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Anotace 

   Tato práce se zabývá topografií židovského obyvatelstva na Vysočině v regionu 

Jihlavska, na příkladu dějin obcí Velký Beranov a Malý Beranov. 

Židovské obyvatelstvo v těchto dvou vesnicích nebylo tak početné jako ve městech, 

nicméně i přesto tvořilo významnou demografickou složku těchto dvou vesnic. Také 

tvořilo významnou podnikatelskou vrstvu společnosti. 

   Impulsem pro vznik této diplomové práce bylo zapojení žáků základní školy ve 

Velkém Beranově do projektu Židovského muzea v Praze – Zmizelí sousedé. Účastníci 

tohoto projektu pátrají po osudech „zmizelých sousedů“ z oblasti jim nejbližší. Pro žáky 

základní školy ve Velkém Beranově to byl samozřejmě Velký a Malý Beranov. 

   Zároveň je obsahem této práce i krátké pojednání o Židovské náboženské obci 

v Jihlavě a tamních obyvatelích, stejně jako o židovském obyvatelstvu v celých Čechách 

a na Moravě. 

Klíčová slova: 

Židovství, Judaismus, Region Vysočina, Jihlavsko, Velký Beranov, Malý Beranov, 

Projekt Zmizelí sousedé. 

 

   This work deals sith the topography of Jewish population in highlands of Jihlava 

region, giving an example of the history of Velký Beranov and Malý Beranov villages. 

Jewish population in those two villages was not so numerous as in towns, nevertheless it 

comprised a significant demographic part of both of the villages. It also formel an 

important commercial social vlase. 

   The pupils of the basic school in Velký Beranov took part in a project of the Jewish 

Museum in Prague, „The Missing Neighbours“, which formed the motivation for my 

thesis. The participants of the project are searching for the life stories of „The Missing 

Neighbours“ from thein own region. Of course the pupils of the Basic School in Velký 

Beranov chose their region Velký Beranov and Malý Beranov. 

   A short treatise about Jewish Religious Community in Jihlava and its local inhabitants, 

as well as about the Jewish population in the whole Bohemia and Moravia, make also 

the cotents of my theses. 

Key words: 

Jewishness, Judaism, Higlands, Jihlava region, Velký Beranov, Malý Beranov, The 

project „The Missing Neighbours“. 
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9. ZÁVĚR 

   První kapitola pojednává o judaismu jako náboženském, ale i filozofickém směru. 

Jedná se o přiblížení židovských svátků, tradic, rodinného života lidí, kteří ještě před 

druhou světovou válkou byli velmi významnou a dá se říci, že i početnou skupinou 

obyvatelstva českého státu.  

Během staletí, kdy Židé žili s českým obyvatelstvem v městech a vsích, docházelo i 

k častému pronásledování Židů z nejrůznějších domnělých důvodů. Pogromy se 

nevyhnuly snad žádné generaci Židů a antisemitismu se dařilo i v českých zemích.  

Proti těmto někdy dost brutálním akcím, se Židé snažili bránit. V období emancipace se 

měnily samotné židovské skupiny a její členové se snažili začlenit do společnosti. 

Docházelo k asimilaci.  

Další reakcí na antisemitismus byla myšlenka sionismu – vytvoření samostatného 

židovského státu na území Palestiny. To se povedlo až po druhé světové válce, kdy 

musel židovských národ mnoho zkusit. Stát Izrael vznikl v roce 1948. 

  Židé v Čechách a na Moravě pobývali již nejspíš v době římské, když až na naše území 

došli s obchodními karavanami. Od té doby se v různých pramenech objevují o Židech 

zmínky.  

O židovské komunitě v Malém a Velkém Beranově donedávna moc lidí nevědělo. Ani 

starousedlíci, kteří žijí v domech po židovských majitelích o tom neměli tušení. Tato 

komunita byla sice malá, ale přesto významná. 

   Jak jsem již psala v úvodu, téma mojí diplomové práce určil vlastně projekt 

Židovského muzea v Praze „Zmizelí sousedé“. Nebýt této aktivity, vybrala bych si 

nejspíš jiné téma. 

Narazila jsem na problém získat dostatek pramenů k dějinám Velkého i Malého 

Beranova. Měla jsem ale také štěstí na velmi ochotné starosty obou obcí, kteří se ve 

svých obecních archivech snažili najít maximum materiálů, které by mi pomohly. 

V případě Velkého Beranova jsem měla štěstí, že místní zastupitelstvo současně 

připravovalo výstavu o dějinách a současnosti obce Velký Beranov. Proto posbírali 

fotografie, které měli starousedlíci doma. O to jsem měla práci jednodušší. 

   Neocenitelná pro mě byla samozřejmě také pomoc pana Vilímka, který mi, hlavně 

v začátcích, pomohl radou, kde a co hledat v jihlavském archivu. 

Velkým „hnacím motorem“ pro mě byli moji žáci. Jak byli nadšení a dychtiví po dalších 

objevech. Nic ovšem netrvá věčně. Pracovat na projektu jsem začala s třinácti dětmi. Jak 

se ale množila odpoledne, kdy bylo potřeba někam zajít a přibývalo úkolů, nadšení dětí 
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Zmizelým sousedům můžu být vlastně vděčná i za to, že jsem se podívala do míst, kam 

bych asi jinak nejela. Ne vždy byla podívaná příjemná, ale opět mi přiblížila danou 

situaci. A co říci na závěr? Kdyby se mi ještě někdy naskytla příležitost zapojit se do 

projektu podobnému tomuto, rozhodně bych neváhala a nabídky využila.“60 

 

    „Opravdu ti lidé zmizeli, kolik jim bylo, měli děti, kolik měli majetku? Nad těmito 

otázkami jsme se zamýšleli, ale převážně jsme hledali fakta. Navštívili jsme hřbitov, 

archiv, obecní úřad a to vše nás dovedlo k tomu, co jsme chtěli zjistit. Práce s těmito 

informacemi byla velice zajímavá. Projekt Zmizelí sousedé byl mnohdy veselý, ale 

převážně smutný. Zabývali jsme se rodinou Adlerů, dohledávali fotky, hledali příbuzné a 

vše,  co jsme se dozvěděl,  bylo velice zajímavé.“61 

 

   „Proč musela nastat ta doba, ta situace? Proč muselo zemřít tolik nevinných lidí? 

Nikdy jsem nechápala, nechápu a myslím si, že ani nikdy nepochopím, že jeden člověk 

dokázal ovlivnit tolik lidí, jako byli oni sami. V životě přeci nezáleží na tom, jak 

vypadáte, čím jste, nebo jak se oblékáte, ale na tom  jací jste uvnitř. 

