 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 91-92 
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Reformy s nejvýraznějším dosahem se týkají jazyka. Bylo navázáno na předchozí 

vývoj, kdy Marie Terezie zavedla jako školský jazyk na středních typech škol 

němčinu, která současně umožňovala centralizační tendence a jako jednotný 

úřední jazyk i zvyšování hospodárnosti státu. Ovlivněná byla nejen změna jmen 

z roku 1787, ale i další oblasti života. Správa matrik probíhala v němčině, pro 

oficiální potvrzení rabínské funkce bylo nutno vykonat zkoušky z němčiny a 

vystudovat gymnázium a filozofii. Podmínkou k uzavření manželství bylo 

doložení německého vzdělání a německy vedené zkoušky z náboženské nauky.27 

„Snaha začlenit je [židy] do procesu utváření moderních států, učinit je 

„užitečnými“ pro národní stát a využít jejich potlačovaných schopností proto 

vedla k postupnému zrovnoprávňování židovských obyvatel – emancipaci.“ Toto 

zrovnoprávňování židů s okolní společností bylo ve velké míře spojeno 

s židovskou asimilací, kdy se židé kulturně a jazykově zapojovali do způsobu 

života křesťanské společnosti a postupně se odpoutávali od svého dosavadního 

společenství.28 

3.3 Postjosefinské období 

Po smrti Josefa II. v roce 1790 nastupuje jako jeho nástupce Leopold II. (1790–

1792) a po jeho úmrtí František II. (1792-1806). Oba stáli spíše na opačné 

názorové straně ohledně osvícenských reforem, které z důvodů jejich omezování 

samotným Josefem netrvaly dlouhou dobu.29 Josef II. ani Leopold II. nezamýšleli 

zákonné zrovnoprávnění židů s nežidovskými obyvateli a po roce 1792 došlo 

k dalšímu ustrnutí židovského začleňování do společnosti. V průběhu 1. poloviny 

19. století, do roku 1848-1849, se v právním postavení židů v českých zemích 

téměř nic nezměnilo.30 

V rámci osvícenských reforem nedošlo během vlády Josefa II. ke změnám 

ohledně toleranční daně ani familiantského zákona. Ten pouze došel menší 
 

27 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 92-93 
28 SADEK, Vladimír, Jiřina ŠEDINOVÁ, Miroslav KÁRNÝ, Anita FRANKOVÁ, Leo PAVLÁT, 

Alexandr PUTÍK a Jiří FIEDLER. Židé-dějiny a kultura. 1. vyd. Praha: Židovské muzeum v Praze, 

1997. ISBN 80-85608-17-0. str. 29 
29 KESTENBERG-GLADSTEIN, Ruth. Neuere Geschichte der Juden in den böhmischen 

Ländern. Erster Teil : Das Zeitalter der Aufklärung 1780-1830. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul 

SIebeck), 1969. Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo Baeck Instituts. str. 35 
30 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 14-15 
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přeměny za Františka II., který nechal mírně zvýšit oficiální počet židovských 

rodin. V Čechách byl počet navýšený na 8 600 rodin, na Moravě bylo povoleno 

rodin 5 400.31 

Jako soupis veškerých tehdejších židovských opatření pro činnost 

administrativních orgánů platil Systemální židovský patent – Judensystemalpatent 

z roku 1797. Skládal se z 10 úseků a přispíval k lepší komunikaci mezi oficiální 

správou a židovskými obyvateli. Současně platil jako jádro jejich další právní 

pozice.32 

Židovský Systemální patent se bezprostředně týkal života každého žida na území 

českých zemí až do revolučního roku 1848. V průběhu doby se objevovaly návrhy 

na jeho úpravu, část židovského obyvatelstva si přála změnu svého statutu na 

právní pozici haličských židů, což se nepodařilo uskutečnit. Přesto byly pro 

velkou část židů osvícenské reformy Josefa II. zlepšením jejich životních 

poměrů.33 

3.4 První polovina 19. století 

Asimilace židů, vedoucí k přijímání životních zvyklostí židy od společností 

v zemích, kde židé žili, byla v českém prostředí komplikovanější přítomností jak 

společností německou, tak českou. V převažující míře došlo k asimilaci německé, 

k čemuž výrazně přispěl pocit vděčnosti židů Josefu II., který v jejich očích díky 

reformám přispěl k pozvednutí jejich životní úrovně. Dalším důvodem bylo 

používání němčiny, která platila jako úřední řeč v monarchii a která fungovala 

jako spojení mezi jejími jednotlivými částmi. Němčina, která se díky nařízením 

Josefa II. silně promítla do židovského života, byla zároveň nutností pro studia na 

univerzitách a v dalších akademických činnostech a byla vstupenkou do vyšších 

sociálních tříd a úřadů. Český národ navíc v této době sám procházel obdobím 

národního obrození, během jehož počátku nebylo jasné, jestli se čeština stane 

 
31 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 90 
32 Tamtéž, str. 88-89 
33 HOENSCH, Jörg K., Stanislav BIMAN a LIPTÁK, Ľubomír. Emancipácia Židov-

antisemitizmus-prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. 

1. vyd. Bratislava: Veda, 1999. ISBN 80-224-0600-7. str. 37 
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jazykem na stejné kulturní úrovni, jako byla němčina.34 iv Orientování židů 

k němčině ovšem způsobilo značnou averzi Čechů, kteří vnímali tuto dějinnou 

fázi jako souboj mezi Němci a Čechy a volba jazyka hrála v jejich očích velkou 

roli, přestože přijímáním a aktivním používáním němčiny se židé nehlásili 

automaticky k německé národnosti.35 

Mezi lety 1820-1826 docházelo k diskusím o úpravách Systemálního patentu, 

jehož některé zásady se staly v tehdejší době zastaralé a bylo třeba některá 

ustanovení přepracovat. České gubernium, pověřeno dvorským dekretem 

ze 3. února 1820 (vydaný po nařízení císaře Františka I. z 22. ledna 1820), mělo 

přezkoumat nařízení týkající se židů a podat o nich posudek. Zároveň mělo 

vytvořit návrhy na případné změny. Posudek měl za úkol zahrnout několik oblastí 

– rabíny a jejich kvalifikace a platy, židovské poplatky v porovnání 

s křesťanskými a otázku vzdělávání židovských dětí. Dvorská kancelář tento 

posudek získala až v roce 1826 a teprve roku 1841 se k němu vyjádřil císař.36 

Dvorský dekret z 15. července 1841 se vyjadřoval jen k části návrhů pražského 

gubernia, jehož posudky a podněty by vedly ke zlepšení životních podmínek židů 

v Čechách. Nařízení v dekretu stanovila, že židovské děti mají nadále navštěvovat 

křesťanské školy tam, kde pro ně nejsou dostupné vlastní židovské školy. 

Gubernium se mělo zabývat návrhem na pravidelný fixní plat rabínům, kteří se 

nově mohli ženit bez ohledu na numerus clausus. Židé získali oprávnění 

zakupovat a držet dominikální a městské pozemky. Mohli je zastavět potřebnými 

budovami, ale využívat křesťanské pracovní síly mohli pouze během výsadby 

a sklizně. Podobnou možnost jako u těchto typů pozemků však neměli při 

rustikální půdě, kterou nesměli vlastnit. Židovské daně doznaly jen minimálních 

změn.37 

Josefinské reformy způsobily neklid v konzervativní části židovstva, které se 

obávalo zásahů do svého tradičního způsobu života. Obavy byly způsobené 

i myšlenkou, že tradiční židovství bude omezované a židé budou nuceni ke 

 
34 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 349–350 
35 Tamtéž, str. 354 
36 ROUBÍK, František. Tři příspěvky k vývoji emancipace židů v Čechách: Jednání o revisi 

židovského systemálního patentu z roku 1797. V: Ročenka společnosti pro dějiny židů v 

Československé republice. Ročník V. Praha: vydal profesor Dr. Samuel Steinherz, 1933. str. 305-

307 
37 Tamtéž, str. 322-323 
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křesťanské víře. Stejně jako mezi samotnými židy rozdělenými otázkou 

emancipace a asimilace na konzervativní a liberální, tak i mezi křesťanskými 

obyvateli došlo k diferenciaci názorů na nové židovské postavení ve společnosti. 

Zatímco část křesťanů se ozývala proti židovské asimilaci, další křesťané této 

myšlence vyjadřovali podporu.38 

Díky silnému židovskému zastoupení v průmyslovém textilním odvětví, zejména 

v Praze, se začala více pociťovat žárlivost křesťanských spoluobyvatel, hlavně 

z dělnické vrstvy, a to nejen na pražské židy, ale i na židy všeobecně. V červnu 

roku 1844 se objevily nepokoje v Praze, odkud pokračovaly do dalších regionů 

s textilním průmyslem v severních oblastech. V Praze se neprojevoval jen odpor 

vůči strojům, které byly podle dělníků zodpovědné za to, že je obírají o práci 

a mzdy, ale i vůči židovským průmyslníkům a židům všeobecně. Ačkoli se 

nepokoje podařilo ukončit, protižidovské nálady ve společnosti přetrvávaly.39 

Stoupenci liberálního směru s emancipačními postoji a zásadami rovnoprávnosti 

se scházeli ve skupinách, kam kromě židů docházeli i čeští a němečtí křesťané. 

Nejvýznačnější z těchto uskupení byla skupina Mladá Čechie.40 V rámci ní byli 

aktivní spisovatelé jako Moritz Hartmann,v Siegfried Kapper a jiní. Tato menší 

židovská část Mladé Čechie se snažila prosazovat myšlenku sblížení židů 

s českým národem. Tento koncept ovšem předběhl svou dobu, protože český 

národ se dosud nedostal do takové kulturní a politické fáze, kdy by sám mohl 

přijmout nabídku židovské asimilace.41 Myšlenka na sblížení židů s českým 

obyvatelstvem se prvně objevila ve 40. letech 19. století ve Vídni, kde se začali 

vlivem českých studentů k českému národu hlásit i někteří jejich židovští 

kolegové. S kampaní na českožidovské sblížení, která mířila do českého prostředí, 

 
38 NOSEK, Bedřich a KREJČOVÁ, Helena. Židé v českých zemích: (10. až 20. století): [příloha k 

Atlasu univerzálních dějin židovského národa]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-

7187-040-4. str. 11-12 
39 MCCAGG, William O. A history of Habsburg jews, 1670-1918. Bloomington: Indiana 

University Press, 1989. ISBN 0-253-20649-9. str. 76-78 
40 NOSEK, Bedřich a KREJČOVÁ, Helena. Židé v českých zemích: (10. až 20. století): [příloha k 

Atlasu univerzálních dějin židovského národa]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-

7187-040-4. str. 12 
41 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 16-18 
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se neuspělo, ale v budoucnu už bylo možné v těchto myšlenkách pokračovat a na 

hnutí v činnosti navázat.42 

3.4.1 Siegfried Kapper 

Siegfried Kappervi byl spisovatelem a lékařem židovského původu, který se 

narodil v březnu roku 1821 na Smíchově u Prahy. Po studiu filozofie v Praze 

pokračoval od roku 1840 ve studiu medicíny ve Vídni. V Praze se připojil 

k aktivitám spolku Mladá Čechie, kde byl ovlivněný českým postojem, který 

platil jako výjimka v obecné židovské orientaci směrem k německému 

obyvatelstvu. Během této doby se začal angažovat ve slovanském duchu 

v literární oblasti. Na Kappera měl jak v Čechách, tak později ve Vídni, značný 

vliv Václav Nebeský,vii který stál u zrodu myšlenky českožidovského sblížení, se 

kterým se Kapper vnitřně ztotožnil.43 Svůj první literární příspěvek v českém 

jazyce uveřejnil roku 1842, o čtyři roky později již vydal knihu pojmenovanou 

České listy. Tato básnická sbírka byla ale negativně přijata Karlem Havlíčkem 

Borovským, který vyjádřil názor, že židé by měli používat jako řeč němčinu, ne 

češtinu.44 Havlíčkův pohled na dlouhou dobu odvedl Kappera od jeho literární 

činnosti v českém jazyce. Později působil jako lékař v Karlovci a několik let 

cestoval, až se v 50. letech 19. století opět usadil v Čechách. Po opětovném 

usídlení v Praze se vrací k literární činnosti v češtině. Zemřel v červnu 1879 

v Pise.45 

3.5 Období od roku 1848 do konce 19. století 

Hlavním cílem revolucí, které probíhaly v mnoha evropských zemích 

v revolučním roce 1848, mělo být zřízení nového politického systému – ústavní 

 
42 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 356 
43 Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Třináctý díl. Vydavatel a 

nakladatel J. Otto v Praze, 1898. str. 974 
44 KESTENBERG-GLADSTEIN, Ruth a KUHRAU-NEUMÄRKER, Dorothea, Neuere 

Geschichte der Juden in den Böhmischen Ländern. Zweiter Teil, Heraus aus der "Gasse", 1830-

1890. Münster: Lit, 2002. ISBN 3-8258-5105-2. str. 135-143 
45 Ottův slovník naučný: Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Třináctý díl. Vydavatel a 

nakladatel J. Otto v Praze, 1898. str. 974-975 
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demokracie. Dalším záměrem v některých zemích bylo získání národnostní 

svobody a suverenity (Polsko, Řecko) nebo národní integrity (Německo, Itálie).46  

Mezi aktivní účastníky revoluce ve Vídni patřili i židé, kteří v možných 

následných porevolučních událostech viděli příležitosti pro změny svého 

postavení a získání větší svobody. V nové ústavě z března 1849 jim byla zaručena 

plná rovnoprávnost, což s sebou ovšem neslo antisemitské výpady části 

obyvatelstva, která se obávala možného ohrožení svého monopolního postavení 

v hospodářské oblasti ze strany židů.47 Výsledky revolučních let v letech 1848-

1849 znamenaly pro židy odvolání familiantského zákona (1848) a toleranční 

daně. Přestala platit povinnost žít v ghettech a židům bylo umožněno vybrat si 

svobodně místo pobytu. Výsledkem bylo, že židé odcházeli z ghett do okolních 

měst a postupně se začali usazovat i ve venkovských oblastech. Od roku 1861 

mohli mít židé bez omezení ve svém vlastnictví půdu.48 

V 60. a 70. letech 19. století se demografická situace změnila. Židé odešli 

z mnoha zemědělských oblastí, kde do té doby žili, a mnoho z nich se začalo 

stěhovat do průmyslových center u severních hranic v Čechách.49 

Po zrušení povinnosti žít v ghettech se v roce 1849 objevila myšlenka na připojení 

Židovské čtvrti k Praze. Prakticky se tak stalo o 12 let později, roku 1861. Nová 

pražská čtvrť současně získala nový název Josefov podle Josefa II. Podoba 

bývalého ghetta se ale značně změnila. Po odchodu movitějších židů do 

lukrativnějších pražských částí se do bývalého ghetta začala stěhovat chudší část 

obyvatel, která nebyla nutně židovská. Životní a hygienické podmínky se zhoršily, 

až bylo rozhodnuto o asanaci čtvrtě, se kterou se začalo v roce 1897.viii Cílem 

asanačního procesu bylo vytvoření nové moderní čtvrtě s novou zástavbou. Před 

začátkem samotné demolice, a i v jejím průběhu, se objevovaly názory na její 

necitlivost vůči historickému prostředí, což nakonec zapříčinilo drobnější změny 

v původních návrzích. Zachováno zůstalo šest synagogix z původních devíti, 

 
46 RUBINSTEIN, Hilary L. The Jews in the Modern World: A History since 1750. 1st pub. 

London: Arnold, 2002. ISBN 0-340-69163-8. str. 37-38 
47 NOSEK, Bedřich a KREJČOVÁ, Helena. Židé v českých zemích: (10. až 20. století): [příloha k 

Atlasu univerzálních dějin židovského národa]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-

7187-040-4. str. 12 
48 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Vyd. 1. Praha: Sefer, 1993. Judaika; sv. 

2. ISBN 80-900895-4-2. str. 98-99 
49 MCCAGG, William O. A history of Habsburg jews, 1670-1918. Bloomington: Indiana 

University Press, 1989. ISBN 0-253-20649-9. str. 71 
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židovský hřbitov a radnice. Snaha o uchování předmětů ze synagog, které 

demolici podlehly, vedla k zřízení Židovského muzea.50 x 

Stejná práva jako ostatní obyvatelé monarchie židé získali prosincovou ústavou 

z roku 1867, kdy se stali skutečně rovnoprávnými.51 Zatímco prosincová ústava 

znamenala pro židy a jejich postavení ve společnosti velký úspěch, pro Čechy 

byla rozčarováním politického vývoje. Vytvořením Rakouska – Uherska 

ukončovala naděje na přeměnu monarchie, kde by i český národ měl plnoprávné 

postavení.52 

3.5.1 Českožidovské hnutí 

Ve 2. polovině 19. století nadále probíhal národnostní boj mezi Čechy a Němci, 

do kterého se postupem času dostali i židé. Ti se z velké části připojili k německé 

straně, která se v rámci politické činnosti zasazovala o jejich práva. Židé se 

germanizačním snahám nijak nevzpírali, za zlepšení životních podmínek díky 

reformám Josefa II. už v jeho době přijímali germanizační tendence. Samotná 

rakouská vláda, která měla velkou zásluhu na ústavě z roku 1867, podporovala 

německou asimilaci židů. Přestože se židé ve většině začlenili do německého 

obyvatelstva, jejich asimilace se nakonec obrátila i na českou stranu. K tomu 

vedlo několik faktorů. Jedním z nich bylo židovské rozprostření v rámci Čech. 

V českojazyčných nebo německočeských oblastech se židovským komunikačním 

jazykem stala také čeština, která tak nevedla k vytváření nových jazykově 

izolovaných židovských ostrůvků. Dalším motivem byla možnost židů vlastnit 

půdu, což dávalo pocit spojení s místním prostředím a lidmi. Češi získávali taktéž 

nové impulzy a začínalo se rozlišovat mezi německými a židovskými obyvateli.53 

Od konce 50. let 19. století se v Čechách měnilo židovské osídlení země a mnoho 

židů stěhovalo z venkova do měst. Pražská židovská populace se díky přílivu 

nových židovských obyvatel (roku 1880 zahrnovala 27,7 % českých židů) 

 
50 BERGEROVÁ, Natalia. Na křižovatce kultur: Historie československých židů. 1. vyd. Praha: 

Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0305-1. str. 67-71 
51 NOSEK, Bedřich a KREJČOVÁ, Helena. Židé v českých zemích: (10. až 20. století): [příloha k 

Atlasu univerzálních dějin židovského národa]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-

7187-040-4. str. 11 
52 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 1. 

Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 99 
53 RYBÁR, Ctibor. Židovská Praha: Glosy k dějinám a kultuře: průvodce památkami. 1. vyd. 

Praha: TV Spektrum, 1991. ISBN 80-85334-04-6. str. 108-112 
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neustále rozrůstala a tamní židovská obec nabývala opětovnou sílu, kterou ztratila 

v předchozích letech židovským odlivem z města. Do Prahy dále mířilo 

nežidovské česky mluvící obyvatelstvo.54 

Do roku 1848 probíhalo vyučování v češtině hlavně v rámci základních škol na 

českém venkově. Na navazujících školních stupních probíhala výuka německy. 