Projekt Zmizelí sousedé dal mně osobně velkou zkušenost. Zkušenost takovou, že jsem si 

konečně dokázala představit to hrůzostrašné číslo obětí, kteří zemřeli během druhé 

světové války v koncentračních táborech. Můj první velký dojem na mě udělal soupis 

jihlavských Židů, které potkal ten smutný osud. I když Jihlava není zas až tak velká, to 

číslo bylo pro mě obrovské. Ale ještě větší dojem na mě udělalo opisování jejich jmen na 

vzpomínkovou listinu.“62 

 

Co více dodat? Snad jen, že určitě není zbytečné pokusit se „zatáhnout“ dospívající děti 

do historie. Naučit je vnímat minulost  a poučit se z ní. Snad se mi to povedlo, a i když 

se poslední fáze projektu zúčastnila pouze čtyři děvčata, problematika holokaustu, 

judaismu, národností, jinakosti  zasáhla celou školu a snad moji žáci nerozšíří řady 

neonacistů. Já tomu pevně věřím. 

 

 

                                                 
60 Pavla Matějková 
61 Kateřina Freyová 
62 Aneta Simandlová 
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 Tak zbývalo ještě vyrazit do Židovského muzea v Praze, vyslechnout si povídání o 

holokaustu od místních pracovníků a navštívit Pinkasovu synagogu. To byl pro děti 

obrovsky emotivní zážitek. Podařilo se nám najít i jména posledních členů rodiny 

Adlerů (Kateřiny a Leopolda) a dokonce jsme získali svolení se vyfotografovat, viz 

příloha č. 31. 

   Výstupem naší dvouleté práce jsou webové stránky57, které spravuje Židovské 

muzeum v Praze, a také film58, který vytvořily samy děti. 

 

   Čtyři děvčata, napsala i krátkou úvahu o tom, co pro ně projekt Zmizelí sousedé 

znamenal: 

„Když se řekne slovo holocaust, vybaví se mi koncentrační tábory, vyvražďování 

nevinných  lidí, plynové komory. 

I když se to stalo dávno, tak někteří lidé, kteří přežili, mají děsivé vzpomínky dodnes. 

V dnešní době je důležité mluvit o holocaustu, protože někteří lidé neví, co se stalo. 

Přívrženci fašistických skupin jsou většinou mladí lidé, kteří vůbec nevědí, co si pod 

tímto pojmem představit. Vědí tito lidé, že holocaust znamená násilný útisk určitých ras 

lidí a jejich postupnou likvidaci? Vědí, že mělo dojít k plošnému vyhlazení židů a rómů? 

Vědí, že za druhé světové války zahynulo krutou smrtí spoustu nevinných lidí? Myslím, 

že jejich inteligence je tak na nízké úrovni, že si nemůžou uvědomit, že tito lidé za své 

postavení nemůžou. Myslím, že holocaust byla hrozná věc, stačí jen pomyslet na utrpení 

těch lidí. Aby někteří lidé pochopili co se tehdy dělo, museli by si to nejspíš prvně 

prožít.“59 

 

   „ Když nám paní učitelka nabídla zapojit se do projektu Zmizelí sousedé, ani na chvíli 

jsem nezaváhala. Proč? Připadalo mi zábavné a zároveň poučné pátrat po osudech 

cizích lidí. To, co jsem zažila a co jsem se dozvěděla, předčilo má očekávání. Vždyť 

komu by se jen tak podařilo sedět v archivu a prohledávat staré noviny či třídní výkazy. 

Proto jsem nechápala, proč se většina našich „spolupracovníků“ p řestává našich akcí 

účastnit. Po čase jsem pochopila, že projekt mi nejen něco dá, ale zároveň si vezme – 

volný čas, který jsem musela věnovat například přípravě výstavy. Ale ani to mě 

neodradilo. Nikdy by mě nenapadlo, že bych „náš společný boj“ vzdala. 

                                                 
57  Odkaz je součástí přiloženého seznamu literatury. 
58  Viz. Příloha. 
59  Kristýna Benáčková 
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v Jihlavských listech článek o žďárském fotografu panu Vilému Frendlovi. Před 

transportem  se do jeho fotoateliéru ve Žďáře nad Sázavou přišla vyfotografovat mladá 

dívka. Zaplatila předem, fotografii si chtěla nechat zvětšit a panu Frendlovi řekla, že si ji 

vyzvedne, až se vrátí. Bohužel se nevrátila a fotografie zůstala v archivu pana Frendla. 

Pomocí článku v novinách se snažil najít její rodinu, příbuzné, známé, kohokoliv, komu 

by mohl fotografii odevzdat. Nikdo se ovšem neozval. Až po třech letech paní Oraná 

v podobizně mladé dívky poznala svou někdejší spolužačku a poprosila nás o pomoc. 

Podařilo se mi podle transportních listin a Terezínské pamětní knihy zjistit, že Helena 

Böhmová spolu s rodiči a bratrem Zdeňkem zemřela v polském Lublinu 25.5. 1942. 

Helence bylo pouhých osmnáct let.  

 

   Ve Žďáře nad Sázavou však Böhmovi původně nebydleli. Böhmovi se museli 

vystěhovat a dostali se právě do Žďářu, a poté do Třebíče, odkud byly vypravovány 

transporty do Terezína. 

Rodina Böhmových patřila k bohatší vrstvě jihlavských Židů. Patřil jim podnik na 

kožedělné výrobky a velmi pěkný dům ve Vrchlického ulici. 

 

   Podařilo se nám získat i Helenčino vysvědčení, viz příloha č. 27. Napsala jsem panu 

Frendlovi dopis, na který mi  odpověděla jeho dcera. Pan Frendl bohužel před Vánocemi 

roku 2007 zemřel. Od jeho dcery jsme ovšem dostali kopii fotografii Helenky. Viz. 

příloha č.28. 

Poté jsme uspořádali v naší škole besedu s paní Oranou, panem Vilímkem a přijela i 

paní redaktorka Lenka Kopčáková, která o našem objevu napsala článek do Jihlavských 

listů. Viz příloha č. 29.  Na rozsáhlý článek v novinách a televizní vysílání o 

přepisování jmen, kde jsem se při rozhovoru s panem redaktorem zmínila o Helence, 

reagovala také dopisem paní Pavla Vařeková, viz příloha č. 30.  V „naší“ Helence 

poznala svou spolužačku. Zároveň se na mě obrátila s prosbou o nalezení jedné židovské 

rodiny, na kterou měla vzpomínky z dětství. Podařilo se mi jejich osud vypátrat. Pro 

paní Vařekovou jsem bohužel dobré zprávy neměla. 

 

   Tímto zážitkem byly děti povzbuzeny do dalšího pátrání. Ale naše možnosti byly 

pomalu vyčerpány. Podařilo se nám najít jména všech židovských „zmizelých sousedů“, 

kteří alespoň nějaký čas v Beranově pobývali. Všechna jména jsou v kapitolách Velký 

Beranov a Malý Beranov pro lepší přehlednost napsána červeným písmem. 
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sourozence Kateřinu a Leopolda. Byl velmi ochotný a potěšený, že se někdo zajímá o 

dějiny jeho rodné obce a že k tomu vede i generaci mladší. 

  

   Následovalo období dlouhých hodin v archivu, které jsem absolvovala bez svých žáků. 

Jihlavské badatelny nejsou tak prostorné. Žáci byli okouknout archivní materiály pouze 

dvakrát, viz. příloha č. 22. Když jsme ale pátrali po nějakých fotografiích z Velkého 

Beranova na obecním úřadě, vzala jsem již děti s sebou. 

 

   Absolvovali jsme také akci typu: „ Čistíme židovský hřbitov.“ Bylo to 9. května 2008 

a celé akci přihlížela i Česká televize, což děti kvitovaly s povděkem. Ten den měla naše 

škola ředitelské volno. Navrhla jsem dětem, které pracovaly na projektu Zmizelí 

sousedé, že by mohly přijít a pomoci nám vyčistit památníky židovským obětem první a 

druhé světové války. Nevěřila jsem, že by všechny děti přišly. Jak jsem byla ale 

překvapená, kromě snad jen jednoho dorazily všichni. A začalo se o nás mluvit, alespoň 

u nás, na Jihlavsku, viz. příloha č. 23. 

 

  Pak přišel opět nápad pana Vilímka, připravit výstavu na téma:“Jihlavské oběti 

holokaustu“. Viz. Příloha č. 24. Tak jsme přislíbili pomoc a mimo hledání „našich“ 

beranovských Židů, kterých přibývalo, jsme pomáhali přepisovat jména jihlavských 

obětí holokaustu na velké papírové archy, viz příloha č. 25. Jmen bylo nakonec 1303. 

Někteří výtvarně zdatní žáci připojili kresby jihlavské synagogy či symbolů židovství. 

V den výročí osvobození Osvětimi (Den památky obětí holokaustu – 27. leden) jsme 

výstavu slavnostně otevřeli v obřadní síni židovského hřbitova v Jihlavě. Opět tato akce 

vzbudila zájem veřejnosti a ačkoli mrzlo a od úst nám stoupala pára, děti se usmívaly do 

kamer a fotoaparátů a poskytovaly rozhovory o své badatelské činnosti. Po odvysílání 

této reportáže mi přišel dopis od paní Marty Kottové, která přežila Osvětim a je 

předsedkyní historické skupiny Osvětim. V dopise nám poděkovala za naše aktivity, což 

mě, a myslím že i děti, velmi potěšilo, viz příloha č. 26.  

    

   Nemohu zapomenout na příběh Helenky, ač přímo s dějinami Velkého či Malého 

Beranova nesouvisí. Při pátrání po čemkoli, co by nám prozradilo více o židovské 

komunitě v Malém Beranově, narazila dvě děvčata na pamětnici – paní Oranou. Sice 

nám neřekla nic nového o maloberanovských Židech, ale vzpomněla si na svou 

židovskou spolužačku, která s ní navštěvovala školu v Jihlavě. V roce 2005 vyšel 
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8. ZMIZELÍ SOUSEDÉ 

   Jak jsem napsala již v úvodu, startujícím impulsem této práce bylo zapojení  naší školy 

do projektu Židovského muzea Zmizelí sousedé. Začali jsme jedno mrazivé únorové 

odpoledne roku 2007. Vyrazila jsem s třinácti dětmi na židovský hřbitov do Jihlavy. 

Tady jsme bloudili mezi pomníky a hledali cokoli, čeho bychom se mohli chytnout. 

Některé pomníky měly hebrejské nápisy, tak tam jsme moc nepochodili.  

   Napadlo mě zkontaktovat pana Vilímka, o kterém jsem věděla, že se zajímá o 

židovskou minulost Jihlavy. Pan Vilímek je bývalý archivář a o fondech jihlavského 

archivu má dokonalý přehled. Poradil nám tedy, kde začít pátrat. Děti byly nadšené, 

listovaly starými kronikami, školními dokumenty a nezřídka nacházely i jména svých 

předků. Získali jsme první jména židovských obyvatel Malého Beranova, včetně 

popisných čísel jejich stavení. Do té doby jsme vůbec netušili, zda nějací Židé v Malém 

nebo Velkém Beranově žili. 

 

   Pak jsme vyrazili nejdříve do Malého Beranova, omrknout stavení, o kterých jsme 

v archivu zjistili, že patřily židovským majitelům. Zvědavě jsme okukovali největší 

dům, který stojí na návsi – Adlerům statek. Dodnes se tam tak říká, i když už zde 

Adlerovi dávno nežijí. Stáli jsme před vraty a přemýšleli, co dál. Začalo chumelit a na 

dvoře se ozýval pláč malého dítěte. Vstoupila jsem dovnitř a děti koukaly přes plot. Ke 

kočárku přišla mladá paní, kterou jsem nejspíš dost vyděsila. Zeptala jsem se jí, jestli 

neví něco o původních majitelích domu. Sice toho moc nevěděla, ale vzpomněla si, že 

její tchýně mluvila o jakémsi panu Hauptovi, který jim kdysi dávno dům prodal. 

Dokonce měli doma jeho adresu. Celá šťastná jsem mávala papírkem před dětmi a 

společně jsme se pak vydaly během sněhové vánice na cestu zpět do školy. Panu 

Hauptovi jsem samozřejmě hned napsala a velmi brzy mi přišla i odpověď elektronickou 

poštou. Pan Haupt dnes žije v Kladně, je to jediný vzdálený příbuzný rodiny Adlerů, 

který přežil holokaust. Poslal mi vypracovaný genealogický strom i kopii úmrtního listu 

jeho dědečka. Vzhledem k tomu, že rodina Hauptů byla sice židovského původu ale 

velmi vzdáleně příbuzná s rodinou Adlerů, tímto směrem jsme již dál nepátrali. 

 

V následujících dnech jsem dostala typ na místního pamětníka pana Holuba, který má 

k dějinám Malého Beranova bohatou fotodokumentaci. K němu jsem již zašla sama 

jednu jarní sobotu. Díky panu Holubovi jsem získala pro náš projekt i diplomovou práci 

řadu cenných fotografií. Pan Holub si dokonce vzpomíná i na poslední Adlerovi, 
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7.3 Židovský hřbitov v Jihlavě 

   Počátkem druhé poloviny 19. století bylo pro jihlavskou Židovskou náboženskou obec 

nanejvýš důležité mít konečně důstojnou a velkou synagogu a současně zřídit blíže 

města odpovídající hřbitov. Není divu, neboť prudký nárůst židovského obyvatelstva si 

to přímo vyžadoval. Do této doby sloužil hřbitov v Puklicích, což znamenalo potíže 

s přepravou nebožtíka a trpěla i důstojnost celého obřadu.  