Střední školy s výukou v češtině se prosazovaly postupně, v roce 1866 v Čechách 

fungovalo 10 českých gymnázií. Říšský školský zákon z roku 1869 vytvořil 

soustavu škol, které byly řízené státem.xi Květnové zákony z roku 1868 umožnily 

studium na školách bez ohledu na víru studentů. Současně způsobily, že školství 

přestalo spadat pod církevní dohled a zesvětštilo se. Státní školy do té doby 

spadaly pod dohled katolické církve. Židovské školy byly řízené židovskými 

obcemi. Rušení židovských elementárních škol ale i přes sekularizaci státních škol 

nenastalo a tyto židovské školy fungovaly v menší míře i nadále. Samostatné 

vyšší židovské školství v Čechách nebylo. Židovští studenti středních škol 

navštěvovali státní nebo soukromé vzdělávací zařízení. Většina židovských dětí 

navštěvovala německojazyčné školy, což platilo i pro školy střední. V roce 1882-

1883 studovalo na německých středních školách 83 % židovských studentů. 

V polovině 80. let 19. století se jednalo o 80 %, židovští studenti českých 

středních škol tvořili zbylých 20 %. Od 60. let 19. století se v Čechách výrazně 

zvyšoval počet základních a středních škol s českým vyučovacím jazykem. Roku 

1884 bylo 31 českých gymnázií a 7 českých reálek.xii V roce 1882 došlo 

k rozdělení pražské univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze na německou a českou 

univerzitu.xiii xiv Druh univerzitního vzdělání židé volili podle kvality konkrétních 

univerzit, němčina byla navíc vhodnější pro další mezinárodní uplatnění. Roku 

1863 na pražské univerzitě studovalo 10 % židovských studentů, v zimním 

semestru 1885-1886 studovalo na německé části rozdělené univerzity 26 % židů 

ze všech studentů. Na české části to bylo 2,5 %.55  

Pražská univerzita oficiálně zrovnoprávnila němčinu s češtinou roku 1848, ale 

čeština zůstávala stále na druhém místě. V následujících letech probíhaly další 

diskuse o užívání češtiny na univerzitní půdě. Významnou silou byli čeští 

studenti,xv kteří v 60. letech v počtech převyšovali ostatní studenty na filozofické 

 
54 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 24-27 
55 Tamtéž, str. 67-75 
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fakultě, později i na fakultě právnické a bohoslovecké.56 Na filozofické fakultě 

byla čeština jazykem velké části studentů, v 60. letech to byl jazyk 70 % 

posluchačů a procento se nadále zvyšovalo. V roce 1876-1877 bylo 72 % 

studentů, kteří uvedli češtinu jako svůj jazyk. Studenti univerzity, kteří pocházeli 

z městského prostředí nebo ze střední třídy, obvykle ovládali jak němčinu, tak 

češtinu. Z hlediska budoucího většího uplatnění obvykle jako svou řeč udávali 

němčinu. Později pod vlivem české propagace a možnosti uplatnění v českém 

prostředí byla od 60. let častěji udávaným jazykem čeština.57 Český jazyk se jako 

vyučovací řeč začal postupně uplatňovat i na právnické fakultě. Prvním, kdo 

konal přednášky česky, se stal právník Josef Frič (1804-1876). Mezi další česky 

přednášející patřil Vendelín Grünwald (1812-1885). Nové možnosti uplatnění 

češtiny na univerzitní půdě přinesla 60. léta 19. století, kdy „… se tak objevují na 

fakultě dva nové extraordinariáty, dvě místa mimořádných profesorů pro české 

přednášky z judiciálních oborů.“ V roce 1866 se na zemském sněmu objevuje 

návrh na souběžné vyučování jak v českém, tak německém jazyce. Čeština se jako 

vyučovací jazyk začala skutečně prosazovat v 70. letech 19. století téměř ve všech 

předmětech, s výjimkou církevního práva. Přednášky probíhaly souběžně jak 

česky, tak německy.58 Národní uvědomování vyučujících na lékařské fakultě se 

začíná tříbit od 50. let 19. století. Velkou mírou k němu došlo v souvislosti se 

založením Spolku českých lékařů roku 1862 a Časopisu lékařů českých tentýž 

rok. Vyučující, kteří byli aktivní v tomto spolku a časopisu, se začali věnovat 

přednáškám v češtině, přestože většina pedagogů zůstávala nadále na tradiční 

německé straně. Roku 1875 se mezi studenty medicíny na fakultě k české 

národnosti přihlásilo 56,1 %. V roce 1863 si čeští studenti medicíny vytvořili 

spolek Klub mediků českých. Roku 1868 došlo k jeho přejmenování na Spolek 

českých mediků. Ve spolku byla soustředěna velká část českých studentů na 

fakultě. Ti se spolu se členy Spolku českých lékařů aktivně zasadili o prosazení 

česky vedených přednášek.59 xvi      

Pro budoucí českožidovské hnutí byly klíčové české střední školy, kde studovali 

i židovští studenti, kteří vnímali svou soudržnost s českou stranou.xvii Ti později 

 
56 HAVRÁNEK, Jan. Dějiny Univerzity Karlovy, Svazek III. 1802-1918. Vyd. 1. Univerzita 

Karlova-Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-320-2. str. 108-110 
57 Tamtéž, str. 179 
58 Tamtéž, str. 137 
59 Tamtéž, str. 144-146 
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během vysokoškolského studia v Praze založili roku 1876 Spolek českých 

akademiků židů, což byla první systematická českožidovská instituce, „…jejímž 

úkolem bylo šířit lásku k české vlasti a českému mateřskému jazyku mezi židy 

v Čechách.“ Tentýž rok tak znamenal vznik organizovaného českožidovského 

hnutí, které hlásalo myšlenku začlenění židů do českého národa, ve kterém židé 

žijí, a přijmutí českého jazyka. „Zakladatelská generace […] českožidovskou 

otázku řešila jako jazykovou, kulturní a národní asimilaci.“60 

V Čechách mělo českožidovské hnutíxviii podle PhDr. Heleny Krejčové několik 

zvláštností. Svým asimilačním postojem se židé rozhodli začlenit do národa, který 

sám nebyl v plnoprávném postavení. Židé také neopouštěli svůj tradiční jazyk, ale 

jazyk přijatý teprve v nedávné době (němčina) a hlavními zástupci tohoto hnutí 

byli židovští studenti, kteří dokázali pochopit specifika obou národů v Čechách. 

Důležité pro hnutí byly názory a aktivity českých osobností, které měly na český 

národ výraznější vliv, a pomáhaly tak šířit ideu českožidovského hnutí. Pro židy 

to byly signály, že jejich asimilace mezi Čechy je možná a zároveň Čechy chtěná. 

Židé v návaznosti podpořili český národ v průmyslovém prostředí a politickém 

světě. Postupem doby se českožidovské hnutí zvětšilo, bylo založeno několik 

dalších organizací. Současně se v 90 letech 19. století vyskytlo několik problémů 

českožidovského hnutí, mezi které patřil vzrůstající antisemitismus a v reakci na 

něj rozšiřování sionismu, který hlásal jednotnou židovskou národnost bez ohledu 

na jazyk nebo zemi, ve které židé žijí. Důležitým faktorem byla i názorová 

rozdílnost v samotném hnutí, která se objevila po několika desetiletích existence 

českožidovského hnutí. Nová českožidovská generace, jejíž rodiče již byli 

asimilováni, se zabývala dalším pojetím samotného českého národa.61 

„Českožidovská otázka se pro ně stala otázkou náboženskou, etickou a mravní – 

snad by bylo možno říci, že svým způsobem rozvíjeli otázky, které český národ byl 

nucen sám sobě položit – a sám pro sebe řešit – jako českou otázku. Češství už 

nechápali jen jako problém jazyka, ale viděli podstatu české problematiky 

v obsahu češství, v duchovní úrovni, kultuře, konec konců ve smyslu existence 

českého národa.“62 

 
60 RYBÁR, Ctibor. Židovská Praha: Glosy k dějinám a kultuře: průvodce památkami. 1. vyd. 

Praha: TV Spektrum, 1991. ISBN 80-85334-04-6. str. 112 
61 Tamtéž, str. 113-114 
62 Tamtéž, str. 114-115 
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Dalším českožidovským spolkem a modlitebnou stejného názvu byl Or-Tomid, 

zaměřující se na kázání v češtině, který byl založený roku 1884. Národní jednota 

českožidovská byla založena roku 1893. Vznikla z důvodu rozšiřujícího se 

českožidovského hnutí a zvyšujícího se počtu židů, kteří se v něm chtěli aktivně 

angažovat, ale jako nestudující na univerzitách nebo již promovaní studenti 

neměli výraznější možnost aktivní práce v rámci stanov Spolku českých 

akademiků židů, nebo jejich plány stanovy spolku přesahovaly. Jednota zakládala 

pojízdné knihovny s českou literaturou a vydávala časopis Českožidovské listy. 

Další organizací byla Politická jednota českožidovská, která byla založena v roce 

1897 z politické potřeby, neměla ale figurovat jako politická strana. Postupně byly 

zakládané další organizace a spolky,xix které svou činnost orientovaly 

v českožidovském duchu.63 

3.5.2 Antisemitismus na konci 19. století 

Pokračující židovské začleňování do křesťanské společnosti sice vedlo 

k postupnému snižování rozdílů mezi oběma stranami, na druhé straně tyto 

integrující procesy vzbuzovaly otázky o způsobu jeho uskutečňování a současně 

diskuse, které se týkaly kladů a záporů židovské asimilace a emancipace.64 

Vedle obvyklého antijudaismu, který se udržoval mezi křesťanskou společností, 

se na konci 19. století objevil antisemitismus, a to zejména v hospodářské sféře. 

Kromě pocitu, že židovský podíl v hospodářství je pouze nepohodlnou překážkou 

pro křesťany, se pojila i národnostní nechuť Čechů vůči židům, které někteří Češi 

stále považovali za německé představitele.65 

„Rasový antisemitismus se v české společnosti konce 19. století vyskytoval 

minimálně a býval nahrazován antisemitismem národnostním.“66 

V Čechách se jako součásti mnohonárodnostní habsburské monarchie stal 

antisemitismus nástrojem a součástí nacionalistických bojů. Mezi prvními 

 
63 RYBÁR, Ctibor. Židovská Praha: Glosy k dějinám a kultuře: průvodce památkami. 1. vyd. 

Praha: TV Spektrum, 1991. ISBN 80-85334-04-6. str. 120-121 
64 FRANKL, Michal. "Emancipace od židů": Český antisemitismus na konci 19. století. Vyd. 1. 

Praha, Litomyšl: Paseka, 2007. ISBN 978-80-7185-882-9. str. 25 
65 HOENSCH, Jörg K., Stanislav BIMAN a LIPTÁK, Ľubomír. Emancipácia Židov-

antisemitizmus-prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. 

1. vyd. Bratislava: Veda, 1999. ISBN 80-224-0600-7. str. 45-46 
66 Tamtéž, str. 46 
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českými literárními projevy moderního antisemitismu byla studie spisovatele Jana 

Nerudy, pojmenovaná Pro strach židovský, která byla publikovaná v roce 1869.67 

V Nerudově pojetí se nejprve jednalo o jeho sympatie k židovské menšině, 

později své názory ohledně židů proměnil v antipatie a antisemitské postoje. Ve 

strachu židovském se objevuje obraz žida jako tradičního lichváře a dále podle 

Nerudy projevovaný nevděk židů z českých zemí vůči Čechům, kteří svým 

židovským spoluobyvatelům nabídli svobodný prostor k životu, ale židé nechtěli 

splynout s českou národností.68  

Situace na konci 19. století se pro české židy zkomplikovala nejen kvůli zvolení 

nového vídeňského primátora Karla Luegera, který otevřeně hlásal antisemitské 

postoje, a které byly přejímané i v českých zemích, ale i kvůli celkové situaci 

v rámci říšské politiky.xx Plán nově zvoleného předsedy vlády předlitavské části 

monarchie Kazimíra Badeniho na zřízení další voličské kurie, která by vedla 

k masovému rozšíření práva volit při volbách do říšské rady roku 1897, vedl 

stranu mladočechů, kterou židé tradičně podporovali stejně jako liberalismus, 

ke snahám oslovit co nejvíce možných voličů. Mladočeši během těchto voleb 

navrhli za svého kandidáta Václava Březnovského, známého svým antisemitským 

založením, což bylo pro židy nečekanou ranou. Březnovský byl nakonec ve 

druhém kole zvolen, ale židé se jeho podpory neúčastnili.69 

Antisemitské projevy se stupňovaly i v souvislosti s Badeniho jazykovými 

nařízeními. Nepřátelství mezi českou a německou stranou vyústilo v široké 

drancování židovského majetku a situace musela být v Praze řešena výjimečným 

stavem vyhlášeným v prosinci 1897.xxi Zatímco pro velkou část Čechů byla 

celková protižidovská událost přijímaná kladným způsobem, pro tu židovskou 

populaci, která se v minulosti přiklonila k českému národu, se stala dalším silným 

otřesemxxii a u některých ztrátou iluzí v Čechy.70 

 
67 VYDRA, Zbyněk. Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století. 

Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7194-948-0. str. 15 
68 FRANKL, Michal. "Emancipace od židů": Český antisemitismus na konci 19. století. Vyd. 1. 

Praha, Litomyšl: Paseka, 2007. ISBN 978-80-7185-882-9. str. 58-60 
69 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 104-

106 
70 HOENSCH, Jörg K., Stanislav BIMAN a LIPTÁK, Ľubomír. Emancipácia Židov-

antisemitizmus-prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. 
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Antisemitská propaganda opět vypukla v souvislosti s vraždou Anežky Hrůzové 

v Polné v dubnu roku 1899, ze které byl obviněný Leopold Hilsner, který byl 

židovského původu. Veřejnost stála za tím názorem, že se Hrůzová stala obětí 

rituální vraždy.xxiii Ačkoli byl Hilsner odsouzen k trestu smrti, proces byl později 

z popudu Tomáše Garrigue Masaryka obnovený. Během něj nicméně došlo ke 

stejnému rozsudku. Ten byl ale císařem změněný na doživotní odsouzení.71 

K politické straně Masaryka, České straně lidové (realisté), se přidalo výrazné 

množství Čechožidů, kteří byli rozčarováni a zklamáni z antisemitských postojů 

v mladočeské straně. Dalšími stranami, kam se obrátili, byly Strana radikálně 

pokroková a Českoslovanská sociálně demokratická strana dělnická.72 

Antisemitismus na začátku 20. století postupně ztrácel na vlivu, který měl 

v předchozích letech, a politické strany založené hlavně na tomto konceptu 

ztrácely původní postavení, protože jejich program nemohl pouze na bázi 

antisemitismu poskytovat dlouhodobý prosperující politický plán. Antisemitské 

názory byly stále ve společnosti přítomné, ale až do Druhé republiky nedosáhly 

tak široké podpory veřejnosti, jako tomu bylo v době Hilsnerova procesu.73 

3.5.3 Sionismus 

Sionistické hnutí vzniklo na konci 19. století v souvislosti s rostoucí mírou 

evropského antisemitismu. Někteří židé se začali obracet k myšlence prvotní 

vlasti Palestiny. Záměrem sionismu byla existence samostatného židovského 

národa s vlastním státním útvarem. Ideový charakter byl tvořený spisem Židovský 

stát od novináře Theodora Herzla z roku 1896.74 Herzl, který byl ovlivněný 

Dreyfusovou aférou ve Francii, pod vlivem jejích antisemitských nálad 

„…požadoval vlastní politickou aktivitu židovského národa.“75 Na jeho popud se 

 
71 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 
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72 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 1. 

Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 101 
73 FRANKL, Michal a SZABÓ, Miloslav. Budování státu bez antisemitismu: Násilí, diskurz 

loajality a vznik Československa. Vyd. 1.  Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015. Židé-dějiny-
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75 KRUPP, Michael. Sionismus a Stát Izrael: Historický nástin. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1999. 

Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN 80-7021-265-9. str. 40 
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v srpnu roku 1897 konala v Basileji první sionistická konference, která se 

zabývala budoucím židovským osídlením území Palestiny.76 

Sionistické hnutí po událostech na konci 19. století, kdy se mezi českými židy 

objevovaly pochybnosti o možné úplné asimilaci mezi české obyvatelstvo, 

znamenalo pro některé z nich vhodné řešení národnostních rozporů ve 

společnosti. Židé se přijmutím židovské totožnosti neměli vměšovat 

do nacionalistických bojů mezi českým a německým národem.77 Sionismus tak 

stál „v opozici proti českožidovskému hnutí, jež se muselo vyrovnávat s růstem 

antisemitských nálad v české společnosti…“78 Prvním sionistickým spolkem 

založeným v Čechách byl spolek Sion, který spadal pod Světovou sionistickou 

organizaci.79 

V roce 1893 byl založený spolek Makabea. O tři roky později došlo k jeho 

přeměně na Svaz židovských vysokoškoláků. Tento spolek se sloučil se Spolkem 

židovských akademiků v Praze a tím vznikl vysokoškolský sionistický spolek Bar 

Kochba. Kromě Hugo Bergmanna, který spolek vedl v letech 1901-1905, 

organizaci významně ovlivnil filozof Martin Buber. Názorově si sionisté z Bar 

Kochby porozuměli i s myšlenkami Tomáše Garrigua Masaryka.80 xxiv 

Další sionistická organizace Barissia (se svým týdeníkem Selbstwehr) usilovala 

o větší uplatnění v politickém světě, na rozdíl od kulturního zaměření Bar 

Kochby.81 
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4 Spolkový život  

Spolky jako „…určitým způsobem fixované, relativně trvalé dobrovolné sdružení 

osob (fyzických i právnických), spojených za určitým účelem“ tvoří jeden ze 

základních principů občanské společnosti.82 Jejich vznik, fungování a celkový 

rozmach spolků v 19. století v českých zemích souvisel právě s tímto utvářením 

občanské společnosti a postupným vývojem národního obrození. Spolčovací 

právo (společně se shromažďovacím právem) patřilo jako jeden z demokratických 

prvků mezi předpoklady fungujících liberálních společností a bylo omezováno při 

nástupech nedemokratických režimů a utužování politických poměrů. Moderní 

spolky, na rozdíl od středověkých a raně novověkých s určenou povinnou 

členskou základnou podle nějakého rysu nebo postavení obyvatel, byly založené 

na bázi dobrovolnosti potenciálních členů.83  

Prvotní státní nařízení ohledně úpravy spolkových záležitostí byla neuspořádaná 

a netýkala se celkové úpravy spolkové struktury. První spolkový zákon byl 

uveden dekretem dvorské kanceláře 5. listopadu 1843, který zavedl nutnost 

souhlasu státních úřadů (jednalo se o císaře, spojenou dvorskou kancelář nebo 

zemské úřady) se založením nového spolku. Prozatímní spolkový zákon ze 

17. března 1849 schválil, „…aby nepolitické spolky nevýrobní povahy vznikaly 

volně bez nutnosti povolení úřadů. Pouze jim přiřkl ohlašovací povinnost – tedy 

do 14 dnů před zahájením činnosti obecnímu představenému v sídle spolku 

a představenému okresního úřadu oznámit utvoření výboru a předložit stanovy. 