Jihlavský rabín Unger jednal od roku 1867 s majitelem pozemku v katastru bývalé obce 

Pístov, který je již součástí předměstí Jihlavy a nachází se u křižovatky cest do Batelova 

a Horního Kosova. Současně byla navržena i obřadní síň, jejíž plán nakreslil architekt 

Eduard Rathausy, který byl také spoluautorem plánů na jihlavskou synagogu. 

   K další významné přestavbě došlo až na samém počátku 20. století. Po výběrové řízení 

bylo nakonec rozhodnuto pro architekta Wilhelma Stassnyho, který vystavěl honosnou 

obřadní síň, která se velmi podobala synagoze. Také byla vystavěna 

v románskomaurském slohu. Stejně jako synagoga byl židovský hřbitov i s obřadní síní 

během okupace zničen a vypálen. Dlouhá léta hřbitov chátral, stejně jako desítky jiných 

po celé republice. Obřadní síň byla zcela zdemolována koncem 60. let a na jejím místě 

vyrostl prostý objekt márnice. 
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7.2 Jihlavská synagoga 

   První jihlavská synagoga byla postavena v Židovské ulici v místě dnešní křižovatky 

s ulicí Mrštíkovou, kde je v současné době  park Gustava Mahlera. Ještě v nedávné době 

zde bylo oplocené provizorní tržiště. 

   K výstavbě synagogy došlo nejspíš kolem poloviny 14. století, kdy přišlo do 

královského města mnoho Židů. Pod záminkou podpory husitů byli v roce 1426 z města 

vyhnáni a synagoga byla přeměněna nejprve na špitál a později na kapli. V první 

polovině 16. století vyhořela a při nové výstavbě se na jejím místě objevuje obytný dům. 

. 

   Další modlitebna byla zřízena až kolem poloviny 19. století v místnosti soukromého 

domu vedle hotelu Jihlavský dvůr. Uvádí se rok 1856 a byla určena jen pro několik 

věřících. Vzhledem k velkém přílivu Židů do Jihlavy bylo v dalších letech přikročeno 

k výstavbě nové velkolepé synagogy a to podle plánů stavitelů E. Rathauského a A. 

Theuerera. Stalo se tak v místě, kde je dnes park Gustava Mahlera. Za pomoci sbírek a 

velkolepých finančních darů ze všech Židovských náboženských obcí celé monarchie 

byl opatřen nutný kapitál a dne 9.9. 1863 se uskutečnilo slavnostní svěcení. Věčné 

světlo zapálil rabín Dr. Unger a slavnostní řeč přednesl vídeňský zástupce Dr. A. 

Jelínek. Stavba byla provedena v románsko-maurském slohu, viz. příloha č. 19. První 

renovace proběhla v roce 1896 a bylo během ní zavedeno plynové osvětlení, interiér byl 

dekorativně vymalován a byly rovněž pořízeny nové varhany.56 

 

   V roce 1921 byla synagoga opět důkladně opravena a opatřena elektrickým 

osvětlením. Během stavebních úprav byla rekonstrukce krovu doplněna mohutnými 

táhly, které měly zabránit nadměrnému zatěžování zdí, viz. Příloha č. 20 a 21. 

 

   V noci na 30.3. 1939 byla synagoga vypálena. Již nikdy nebyla obnovena synagoga 

ani jihlavská židovská obec. Jihlavští Židé během holokaustu nenávratně zmizeli a ta 

hrstka, které se podařilo vrátit, již novou obec nezaložila. Synagogu dnes připomíná 

pamětní deska na místě, kde synagoga stávala. 

                                                 
56 Klenovský, Jaroslav: Architektura synagog období historismu na Moravě a ve Slezsku. In. Židé a Morava 
XIV. Kroměříž 2008. 
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V roce 1858 byl založen první židovský náboženský spolek v Jihlavě. Stále se zvyšující 

počet židovských souvěrců si nakonec vyžádal založení řádné náboženské obce a to 

v roce 1862. Prvním předsedou byl zvolen Elias Hellman.  

 

   V roce 1929 čítala židovská náboženská obec v Jihlavě 1400 finančně přispívajících 

členů. Jihlavští Židé žili bohatým spolkovým životem. Kromě tradičního pohřebního 

spolku chevra kadiša existoval i dobročinný Spolek židovských žen, spolek Chanuka se 

zabýval podporou (zejména oblečením) chudých dětí. Spolek Schir Zion se věnoval 

chrámovému zpěvu a spolek Hasmonea sdružoval židovské akademiky. Od roku 1906 

působil v Jihlavě sionistický spolek Theodor Herzl. Pro sportovní vyžití mládeže byl 

založen spolek Makkabi i oddíl židovských skautů zvaných Blauweiss. Od roku 1918 

existoval Spolek českých pokrokových Židů.53 

   Každá Židovská náboženská obec vedla od poloviny 19. století velmi pečlivě své 

vlastní matriky a to ve dvou vyhotoveních. Mimo originály ještě tzv. duplikáty. Na ně 

byla zaměřena i pozornost okupačních úřadů ihned po zřízení Protektorátu Čechy a 

Morava. Originály byly soustřeďovány u německých úřadů v Praze, duplikáty u 

Rodopisného úřadu při ministerstvu vnitra.54 

 

Pokud jde o originály, byly dne 18.4. 1945 na rozkaz okupačních úřadů zničeny dáním 

do stoupy jedné z pražských německých papíren a to za dozoru příslušníků gestapa. 

Byly to originály z let 1880 – 1944. Podařilo se jich zachránit pouze 10 a to ještě 

neúplných. Duplikáty matrik Židovské náboženské obce v Jihlavě a v Polné z let 1866 – 

1943 byly na příkaz zaslány na policejní stanici v Českém Šternberku. Byly uloženy na 

hradě a „vysvobození“ se dočkaly díky náhodě. Místnost s matrikami byla zapečetěna 

německými úředníky po ujištění majitele, že jsou tam uloženy německé písemnosti.55 

   Tragický konec židovské přítomnosti přinesla až německá nacistická okupace. 

Památník Yad Vashem v Jeruzalémě eviduje stovky jihlavských obětí holocaustu. 

                                                 
53 Kourková , Jana: Židovské nadace a spolky v Jihlavě (1918 – 1950) Bakalářská diplomová práce. Brno, 
Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, 2006.  
54 OAJ, Židovská náboženská obec, rabíni, vedoucí matrik, inv.č. 2284. 
55 OAJ, fond OkÚ Jihlava, inv.č.2283. 
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7. JIHLAVA 

   Na konci 12. století vznikla na návrší nad řekou Jihlavou první slovanská vesnice 

kolem kostelíka sv. Jan Křtitele. Poté, co zde bylo koncem 40. let 13. století nalezeno 

stříbro, nestačila vesnice náporu a potřebám horníků, řemeslníků a obchodníků a na 

protějším břehu se začalo budovat nové město. Velké bohatství plynoucí z těžby stříbrné 

rudy se projevilo zejména ve výstavbě města. Téměř současně byly stavěny farní kostel 

sv. Jakuba a Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jihlava se brzy stala jedním 

z nejmocnějších měst království. 

   Koncem 14. století již byly vytěženy nejbohatší žíly ryzího stříbra.  

V období husitských válek byla Jihlava třikrát v letech 1423 – 1427 obléhána. Obležení 

skončila pro husity neúspěšně. Dne 5. července 1436 došlo v Jihlavě k potvrzení 

Basilejských kompaktát, což znamenalo faktické ukončení husitských válek. 

Hospodářský vývoj města zajišťoval obchod a řemeslná výroba – zejména soukenictví. 

   Město velmi utrpělo obléháním města Švédy roku 1647. Během třicetileté války byla 

vypálena předměstí, pobořena většina domů, ve městě zbylo málo obyvatel. Teprve za 

více než sto dlouhých let byly zahlazeny všechny škody. Město bylo obnovováno již 

v barokním duchu. Další etapa rozvoje se uskutečnila opět ve znamení sukna. Ve druhé 

polovině 18. století byla Jihlava druhým největším producentem sukna v monarchii.52 

Roku 1864 byl pro Jihlavu vydán zvláštní statut a Jihlava se zařadila mezi tzv. staturání 

města. 

 

7.1 Židovská náboženská obec  

   Přítomnost Židů v Jihlavě je spolehlivě doložena kolem poloviny 14. století, kdy 

v dnešní židovské ulici již stála synagoga. Po vyhnání Židů z města pod záminkou 

podpory husitů v roce 1426 však středověká synagoga i ostatní objekty ghetta zanikla 

beze stop. Až v roce 1837 se prameny zmiňují o pouhých sedmnácti židovských 

obyvatelích Jihlavy. Příliv Židů do města nastal až s jejich občanskou a hospodářskou 

emancipací po polovině 19. století, kdy vzniká i novodobá židovská náboženská obec. 

V jihlavských kronikách lze najít doklady o přítomnosti Židů v Jihlavě,  

viz příloha č. 18. 

 

 

 
                                                 
52 Hoffmann, František: Nové listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Brno 1967. 
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  Ve dvacátém století ve Velkém Beranově již Židé nežili. V druhé polovině 19. století a 

ještě počátkem století 20. se začali stěhovat do větších měst, kde měli více příležitostí 

v podnikání. Takže odcházeli do Jihlavy a často pokračovali dál, například do Brna.  

S příchodem nacistické okupace byly jejich možnosti již omezené. A právě v tuto dobu 

našli někteří z nich útočiště u rodiny Adlerů v Malém Beranově. Odtud už je čekal 

transport nejprve do Třebíče a následně do Terezína, který byl pouze „přestupní stanicí“. 

Valná většina Židů z Protektorátu Čechy a Morava odjížděla v dobytčích vagónech dál 

na východ do vyhlazovacích táborů. 

 

   Ve Velkém i Malém Beranově neexistovala židovská obec. Ta nejbližší byla v Jihlavě 

a místní Židé nejspíš navštěvovali i jihlavskou synagogu. Dnes se mi již těžko podaří 

zjistit, zda beranovští Židé byli zbožnými Židy a řídili se podle Tóry. Lidé, kteří by 

mohli vyprávět již nejsou mezi živými. Předpokládám ale, že dodržovali alespoň velké 

židovské svátky a právě v tu dobu navštívili synagogu. 
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6.5  Domek číslo 63 

   26. srpna 1825 zažádala Anna Singerová ( vdova po Ondřeji Singerovi) o povolení 

vystavět nový domek. Stavbu provedla za vlastní peníze. Jelikož nejbližší soused Václav 

Novák proti stavbě nic nenamítal, stavba byla povolena. Nový domek dostal číslo 63. 

   V roce 18/47 hospodařil na domku Matěj Singer se ženou Marií. Podle pozemkové 

knihy držel Matěj Singer  i nějaké polnosti, pastviny, louhy a zahradu. Po jeho smrti 

v roce 1864 byl dům i s polnostmi rozdělen na dvě poloviny. Jednu dědila manželka 

Marie a druhou syn Martin Singer. V roce 1865 se na „scéně“ objevuje Mojžíš Adler, 

který si od Martina Singra pronajal pole.  

Jak dlouho Marie Singerová na své polovici domku číslo 63 hospodařila se mi 

nepodařilo přesně zjistil. Podle všeho prodala svoji polovinu domku a zahradu někdy 

v roce 1865 Janu Šlechtickému.51 Rovněž osud druhé poloviny, na které hospodařil syn 

Martin, nebylo možno zjistit. Dlouho asi nehospodařil, neboť byl nucen podle dlužních 

úpisů domek prodat věřiteli. Martin Singer byl ženat, ale jméno jeho manželky jsem 

nikde nenalezla. Ale jeho děti: Maria, Mathias, Rosalia a Katarina chodily do 

beranovské školy. 

Jako další hospodář na celém domku číslo 63  se objevuje Václav Kokejl. Kokejlovi na 

tomto stavení žijí dodnes. 

 

6.6 Dům číslo 31, bývalý byt panského bednáře 

   V tomto domě bydlel dřív panský bednář. Po zrušení pivovaru ve Velkém Beranově 

nebylo bednáře již zapotřebí a proto byl prodán. Koupila jej v roce 1794 rodina 

Hechtova a když majitel Ondřej Hecht zemřel, stala se jedinou majitelkou jeho žena 

Kateřina Hechtová. Ta se v roce 1807  znovu provdala a to za Jakuba Singera, který byl 

také vdovec a výměnkář. Jméno jeho první manželky se mi nepodařilo zjistit. Když pak 

Kateřina následně v roce 1821 zemřela, stal se universálním dědicem právě Jakub 

Singer. Podle závěti měl domek prodat a vyplatit tři dcery zemřelé Kateřiny Hechtové. 

Své dědictví převzal ale až v roce 1825. Podle knihy smluv předal Jakub Singer celé své 

dědictví za 200 zlatých Matěji Prokšovi za to, že mu poskytne doživotní zaopatření. 

Jakub Singer si ponechal rybník, který koupil od vrchnosti již v roce 1794.  Nejspíš byl 

s péčí rodiny Prokšů spokojen, protože v roce 1828 jim prodal i tento rybník. Jakub 

Singer zemřel  23. srpna 1832 ve Velkém Beranově, aniž by po sobě zanechal potomky 
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6.4  Poddanský dům číslo 23 

   Již před rokem 1657 byl tento dům veden jako stará poddanská pustina. Roku 1667 jej 

osadil Jan Heck, ale bez polí. Od roku 1713 byly k domu dány 4 kusy polí od čísla domu 

33. Jméno hospodáře ale není zmíněno. 

   První židovský majitel je zmíněn v tereziánském katastru z roku 1749 a je jím Tomáš 

Singer, který měl k tomu ještě kus louky na půl vozu sena. I v roce 1767 je jmenován 

jako hospodář na domku číslo 23 Tomáš Singer. 