Naproti tomu nepolitické spolky výrobní sféry podléhaly dosud zákonu z roku 

1843 a dalším regulím. Pouhá ohlašovací povinnost byla vyměřena rovněž 

politickým spolkům; ty ovšem nesměly zasahovat do sféry zákonodárné a výkonné 

moci…“ S nastupujícím bachovským absolutismem došlo k opětovnému utužení 

politických poměrů a restrikci činnosti spolků. Opatření se zvlášť týkala 

studentských spolků, kterým nebylo dovoleno dále fungovat a členství studentů 

v dalších spolcích bylo zakazované. Silvestrovské patenty z roku 1851 spolčovací 

právo zakázaly.84 

 
82 LAŠŤOVKA, Marek. Pražské spolky: Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z 
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Spolkový zákon z 26. listopadu 1852 č. 253/1852 ř. z. nahradil Prozatímní 

spolkový zákon z března 1849. Ohledně zakládání spolků navázal na spolkový 

zákon z roku 1843. Bylo opět třeba udělení souhlasu státních institucí. Spolkům 

s politickým programem a spolkům dotýkajícím se legislativní a exekutivní moci 

nebyla umožněna činnost.85 

Liberálnější změnu přinesl spolkový zákon z 15. listopadu 1867 č. 134/1867 ř. z., 

O právě spolčovacím. Tento zákon byl jako součást prosincové ústavy z roku 

1867 platný pro předlitavskou část monarchie, neplatil tak pro Uhry. Zákon platil 

až do zániku Rakouska-Uherska. Poté ho novelizovala a převzala Československá 

republika a byl v platnosti až do roku 1951, včetně období druhé světové války.xxv 

Zákon stanovil povinnost oznámit úmysl na založení spolku zemskému úřadu, 

v Čechách se jednalo o zemské místodržitelství. Další podmínkou bylo předložení 

pět výtisků stanov spolku (jejich podoba byla určená podle předpisů státu). 

Neplatila tak výhrada, která vynucovala k založení spolku souhlas státního úřadu, 

a zákon č. 134 v tomto ohledu připomínal spolkový zákon z března 1849. Pokud 

se však úřadu zdál spolek jako ohrožení státu nebo právního systému, mohl ho do 

čtyř týdnů od jeho ohlášení zakázat. Při zákazu fungovala jako odvolací instituce 

ministerstvo vnitra. To současně platilo jako úřad pro předložení stanov 

a oznámení vzniku nového spolku, který organizačně přesahoval území jedné 

země. Pokud k zákazu během těchto čtyř týdnů nedošlo, byl povolen, což platilo 

i případě vysloveného souhlasu s jeho ustanovením ještě během čtyřtýdenní 

doby.86 „…ohlašovací řízení probíhá též v případě změny stanov existujícího 

spolku, zakládání pobočných spolků (filiálek) a sdružování spolků ve svazy (§10). 

[…]  Každé nově ustavené představenstvo spolku má do tří dnů oznámit své členy 

na zeměpanský úřad bezpečnosti […], nebo okresnímu politickému úřadu (§12). 

Další paragrafy určují povinnosti spolku vůči tomuto úřadu, který je nadále jeho 

bezprostředním dozorčím orgánem ze strany státu. Jedná se o odevzdávání zpráv 

o činnosti (§13) a ohlašování shromáždění a schůzí (§14-22).“87 

„Spolek může být rozpuštěn v případě, že se některým svým usnesením 

či vyhláškou protiví trestnímu zákonu, zasáhne do oboru zákonodárné nebo 
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výkonné moci, překročí obor své působnosti daný stanovami nebo „…nevyhovuje-

li vůbec podmínkám svého právního trvání (§24).“88 

Zákon z roku 1867 umožnil existenci politickým spolkům, které ale měly pro své 

fungování přísnější pravidla než spolky nepolitické. Stát stále viděl v politických 

spolcích možné ohrožení své existence. Tyto spolky musely oznamovat nejen své 

členy v představenstvu, ale i všechny ostatní členy. Do spolků nesměly vstupovat 

ženy, cizinci a neplnoleté osoby. Politických spolků se týkala i další omezení. 

Zákon se netýkal všech typů spolků, některé se nadále řídily podle zákonu z roku 

1852 a pro své založení musely žádat o souhlas ministerstvo vnitra (jednalo se 

například o bankovní nebo výrobní spolky). Po vzniku zákona o společenstvech 

v roce 1873 pak pod tento zákon přešly živnostenské spolky. Některé spolky 

spadaly pod horní zákony. Zákon z roku 1867 se netýkal ani náboženských 

uskupení.89 

Politickým orgánem, který figuroval jako prostředník mezi spolkem a státem, bylo 

okresní hejtmanství, a to hejtmanství podle sídla spolku. Tento úřad zároveň vedl 

přehled spolků, které se nacházely na jeho okresním území. Funkci okresního 

orgánu ve statutárních městech přebíral městský magistrát. Spolky měly 

v povinnosti informovat okresní hejtmanství o svých plánovaných shromážděních 

24 hodin dopředu. Úřad je mohl v případě konfrontace se zákony zakázat, nebo se 

shromáždění mohl zúčastnit zaměstnanec úřadu jako úřední dohled. Okresní 

hejtmanství sloužilo jako mezičlánek mezi spolkovými funkcionáři 

a místodržitelstvím nebo dalšími institucemi při podávání návrhů, žádostí nebo 

dalších formálních záležitostí. Okresní úřady byly oprávněné přerušit činnost 

spolku, ale o jeho zrušení mohl rozhodnout buď zemský úřad, nebo ministerstvo 

vnitra. Spolkové záležitosti na svém území přejímal bezpečnostní úřad. V Praze se 

jednalo o pražské policejní ředitelství, kterého bylo součástí speciální oddělení, 

které mělo na starost spolkové záležitosti.90  

 
88 LAŠŤOVKA, Marek. Pražské spolky: Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z 

let 1895-1990. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 1998. Documenta Pragensia. Monographia; vol. 6. 

ISBN 80-902151-9-X. str. 13 
89 Tamtéž, str. 12-13 
90 Tamtéž, str. 21-22 
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5 Spolek českých akademiků židů 

5.1 Založení spolku 

„Bylo to v prosinci r. 1875 : myšlénka, jež seznámila nás několik mladých 

studentů, blížila se svému uskutečnění. V častých schůzích v soukromém bytě 

tehdejšího právníka Adolfa Stránského […] v Haštalské ulici konaných, probrali 

jsme základní myšlenky – přes to, že malý nás byl počet, ne beze srážky náhledů 

a delších debat. – Že krok námi zamýšlený jednou státi se musí, o tom nikdo z nás 

nepochyboval; zda-li však v právě oné době, v tom se náhledy rozcházely. […] Tu 

zříditi nový spolek studentstva českého, jež se tenkráte valné přízni úřadů právě 

netěšilo, zdálo se některým z nás býti konáním povážlivým. A jakého uvítání 

dostane se nám v těch kruzích, k jichž sblížení naše snahy čelily, i o tom bylo 

vážně rozjímáno. […] Malý náš kroužek – právníci Stránský, Katz, Frank, 

Vondörfer, Podvinec a medik Ed. Kohn mimo nepatrnou osobou mou [Jakub 

Scharf xxvi] […] často 2 až 3 hodiny v poradní své síni rokoval, až konečně asi 

začátkem prosince u nás chmury pochybností byly zaplašeny a učiněno usnesení, 

svolati ve schůzi poněkud větší počet česky smýšlejících souvěrců, by o záměru 

našem pronesli svůj soud. Schůze svolána do malé kavárničky na starém městě 

pražském: sešloť se asi 20 účastníků: rokování bylo živé […]. Výmluvnosť vítězná, 

správnost důvodů, mravná síla myšlénky dobyly úspěchu a učiněn v následující 

schůzi další krok: zvolena 3členná komise, by stanovy – v rudimentech již v této 

schůzi předložené a v zásadách prozkoumané – opět prohlédla, urovnala 

a k úřednímu schválení podala. […] dne 4. března 1876 – tuším že v sobotu – 

konala se ustavující valná hromada. […] Když obvyklé formality byly odbyty 

a vykonána volba prvního výboru – starostou zvolen právník Katz […] tu sesedli 

jsme se v užší kruh a za volné, přátelské zábavy a při elektrisujících zvucích 

našeho věčně krásného „Kde domov můj“ dali jsme si nadšený slib, že myšlenky 

své neopustíme, dokud nevymře v nás poslední dech.“91 

 
91 SCHARF, Jakub. Deset let. Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 6. 1886-1887 [cit. 2020-06-

03]. ISSN 1214-9993. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:afd6c42f-

435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f5e98eb-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 139-

140 

  

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:afd6c42f-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f5e98eb-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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Žádost právníka Luďka Fischlaxxvii z prosince roku 1875 o povolení založení 

spolku bylo kvůli nepřijatým a zpět odeslaným stanovám (nejasná většina hlasů 

při usnášení valné hromady nebo nedefinované podmínky ohledně úroků při 

splácení spolkových půjček členy spolku) zakázané. Stanovy spolku, předložené 

c. k. českému místodržitelství 3. února roku 1876, byly výnosem č. 6914 českého 

místodržitelství schválené 7. února 1876.92 

Žádost z 29. února 1876 o povolení sejití se ustavující valné hromady spolku, 

kterou odeslal c. k. policejnímu ředitelství v Praze Luděk Fischel, s plánovaným 

termínem konání 4. března 1876 v hostinci U slovanské lípy, byla povolena 

a program schůze se skládal z „1) čtení stvrzených stanov; 2) Přijímání členů; 

3) Určení příspěvku měsíčního a zápisného pro činné členy; 4) Volba výboru, 

dvou náhradníků a kontrol. komise; 5) Volba komissí pro vypracování řádů: 

a) jednacího valné hromady, b) pokladního c) volebního d) soudního. 6) Volné 

návrhy členův.“93 

Složení prvního výboru, který byl zvolený 6. března 1876, bylo – Leopold 

Katzxxviii (starosta), Alexander Frank (pokladník), Adolf Stránskýxxix (jednatel), 

Edvard Kohn (zapisovatel), Vojtěch Eisner (za výbor). Náhradníky byli Josef 

Weinbergerxxx a Hynek Brumlík.94  

Na této valné hromadě se ustavilo 38 činných členů, 11 členů přispívajících a jako 

člen zakládající se přihlásil notář Strakatý z Prahy.95 Valná hromada pokračovala 

ve svém jednání 17. června 1876 v hostinci u Bonů.96 

Vzniká tak spolek „…jenž si obírá za úkol „šířiti lásku k vlasti a mateřskému 

jazyku mezi Židy“, a jenž svou snahou po sblížení Židů se vším duševním životem 

 
92 Archiv hlavního města Prahy, fond Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 
93 Tamtéž  
94 KREJČOVÁ, Helena. Výbory Spolku českých akademiků židů a Akademického spolku 

„Kapper“. V: Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní 
ústřední archiv, 1999. ISSN 1211-9768. str. 59 
95 Národní listy: Zprávy spolkové. Spolek českých akademiků židův [online]. Roč. 16. (č. 66). 7. 3. 

1876 [cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b8a67894-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:db0271d8-435e-11dd-b505-

00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF 
96 Národní listy: Zprávy spolkové. Spolek českých akademikův židův [online]. Roč. 16. (č. 163). 14. 

6. 1876 [cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b8a56807-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:daf48e73-435e-11dd-b505-

00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b8a67894-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:db0271d8-435e-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF
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českým usiluje především o asimilaci kulturní.“97 Cílem spolku a jeho hlavní 

činností měla být snaha k probouzení českého národního cítění u židů, kteří žili 

v českém prostředí, a jejich asimilace k českému národu.98 „Tato tendence, tato 

»syntesa češství a židovství«, která udávala ráz spolku, měla dojíti výrazu ve 

jménu spolkovém: jméno spolku »Spolek českých akademiků-židů« vyjadřovalo 

takto i jeho program.“ Židé tak měli být podle představ spolku národnostně 

Čechy, podle víry potom židé.99  

5.1.1 Spolkové stanovy 

Informace uvedené ve stanovách z 3. února 1876 udávají: „A. Účel spolku. §. 1.  

Účelem spolku jest pěstovati vzájemnost mezi údy [členy] a nezámožné hmotně 

podporovati. §. 2. Účele toho dosahuje spolek 1) pěstováním ušlechtilé zábavy ve 

společných schůzích 2) pořádáním vědeckých přednášek 3) poskytováním 

nezúročitelných peněžitých záloh činným členům k cíli konání jich studií a 

k dosažení akademických hodností. 4) zaopatřováním bezplatných obědů 5) 

sprostředkováním kondic.“100 

Stanovy dále upravují podmínky členství ve spolku („členové vesměs bezúhonní 

býti musí“). Ti se dělí do čtyř skupin na členy čestné, zakládají, přispívající 

a činné. Čestné členy volila valná hromada spolku a vybraní jedinci s volbou 

museli souhlasit. Jednalo se o ty, kteří se výraznou měrou zasloužili o spolek nebo 

kteří byli význační svým postavením. Mezi zakládající členy patřili ti, kteří 

zaplatili 20 zlatých (najednou, nebo během dvou let) a byli přijati spolkovým 

výborem. Výborem schvalovaní přispívající členové byli povinni zaplatit za rok 

dva zlaté. Činní členové mohli být pouze židovští studenti, kteří byli buď 

současně studenti pražské univerzity nebo techniky, nebo kteří univerzitní 

vzdělání již absolvovali (a během svého studia byli členy spolku). Jednalo se však 

jen o ty absolventy, kteří studium dokončili maximálně před třemi lety. Tyto nové 

členy, kteří byli povinni dopředu uhradit alespoň jeden měsíční poplatek 

 
97 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 4 
98 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. GUTH, Otakar, ed. Vzpomínky a úvahy: 1876-1926: vydáno k jubileu padesátiletého trvání 

Akademického spolku Kapper v Praze. V Praze: Akademický spolek Kapper, 1926. Vohryzkova 

knihovna; sv. 58. str. 5 
99 Tamtéž, str. 6 
100 Archiv hlavního města Prahy, fond Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 
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a polovinu zápisného, schvaloval výbor spolku. Činní členové každý měsíc 

odváděli poplatky za své členství. Následující oddíly stanov se týkají práv 

a povinností členů spolku, způsobů, jakými jednotliví členové podle svého druhu 

členství přichází o své místo ve spolku, řízení spolku, činnosti a funkce valné 

hromady, spolkového výboru, členy tohoto výboru, spolkového majetku, smírčího 

soudu a jako poslední ve stanovách jsou uvedena zvláštní ustanovení.101 

Práva členů spolku se týkají debatování a možnosti volit ve valné hromadě 

v záležitostech, které se dotýkají spolkových věcí, možnosti vznášet výboru 

podněty k posouzení nebo možnost žádat finanční podporu. Současně jsou 

členové povinni dodržovat zásady spolkových stanov a rozhodnutí valné hromady 

nebo výboru, pokud nebyla rozhodnutí zrušena. Pokud chtěl člen ze spolku 

vystoupit, byl povinný své vystoupení nahlásit a spolku vrátit svůj průkaz. 

Členové přestávají být členy spolky z různých důvodů podle typu svého 

členství.102 xxxi 

Valná hromada spolku se měla scházet dvakrát do roka, a to v listopadu 

a v květnu. Listopadová valná hromada měla zvolit členy správního výboru 

a valná hromada, která se scházela v květnu, se naopak věnovala volbě 

kontrolující komise.xxxii Valná hromada měla podle svého jednacího řádu právo 

pozměňovat znění stanov, k čemuž bylo nutné schválení alespoň dvou třetin 

přítomných členů. Současně měla na starost schvalování rozpočtů, zhodnocení 

činnosti výborů a kontrolujících komisí a dále řešila záležitosti, které nebyly 

prvotně určené správnímu výboru.103 

Spolkový výbor, který se musel ustavit do osmi dnů po zvolení svých členů, 

zahrnoval funkce starosty, jednatele, pokladníka, archiváře, člena výboru a dále 

dva náhradníky. V jeho čele stál starosta, který svolával výborové schůze a který 

byl zodpovědný za jednání ve jménu spolku se státními úřady anebo jinými 

fyzickými osobami. Svůj podpis připojoval ke všem písemnostem, které spolek 

vydával. Zástupcem starosty byl výborový jednatel. Funkce výboru se týkala 

provádění rozhodnutí valné hromady, řešení ekonomických stránek spolku, 

vyřizování návrhů členů, přijímání nových členů a svolávání valné hromady. 

Spolkové finanční záležitosti spravoval pokladník, který o finančním stavu 

 
101 Archiv hlavního města Prahy, fond Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 
102 Tamtéž 
103 Tamtéž 
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referoval na schůzích výboru a který podle pokynů starosty měl za úkol platit 

výlohy nebo vyplácet půjčky. Evidenci nově přicházejících a současných členů 

vedl výborový archivář, který současně zapisoval dění na spolkových schůzích 

výborů a valných hromadách a měl na starost vedení spolkového archivu. Výbor 

se měl scházet dvakrát měsíčně.104 

Kontrolující komise se zabývala finanční stránkou spolku. Její tři členové nesměli 

být ve stejnou dobu členy jak komise, tak výboru. Kontrolující komise 

předkládala oznámení o spolkovém majetku spolkovému výboru (jednou za 

měsíc). Komise měla na starost rozhodování o udělení půjček svým členům. 

Spolkové finanční prostředky jsou podle stanov tvořeny z příspěvků členů, 

z peněžitých podpor a darů a z uhrazených půjček s obvyklou dobou splatnosti 

deseti let.105 

Rozepře mezi členy řešil spolkový smírčí soud. Mezi zvláštní ustanovení ve 

stanovách patřilo určení, že se spolek rozpouští, pokud čítá méně než pět členů. 

V případě jeho rozpuštění převezme spolkový finanční majetek jubilejní fond 

Akademického čtenářského spolku v Praze. V případě jeho opětovného obnovení 

v době kratší deseti let, má nově fungující spolek právo převzít svoje jmění od 

jubilejního fondu zpět do své kompetence. Jako další ustanovení je určené sídlo 

spolku Praha a jazyk spolku, kterým je český jazyk. Případná změna jazyka by 

znamenala zánik celého spolku.106     

5.2 Spolek do konce 19. století 

Spolek v první fázi své existence, která trvala zhruba do přelomu 19. a 20., jako 

první českožidovská organizace hájil zájmy židů v Čechách, kteří byli nakloněni 

k českému národu. Činnost spolku je možné rozdělit do dvou polí působnosti. Byl 

to motiv „národně propagační a agitační – jeho cílem bylo šířit českožidovskou 

myšlenku mezi židy z Čech a zároveň s ní seznamovat českou společnost.“107 

 
104 Archiv hlavního města Prahy, fond Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 
105 Tamtéž 
106 Tamtéž 
107 KREJČOVÁ Helena. Nástin spolkové činnosti českožidovského asimilačního hnutí. V: Sborník 

k problematice multietnicity: české země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve 

společenském životě českých zemí 1848-1918. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 

1996. ISBN 80-85899-17-5. str. 86 



40 
 

Druhým typem činnosti byla finanční opora pro své finančně slabší činné členy. 

Finanční zdroje spolek získával jednak z pravidelných členských příspěvků, dále 

také z finančních darů. Významným finančním zdrojem byly zisky z konaných 

akcí spolku, zejména jeho plesů.xxxiii Do přelomu 19. a 20. století se jednalo 

o zhruba 8 000 zlatých, které byly vydané na podporu svých činných členů.108 

Činnost spolku byla rozdělena podle svého zaměření mezi několik spolkových 

odborů. Mezi ně se řadil odbor vzdělávací (pro pořádání vzdělávacích přednášek), 

hudební, kondiční nebo odbor agitační, který se vyjadřoval například k otázce 

antisemitismu a k výroku Františka Ladislava Riegra ohledně židovské populace. 

Jeho úkolem dále bylo rozšiřovat myšlenku českožidovského hnutí a činnost 

Spolku českých akademiků židů mezi venkovské židy a mezi židovské studenty 

středních škol, které se snažil získat pro studium na českých vysokých školách. 

S českožidovskou myšlenkou seznamoval i české obyvatelstvo.109 

Důležitým momentem bylo zakládání knihoven, které Spolek českých akademiků 

židů umisťoval do míst, která podle něho byla v germanizačním nátlaku. 

Knihoven bylo postupně založeno pět.110    

Protektor (akademický poradce) spolku byl Alois Zucker,xxxiv stoupenec strany 

staročechů.111 Spolku na počátku oficiálně vyjádřili podporu Josef Barák a Julius 

Grégr – vydavatelé Národních listů, a později i politik za stranu mladočechů 

Emanuel Engel.112 

 

 

 

  

 
108 KREJČOVÁ Helena. Nástin spolkové činnosti českožidovského asimilačního hnutí. V: Sborník 

k problematice multietnicity: české země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve 

společenském životě českých zemí 1848-1918. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 
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112 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 
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V roce 1876 podle oznámení z Národních listů se stali přispívajícími členy spolku 

(od konání jeho poslední valné hromadyxxxv) starosta spolku českoslovanského 

studentstva Karel Svoboda, obchodníci Leopold Spitz a Max Steiner, úředník 

Ad. Freund a spisovatel Jan Neruda.113 

Valná hromada se na jaře v roce 1877 uskutečnila 12. května na Václavském 

náměstí u Doušů.114 Spolek českých akademiků židů měl v této době kolem 

70 členů. Ve stejném roce byl za dalšího čestného člena spolku přijat kromě 

protektora spolku Aloise Zuckera právník Jan Strakatý.115 

Ve správním roce 1878-1879 se Spolek českých akademiků židů podle 

jednatelské zprávy z výroční valné hromady (uskutečněné 15. listopadu 1879) 

věnoval kromě přednáškové činnosti (přednášející Alois Zucker, Josef Barák nebo 

činní členové spolku August Stein a Hugon Adler o právních, historických 

a literárních tématech) společenským aktivitám v souvislosti s oslavami výročí 

nebo narozenin, ke kterým zasílal blahopřejné telegramy. Vyslaní členové spolku 

se zúčastnili třicetiletého výročí Akademického čtenářského spolku. V roce 1879 

měl spolek 13 členů zakládajících, 24 členů přispívajících, 34 členů činných a 

2 členy čestné, kterými byli Alois Zucker a Jan Strakatý (pražský c. k. notář). 

Mezi zakládajícími členy byli v tomto roce jak poslanec Julius Grégr, profesor 

Alois Zucker, tak i další osobnosti jako ředitel orchestru zemského českého 

divadla v Praze Josef Markus, čeští továrníci a obchodníci.116 

V roce 1880 se stal třetím čestným členem redaktor Národních listů Josef Barák. 

Dne 21. listopadu 1879 spolek uspořádal slavnosť Kapperovu, která byla 

vzpomínkou na v tomtéž roce zesnulého Siegfrieda Kappera. Další upomínkou 

 
113 Národní listy: Zprávy spolkové. Ze spolku českých akademiků židů. [online]. Roč. 16. (č. 336). 

5. 12. 1876 [cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b8938d5d-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:dadcc0b5-435e-11dd-b505-00145e5790ea 
114 Národní listy: Zprávy spolkové. Spolek českých akademiků židů [online]. Roč. 17. (č. 127). 9. 5. 
1877 [cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b88d727b-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:dabed921-435e-11dd-b505-

00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF 
115 Národní listy: Zprávy spolkové. Ze spolku českých akad.-židů. [online]. Roč. 17. (č. 139). 22. 5. 

1877 [cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b88e5ce7-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:dab896fd-435e-11dd-b505-

00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF 
116 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 
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jeho osobnosti byla pamětní deska spolkem instalovaná na Kapperově domě na 

Smíchově v červenci 1880. Ta měla znázornit, že Spolek českých akademiků židů 

pokračuje v jeho myšlenkách na českožidovské sblížení. Přednášku o Kapperovi 

pronesl člen spolku Vilém Zirkl. Spolek přispěl 32 zlatými ve sbírce pro Národní 

divadlo a sám vydal prohlášení židovským věřícím, ve kterém nabádal k přispění 

do sbírky. Spolková delegace se zúčastnila odhalení pomníku Jana Žižky 

v Čáslavi. Ze všech spolkových schůzí a hromad konaných ve správním období 

1879-1880 spolek ve výroční zprávě uvedl blíže dvě. Schůzi za účelem odhalení 

pamětní Kapperovy desky a schůzi z 24. února 1880 věnovanou spisovatelce 

Karolíně Světlé, která slavila padesáté výročí narození, a na které byl přečten její 

dopis adresovaný spolku, který sklidil vřelou odezvu.117 

Stanovy spolku byly pozměněné na počátku 80. let 19. století. V roce 1881 se 

nově v jejich prvním oddílu Účel spolku objevuje bod o tom, že spolek může 

publikovat „tiskopisy nepolitického obsahu.“118 

Na spolkové schůzi konané 10. dubna 1880 bylo dohodnuto vydávání vlastního 

periodika pod názvem Kalendář česko-židovský. Jednalo se o jeho knižní formu. 

Pro jeho tvorbu a vydávání byla zvolená kalendářní komise. První číslo vyšlo 

v roce 1881 pod redakcí Augusta Steina.119  

Listopadová valná hromada v roce 1881 zvolila čestnými členy pražského 

obchodníka Bohumila Bondyho a Julia Reitlera.120  

Kvůli úmrtí Václava Nebeského uspořádal Spolek českých akademiků židů večer 

k jeho poctění. K posílení členské základny spolku byla oslovena řada židovských 

obcí a studenti posledních ročníků středních škol. Novými přispívajícími členy se 

stalo šest židovských obcí, zakládajícími členy obcí pět. Květnová valná hromada 

souhlasila s návrhem výboru na vydání Bräuerovy učebnice náboženství v českém 

překladuxxxvi pro střední školy, které bylo dosud vyučováno německy. Kromě 
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konání společenských zábav v Praze, spolek zorganizoval i zábavu ve Vlašimi 

v dubnu 1883. Spolek českých akademiků židů rovněž oslovil Pražskou 

židovskou obec ohledně udělování stipendií z Rosenbergovy nadace židovským 

studentům na české univerzitě v Praze a podporoval další české vlastenecké 

organizace, byl členem Umělecké besedy, finančně bylo přispěno Spolku českých 

žurnalistů (5 zlatých), Národnímu domu v Ústí (3 zlatých) a spolku Komenský ve 

Vídni (5 zlatých). Ve správním roce 1882-1883 čítal spolek 5 členů čestných 

(kterými byli Alois Zucker, Jan Strakatý, poslanci Bohumil Bondy a Julius Reitler 

a zesnulý Josef Barák), 51 zakládajících, 393 přispívajících a 56 členů činných.121 

Další změna stanov proběhla v roce 1884. V jejich nově upraveném znění z roku 

1884 přibyl bod o možnosti zakládání knihoven v Praze a mimo ni. Volený výbor 

se nově skládal ze starosty, náměstka starosty, jednatele, pokladníka, knihovníka 

a zapisovatele a náhradníků.xxxvii Spolkovými schůzemi byly valné hromady 

a týdenní schůze. Spory mezi členy se zabýval soud důvěrníků.122 

V roce 1883-1884 došlo k realizaci první spolkové knihovny, která měla být 

zpřístupněna v prosinci 1884 v pražské čtvrti Josefov. Vzhledem k tomu, že 

Spolek českých akademiků židů disponoval stejnými knižními publikacemi 

v několika svazcích, přistoupil k myšlence na založení další knihovny v oblasti, 

která byla podle tehdejšího názoru spolku v možném germanizačním vlivu. 

Celkem bylo vlastněno 267 knižních titulů ve 399 svazcích. Spolek českých 

akademiků židů se stal členem spolku Or-Tomid. Jako vzpomínku a památku na 

čestného člena spolku Josefa Baráka uspořádal slavnostní večer. Spolek českých 

akademiků židů finančně přispěl na vznik Barákova pomníku ve výši 50 zlatých. 

Zábavní výbor zajistil ples konaný 24. ledna 1884 na Žofíně. V březnu byla 

zorganizována v Rakovníku zábava a program následujícího večera s přednáškou 

na téma O důležitosti a významu spolku českých akademiků-židů v národě 

českém, která spolku přinesla nové přívržence jak židovského, tak nežidovského 

vyznání. Byla vydána kniha Nauka o Mojžišském náboženství (připravena 

jindřichohradeckým rabínem Thoršem), která měla sloužit jako českojazyčná 

učebnice výuky židovského náboženství. Spolek se zúčastnil pohřbu Bedřicha 

 
121 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 
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Smetany a Miroslava Tyrše. Při padesátých narozeninách spisovatele Jana Nerudy 

se členové s dalšími spolky podíleli na blahopřání k životnímu jubileu a byli 

přítomni jeho oslavě.123 

Dne 4. února 1885 se na Žofíně konal další ročník spolkového plesu. Dalším 

společenským večerem byla zábava v Benešově 9. dubna 1885. Učebnice 

náboženství Nauka o Mojžišském náboženství (překlad Bräuerovy učebnice) byla 

výnosem ministerstva kultu a vyučování 6. května 1855 schválena pro výuku na 

středních školách, ale nikoli pro školy obecné a měšťanské. Květnová valná 

hromada se usnesla na prodeji knihy a Spolek českých akademiků židů se obrátil 

na knihkupectví Bursík a Kohout. Současně bylo rozhodnuto o založení druhé 

knihovny v Bohušovicích u Terezína.124 Další knihovna byla zřízena ve Velké 

Lhotě u Dačic. Valná květnová hromada zvolila čestným členem spolku 

spisovatele a dramatika Josefa Jiřího Kolára díky jeho dílu Pražský žid, kterým 

podle Spolku českých akademiků židů přispěl ke snahám českožidovského hnutí. 

Čestných členů tak bylo 6, zakládajících členů 61 a členů přispívajících 184. 

Členů činných bylo 52.125 

Sedmého čestného člena spolku jmenoval správní výbor roku 1887. Jednalo se 

o českého básníka Jaroslava Vrchlického. Místa, kde měly být založeny další 

spolkové knihovny, byla Český Šumburk a Braná. Venkovskou společenskou 

akci, která měla sloužit k prohloubení vztahů mezi venkovskými židy a Spolkem 

českých akademiků židů, byl vybrán Písek. Spolek českých akademiků židů se 

zúčastňoval akcí jiných českých spolků (pořádaného večera akademickým 

odborem Ústřední matice školské) a jejich sjezdů (sjezdy spolku Krakonoš 

v Novém Bydžově a spolku Štítný v Třeboni).126 

Následující správní rok 1887-1888 byl podle výroční zprávy ovlivněn častou 

změnou ve správním výboru, ve kterém po celou dobu jeho trvání setrval pouze 

místostarosta spolku, medik Gustav Budlovský. Kvůli náročnosti konaného plesu 

a vydávání Kalendáře českožidovského se výbor rozhodl soustředit činnost na 
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vnitřní spolkové záležitosti a vztahy. Nedošlo ke konání mimopražské schůze 

spolku. Kvůli ideji na rozšíření činnosti Spolku českých akademiků židů na 

sousední Moravu byl jmenován venkovským jednatelem továrník Heřman 

Reicher.127 

Knihovny byly v počtu čtyř, a to v Praze, Bohušovicích, Hodkovicích a Dolní 

Brané. Konání plesu bylo roku 1889 odloženo z důvodu smrti habsburského 

korunního prince Rudolfa. Náhradní termín pro zábavu, která se konala 

v pražském Konviktě, byl 16. březen 1889. Nově byly pořádány tzv. dámské 

večery (ve správním roce byly uspořádány tři). Po zrušení Akademického 

čtenářského klubu, jehož byl Spolek českých akademiků židů přispívajícím 

členem, se stala novým klíčovým studentským spolkem Slavia, ke které se Spolek 

českých akademiků židů také přihlásil a stal se členem přispívajícím.128 

V posledním desetiletí 19. století, ve správním roce 1889-1890, bylo přispěno 

30 zlatými na vytvoření pomníku mistra Jana Husa. Příspěvkem 10 zlatých byl 

podpořen spolek Komenský a jeho česká škola ve Vídni, kterou provozoval, a na 

které studovalo více než 900 českých dětí ve 14 třídách. Další finanční pomoc 

byla poslána Časopisu českého studentstva. Zástupci Spolku českých akademiků 

židů se účastnili jednání o založení české univerzity na Moravě.129 

Výročí 15 let existence Spolek českých akademiků židů oslavil 7. března 1891 

v Choděrově sále. Přítomen byl i starosta Slavie, který vyjádřil podporu a úspěch 

českožidovským snahám. Mezi významné národní události, kterých se Spolek 

českých akademiků židů účastnil, patřila zemská jubilejní výstava roku 1891, na 

které Spolek českých akademiků židů přivítal rakouského císaře Františka Josefa 

I.. Spolkoví zástupci se zúčastnili pohřebního obřadu českých spisovatelů Jana 

Nerudy a Josefa Václava Friče a svého zakládajícího a čestného člena Jana 

Strakatého.130   
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Na počátku 90. let 19. století došlo ke změně spolkových stanov, které byly 

potvrzeny výnosem c. k. místodržitelství v Praze 25. ledna 1891 č. j. 141920.131 

Vysokému c. k. místodržitelství zaslal stanovy schválené listopadovou valnou 

hromadou Spolek českých akademiků židů 18. prosince 1890. Oproti stanovám 

z roku 1884 byla v jejich novém znění možnost navrhnout čestné členy 

spolkovému výboru (oproti návrhu valné hromadě v předchozích stanovách). 

Přispívající členové se nově svého členství zřekli, původně přestali být členy 

spolku při nesplacení svého příspěvku do konce správního roku. Při jednání na 

valné hromadě je k jejímu usnášení potřeba třetina členů, pokud se třetina nesejde 

poprvé ani napodruhé, stačí čtvrtina činných členů. Při rozhodnutí valné hromady 

musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných členů, při jednání o změně stanov 

je nutné mít souhlas dvou třetin členů přítomných valné hromadě. Týdenní schůze 

bylo možné pořádat v přítomnosti pětiny činných členů (stanovy z roku 1884 

umožňovaly týdenní schůzi uskutečnit bez ohledu na počet přítomných členů). 

Místo soudů důvěrníků řešil spory mezi členy nebo mezi členy a výborem smírčí 

soud, který se skládal z předsedy a dalších čtyř členů. Při případném ukončení 

existence Spolku českých akademiků židů má být jeho finanční jmění předání 

spolku Or-Tomid. Pokud by se Spolek českých akademiků židů během 

následujících deseti let nezřídil, má být z tohoto jeho finančního majetku utvořen 

fond pro české kandidáty rabínství. Pokud by došlo k jeho opětovnému oživení, 

má právo získat od Or-Tomidu zpět svůj majetek zpět. Ve stanovách z roku 1884 

je místo spolku Or-Tomid uveden jubilejní fond Akademického čtenářského 

spolku v Praze.132   

Třísetleté výročí narození Jana Amose Komenského uctil Spolek českých 

akademiků židů 28. března 1892 Komenského slavností. Spolu s dalšími 

studentskými organizacemi se vypravil do nizozemského Naardenu k jeho hrobu. 

Před odjezdem skladatele Antonína Dvořáka z Evropy do Ameriky mu 

akademické spolky včetně Spolku českých akademiků židů věnovaly vavřínový 

 
131 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Stanovy spolku českých akademiků – židů v Praze. 1891 
132 Národní archiv, fond České místodržitelství Praha – všeobecné, Spolek českých akademiků 

židů, karton 3942, žádost Spolku českých akademiků židů o potvrzení nového znění stanov z 18. 

prosince 1890, stanovy spolku českých akademiků židů v Praze Z. 141920 ai 1890, stanovy 

Spolku českých akademiků židů v Praze Z. 12351 ai. 1884 
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věnec. Členů Spolku českých akademiků židů ve správním období bylo 

7 čestných, 70 zakládajících, 133 připívajících a 71 činných.133  

Nově zřízená Národní jednota českožidovská v roce 1893, která měla být další 

podporou českožidovskému působení a jejíž členové byli ve velké míře 

i bývalými členy Spolku českých akademiků židů,134 byla v následujícím 

správním roce zrušena. Spolek českých akademiků židů ztratil organizaci, která se 

angažovala ve stejném českožidovském duchu. Zástupci spolku se v červenci 

1894 zúčastnili na pozvání besedy Kapper v Náchodě koncertu a tanečního 

večera, na kterém měli příležitost představit své snahy a cíle spolku. Událost 

v Náchodě byla spolkem kladně hodnocená. V Náchodě se Spolek setkal 

s pozitivním přijetím českožidovské myšlenky. Předešlá návštěva Kapprova 

večera v Kolíně v červnu téhož roku byla ohledně šíření českožidovské idey mezi 

židovské obyvatele vlažnější. Knihovny byly v tomto správním roce umístěny 

v Nových Sýrovicích, v Husovicích a v Hořejším Hamru. Při odhalení pomníku 

zesnulého člena Františka Strausse účinkovalo spolkové hudební a pěvecké 

kvarteto Kytara. Nově zřízený Podpůrný fond měl mít na starost finanční pomoc 

nemajetným činným členům spolku. 135 

Zástupci Spolku českých akademiků židů se při šíření českožidovských myšlenek 

zúčastnili ustavující schůze mladoboleslavské Besedy, která od něho rovněž 

dostala na vypůjčenou knihovnu z Hořejšího Hamru, a ustavující valné hromady 

nově založené kolínské Národní jednoty českožidovské. Svou činnost Spolek 

českých akademiků židů představil na Národopisné výstavě českoslovanské, kde 

se ve své výstavce věnoval i českožidovskému hnutí. Ke členství spolku 

v Ústřední matici školské, Or-Tomidu, České besedy v Liberci, Matici opavské, 

Umělecké besedy, spolku českých žurnalistů a spolku pro vystavení 

akademického domu se stal Spolek českých akademiků židů členem spolku Stálci, 

který se angažoval v podpoře české literatury a v zřizování čítáren. Po 

znovuobnovení Národní jednoty českožidovské se Spolek českých akademiků 

židů účastnil jejich konaných schůzí. Jedna knihovna byla zapůjčena 

 
133 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků-židů v Praze za správní rok 1891-1892 
134 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků-židů v Praze za správní rok 1892-1893 
135 Knihovna Židovského muzea v Praze, Výroční zpráva spolku českých akademiků-židů v Praze 

za správní rok 1893-1894 
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mladoboleslavské Besedě českožidovské. K odbornému posouzení časopisu 

Mittheilungen byla zaslána spolkem vydaná Thorschova učebnice. Další literární 

publikací mělo být vydání spisů Siegfrieda Kappera. Spolek opsal jeho literární 

pozůstalost a jednal o jejím vydání.136  

Dvacet let svého trvání Spolek českých akademiků židů dovršil v roce 1896. Stal 

se členem Spolku pro šíření lidové osvěty ve Vídni, Husova fondu, Národní 

jednoty pošumavské a členem Slavie. Čestnými členy spolku se stali August Stein 

a Jakub Scharf. Novými místy pro knihovny se staly Náchod a Louny. Říšské radě 

Spolek českých akademiků židů adresoval žádost k umožnění vysokoškolského 

studia ženským studentkám. Původní zamýšlené vydání literární pozůstalosti 

Siegfrieda Kappera zůstalo nerealizované. Stejný cíl si zadala Kapperova vdova 

a Spolek českých akademiků židů tak od své plánované činnosti upustil.137 

Nově byla knihovna zadána do Přímětic u Znojma.138 

Vliv prosincových událostí a vlna antisemitismu v Čechách Spolek českých 

akademiků židů silně zasáhla a jeho činnost nebyla oproti předešlým rokům nijak 

výrazná. Pasivními se stalo mnoho činných členů a podporu mu nevyjadřovali ani 

mnozí přispívající členové. Pravidelně pořádaný ples, konaný 4. února roku 1898 

na Žofíně, reprezentující českožidovství, se uskutečnil i přes protižidovské 

prosincové nepokoje, které přerušily jeho probíhající přípravy. Spolek českých 

akademiků židů se opět účastnil schůze studentů ohledně založení české 

univerzity na Moravě.139 

Rozmach antisemitismu na konci 19. století a zklamání z reakce Čechů způsobilo, 

že někteří členové Spolku českých akademiků židů spolek opustili a přešli do 

sionistických řad. K novým příznivcům sionismu patřil Josef Kohn, Arthur Klein 

nebo Alfred Löwy, který se stal prvním předsedou sionistické organizace Bar 

Kochba. Bývalý stoupenec českožidovského hnutí Ludvík Singer byl od roku 

 
136 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků-židů v Praze za správní rok 1894-1895 
137 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků-židů v Praze za správní rok 1895-1896 
138 Knihovna Židovského muzea v Praze, Spolek českých akademiků-židů v Praze. Výroční zpráva 

za správní rok 1896-1897 
139 Knihovna Židovského muzea v Praze, Výroční zpráva spolku českých akademiků židů v Praze 

za správní rok 1897-1898 
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1910 předseda české sionistické organizace a po první světové válce zastával 

stejnou funkci u Židovské národní rady.140 

Listopadová valná hromada se v roce 1899 svým jménem připojila k odsouzení 

útoků na Tomáše Garrigue Masaryka a podpořila svobodu projevu a bádání. 