 

   V roce 1775 držel stavení Ondřej Singer, syn Tomáše Singera. Kromě daní, které 

musel odvádět vrchnosti, musel robotovat  po celý rok 3 dny v týdnu jednou osobou. 

Hospodářství se dědilo z otce na syna. Dalším majitelem v řadě se v roce 1787 stal 

František Singer. Je vůbec zajímavé, že rodina Singerů se věnovala rolnické činnosti. 

Jak už jsem se zmínila, Židé měli několik staletí zakázáno vlastnit půdu a proto se začali 

věnovat obchodu a až později řemeslu. Z židovské populace vzešlo nejvíce podnikatelů, 

obchodníků, továrníků, ale i lékařů, právníků. Zemědělských rodin bylo pomálu. 

Výjimku tvořila rodina Singerů z Velkého Beranova, v žádných dokumentech jsem 

nenarazila na zmínku, že by se živili něčím jiným, než hospodařením. 

 

   V roce 1810 je hospodářství připsáno Ondřeji Singerovi. Podle smlouvy měl povinnost 

poskytnou rodičům výměnek, stravu, světlo, otop. Pokud by se rodiče se synem 

nesnášeli, má jim vedle výše uvedeného dávat 10 měřic žita, 2 měřice ječmene, 4 měřice 

ovsa a 4 záhony pole na brambory a řepu. Staří rodiče mohli chovat za pomoci syna 

jednu dojnici. Těžko dnes dopátrat, zda to tak opravdu bylo. Manželkou Ondřeje Singera 

byla Anna, která v roce 1825 zažádala o povolení postavit si nový domek. V tu dobu 

byla již vdovou. Kde ty 4 roky bydlela ona i jejích osm děti mi není známo. 

   Podle knihy dokladů si Ondřej Singer často půjčoval peníze a ručil domem. Nakonec 

se mu ale podařilo vše splatit a roku 1821 stavení prodal Ondřeji Novákovi z Beranova 

na 900 zlatých. 

   Stavení již potom nebylo nikdy v židovských rukou. V roce 1912 zcela vyhořelo a 

bylo vystavěno znovu. Dnes dům pod číslem 23 slouží soukromému bydlení. 
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louhovny byla komora na kořalku. Pod okny světnic se nacházela zahrádka s tyčkovým 

plotem.50 

 

   Poslední rekonstrukce před soudním odhadem proběhla v roce 1834, tedy již za 

majitele Leopolda Ehrlicha. Vše bylo plně funkční a cena byla stanovena na 4336 

zlatých 

V roce 1846 byl proveden nový soudní odhad, který tentokrát vyzněl na 3616 zlatých a 

40 krejcarů. 

   Leopold Ehrlich se svojí manželkou Elisabethou rozenou Duschakovou, narozenou 

26.4. 1811, zplodil celkem 6 dětí, všechny se narodily ve Velkém Beranově. 

   Maxmilián Ehrlich se narodil 11.10. 1840, jako dospělý vystudoval práva v Brně, kde 

provozoval i praxi. Je veden jako mecenáš beranovské školy. 

 

   O Moritzovi, narozeném  v roce 1840, Emanuelovi narozeném v roce 1842 a 

Gustavovi, který se narodil v roce 1850 nevíme nic bližšího. Vzhledem k tomu, že u 

ostatních dětí se mi podařilo zjistit o jejich osudu více, dá se předpokládat, že Moritz, 

Emanuel a Gustav zemřeli v dětském věku. Gerson Ehrlich, který se narodil v roce 1849 

žil v Třešti a poté se přestěhoval do Budapešti. Posledním ze synů manželů 

Ehrlichových byl Juda Sigmund, narozen 23.12. 1852. V roce 1863 byl studentem 

jihlavského gymnázia, později získal titul Dr. a živil se jako spisovatel. 

 

   Leopold Ehrlich se v roce 1851 živí jako ekonom v Jihlavě. Vinopalnu přenechal 

Eleonoře Ehrlichové, což byla dcera jeho bratra. Zůstává záhadou, proč tak učinil a 

s rodinou se odstěhoval do Jihlavy. Zde už by přišly na řadu pouhé spekulace. Leopold 

Ehrlich brzy po svém odchodu z vinopalny ve Velkém Beranově umírá, v roce 1858. 

   Eleonora Ehrlichová vinopalnu neudrží, zkrachuje a celý podnik je v roce 1863 

vydražen. Novou majitelkou se stává Marie Sturmová a tím končí historie židovských 

majitelů velkoberanovské vinopalny a louhovny. Podle fotografie z dvacátých let 19. 

století si můžeme udělat jasnější představu o tom, jak stavení vypadalo a jak bylo 

rozlehlé, viz. příloha č. 16. 

Dnes je dům v soukromých rukou a původnímu stavení se již moc nepodobá. V době 

komunistické normalizace prošel dům rekonstrukcí a to se na něm podepsalo, viz. 

Příloha č. 17. 
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  Další zápisy ale ukazují, že se majitel vinopalny, Samuel Sabl k jakýmkoliv opravám 

neměl. Mojžíš Wurmsohn opakovaně žádal o dodržení smlouvy, ale zřejmě bez 

úspěchu.49 Proto budovy nechal spravit sám a po majiteli žádal uhrazení nákladů. 

Nepochodil a proto byla v roce 1826 podána exekuční žaloba. Podnik mezitím Samuel 

Sabl předal svému synovi Lazaru Saulovi, který pokračoval v otcových šlépějích. 

Mojžíš Wurmsoh si nakonec vymohl soudní dražbu, aby mu mohl být zaplacen dluh. 

Dražba byla provedena v roce 1832 a vinopalnu vydražil Matěj Ehrlich z Třeště pro 

svého syna Leopolda, který se narodil v roce 1799. 

 

   Nový majitel vinopalny ve Velkém Beranově, Leopold Ehrlich, dal v roce 1833 vložit 

do knih jako hypotéku na koupenou vinopalnu dlužní úpis na 2000 zlatých, které mu 

jeho otec půjčil na koupení živnosti. A také aby mohl tuto vinopalnu, které hrozilo 

spadnutí, znovu vystavět a učinit ji schopnou provozu.  