Po řadě společenských událostí ohledně vztahů Spolku českých akademiků židů 

s dalšími českožidovskými a studentskými organizacemi a současně českou 

společností o své funkci a činnosti pojednával spolek v přednášce O snahách 

spolku a jeho národní práci. Novým čestným členem se stal zemský a říšský 

poslanec Emanuel Engel. Ve správním roce 1888-1899 měl spolek 10 čestných 

členů, 80 členů zakládajících, 63 členů přispívajících a 85 členů činných.141 

V reakci na rozšiřující se antisemitismus Spolek českých akademiků židů vydal 

otevřený list české veřejnosti proti antisemitismu, ve kterém se vůči němu 

vyhrazoval. Účastnil se akademických debat jak proti antisemitismu, tak 

i českožidovských diskuzí proti sionistickému hnutí. Změnily se podmínky pro 

vypůjčování knihoven, jejich dosavadní půjčování Národní jednotě českožidovské 

podle spolku nebylo organizačně dobré a jejich vracení neprobíhalo efektivně a 

v pořádku. Nově se na jejich zapůjčení pořádaly konkurzy a spolek vybral, na 

které místo bude knihovna přeložena. Z důvodu konání venkovských přednášek 

byl založen agitační odbor.142   

5.2.1 Kalendář česko-židovský 

Kalendář česko-židovský (dále KČŽ) byl vydaný poprvé v roce 1881 (celkem 

bylo vydáno 58 ročníků). Ačkoli se Spolek českých akademiků židů zpočátku 

neplánoval věnovat vlastním tištěným periodikům, myšlenky na založení tištěné 

publikace, která by obsahově vedla k šíření českožidovských myšlenek a zásad 

spolku mezi židy v Čechách, zapříčinily její vznik. Vydávání vlastního časopisu 

nebylo vzhledem k finanční náročnosti uskutečnitelné. Spolek tak vybral jako 

formu knihu, která ale neměla být určená pouze k jednorázové četbě, ke které by 

 
140 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 

1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 180-181 
141 Knihovna Židovského muzea v Praze, Výroční zpráva spolku českých akademiků židů v Praze 

za správní rok 1898-1899 
142 Kalendář česko-židovský [online].  Roč. 20. 1900-1901 [cit. 2020-07-09]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb2-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6f12e939-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 134-136 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb2-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f12e939-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb2-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f12e939-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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lidé už necítili potřebu se vrátit. Měla být podle svého obsahu upotřebitelná po 

celý kalendářní rok, proto byla zvolena forma kalendářexxxviii s dalším 

náboženským obřadním a beletristickým obsahem včetně reklamy a spolkových 

záležitostí a informací.143  

„První ročník obsahoval 1. část rituelní (židovský kalendář, seznam hafthar pro 

celý rok, hřbitovní modlitby), 2. soupis výročních trhů v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku, 3. zábavnou část a 4. stanovy Spolku českých akademiků-Židů v Praze 

s provoláním, aby souvěrci, hlásící se k české národnosti, vstoupili do spolku.“144 

Prvním redaktorem KČŽ (v jeho prvních třech vydáních) byl August Stein. Po 

něm KČŽ převzal Karel Fischer, který byl v jeho čele 22 let. Poté, co Fischer 

zemřel, ho zastoupil v dokončení 26. vydání Otakar Guth. Další ročníky rediguje 

Viktor Teytz.xxxix První světová válka přerušila dosavadní vývoj KČŽ, mnoho 

přispěvatelů se vlivem války nemohlo v další práci na něm soustředit. Kruh 

pracovníků se tak zúžil. Teprve po konci války se v literární produkci mohlo opět 

bez omezení a vlivu války pokračovat. Posledním vydáním se stal ročník z roku 

1938-1939.145 

Příspěvky a články v KČŽ se týkaly židovského, českožidovského a národně 

českého obsahu. Spolek českých akademiků židů se v něm jako nepolitická 

instituce neměl věnovat politickým tématům, většina námětů náležela do 

českožidovské oblasti. Autoři, kteří zde publikovali, byli jak židé, tak lidé 

nežidovského vyznání. Pouze v prvním ročníku se angažovali pouze židovští 

autoři. Mezi nežidovské přispívající autory tak patřili spisovatelé Jakub Arbes 

(1840-1914), Zikmund Winter (1846-1912) nebo dramatik Ladislav 

Stroupežnický (1850-1892). Významnými přispěvateli byli básníci Jaroslav 

Vrchlický (1853-1912), Josef Svatopluk Machar (1864-1942) nebo dramatička 

Gabriela Preissová (1862-1946).146   

 
143 KREJČOVÁ, Helena. Kalendář českožidovský 1881-1938. V: Židovská ročenka. 1989. Praha: 

Ústřední církevní nakladatelství. str. 127-128 
144 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 181 
145 KREJČOVÁ, Helena. Kalendář českožidovský 1881-1938. V: Židovská ročenka. 1989. Praha: 

Ústřední církevní nakladatelství. str. 129-132 
146 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 182 
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5.3 Počátek 20. století 

5.3.1 Historické pozadí českožidovského hnutí 

Českožidovské hnutí se po antisemitských událostech z konce 19. století ocitlo na 

konci prvotní etapy svého života. Zklamání příznivců českožidovského hnutí ze 

změny postojů některých mladočeských politiků, kteří se připojili 

k protižidovským řadám, znamenalo zbavení iluzí a nejasnost budoucího 

směřování českožidovského směru. Po ztrátě původní opory v liberální 

mladočeské straně se objevila otázka, která z jiných politických stran by byla 

vhodná pro české židy místo dosavadní silné opory liberálů. Někteří židé se začali 

zaobírat eventuálními možnostmi jiných stran, které by nahradily mladočechy. 

V Českožidovských listech vydal své prohlášení Eduard Lederer, který nabádal 

české židy, aby dále nevyjadřovali podporu mladočechům a aby se začali 

pozitivnějším směrem poohlížet k sociální demokracii.147 V Českožidovských 

listech také publikoval v roce 1900 Viktor Vohryzek své pojednání 

o antisemitismu. V něm antisemitismus označil za „psychologický a morální 

problém.“148 Antisemitismus v tomto článku rovněž prohlásil za záležitost české 

strany. Nenacházel problém na straně židů, v jejich chování nebo zvycích, kterými 

by si takové antisemitské reakce zasluhovali.149 

Ke skutečné roztržce mezi českožidovským hnutím a českou politickou 

reprezentací došlo až na konci roku 1901, a to v souvislosti s proneseným 

názorem Františka Ladislava Riegra ze strany staročechů, kdy židy označil za 

„rozkladný element české společnosti.“ V reakci na to, že Českožidovské listy 

a Národní jednota českožidovská se vůči Riegrově výroku nechtěly vymezovat 

a hájit židovství kvůli poctě k jeho osobnosti a postavení v politickém prostředí, 

se Lederer, Vohryzek nebo Bohdan Klineberger rozhodli vyjádřit svůj názor 

v periodiku Čas. Lederer se nakonec s dalšími odloučil od mladočechů a Národní 

jednoty českožidovské. „Došel k názoru, že čeští Židé nemají jinou možnost než se 

přiklonit na stranu „pokrokových“ uskupení v české společnosti – k nimž už 

 
147 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 119-

126 
148 Tamtéž, str. 126 
149 Tamtéž, str. 127 
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Národní stranu svobodomyslnou řadit nelze.“150  K nové mladé generaci českých 

židů – Viktoru Vohryzkovi, Eduardu Ledererovi, Bohdanu Klinebergerovi – patřil 

i Jindřich Kohnxl a další.151 

5.3.2 Významní představitelé českožidovského hnutí         

Viktor Vohryzek 

Narodil se 1. ledna 1864 v Přestavlkách a zemřel 27. listopadu 1918. Po gymnáziu 

v Chrudimi nastoupil na lékařskou fakultu, kde promoval v roce 1887. Poté strávil 

nějaký čas jako spolupracovník profesora Eiselta a Thomayera. Po odchodu 

z Prahy žil ve Vodňanech, odkud odešel do Pardubic, kde působil jako lékař. 

Během první světové války byl zadržený rakouskými úřady kvůli článku Bohdana 

Klinebergera.152 V Pardubicích se angažoval ve veřejném životě a v pardubickém 

českožidovském spolku Rozvoj. S Maxem Ledereremxli zakládá Vohryzek na 

sjezdu pokrokových židů, který byl svolaný spolkem Rozvoj, Svaz českých 

pokrokových židů,xlii jehož členové sympatizovali se sociální demokracií a 

s Masarykovou Realistickou stranou. Sjezd byl svolaný v souvislosti s postoji 

starší českožidovské generace, která většinou vyjadřovala stále podporu 

mladočeské straně, i přes její některé antisemitské postoje.153 Jeho názor na 

asimilaci židů k Čechům pro něho znamená asimilace toliko přizpůsobení ve 

smyslu jazykovém a kulturním a nikoliv úplné splynutí s okolím.154  

Eduard Lederer 

Spisovatel a politik narozený 15. července 1859 v Chotovinách u Tábora. Po 

absolvování německého gymnázia v Praze vystudoval práva na univerzitě v Praze. 

Od svého studentského života byl angažovaný ve Spolku českých akademiků 

 
150 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 128-
129 
151 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 

1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 101  
152 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 197-198 
153 KREJČOVÁ, Helena. Ke kořenům českožidovského hnutí ve východních Čechách. V: O Karlu 

Poláčkovi a o jiných: sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve 

východních Čechách: Rychnov nad Kněžnou květen 1995. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1995. ISBN 

80-85834-34-0. str. 250-251 
154 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 201 
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židů. Od roku 1890 se věnoval advokátské profesi v Jindřichově Hradci. Byl 

jedním ze zakladatelů Realistické strany, ve které byl do počátku první světové 

války ve výkonném výboru. Mezi lety 1919-1925 působil na Ministerstvu školství 

a národní osvěty jako ministerský rada. Řadí se mezi druhou generaci 

českožidovského hnutí. Lederer odmítal sionistické hnutí a ortodoxní židovství. 

Aktivně se zasadil o postavení slovenského obyvatelstva, které bylo pod 

uherským národnostním tlakem. V květnu 1907 spolu s Adolfem Heydukem a 

Karlem Kálalem kontaktoval Bjørnstjerna Bjørnsona, který se na základě 

informací poskytnutých Ledererem mezinárodně žurnalisticky snažil upozornit na 

situaci na slovenském území. Kromě aktivit v českožidovském tisku se věnoval 

i prozaickému stylu (Zápisy starého mládence a jiné) a psal i povídky pro mládež. 

Otázce židovství a asimilace se věnoval ve svých publikacích jako Českožidovská 

otázka (1899), Žid v české společnosti (1902) nebo Kapitoly o židovství a 

židovstvu (1925). Jako pseudonym pro své beletristické publikace používal 

pseudonym Leda (méně i Josef Leda). Na základě norimberských rasových 

zákonů byl v červenci 1942 deportovaný do Terezína, kde 5. června 1944 

zemřel.155 

Bohdan Klineberger 

Pocházel z Ratají (podle názvu místa narození používal pseudonym Antonín 

Rataj) v Jihočeském kraji, kde se narodil 22. dubna roku 1859. Po absolvování 

reálného gymnázia v Táboře studoval práva na vídeňské univerzitě. Velkou část 

života prožil v Milevsku, kde se věnoval advokacii. Českožidovské otázce se 

literárně věnoval v časopise Rozvoj nebo v Českožidovských listech. Během 

první světové války byl kvůli obvinění z velezrady (kvůli zásahu cenzury na jeho 

článek v časopise České listy) spolu s Viktorem Vohryzkem zadržovaný 

v Terezíně. Zemřel 28. března 1928.156 

 

 

  

 
155 MIKULÁŠEK, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám 

česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: 

Votobia, 1998. Velká řada. ISBN 80-7220-019-4. str. 224-228 
156 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 202-203 
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Jindřich Kohn 

Kohn pocházel z Příbrami, kde se narodil 7. března 1874.157 Po absolvování 

příbramského gymnázia studoval práva na pražské univerzitě.158 Po dvacetileté 

advokátní činnosti v Plzni se vrátil do Prahy, kde pokračoval ve stejné profesi. 

Své žurnalistické příspěvky publikoval v časopise Základ, Tribuna nebo Směr. 

Sám založil vlastní periodikum Základ. Kohn byl významným zastáncem 

českožidovské asimilace. Přes tuto svou českožidovskou orientaci nevystupoval 

negativním postojem vůči sionistickému proudu. Současně se pokoušel 

porozumět, v čem leží základní princip a jádro antisemitismu.159 Podílel se na 

vzniku Realistické strany a působil v Masarykově sociologické společnosti a 

Mezinárodním sociologickém institutu v Ženevě. Jako přívrženec panevropského 

hnutí byl předsedou české sekce panevropské unie. Zemřel 12. března 1935 

v Praze.160 

5.3.3 Spolek českých akademiků židů 

25. výročí své existence Spolek českých akademiků židů dosáhl v roce 1901. 

Během valné hromady 24. března 1901, konané v Národním domě na 

Královských Vinohradech, byla zrekapitulována dosavadní spolková činnost 

a jeho historie a vývoj. Starosta výboru na valné hromadě ve svém projevu 

vyjádřil přání za opětovné prozření české společnosti z antisemitismu, a že česká 

strana znovu uvidí, že českožidovské organizace hájí české národní zájmy. Za 

jedinou možnou budoucnost židů v Čechách považoval českožidovskou asimilaci. 

Čestnými členy byli jmenování Leopold Katz (starosta v prvním výboru), Josef 

Podvinec (zakládající člen), Jakub Arbes a Karel Fischer. Během předchozích 25 

let činnosti bylo uskutečněno 113 přednášek, které se kromě Prahy konaly i ve 

venkovských oblastech. Mezi nejčastější přednášející patřil Josef Barák, který 

přednášel celkem jedenáctkrát, následovaný byl protektorem spolku Aloisem 

 
157 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 214 
158 Lidové noviny: Dr. Jindřich Kohn zemřel. [online]. Roč. 43. (č. 132), 13. března 1935 

(odpoledne) [cit. 2020-06-25]. ISSN 1802-6265. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d3a4c4e0-1c82-11dd-a94b-

000d606f5dc6?page=uuid:64f91f80-1c5c-11dd-bb38-000d606f5dc6 
159 DONATH, Oskar. Židé a židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava 

Vrchlického do doby přítomné. V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 214-217 
160 Před 140 lety se narodil Jindřich Kohn. Židovské listy [online]. 8. 3. 2014 [cit. 2020-06-27]. 

Dostupné z: http://zidovskelisty.blog.cz/1403/pred-140-lety-se-narodil-jindrich-kohn. 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d3a4c4e0-1c82-11dd-a94b-000d606f5dc6?page=uuid:64f91f80-1c5c-11dd-bb38-000d606f5dc6
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:d3a4c4e0-1c82-11dd-a94b-000d606f5dc6?page=uuid:64f91f80-1c5c-11dd-bb38-000d606f5dc6
http://zidovskelisty.blog.cz/1403/pred-140-lety-se-narodil-jindrich-kohn
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Zuckerem. Pro rozšiřování českožidovských myšlenek a českožidovské asimilace 

se spolku rovněž osvědčilo přednášení jeho členů v dalších studentských 

organizacích, kam také patřili (zejména Slavie nebo Akademická čítárna). Nejvíce 

měl Spolek českých akademiků židů činných členů (85) ve správním roce 1898-

1899. Pravidelně konaný spolkový ples, který se roku 1877 odehrál v Konviktě, 

finančně vynesl 42 zlatých a 46 krejcarů. Zisky z plesů se postupem let zvyšovaly 

a v roce 1900 Spolek českých akademiků židů ze svého plesu utržil 617 zlatých a 

95 krejcarů. Zakládané knihovny, zapůjčované do míst, která byla ohrožena 

germanizací, byly během své existence od založení v roce 1884 na více než 20 

místech. V otázce svého budoucího působení viděl Spolek českých akademiků 

židů významnou část práce v agitaci českožidovství na venkově a v působení proti 

antisemitismu.161 

Viktor Teytz, výborový jednatel, ohledně židovství a příslušnosti k české 

národnosti ve své zprávě na valné hromadě uvádí: „Neboť nesmíme zapomenouti 

na své židovství; na ně musíme býti hrdi, k němu se znáti, ač vymizení všech 

rozdílů a naprosté assimilace si přejeme. Neboť, kdybychom viděli v židovství 

hráz, jež nás dělí od kýženého splynutí, tedy bychom je odložili, kdybychom v něm 

poznali něco špatného, tedy bychom jej zatratili – ale ježto jsme přesvědčeni, že 

boj proti němu jest pouhým pláštíkem pro hloupost a zlomyslnost, proto na něm 

trváme. […] Jsme tím povinni tomu ubohému lidu, který ve své nezměrné bídě 

nalezl falešných proroků, kteří v něm rozněcují nenávist proti židům, aby nemohl 

prohlédnouti a poznati příčiny této své bídy a proti nim bojovati.“162 

Výročí své existence bylo oslaveno pamětní ceremonií 24. a 25. dubna 1901, 

zakončené v domě u Štajgrů. Podpůrný fond, který měl na starost finanční 

podporu činných členů, v roce 1901 získal hotovost 2848 korun a 92 haléřů, 

z toho bylo uděleno 14 půjček. Činných členů měl v květnu 1901 spolek 57.163 

V reakci na situaci v Čechách a Riegrův výrok uspořádal Spolek českých 

akademiků židů večerní debatu s motivem Jsou-li židé elementem rozkladným, na 

 
161 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 21. 1901-1902 [cit. 2020-07-12]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb3-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6f09c176-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 126-134 
162 Tamtéž, str. 134 
163 Tamtéž, str. 141-143 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb3-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f09c176-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec3cdb3-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f09c176-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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kterou dorazil i T. G. Masaryk.164 Na této přednášce o tématu pojednával Viktor 

Teytz. Spolek českých akademiků židů se stal členem studentských spolků Unie. 

Pro nové opatřování knih s židovskou tematikou a židovskou otázkou byla 

vytvořena zvláštní komise, která měla na jejich opatřování a vedení dohlížet.165   

Z podnětu Spolku českých akademiků židů uspořádaly českožidovské spolky 

22. února 1903 v Umělecké Besedě večer k 50. narozeninám Jaroslava 

Vrchlického. Nově pořádané taneční lekce spolku vynesly 83 korun 35 haléřů. 