 

   V roce 1836 zažádal Leopold Ehrlich o soudní odhad celé vinopalny. Z tohoto 

dokumentu nevyplývá, proč si soudní odhad nechal Leopold Ehrlich udělat, ale můžeme 

si udělat docela přesnou představu o tehdejší podobě celého stavení. Budovy vinopalny 

tvořily podlouhlý čtyřhran v jehož středu byl prostorný dvůr. Vjezd do dvora se 

nacházel pod dřevěnou kolnou na vozy z polední strany. Všechny budovy byly tehdy 

přízemní a vystavěny z tvrdého a pevného materiálu. Střecha byla pokryta šindelem a 

v době odhadu ve velmi dobrém stavu. Vpravo od zděného vjezdu, který byl na západní 

straně, byla klenutá předsíň, dlážděná cihlami. Vpravo od předsíně se nacházela větší 

světnice (asi 9 sáhů veliká) a hned za ní menší světnice, která měla dřevěné podlahy a 

rákosové stropy. Půda ovšem nad oběma světnicemi byla zděná cihlami. Samotná 

vinopalna byla veliká 13 sáhů, cihlami klenutá a vydlážděná. Hned vedle vinopalny se 

nacházela výkrmna o ploše 22,5 sáhů, celá klenutá a část byla vydlážděna lámaným 

kamenem a část měla dřevěnou podlahu. Po obou stranách byly kamenné žlaby na 

krmení 16 volů. Vedle výkrmny se nacházela dřevěná kůlna na vozy s vjezdem do dvora 

od jižní strany. Na půdě kůlny byla sýpka na obilí, ke kůlně přiléhala malá klenutá stáj 

pro koně. Vedle konírny byla stodola na čtyřech zděných pilířích, dvěmi párníky, 

mlatem a dvěma vraty. A konečně louhovna s komorou na popel, která měla dvanáct 

zděných pilířů s dřevěnými výplněmi a dvěma vchody o ploše 31,5 sáhů. Vedle 
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6.3 Dům č. 15 – panská vinopalna a louhovna 

 

   Tato panská vinopalna a louhovna se uvádí poprvé již v roce 1671 v přiznání dani 

z komínů. Nepíše se ovšem o žádném nájemci. Pravděpodobně byly provozovány 

v panské správě a robotou. V pozdější době bývala vždy pronajata. 

   Prvním kupcem byl, dle kupní smlouvy z 20. června 1796, Žid Michel Lewy, který byl 

současně i nájemcem panské vinopalny v Dřevěném Mlýně.48 Vinopalna ve Velkém 

Beranově mu byla prodána s veškerým příslušenstvím, budovami, kotli, káděmi a 

nářadím i živnostenským oprávněním za 200 zlatých. Téhož roku přikoupil Michel 

Lewy ještě panské pozemky od dvora v Beranově. Ty potom rozprodával či pronajímal. 

 

   Dům i s živností prodal v roce 1805. Kromě vinopalny a louhovny byl v domě zařízen 

také výsek masa a řeznictví. S celým zařízením a výrobním oprávněním prodal živnost 

Samuelu Deutschovi z Bozkovic, který byl majitelem i vinopalny ve Vysokých 

Studnicích. I ten přikoupil další pozemky aby v roce 1820 vše prodal Samuelu Sablovi, 

familiantu v Bzenci a majiteli vinopalny a lisovny vína ve Vracově. Dům Samuela 

Sabla, s pozemky a veškerým příslušenství a zásobou kamene ke stavbě, stál 2000 

zlatých. jako výrobní příslušenství byl ve vinopalně měděný kotel na pálení, jedna 

chladící káď, šest kvasných kádí se železnými obručemi, v louhovně tři železné kotle se 

železnou lopatou. Budovy byly ve velmi špatném stavu. V nájmu je měl Mojžíš Fritsch 

a měl si budovy podle smlouvy podržet do konce března 1821. Současně Samuel Sabl 

koupil od Samuela Deutsche i vinopalnu ve Vysokých Studnicích. 

 

   Samuel Sabl zřejmě neměl osobní zájem vést živnost ve Velkém Beranově nebo ve 

Vysokých Studnicích. Pravděpodobně měly tyto vinopalny sloužit pouze k lehkému 

vydělávání peněz. Často tyto nemovitosti zastavoval, aby si mohl půjčit peníze. V roce 

1824 mění budova č. 15 ve Velkém Beranově opět pronájemce. Na dobu osmi let 

vinopalnu pronajal Mojžíši Wurmsohnovi. Nájemce se zavázal ke splácení nájemného 

za celou dobu a to ve výši 460 zlatých. Majitel se v této smlouvě zavázal ihned znovu 

vystavět vyhořelé části budov a položit nový vodovod do vinopalny, která v tu dobu už 

nebyla v činnosti. Z pronajímající smlouvy vyplývá, že stavení musel zasáhnout oheň, 

který zničil část budov. 
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Adlerových se narodily ve Velkém Beranově na č.p. 1. První byla dcera Henrietta, která 

se narodila 15.2. 1868. 

 

   Druhý syn Rudolf, narozen 3.12. 1874, byl žákem obecní školy ve Velkém Beranově a 

od roku 1886 studentem jihlavského gymnázia. V dospělosti pracoval jako obchodní 

zástupce firmy Emanuel Spitzer v Jihlavě, kde také bydlel. V roce 1942 měl jako 

důchodce nastoupit do sběrného střediska ve Velkém Meziříčí, ale nakonec odjel z Telče 

do Třebíče a odtud 18.5. 1942 transportem Av do Terezína a poté transportem Bw do 

Koncentračního tábora Treblinka, kde zahynul. 

 

   Další dcerou Mojžíše Adlera byla Charlotte, která se narodila 12.12. 1865. Byla 

úřednicí ve Vídni a nakonec soukromnicí v Jihlavě. Měla dceru Emmu, narozenou 1.10. 

1885 ve Velkém Beranově, která chodila v Jihlavě do první dívčí německé školy a jejich 

poslední adresa byla ulice Komenského č. 6 v Jihlavě. Emma se později provdala do 

Vídně za jistého Finklera a její osud není znám. 

 

   V pořadí již třetí dcerou byla Hermina, narozena 9.5. 1879, která zůstala svobodná a 

jako soukromnice vypomáhala současně rodičům. Naposledy bydlela na Masarykové 

náměstí č. 41 v Jihlavě. Zemřela v roce 1938, 7. srpna. 

 

   Anna Adlerová se narodila 18.7 1880 a její osud není znám. Elsa Adlerová, poslední, 

šesté dítě manželů Adlerovým, se narodila 11.2. 1881 a zemřela jako sedmiletá  20.12. 

1888 v Jihlavě. 

 

   V roce 1883 Adlerovi hostinec prodali a odstěhovali se do Jihlavy. Fotografie z roku 

1901 zachycuje hostinec, kdy už nebyl majetkem rodiny Adlerů. Dá se ale předpokládat, 

že svou podobu moc nezměnil, viz. Příloha č. 13. Hostinská živnost na stavení č. 1 

existovala až do 1. ledna 1957. K tomuto datu poslední majitelé, manželé Vokounovi, 

vstoupili do JZD, přestali hospodařit na přilehlých polích a hostinec zavřeli. Nějaký čas 

zde byl zřízen obchod, viz. příloha č. 14. V současné době zde žije rodina 

Vokounových a bývalý hostinec dnes slouží k soukromému bydlení, viz. Příloha č. 15. 
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   V roce 1851 chodili do beranovské školy 2 židovští chlapci, v roce 1852 už jen jeden. 