Výtěžek měl být věnovaný podpůrnému fondu. Spolek českých akademiků židů 

se delegací zúčastnil pohřbu Františka Ladislava Riegra, čímž se snažil stát na 

straně české veřejnosti.166    

Publikačně Spolek českých akademiků židů vydal roku 1904 spisek svého člena 

O hudbě židů.xliii Byla založena knihovna odborných publikací a příruček 

týkajících se židovských témat. Na popud Eduarda Lederera byl zřízen 

českožidovský archiv.167 

Další vydanou publikací byly Zpěvy z ghetta,xliv přeložené Jaroslavem 

Vrchlickým.168  

Na podporu českožidovských spisovatelů a publicistů zřídil Spolek českých 

akademiků židů fond redaktora Karla Fischera, který byl dlouholetým 

redaktorem Kalendáře českožidovského. Po jeho smrti redakci 26. ročníku (1906-

1907) převzal Otakar Guth. Rodina Karla Fischera Spolku českých akademiků 

židů věnovala jeho knihovnu a písemnou korespondenci. Darem rovněž získal 

knihu Eduarda Lederera pod názvem Žid v dnešní společnosti v počtu 215 kusů. 

K výročí 30 let existence Spolek českých akademiků židů požádal o vyjádření 

k českožidovské otázce a českožidovské asimilaci přední české osobnosti 

 
164 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 

1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 102 
165 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 22. 1902-1903 [cit. 2020-07-12]. ISSN 1214-9993. 
Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec49104-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6eff884e-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 173-175 
166 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 23. 1903-1904 [cit. 2020-07-13]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b815-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ef6d5e4-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 165-166 
167 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 24. 1904-1905 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b816-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ef17eea-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 169 
168 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 25. 1905-1906 [cit. 2020-07-14]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b817-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ee7e21f-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 170 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec49104-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6eff884e-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec49104-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6eff884e-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b815-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ef6d5e4-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b815-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ef6d5e4-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b816-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ef17eea-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b816-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ef17eea-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec4b817-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ee7e21f-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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nežidovského vyznání. Jejich vyjádření byla uveřejňována 

v číslech Českožidovských listů.169 Poprvé se k tomuto tématu objevují sloupky 

ve 12. ročníku z 15. června 1906 zemského a říšského poslance Josefa Herolda, 

univerzitních profesorů Jana Urbana Jarníka a Josefa Kalouska, spisovatele Josefa 

Svatopluka Machara a zemského poslance Petra Krejčího.170 

Úmrtím Aloise Zuckera ztratil spolek svého dlouholetého podporovatele a 

protektora.171 

Ve správním roce 1907-1908 bylo ve Spolku českých akademiků židů zřízeno 

nové dámské sdružení, které bylo složeno z předsedkyně, místopředsedkyně, 

jednatelky, zapisovatelky a náhradnice. Nově založené bylo loutkové divadlo, 

které vzniklo zásluhou člena spolku Josefa Poláka. Knihovna Karla Fischera byla 

zpřístupněna a ponechána v Praze. Ohledně středoškolských židovských studentů 

byl Spolkem českých akademiků židů negativně hodnocen jejich nízký počet na 

českých středních školách a českých univerzitách.xlv Na besedě o vysokoškolském 

studiu byly židovským maturujícím studentům porovnány české a německé 

pražské vysoké školy a vyloženo, že je přirozené pokračovat na českých.172 

Během školské akce se Spolek českých akademiků židů písemně obrátil na obecné 

školy s dotazem na počet židovských rodin v jejich místě, počet židovských žáků, 

kteří české obecné školy navštěvovali a jejich úmysl, na jakém dalším jazykovém 

stupni školy hodlají pokračovat. Jednalo se o zhruba 4000 zaslaných dotazníků. 

Od většiny škol se jim dostalo odpovědi. Pokud rodiče uvažovali nad německou 

střední školou místo české, uchyloval se Spolek českých akademiků židů 

k písemné komunikace nebo osobním setkáním, kde se snažil vysvětlit 

 
169 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 26.  1906-1907 [cit. 2020-07-15]. ISSN 1214-9993. 
Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec5a278-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ee10475-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 174-175 
170 Českožidovské listy. Roč. 12. (č. 12), 15. 6. 1906. [cit. 2020-07-15] ISSN 1801-0008. Dostupné 

z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:c1611f59-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:510be151-435f-11dd-b505-00145e5790ea  
171 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 27. 1907-1908 [cit. 2020-07-17]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec5a279-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6edb3742-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 156 
172 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 28. 1908-1909 [cit. 2020-07-17]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec665ca-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ed2d2e2-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 177-178  
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českožidovskou asimilaci a agitovat v její úspěch. Plánovaným úkolem se stalo 

vydání esejí Vojtěcha Rakousexlvi a Václava Bolemíra Nebeského.173 

V roce 1910 se spolkoví delegáti zúčastnili brněnského sjezdu českoslovanských 

studentů konaného 8.-10. května. Na něm se jim dostalo podpory českožidovské 

asimilace a podpory stejných práv a povinností Čechů židovského a nežidovského 

vyznání. Dne 12. května při shrnutí informací o brněnském sjezdu Spolek českých 

akademiků židů diskutoval, jak přimět moravské židovské studenty, kteří byli 

absolventy českých střední škol, k pokračování jejich studia i na českých 

vysokých školách a k tomu, aby neodcházeli na univerzitu do Vídně.  První 

českožidovská schůze na Moravě byla konána ve spolupráci Spolku českých 

akademiků židů a Svazu českých pokrokových židů pro Čechy a Moravu 

8. května 1910 v Brně. Po ní vznikl na Moravě kroužek interesentů, kteří chtěli na 

Moravě agitovat ve prospěch českožidovských myšlenek. Na sjezdu pokrokové 

moravské mládeže, konaném 18. září 1910 v Přerově, starosta výboru Spolku 

českých akademiků židů po proslovu sionistů na téma O pokrokovém názoru na 

židovskou otázku vysvětlil českožidovskou asimilaci a uhájil ji jako jediné možné 

řešení u moravských židů. V rámci kontaktů Spolku českých akademiků židů 

s českožidovskými studenty, kteří studovali ve Vídni, bylo spolkovým plánem 

založení tamní českožidovské organizace. Pro pražské středoškolské židovské 

studenty byly uspořádány dvě informativní přednášky o českožidovském hnutí. 

S mimopražskými studenty se zatím nepodařilo navázat bližší kontakty. Byla tak 

alespoň pro židovské maturující studenty vydána příručka pod názvem 

K českožidovské otázce. Spolek českých akademiků připravil k vydání Povídky 

Vojtěcha Rakouse,xlvii které měly vyjít na podzim 1910.174 

Jeho kniha Vojkovičtí a přespolní dosáhla velkého úspěchu a byla rychle 

rozprodána. Spolková činnost se nadále zaobírala šířením českožidovské 

myšlenky a asimilace mezi české nežidovské obyvatelstvo a vymezováním se vůči 

sionismu. Při přednáškové činnosti o českožidovském hnutí pro akademické 

spolky Spolek českých akademiků židů doznal, že rozšíření této myšlenky ještě 

není úplné a bude se muset v její agitaci nadále pokračovat. Na návrh Eduarda 

 
173 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků židů v Praze za správní rok 1908-1909 
174 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129. Výroční zpráva spolku českých akademiků židů v Praze za správní rok 1909-1910 
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Lederera na svolání českožidovského sjezdu pro všechny českožidovské 

organizace se spolkový výbor rozhodl na své schůzi 16. listopadu 1910 

k přípravným fázím tohoto sjezdu. Bylo rozhodnuto o přednáškách, které se měly 

odbývat v rámci Spolku českých akademiků židů a které měly vést jako příprava 

ke sjezdu. Nakonec bylo oznámeno, že sjezd bude organizovat Svaz českých 

pokrokových židů v rámci vlastní organizace. Výbor Spolku českých akademiků 

židů tak na pracích ke sjezdu, který se uskutečnil 26. března 1911 v Praze, přestal 

pracovat, ale byl na něm zastoupen svými pověřenými zástupci a členy. Kromě 

českožidovských příznivců se ho zúčastnila řada Čechů nežidovského vyznání. 

Kvůli sjezdu se Spolek českých akademiků židů rozhodl k uspořádání večera 

25. března 1911 pro své venkovské příznivce, kteří se měli sjezdu také účastnit.175 

V následujícím správním roce 1911-1912 byla činnost utlumenější a Spolek 

českých akademiků židů nevykazoval nějaké nadprůměrné aktivity.176 Za 

významnou událost považoval svou účast na sjezdu Federace českého studentstva 

vysokoškolského (konána 1. až 3. května 1913). Po smrti čestného člena spolku 

Jaroslava Vrchlického byl přejmenovaný Podpůrný fond na fond Vrchlického. 

Plánovanou publikací k budoucímu tištěnému vydání se stal soubor spisů Viktora 

Vohryzka.177 Pro rozšíření českožidovského hnutí byl vydaný spisek Viktora 

Teytze Několik poznámek k českožidovské otázce. Svým venkovským 

příznivcům Spolek českých akademiků židů nechal zaslat brožurku Viktora 

Teytze a středoškolským maturantům byla rozeslána informativní brožurka 

K českožidovské otázce. Zakládajících členů bylo v tomto správním roce 90, 

členů přispívajících 204 a činných členů bylo ve spolku 99.178     

 
175 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 31. 1911-1912 [cit. 2020-07-20]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7502d-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ec51771-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 131-133 
176 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 32. 1912-1913 [cit. 2020-07-20]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7ec6e-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6ebf4b40-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 181-182 
177 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 33. 1913-1914 [cit. 2020-07-22]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec8afbf-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6eaa8b3f-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 177-178 
178 Knihovna Židovského muzea v Praze, Výroční zpráva spolku českých akademiků židů v Praze 

za správní rok 1912-1913 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7502d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ec51771-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7502d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ec51771-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7ec6e-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ebf4b40-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec7ec6e-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6ebf4b40-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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5.4 První světová válka a přeměna Spolku českých akademiků židů 

na Akademický spolek „Kapper“ 

První světová válka rozvrátila dosavadní vývoj českožidovského hnutí. Válečná 

situace a odvody členů z českožidovských organizací a spolků do armády vedla 

k radikálnímu poklesu jejich činností. Organizace navíc byly dále omezované 

domácí cenzurou. Nejinak tomu bylo u Spolku českých akademiků židů.179 

Spolek českých akademiků židů kvůli branné povinnosti muselo opustit téměř 

veškeré členstvo a spolkový výbor nebyl kvůli absenci svých zástupců 

usnášeníschopným. Ročník 34 Kalendáře česko-židovského za správní rok 1914-

1915 (a i další ročníky) se ale podařilo vydat.  Dosavadní soustavná práce byla 

silně utlumena. Během let 1918 až 1920 se Spolek českých akademiků židů opět 

vzmáhá díky vracejícím se z války.180 Činnost byla obnovena po zhruba třech 

letech na podzim roku 1917. Dne 18. listopadu tohoto roku byla svolána valná 

hromada, na které došlo k volbě nového správního výboru. První členská schůze 

byla uspořádána 27. listopadu 1917. Byla uvítacím aktem nově příchozím 

a současně na ní měl přednášku Otakar Guth na téma Českožidovská otázka. 

Spolkový ples byl nahrazen společenským večírkem konaným 16. února 1918. 

Spolek českých akademiků židů se opět začínal vracet k pořádání přednášek 

a dalším společenským událostem jako výlety nebo přednášky pro studenty 

středních škol. Na jaře 16. března 1918 spolek připravil inscenaci v pražském 

divadle Uranie. Byla obnovena činnost Dámského sdružení, které zorganizovalo 

několik besed pro členky spolku.181 

Po konání několika výborových schůzích se Spolek českých akademiků židů 

opětovně aktivuje na začátku akademického roku 1918 uvítacím večerem pro své 

členy s přednáškou O úkolech českožidovského studentstva v dnešní době. 

Následující rok byl zorganizován z důvodu úmrtí Viktora Vohryzka 8. února 1919 

Vohryzkův večer. Na valné hromadě konané 14. prosince 1918xlviii bylo 

 
179 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 

Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 241-

242 
180 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129, Výroční zpráva Akademického spolku Kapper za období od roku 1914 do roku 1921  
181 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 38. 1918-1919 [cit. 2020-07-23]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec97314-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6e8ddade-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 113   

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec97314-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6e8ddade-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec97314-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6e8ddade-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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rozhodnuto o přeměně spolkových stanov a byl zvolený nový výbor.xlix Po nucené 

válečné odmlce došlo 18. února 1919 k uspořádání reprezentačního plesu na 

Žofíně. Valná hromada z 5. června 1919 (k jejímu dalšímu pokračování došlo 

21. června) jednala o předloženém návrhu nových stanov. Na valné hromadě 

z 21. června byla po jednání přijata úprava znění stanov.182  

Nové stanovy, Spolkem českých akademiků židů závazně potvrzené v prosinci 

1919, umožnily členství i osobám nežidovského vyznání.l Cílem Spolku českých 

akademiků židů po vzniku samostatné Československé republiky byla její 

podpora a snaha i nadále začleňovat židovskou populaci mezi české obyvatele.183 

Kromě stanov bylo změněno i spolkové jméno. Na schůzi 16. listopadu 1919 

komise pro změnu stanov vybrala nový název spolku Akademický spolek Kapper. 

Toto jméno mělo připomínat Siegfrieda Kapper, jednu z prvních osobností, která 

usilovala o českou asimilaci židů.184 Tento název byl potvrzený valnou hromadou 

z 9. prosince 1919.185 Zemská správa politická v Praze schválila 11. června 1920 

nové znění stanov a nový název spolku výnosem číslo 8-A 5276 ai 1920. Spolek 

byl podle těchto stanov nadále nepolitickou organizací a neměl povoleno 

vykonávat politickou činnost.186 

5.5 Seznam čestných členů spolku187 

1876/1877 – univerzitní profesor JUDr. Alois Zuckerli  

notář JUDr. Jan Strakatý 

1879/1880 – redaktor Národních listů Josef Barák 

1881/1882 – obchodník Bohumil Bondy 

 
182 Kalendář česko-židovský [online]. Roč. 39. 1919-1920 [cit. 2020-07-23]. ISSN 1214-9993. 

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec99a25-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6e8c2cea-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 137 
183 KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v 
Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 275-

276 
184 ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 

1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 136 
185 Archiv Univerzity Karlovy, fond Všestudentský archiv, Spolek čs. akademiků židů, karton A 

129, Výroční zpráva Akademického spolku Kapper za období od roku 1914 do roku 1921, str. 6 
186 Archiv hlavního města Prahy, fond Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 
187 KREJČOVÁ, Helena. Výbory Spolku českých akademiků židů a Akademického spolku 

„Kapper“. V: Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní 

ústřední archiv, 1999. ISSN 1211-9768. str. 58 
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http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec99a25-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6e8c2cea-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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poslanec Julius Reitler 

1885/1886 – dramatik Josef Jiří Kolár 

1886/1887 – spisovatel Jaroslav Vrchlický 

1895/1896 – magistrátní tajemník v Praze JUDr. Augustin Stein 

advokát JUDr. Jakub Scharf 

1898/1899 – poslanec MUDr. Emanuel Engel 

1900/1901 – spisovatel Jakub Arbes 

magistrátní úředník a redaktor Karel Fischer 

advokát JUDr. Leopold Katz 

advokát JUDr. Josef Podvinec 

1904/1905 – profesor PhDr. Jan Urban Jarník 

advokát a spisovatel JUDr. Eduard Lederer 

1908/1909 – průmyslník v Praze Ing. Leon Bondy 

průmyslník JUDr. Otto Bondy 

profesor Ing. Josef Bertl 

1919/1920 – spisovatel PhDr. Alois Jirásek 

advokát JUDr. Jindřich Kohn  
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6 Závěr 

Spolek českých akademiků židů představoval první aktivní českožidovskou 

organizaci, která se snažila dosáhnout plné židovské asimilace mezi českou 

národnost. Českožidovskou asimilaci propagoval jak mezi svými židovskými 

souvěrci, tak mezi českou veřejností, které obhajoval své snahy a snažil se 

povznést vědomí o českožidovské problematice. 

Spolek podporoval české národní snahy, deputacemi se zúčastňoval národních 

akcí a pravidelně zasílal telegramy k výročím významných osobností. 

Společenským událostem a stykům s významnými osobnostmi kladl Spolek 

českých akademiků židů velkou váhu. Ve svých výročních zprávách se aktivně 

věnuje popisu a jednotlivě vyjmenovává osobnosti, se kterými byl v kontaktu. Ve 

zmínkách o svých plesech ve výročních zprávách jmenovitě oznamuje všechny 

významné představitele, kteří se plesu zúčastnili a ty, kteří se z jeho účasti 

omluvili. 

Spolek českých akademiků židů byl členem mnoha českých vlasteneckých spolků 

a finančně je podporoval. Kromě valných hromad a výborových schůzí pořádal 

schůze týdenní a přátelské s přednáškami, a kromě své asimilační činnosti se tak 

snažil podporovat vztahy mezi členy navzájem. Aby mohli svá studia dokončit 

jeho nemajetní činní členové, kladl důraz na jejich finanční podporu.  

Postupem času ke Spolku českých akademiků židů přibývaly další nově vznikající 

českožidovské organizace, které měly tentýž účel, propagovat českožidovskou 

asimilaci, a Spolek českých akademiků židů nebyl jediný v této činnosti.    

Přes svou snahu se mu nepodařilo výrazněji rozšířit svou činnost na Moravu a 

jeho hlavní základnou byly a zůstaly Čechy. 

Českožidovské hnutí ve svých oficiálních řadách neorganizovalo veškeré 

židovstvo v Čechách, které s hnutím sympatizovalo, a ne všichni židé zde žijící s 

jeho programem souhlasili. Přesto se jedná o významné hnutí, u jehož počátku stál 

Spolek českých akademiků židů, v českých a židovských dějinách, které ovlivnilo 

řadu židovských obyvatel a které se stalo ukazatelem židovské národnostní 

nejednotnosti v Českých zemích v 19. století.  
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Doplňující poznámky a informace 

 
i Odlišování židovských obyvatel od ostatních zvýrazněním částí oblečení (jeho zbarvením nebo 

rozměrem) nebo speciálním znakem (nejčastěji kolečkem) spadá do středověku, konkrétně do roku 

1215, kdy se konal IV. Lateránský koncil, který nařídil jako náboženská instituce první odlišování 

židovských obyvatel. Jako nejčastější barva pro židovská znamení byla žlutá. V českých zemích 

byli židé povinni nosit žlutý nebo bílý klobouk, vystřídaný od 13. století speciální čapkou. Od roku 

1551 do roku 1670 bylo nošené žluté kolečko (uprostřed prázdné), které bylo nahrazené žlutým 
nebo zeleným renesančním okružím. To znovu nahradila Marie Terezie novým odlišením. 

Označování židovských obyvatel bylo zrušeno roku 1781. V praxi bylo znovu uvedeno v roce 

1941 a platilo do konce druhé světové války. KOSÁKOVÁ, Eva. Slovník judaik. 1. vyd. Praha: 

Židovské muzeum v Praze, 2004. ISBN 80-85608-64-2. str. 105-106 

 
ii Obsahově se patenty pro Čechy, Moravu a Slezsko od patentu pro Halič z roku 1789 velmi lišily. 

Zavedení stejného právního systému, který byl v Haliči pro židovské obyvatele, se v Čechách stalo 

přáním a žádostí mnoha reformních židů. KESTENBERG-GLADSTEIN, Ruth. Neuere 

Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern. Erster Teil: Das Zeitalter der Aufklärung 1780-

1830. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul SIebeck), 1969. Schriftenreihe wissenschaftlicher 

Abhandlungen des Leo Baeck Instituts. str. 36 

Jednalo se například o odstranění familiantského systému a omezování počtů povolených 
židovských rodin v jednotlivých zemích, který v Haliči neplatil. Haličtí židé tak neměli mít důvod 

odcházet pryč ze země do jiných částí monarchie. V Haliči, kterou habsburská monarchii získala 

v roce 1772 v souvislosti s prvním dělením Polska, byla velká židovská komunita, která čítala 

200 000 židovských obyvatel. Monarchie se snažila zabránit jejich přesídlování do Uher, kam 

směřovali na prvním místě, i do jiných oblastí, jako byly Čechy s Moravou. HOENSCH, Jörg K., 

Stanislav BIMAN a LIPTÁK, Ľubomír. Emancipácia Židov-antisemitizmus-prenasledovanie 

v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1999. 

ISBN 80-224-0600-7. str. 29, 37 

 
iii Změny v židovském vyšším vzdělávání zprostředkovaly školské reformy Josefa II., který 

umožnil židovským studentům studium na univerzitách, které se nacházely na území habsburské 
monarchii. Univerzita v Praze byla otevřena židovským studentům 12. ledna 1782 s výjimkou 

studia na teologické fakultě a studia kanonického práva na fakultě právnické. Informace 

o zapsaných univerzitních studentech a jejich přehled poskytují univerzitní katalogy (Podle 

nařízení z 29. srpna roku 1786 měli být do těchto katalogů kromě křesťanských studujících 

zapisovaní i židovští studenti.), které ale do poloviny 19. století neobsahovaly údaje o vyznání 

studentů. Rozpoznání židovských studentů je proto složitější a je možné hlavně podle jejich 

židovských jmen. Nejstarší katalogy se týkají od roku 1752 pro filozofickou a teologickou fakultu 

a od roku 1754 pro fakultu právnickou a lékařskou. Jejich vedením byli obvykle pověřeni studijní 

ředitelé, kteří byli pověřeni státním dohledem nad univerzitami, a kteří byli současně přítomni 

během univerzitních zkoušek. Původně uváděné informace o studentech byly postupem doby 

rozšiřované. Změny v popisu informací přinesl zákon o úpravě organizace univerzit (1848) 

a všeobecný studijní řád (1850), který určil k záznamu v katalozích i náboženství posluchačů. 
Pro lepší přehled o studentech univerzity by jako důležitý pramen sloužily matriky, které jsou ale 

až na výjimky z lékařské fakulty ztracené od konce druhé světové války. Údaje o židovských 

studentech před rokem 1850 se mohou nalézt v soupisech pražského a venkovského židovského 

obyvatelstva (1723-1811), kde je ale komplikovanější situace z důvodu nejasnosti typu škol, kde 

byli studenti zapsaní. 

Soupisy pražských židů v roce 1792 uvádějí (včetně těch, kteří studovali za hranicemi habsburské 

monarchie) počet 5 studentů, v soupise o dva roky později již 54 studentů. První židovský student 

lékařské fakulty pražské univerzity Beer Joss byl promovaný 23. ledna 1788 (podle zápisu 

v matrice). První židovský student pražské právnické fakulty měl být promovaný v listopadu 1790, 

ale jeho promoce byla o měsíc odložena z důvodu protestů nežidovských advokátů. Katalogy 

studentů pražské univerzity v zimním semestru roku 1850/1851 uvádějí nejvyšší počet židovských 
studentů na právnické (25 zapsaných studentů z celkového počtu 766) a lékařské fakultě (46 

z celkového počtu 319), o které byl tradičně mezi židy velký zájem. Na filozofické fakultě byl 

výskyt židovských studentů nižší, z počtu 66 studentů v řádném studiu bylo 7 židovských. Naproti 

tomu mimořádní studenti zapsaní na téže fakultě počtem převyšovali studenty řádné, a 

i židovských studentů mezi mimořádnými zapsanými studenty bylo více (28 židovských studentů 
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v zimním semestru 1850/1851 z celkového počtu 71 studentů). V zimním semestru roku 

1880/1881 bylo z počtu 976 řádných studentů na právnické fakultě 138 židovských studentů a 

v tomtéž semestru na pražské lékařské fakultě studovalo mezi 320 studenty 66 židů. EBELOVÁ, 

Ivana. Židé a josefínské školské reformy. Židovští studenti na pražské univerzitě od osmdesátých 

let 18. století do rozdělení univerzity v roce 1882. V: Český časopis historický. Historický ústav 

AV ČR, 2014. roč. 112. č. 4. ISSN 0862-6111. str. 662-673 

 
iv O židovském příklonu k používání němčiny namísto češtiny pojednává August Stein ve 

svém článku pod názvem Na prahu II. desetiletí „Českožidovských listů“ v Českožidovských 
listech. Pro její převahu vidí tři důvody. Prvním z nich byl Mendelssohnův překlad bible z konce 

18. století, díky kterému němčina pronikala do náboženského života židů. Dalším bylo úsilí Josefa 

II., který němčinu prosazoval v hospodářském prostředí, v židovském školství a v dalších 

oblastech života. Posledním důvodem podle Steina byla rozvinutost němčiny. Ta byla jazykem 

kulturního a akademického prostředí a jazykem vyšších tříd. Čeština se oproti němčině teprve na 

vyšší stupeň teprve musela dostat. Kvůli proniknutí němčiny do židovského náboženství 

a židovských právních předpisů se u židů němčina silně zakořenila a byla používána i v době, kdy 

se čeština stala rozvinutým kulturním jazykem. Českožidovské listy: Na prahu 2. desetiletí 

„Českožidovských listů".  Roč. 11. (č. 1), 1. 1. 1905. [cit. 2020-07-08]. ISSN 1801-0008. Dostupné 

z: http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:c1669dcc-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:5117532b-435f-11dd-b505-00145e5790ea 

  
v Moritz Hartmann – židovský spisovatel a básník německy publikující, který se narodil 15. září 

1821 Dušníkách v Čechách. Po studiu filozofie a medicíny v Praze odešel do Vídně, kde se stal 

domácím učitelem. Poté působil v Lipsku, kde v roce 1845 vydal básnickou sbírku Kelch und 

Schwert (české vlastenecká sbírka) a o rok později Neuere Gedichte (1846). V roce 1848 byl 

zvolený poslancem ve frankfurtském parlamentu, kde zastával radikální demokratické názory. Od 

roku 1849 působil jako učitel německé literatury ve Švýcarsku. Po roce 1867 se vrátil do 

Rakouska, kde se stal členem redakce Neue Freie Presse. Zemřel 13. května 1872 v Oberdöblingu. 

MIKULÁŠEK, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám 

česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: 

Votobia, 1998. Velká řada. ISBN 80-7220-019-4. str. 134-136 

 
vi Více k Siegfriedu Kapperovi: KAPPER, Siegfried. Výbor ze spisů Siegfrieda Kappera. V Praze: 

Nákladem akademického spolku Kapper, 1921. 151 s., KREJČÍ, Jan. Příspěvky k poznání básnické 

činnosti Siegfrieda Kappera. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro 

vědy, slovesnost a umění, 1911. 149 stran. Rozpravy České akademie císaře Františka Josefa pro 

vědy, slovesnost a umění; třída III, číslo 34., KREJČOVÁ, Helena. Siegfried Kapper. Symbol 

českožidovského hnutí. V: Židovská ročenka 1990-1991. Praha 1991. s. 86-89 

 
vii Václav Bolemír Nebeský – básník a překladatel. Narodil se 18. srpna 1818 v Novém Dvoře. 

Absolvoval německé gymnázium v České Lípě a Litoměřicích. Při studiu filozofické fakulty 

Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze se národnostně přiklonil k Čechům. Lékařskou fakultu 

v Praze a ve Vídni již nedostudoval. Od roku 1846 působil v Praze jako vychovatel, později jako 

sekretář v Národním muzeu, kde před ním tuto pozici vykonával Karel Jaromír Erben. Současně 
vedl od roku 1850 do roku 1861 Časopis Českého museum. Aktivní básnické tvorbě se věnoval 

zejména ve 40. letech 19. století. Po roce 1848 se zaobíral odbornou činností a překládáním. 

Zemřel v Praze 17. srpna 1882. HOMOLOVÁ, Květa, ed. a kol. Čeští spisovatelé 19. a počátku 

20. století: slovníková příručka. 3. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1982. str. 184-185 

 
viii Více k židovskému městu v Praze a tamní asanaci: BORKOVSKÝ, Ivan et al. Dějiny Prahy. 

1. vyd. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1964. 824 s., [48] s. barev. obr. příl., [2] složené 

l. obr. příl., VILÍMKOVÁ, Milada. Židovské město pražské. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1993. 231 

s. ISBN 80-85277-23-9., VOLAVKOVÁ, Hana. Zmizelá Praha. 3., Židovské město pražské. Vyd. 

3., V Pasece 1. Praha: Paseka, 2002. 149 s. ISBN 80-7185-498-0. 

 
ix Z asanačního plánu byly vyjmuty Staronová, Vysoká, Klausova, Pinkasova, Maiselova 

a Španělská synagoga. Mezi synagogy, které byly během asanace zbourané, patřila Velkodvorská, 

Cikánova a Nová synagoga. BERGEROVÁ, Natalia. Na křižovatce kultur: Historie 

československých židů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1992. ISBN 80-204-0305-1. str. 71 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:c1669dcc-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:5117532b-435f-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:c1669dcc-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:5117532b-435f-11dd-b505-00145e5790ea
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x Na vzniku a fungování Židovského muzea měl, mezi jinými, velký podíl August Stein (1854-

1937). Vystudoval práva na pražské univerzitě a později působil jako koncipient u Aloise Zuckera. 

Aktivně se zapojoval do činnosti českožidovského hnutí. Stál u zrodu Spolku českých akademiků 

židů (působil jako redaktor prvních ročníků Kalendáře česko-židovského). Byl členem spolku Or-

Tomid nebo Národní jednoty českožidovské. Dlouhá léta byl pracovně spjatý s pražským 

magistrátem. Téměř třicet let potom působil u jeho asanačního referátu, který se zabýval 

plánovanou asanací pražského židovského ghetta. Stein byl pověřený řešením majetkových 

záležitostí obyvatel Josefova, čímž získal podrobné znalosti o židovském městě. Po vzniku 

Československé republiky se stal v roce 1922 předsedou pražské židovské obce (ve funkci byl do 
roku 1930). Současně se zasloužil o vznik Svazu židovských obcí náboženských v Čechách, na 

Moravě a ve Slezsku, ve kterém by zvolen předsedou Nejvyšší rady. VESELSKÁ, Magda. Bestii 

navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906-1940. V Praze: Židovské muzeum, 2006. ISBN 80-

86889-37-8. str. 30-31 

 
xi Nejníže byly základní národní školy, které byly rozděleny do dvou stupňů – školy obecné a 

školy měšťanské. Střední školství se dělilo na gymnázia, reálky a reálná gymnázia a další 

technické školy. V hierarchii vzdělávacích institucí stály nejvýše univerzity a polytechniky. 

KIEVAL, Hillel J. Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost 

v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 68 

 
xii Více k dějinám pedagogiky a školství: ŠTVERÁK, Vladimír a ČADSKÁ, Milada. Stručný 
průvodce dějinami pedagogiky. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 98 s. ISBN 80-7184-797-6., 

ŠAFRÁNEK, Jan. Školy české: obraz jejich vývoje a osudů. II. svazek, r. 1848-1913. V Praze: 

Nákladem Matice české, 1918. 455 s. Spisův musejních; č. 183. Novočeská bibliothéka; č. 33. 

 
xiii Více k dějinám Univerzity Karlovy: VANĚČEK, Václav. Kapitoly o právních dějinách Karlovy 

university. Praha: Všehrd, 1934. 131 s. 

 
xiv Další pražská univerzita – Polytechnika (vysokoškolský statut získala roku 1863), byla 

rozdělena na českou a německou část v roce 1869. Vznikly tak dvě školy pod jmény Pražská 

vysoká technická škola česká a Pražská vysoká technická škola německá. V roce 1875 došlo ke 

změně názvů škol na C. k. česká vysoká škola technická v Praze a K. K. Deutsche technische 
Hochschule in Prag. DUŠKOVÁ, Hana. Historie Českého vysokého učení technického v Praze. 

Časopis stavebnictví [online]. 2007, (01) [cit. 2020-06-10]. Dostupné z: 

https://www.casopisstavebnictvi.cz/historie-ceskeho-vysokeho-uceni-technickeho-v-praze_A56_I1 

 
xv Více k dějinám českých studentů a k českým univerzitním spolkům od nejstarších dob do 70. let 

19. století: SLAVÍK, František August. Dějiny českého studentstva. Praha: J. Otto, 1874. 

 
xvi Více k dějinám českých studentů a studentských spolků: WOLF, Richard. České studentstvo 

v době prvního třicetiletí české university: [1882-1912]. V Praze: Svaz československého 

studentstva, 1912. 

 
xvii Většina z představitelů a příznivců českožidovského hnutí přicházela do Prahy z menších 
vesnic a měst, kde se nacházely českojazyčné střední školy. ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, 

Židé: Národní identita Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 

80-7185-695-9. str. 96   

 
xviii Více k dějinám českožidovského hnutí a jednotlivým organizacím a spolkům: Dějiny 

českožidovského hnutí. Praha: nákladem Svazu Čechů-židů v Českoslov. republice, 1932. 21 stran 

a židovské otázce a asimilaci židů: TEYTZ, Viktor. Několik poznámek k otázce česko-židovské. 

V Praze: nákladem Spolku českých akademiků židů, 1913. 17 stran., FUCHS, Alfréd. O židovské 

otázce. Praha: Spolek českých akademiků židů, 1909, [na obálce 1919]. 31 s. 

 
xix Více k židovským spolkům v Československé republice po první světové válce: KŘESŤAN, 
Jiří, BUBENÍK, Jaroslav a BLODIGOVÁ, Alexandra. Židovské spolky v českých zemích v letech 

1918-1948. Vyd. 1. Praha: Sefer, 2001. 191 s. Knižnice institutu Terezínské iniciativy; sv. 2. ISBN 

80-85924-27-7.   
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xx Více k vídeňské nacionalistické politice: HAMANN, Brigitte. Hitlerova Vídeň: diktátorova 

učednická léta. Překlad Alena Bláhová. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1999. 511 s. 

Obzor; sv. 20. ISBN 80-7260-003-6. 

 
xxi Více k protižidovským prosincovým událostem: KREJČOVÁ, Helena. Pražský prosincový 

pogrom roku 1897. V: Ponížení a odstrčení; Města versus katastrofy: sborník příspěvků 

z 8. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, konaného ve dnech 2. a 3. října 1990, a 

z 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy ve dnech 3. a 4. října 1995. Vyd. 1. 

Praha: Scriptorium, 1998. s. 73-78. ISBN 80-86197-02-6. str. 73-78 
 
xxii Více k postoji židů a k jejich literární produkci reagující na antisemitismus Čechů: 

KREJČOVÁ, Helena. Jsme všichni Češi, ale nemusí o tom nikdo vědět. V: Proudy české umělecké 

tvorby 19. století: smích v umění: sborník sympozia pořádaného Ústavem teorie a dějin umění 

ČSAV v rámci Smetanovských dnů v Plzni ve dnech 16.-18. března 1989. Praha: Ústav pro hudební 

vědu ČSAV, 1991., str. 71-79 

  
xxiii Více k Hilsnerově procesu: KOVTUN, Jiří. Tajuplná vražda: případ Leopolda Hilsnera. Vyd. 

1. Praha: Sefer, 1994. 574 s. Judaika; sv. 4. ISBN 80-900895-9-3., MASARYK, Tomáš Garrigue. 

Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. Vydání první. Praha: Ústav T. G. Masaryka, o.p.s., 2019. 

2 svazky. Spisy T.G. Masaryka; svazek 24a, 24b. ISBN 978-80-86142-63-0., PAVLÁT, Leo, ed. 

A. POJAR, Miloš, ed. Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999: sborník přednášek 
z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24.-26. listopadu 1999. V Praze: Židovské 

muzeum, ©1999. 223 s. ISBN 80-85608-28-6. 

 
xxiv TGM – „Pokud se týká sionismu, považuji jej za naději budoucnosti židovského národa, a 

takové naděje se nesmí nikdo vzdávat. Každým způsobem je mně sionismus jako věc charakteru 

sympatický. Má v sobě potenci vůle a dává židovskému životu určitý charakter.“ POJAR, Miloš. 

T.G. Masaryk a židovství. Vydání první. Praha: Academia, 2016. Historie. ISBN 978-80-200-

2571-5. str. 154 

 
xxv Více k českému zákonodárství a zákonodárství Rakousko-uherské monarchie: 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82 
 
xxvi Jakub Scharf (1857-1922) – právník a publicista, zastánce českožidovského hnutí a člen 

Spolku českých akademiků židů. Stal se spoluzakladatelem Národní jednoty českožidovské, která 

vznikla roku 1893, a působil jako její předseda. V roce 1894 došlo k jejímu zrušení. Důvodem byl 

její údajný politický nátlak na místodržitelský úřad, aby nepřijal znění nových stanov Židovské 

náboženské obce v Praze, která ve svých stanovách nejednala o jazyku. Národní jednota 

českožidovská si přála, aby v nich byla definována rovnost češtiny a němčiny, což se nestalo. 

Místodržitelství podle nich nemělo stanovy schválit, dokud nebude jazyk ve stanovách určený. 

Místodržitelství toto vyhodnotilo jako politickou záležitost a Národní jednota českožidovská, která 

byla podle vlastních stanov nepolitická organizace, tak byla zrušena. Scharf soudní cestou dospěl 

k tomu, že v roce 1895 došlo k opětovnému povolení její existence. KIEVAL, Hillel J. Formování 

českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. 
Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 40, 80, 92-93 

 
xxvii Jméno Luděk Fischl se objevuje v knize Podoby židů v literatuře doby romantismu v českých 

zemích: Komentovaná antalogie textů (HOLÝ, Jiří, ed. a NICHTBURGEROVÁ, Hana, ed. 

Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích: komentovaná antologie textů. 

Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 124 stran. Varia; 53. svazek. 

ISBN 978-80-7308-683-1.) v první kapitole Čeští romantikové: Mácha a Kolár na straně 43 bez 

bližších životopisných údajů. Fischl reaguje (roku 1875) na Kolárova Pražského žida a na závěr 

vyjadřuje své přání, aby židé v Čechách asimilovali k českému národu. 

V databázi Národní knihovny České republiky se u autora Luděk Fischl nachází monografie pod 

názvem Z doby švindlu (Praha, 1876). 
Podobu jména Luděk Fischl používá Helena Krejčová ve svém příspěvku Výbory Spolku českých 

akademiků židů a Akademického spolku „Kapper“. V: Paginae historiae: sborník Státního 

ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní ústřední archiv, 1999. ISSN 1211-9768 a podobu 

jména Ludvík Fischl používá v příspěvku Publikační činnost Akademického spolku Kapper. 

V: Documenta Pragensia / Praha: Archiv hlavního města Prahy sv. X/2, (1990) s. 503-504. 

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82
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Jako Ludwig Fischl je toto jméno uvedeno v publikaci Handbuch österreichischer Autorinnen und 

Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert (MAUTHE, Gabriele, Susanne 

BLUMESBERGER a Michael DOPPELHOFER, ed. Handbuch österreichischer Autorinnen und 

Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert. Bd. 1. A-I. 1-4541. München: K.G. Saur, 

2002. ISBN 3-598-11545-8., str. 330). 

Kniha pochází z internetového odkazu, ze kterého jsem čerpala informace dne 3. července 2020 

https://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Ludwig+Fischl

+1854&source=bl&ots=X6dzX6wKUF&sig=ACfU3U3LpvBsWkg2oxl1InZr0FhsxP7LlQ&hl=cs

&sa=X&ved=2ahUKEwjeooDkkbHqAhUEy6QKHVCnB54Q6AEwDnoECAUQAQ#v=onepage
&q=Ludwig%20Fischl%201854&f=false 

V této knize se jedná o spisovatele, překladatele a dramaturga narozeného 2. září 1854 v Praze a 

zemřelého 8. července 1918 ve Vídni. Spisovatelská dráha a židovský původ (který by odpovídal 

tomu, že se Luděk Fischl angažoval v založení Spolku českých akademiků židů) by napovídala, že 

jde o téhož člověka, ale nedohledala jsem další bližší informaci, která by potvrzovala, že se 

skutečně jedná o tutéž jednu osobu. 

 
xxviii Leopold Katz (1854-1927) – po vystudování gymnázia v Táboře pokračoval ve studiu práv 

v Praze, kde získal roku 1881 doktorát a kde se začal věnovat advokacii, které se věnoval až do 

své smrti. Do literární historie Katz přispěl roku 1872 svým objevem jistebnického kancionálu 

z 15. století. Čestným členem Spolku českých akademiků židů byl zvolen roku 1900 na důkaz díků 

a uznání jeho činnosti v českožidovském hnutí. Zasloužil se jako významný mecenáš vědy a 
umění, v roce 1916 založil nadaci Jiřího Katze (podle svého syna Jiřího, který roku 1914 spáchal 

sebevraždu). Z ní se měla každoročně udělovat cena JUDr. Jiřího Katze. Nadace složila ve 

prospěch České akademie věd a umění. KREJČOVÁ, Helena. Leopold Katz. V: Česká akademie 

věd a umění 1891-1991: sborník příspěvků k 100. výročí zahájení činnosti = Czech Academy of 

Sciences and Arts 1891-1991: Collection of papers published at the occasion of the Academy's 

100thanniversary. 1. vyd. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1993. Práce 

Historického ústavu České akademie věd = Opera Instituti historici Pragae. Řada C, Miscellanea; 

Sv. 8. ISBN 80-85268-29-9. str. 147-148 

 
xxix Adolf Stránský – narodil se 8. dubna 1855 v Habrech. Po absolvování gymnázia v dnešním 

Havlíčkově (dříve Německém) Brodě pokračoval ve studiu na právnické fakultě pražské 
univerzity. Jako student přispíval do Národních listů. Po krátkém působení u krajského soudu 

v Českých Budějovicích a u obchodního soudu v Praze žil Stránský od roku 1881 v Brně, kde 

působil jako advokát. V roce 1885 opustil judaismus a nechal se pokřtít. Jako obhájce působil 

během Procesu s Omladinou v roce 1894, během kterého obviněnou mládež zastupoval. Ačkoli 

byl blízko mladočeské straně, vstoupil během svého života v Brně do moravské Národní strany, 

kde se angažoval v liberální části strany. V roce 1891 založil novou politickou stranu Lidovou 

stranu na Moravě, ve které působil jako místopředseda (1892-1896) a jako předseda (1906-1918) 

výkonného výboru. V roce 1889 stál Stránský u založení Moravských listů, mladočesky 

orientovaného periodika, které bylo v roce 1893, po svém spojení s olomouckým periodikem 

Pozor, přejmenováno na Lidové noviny. Lidovou stranu na Moravě roku 1909 spojil s moravskou 

Pokrokovou stranou a tím vznikla Lidová strana pokroková. Ta se v únoru 1918 sjednotila 

s Českou státoprávní demokracií. V letech 1895 až 1918 byl Stránský říšským a zemským 
poslancem. Za první světové války se angažoval v českém odboji. V roce 1917 vstoupil do strany 

Státoprávní demokracie (od roku 1918 Národní demokracie). Stránský se stal členem Národního 

výboru, dva roky (1918-1920) byl poslancem Revolučního národního shromáždění a v letech 

1920-1925 byl senátorem. V roce 1918 se stal prvním ministrem obchodu v československé vládě 

(do roku 1919). Podílel se na založení Národní strany práce, ale po jejím volebním neúspěchu se 

stáhl z politického života a nadále se zabýval záležitostmi v hospodářském světě. Zemřel 18. 

prosince 1931 v Brně. MALÍŘ, Jiří a kol. Biografický slovník poslanců moravského zemského 

sněmu v letech 1861-1918. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 

978-80-7325-272-4. str. 667-670 

 
xxx Josef Weinberger (1855-1937). V letech 1901-1916 pracoval u ministerstva války ve Vídni. 
Během první světové války byl českým legionářem. Od roku 1919 působil jako úředník na 

ministerstvu národní obrany. 

KREJČOVÁ, Helena. Ke kořenům českožidovského hnutí ve východních Čechách. V: O Karlu 

Poláčkovi a o jiných: sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve 

https://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Ludwig+Fischl+1854&source=bl&ots=X6dzX6wKUF&sig=ACfU3U3LpvBsWkg2oxl1InZr0FhsxP7LlQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjeooDkkbHqAhUEy6QKHVCnB54Q6AEwDnoECAUQAQ#v=onepage&q=Ludwig%20Fischl%201854&f=false
https://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Ludwig+Fischl+1854&source=bl&ots=X6dzX6wKUF&sig=ACfU3U3LpvBsWkg2oxl1InZr0FhsxP7LlQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjeooDkkbHqAhUEy6QKHVCnB54Q6AEwDnoECAUQAQ#v=onepage&q=Ludwig%20Fischl%201854&f=false
https://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Ludwig+Fischl+1854&source=bl&ots=X6dzX6wKUF&sig=ACfU3U3LpvBsWkg2oxl1InZr0FhsxP7LlQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjeooDkkbHqAhUEy6QKHVCnB54Q6AEwDnoECAUQAQ#v=onepage&q=Ludwig%20Fischl%201854&f=false
https://books.google.cz/books?id=QnrPXZ_eT44C&pg=PA330&lpg=PA330&dq=Ludwig+Fischl+1854&source=bl&ots=X6dzX6wKUF&sig=ACfU3U3LpvBsWkg2oxl1InZr0FhsxP7LlQ&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjeooDkkbHqAhUEy6QKHVCnB54Q6AEwDnoECAUQAQ#v=onepage&q=Ludwig%20Fischl%201854&f=false


76 
 

 
východních Čechách: Rychnov nad Kněžnou květen 1995. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1995. ISBN 

80-85834-34-0. str. 255 

 
xxxi „Činným členem přestává býti: a) kdo vystoupil (§ 10 č. 2) b) kdo zbaven byl práv úda (§ 11 č. 

3); c) kdo vyloučen byl; d) kdo na začátku roku správního opět do spolku nevstoupil. Členem 

zakládajícím a čestným přestává býti, kdo spolučlenství sám se zřekne a diplom navrátí. 

Připívajícím přestává býti, kdo roční příspěvek nesloží.“ Archiv hlavního města Prahy, fond 

Spolkový katastr, karton 422, signatura X/0015 Stanovy spolku českých akademiků židů v Praze. 

3. února 1876 
 
xxxii Podle stanov byl výbor volený na jeden správní rok, což se prakticky nedařilo plnit a správních 

výborů bylo během jednoho roku často ustanoveno dva i více. KREJČOVÁ, Helena. Výbory 

Spolku českých akademiků židů a Akademického spolku „Kapper“. V: Paginae historiae: sborník 

Státního ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní ústřední archiv, 1999. ISSN 1211-9768. 

 
xxxiii Spolkové plesy sloužily k propagaci činnosti Spolku českých akademiků židů a jako 

významný zdroj finančních prostředků, které potřeboval pro své aktivity a podporu svých členů. 

První snaha o taneční večer se odehrála v roce 1877 v Konviktě. Taneční zábavy v Konviktě 

pokračovaly do poloviny 80. let 19. století, kdy se v roce 1884 stal novým dějištěm skutečných 

plesů pražský Žofín. V roce 1885, 1886 a 1887 se místem pro konání plesů stal opět Konvikt a 

roku 1888 z kapacitních důvodů opět Žofín. Kvůli úmrtí korunního prince Rudolfa spolek ples 
roku 1889 neuskutečnil a jako náhradu uspořádal v Konviktě taneční zábavu. Od roku 1891 se stal 

pravidelným místem pro konání spolkových plesů Žofín. V roce 1914 se ples nově konal 

v Obecním domě. První světová válka linie plesů přerušila. Následující ples roku 1919 byl opět 

na Žofíně, ale další byly pořádány v Obecním domě. Poslední ročník plesu před druhou světovou 

válkou se odehrál v Autoklubu ČSR. Z důvodů plesů začal spolek od přelomu 19. a 20. století 

organizovat taneční hodiny. Organizaci plesů, na kterých se směla používat jako jazyk jen čeština, 

měl na starost volený plesový výbor. Ve výročních zprávách se pravidelně vyjmenovávají jména 

významných návštěvníků plesů, jako byli univerzitní profesoři, poslanci nebo političtí 

představitelé Prahy. Kromě plesů Spolek českých akademiků organizoval taneční zábavy a 

zejména na venkově, kde platily jako nástroj pro šíření českožidovských myšlenek, s nimi slavil 

úspěchy. Dámské sdružení, které vzniklo v rámci spolku, organizovalo taneční věnečky. Ty 
probíhaly i několikrát za rok až do počátku první světové války. KREJČOVÁ, Helena. Plesy 

spolku českých akademiků židů. V: Documenta Pragensia XII: Pražské slavnosti a velké výstavy. 

Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991. Praha: Archiv 

hlavního města Prahy, 1995. str. 269-274 

 
xxxiv Alois Zucker (1842-1906) – poslanec Říšské rady a profesor právnické fakulty české 

univerzity v Praze. Soustředil se na trestní a mezinárodní právo. DONATH, Oskar. Židé a 

židovství v české literatuře 19. a 20. století. Díl II, Od Jaroslava Vrchlického do doby přítomné. 

V Brně: Oskar Donath, 1930. str. 196 

 
xxxv Řádná valná hromada se konala 11. listopadu 1876. Ve Spolku českých akademiků židů bylo, 

kromě protektora Aloise Zuckera, 82 členů. Na podzim 1. listopadu 1876 vstoupil k Umělecké 
besedě a byl také jako krajinský spolek ve svazku s Akademickým čtenářským spolkem. Národní 

listy: Zprávy spolkové. Ze spolku českých akademiků židů. [online]. Roč. 16. (č. 320). 19. 11. 1876 

[cit. 2020-07-10]. ISSN 1214-1240.  

Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b892f10d-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:dae17c33-435e-11dd-b505-

00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF   

 
xxxvi O vznik židovské náboženské českojazyčné literatury Spolek českých akademiků židů a Or-

Tomid usiloval během posledního dvacetiletí 19. století. Důležitou postavou byl Mořic Kraus, 

který stál u zrodu první českohebrejské Hagady. Mezi jeho další díla patří České modlitby při 

veřejné bohoslužbě v synagoze spolku „Or-Tomid“ v Praze z roku 1888. August Stein se podílel 
na vytvoření českohebrejské knihy modliteb. Roku 1892 vyšla publikace První čitánka jazyka 

hebrejského od Leopolda Buttera, která byla první českohebrejskou čítankou. KIEVAL, Hillel J. 

Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. 

Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 63-65 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b892f10d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:dae17c33-435e-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b892f10d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:dae17c33-435e-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:b892f10d-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:dae17c33-435e-11dd-b505-00145e5790ea&fulltext=akademik%C5%AF
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xxxvii Ve výroční zprávě spolku českých akademiků-židů v Praze za správní rok 1883-1884 je 

uvedena funkce předsedy spolku (jako starosty) a místopředsedy (náměstka starosty).  

 
xxxviii V desátém ročníku KČŽ pojednává o formátu kalendáře Josef Žalud. Ve svém článku 

připomíná kalendář Benjamina Franklina ve Spojených státech amerických nebo kalendář Václava 

Matěje Krameria v českém prostředí. Kalendáře byly vnímané jako prostředek edukativního rázu a 

jako prostředek k rozšiřování idey svobody a zdroj poučení. Krameriův kalendář také přispíval 

k oživení českého jazyka a sloužil jako podklad pro budoucí české národní uvědomění a obrození. 

Spolek českých akademiků židů také zvolil formu kalendáře jako své publikace pro snahy 
o sblížení židů s českým nežidovským obyvatelstvem. ŽALUD, Josef. Náš kalendář. Kalendář 

česko-židovský [online]. Roč. 10 1890-1891 [cit. 2020-07-01]. ISSN 1214-9993. Dostupné z: 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec2bc39-435d-11dd-b505-

00145e5790ea?page=uuid:6f4f5681-435e-11dd-b505-00145e5790ea, str. 121-122 

 
xxxix August Stein – 1881-1882 (1. ročník) až 1883-1884 (3. ročník). Karel Fischer – 1884-1885 

(4. ročník) až 1905-1906 (25. ročník). Otakar Guth – 1906-1907 (26. ročník). Viktor Teytz – 1907-

1908 (27. ročník) až 1914-1915 (34. ročník). V redakci 35. ročníku stál Max Pleschner, 36., 

37. a 38. ročníku Edvard Lederer a 39. ročníku (1919-1920) Alfred Fuchs. 

 
xl Mezi tzv. třetí generaci českých židů se kromě Kohna dále řadí například Otakar Guth (1882-

1943), Viktor Teytz (1881- datum úmrtí neznámé) nebo mladší Alfred Fuchs (1892-1941), Arne 
Laurin (1889-1945), Josef Kodíček (1892-1954). Ti již vyrostli v českém národním prostředí a 

antisemitské výpady spadaly do jejich rané fáze života. KIEVAL, Hillel J. Formování českého 

židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, 

Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 233 

 
xli Max Lederer – 17. října 1875 (Heřmanův Městec) – 2. září 1937 (Jaroměř), spisovatel a 

přispěvatel do českožidovských periodik. MIKULÁŠEK, Alexej a kol. Literatura s hvězdou 

Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých 

literárních vztahů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998. Velká řada. ISBN 80-7220-019-

4. str. 229 

 
xlii Svaz českých pokrokových židů do svých řad sice nepřinesl výraznější počet českých židů, ale 

přesto byl důležitou součástí dějin českožidovského hnutí. Národní jednota českožidovská nadále 

zůstávala počtem členů početnější, ale Svaz českých pokrokových židů významem a literárními 

díly a příspěvky svých zástupců utvořil důležité myšlenkové pozadí českožidovského hnutí. 

Současně to tak znamená situaci, ve které jedni z nejvýraznějších osobností tohoto hnutí nestáli 

v jeho člensky nejsilnějším středu. ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita 

Židů v Čechách: 1918-1938. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. 

str. 104-105 

 
xliii BRANBERGER, Jan. O hudbě Židů: kulturně-historická skizza. Praha: Spolek českých 

akademiků-Židů, 1904. 56 s. Knihovna Spolku českých akademiků-Židů v Praze; č. 1. 

 
xliv ROSENFELD, Morris. Zpěvy z ghetta. Praha: Spolek českých akademiků-Židů, 1905. 88 s. 

 
xlv Židů, kteří studovali na českojazyčných středních školách, bylo 355 v roce 1882/1883. V roce 

1912/1913 se jejich počet zvýšil na 539. Židovských studentů německojazyčných středních škol 

v roce 1882 bylo 1481, v roce 1912 se jejich počet snížil na 1225. Procentuálně studovalo v roce 

1882 na německých středních školách 81 % židovských studentů. V roce 1912/1913 jich bylo 
69,4 %. Počet židovských studentů pražské německé univerzity v roce 1889/1890 představoval 

478 studentů, což bylo zhruba 30 % veškerých studentů na německé části univerzity. Na české 

univerzitě bylo roku 1889/1890 zapsaných 42 židovských posluchačů (1,7 % počtu studentů na 

české univerzitě). V roce 1899/1900 studovalo na německé univerzitě 413 židovských studentů 

(31 % veškerých studentů), na české 74 (2,4 % studentů). V akademickém roce 1910 tvořili 

židovští posluchači 20 % studentů německé univerzity a 2 % univerzity české. Obdobná situace 

byla na pražské polytechnice. Na její německé části studovalo v letech 1881 až 1886 průměrně 

73 židovských studentů (25,4 % z celkového počtu všech zapsaných studujících) a v roce 1896 až 

1901 to bylo 26,2 % ze všech zapsaných. Na české části polytechniky studovalo v letech 1896 až 

1901 průměrně 27 židovských studentů (2,6 % všech zapsaných). V letech 1901 až 1904 se 

http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec2bc39-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f4f5681-435e-11dd-b505-00145e5790ea
http://www.digitalniknihovna.cz/zmp/view/uuid:aec2bc39-435d-11dd-b505-00145e5790ea?page=uuid:6f4f5681-435e-11dd-b505-00145e5790ea
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jednalo o 34 studentů, kteří tvořili 2,3 % všech studujících. KIEVAL, Hillel J. Formování českého 

židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870-1918. Vyd. 1. Praha, 

Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-174-0. str. 89-91 

 
xlvi Vojtěch Rakous – 8. 12. 1862 (Starý Brázdim) – 8. 8. 1935 (Praha) – českožidovský spisovatel, 

výrazná postava v českožidovském literárním světě 19. a 20. století (původním jménem Adalbert 

Österreicher). Po dětství stráveném v prostředí české vesnice odešel do Prahy, kde byl překvapen 

častou německou národností pražských židovských obyvatel. Při seznámení se s českožidovskou 

literaturou se s českožidovským hnutím sblížil a stal se jeho zastáncem. Pravidelně přispíval do 
Kalendáře česko-židovského. Ve svých pracích se obsahově soustředí na prostředí českých 

venkovských oblastí a tamních chudších židů, kteří postupně nalézají cestu k české národnosti. 

Mezi jeho vydaná díla patří kniha Vojkovičtí a přespolní (jedná se o výbor humoristických 

povídek), která byla vydána Spolkem českých akademiků židů v roce 1910. MIKULÁŠEK, Alexej 

a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-

židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 1. vyd. Praha: Votobia, 1998. Velká řada. 

ISBN 80-7220-019-4. str. 297-300 

 
xlvii V Kalendáři českožidovském (ročník 31, str. 132) se neuvádí název Rakousovy vydané knihy 

Povídky Vojtěcha Rakouse, ale Vojkovičtí a přespolní. V příspěvku Heleny Krejčové Publikační 

činnost akademického spolku Kapper v periodiku Documenta Pragensia číslo X/2 z roku 1990 se 

rovněž název Povídky Vojtěch Rakouse neuvádí, ale pojednává se o knize Vojkovičtí a přespolní, 
vydané roku 1910.  

 
xlviii Ve Výroční zprávě akademického spolku Kapper za období od roku 1914 do roku 1921 se 

jako datum konání této zimní valné hromady uvádí 18. prosinec 1918.  

 
xlix Starosta Dr. Fuchs, místostarosta JUC. Lengsfeld, pokladní MUC. Weisslovičová, jednatel 

JngC. Herman, knihovník JUSt. Otto Stross, zapisovatel MUC. Fischer, náhradníci JUC. Sander a 

JUSt. Schick Viz Archiv Univerzity Karlovy, Všestudentský archiv, Spolek čs. Akademiků židů, 

karton A 129, Výroční zpráva Akademického spolku Kapper za období od roku 1914 do roku 

1921 

 
l V nových stanovách byl odstraněný paragraf 7, který umožňoval přijímat jako činné členy spolku  

pouze studenty židovské vyznání. ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé: Národní identita Židů 

v Čechách: 1918-1938. Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-695-9. str. 136 

 
li Ve zdroji je uvedeno jméno Josef Zucker, ale správně se jedná o Aloise Zuckera.  