Jak se rozrůstala obec, kapacita školy přestala stačit a proto byla v roce 1885 postavena 

nová školní budova se dvěma učebnami a bytem pro učitele. V roce 1901 byla tato 

přízemní školní budova zvýšena o jedno poschodí, kde byly zřízeny tři učebny. Ze 

starých učeben v přízemí byly upraveny dva byty pro učitele a sborovna. Ve starém bytě 

pro správce školy byla jedna místnost, které sloužila jako poštovní úřad, jehož vedoucí 

byla nejstarší dcera řídícího učitele   Karla Vozábla. Druhým učitelem ve staré škole pro 

první třídu byl Theodor Erben a po něm pak František Novák. Po přestavbě školy na tři 

třídy byli učiteli vedle Karla Vozba ještě Jan Kunovský, který po roce odešel do 

Řehořova a mladší učitel, jménem Kabát. 

   V roce 1983 bylo započato s výstavbou nové školy, která dodnes slouží pro žáky 

Velkého Beranova i okolních obcí. Jak se měnily budovy školy ve Velkém Beranově je 

patrné z několika fotografií v příloze č. 12. 

 

6.2. Dům č. 1 – panský hostinec 

   Poprvé se toto stavení uvádí ve vrchnostenském přiznání z roku 1750, kdy byl 

majitelem Štěpán Hruška. 

   V roce 1811 dostal hostinec i s polnostmi jako věno Jakub Novotný, který si vzal 

Kateřinu Neubauerovou, dceru Karla Neubauera. A právě Jakub Novotný si půjčil  od 

Mojžíše Wurmsohna 109 zlatých a 55 krejcarů. Tuto pohledávku Jakub Novotný 

Mojžíšovi Wurmsohnovi nevrátil a ten žádal exekuční vklad zástavního práva na 

hostinec. Je to první židovské jméno, které se v souvislosti s hostincem č.p. 1 objevuje. 

Ale pořád není jeho majitelem ani nájemcem. 

    Tím se stává až Joachym Adler z Malého Beranova, který koupil hostinec 12. února 

1853 za 3200 zlatých pro svého syna Mojžíše Adlera, který zde potom hospodařil 

s bratrem Gersonem. Ze zápisů Václava Kittlera vyplývá, že bratři Adlerové se 

nevěnovali pouze hostinské činnosti, ale i zemědělství. Což u Židů není zrovna obvyklé. 

Skupovali pole, louky a lesy v okolí Velkého Beranova i vzdálenějších vesnic. Většinu 

z nich ale dále pronajímali.47 Mojžíš Adler, který se narodil 24.2. 1835 ještě v Malém 

Beranově, byl tedy hostinský, ale i obchodním cestujícím, agentem a dohazovačem. 

V roce 1885 odešel s manželkou Františkou a šesti dětmi do Jihlavy, kde také v roce 

1910 zemřel. Všechny děti Mojžíše (někdy je uváděno Moises či Max) a Franzisky 
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začala okupace. Za okupace bylo ve Velkém Beranově zatčeno osm lidí, z nichž se po 

útrapách ve vězení čtyři nevrátili. V tomto období židovské rodiny už ve Velkém 

Beranově nebyly. Židé se stěhovali většinou do Jihlavy a nebo k příbuzným do Malého 

Beranova. 

 

6.1. Škola ve Velkém Beranově 

   První zpráva o školním vyučování je zaznamenána v protokole z 6. června 1777, ke je 

uvedeno, že se platí za dítě docházející do školy, které ještě neumí číst, 1 krejcar týdně. 

Pokud již číst umí, tak mají rodiče povinnost platit 1,5 krejcarů týdně. Platit měli rodiče 

místnímu učiteli, jeho jméno ovšem není uvedeno. V roce 1788 žili ve Velkém 

Beranově manželé Friedlovi, kteří se měli zasloužit o zřízení beranovské školy. V roce 

1826 již bydlí v Malém Beranově. Nic bližšího bohužel není známo. Ve stejném roce, 

1788, je u jmen zakladatelů školy uvedeno i jméno Josefa Inwalda, bytem ve Velkém 

Beranově. Stejně tak je na protokolu podepsán Salomon Adler, který bydlem v osadě U 

mostu v domku u řeky Jihlavy. Podepsal se třemi křížky.Z toho je patrné, že židovští 

obyvatelé Velkého i Malého Beranova měli zájem na vzniku školy, kam by mohly 

chodit i děti židovského vyznání. 

   Škola byla umístěna v bývalé dvorské budově číslo 30 a měla dvě učebny. Teprve 

v březnu roku 1807 se dovídáme jméno učitele Václava Musila, kterému zůstal Matěj 

ovocný z čísla 6 dlužen 5 zlatých a 48 krejcarů. Tento dluh zaplatil tehdy Martin 

Novotný, když od Matěje Novotného převzal celé hospodářství. 

   Další zpráva, kde se objevuje jméno učitele je z roku 1814. Lazar Werner, učitel 

židovského vyznání figuruje jako svědek na jedné smlouvě. Tehdy chodily do zdejší 

školy také děti z Malého Beranova. To se však tamním obyvatelům nelíbilo a žádali o 

vyškolení z Velkého Beranova a přiškolení do Kosova. V Kosově byla škola německá46. 

   V roce 1826 jim bylo vyhověno, ale maloberanovští se museli zavázat, že budou jako 

náhradu za školné a koledu platit učiteli Lazaru Wernerovi ve Velkém Beranově 

každoročně 8 zlatých a do konce jeho života. Vinopalník a mlynář Mojžíš Weiss platil 1 

zlatý, mlynář Leopold Frühauf také 1 zlatý a ostatní pouze po 24 krejcarech. Byli to 

tehdy: Jan Tichl, vdova Adlerová, Anna Gruberová, Václav Novotný, Anna Valentová, 

Tomáš Augusta, Jan Peřina, Václav Krčál, Jan Horáček, František Lafontal, Matěj 

Neubauer, Jan Nischkauer a  Jakub Andiel, celkem sedmnáct osadníků Malého 

Beranova. 

                                                 
46 Více v kapitole: „Kam do školy z Malého Beranova.“ 
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6. VELKÝ BERANOV 

   Obec se původně jmenovala pouze Beranov. Rok založení je nejspíš před rokem 1221, 

protože podle záznamu právě z roku 1221 drželi osadu Beranov, Bradlo a Jeclov páni 

z Hradce. Beranov vlastnilo mnoho pánů a biskupství církve římskokatolické. V první 

polovině 13. století patřila obec k hornímu obvodu jihlavských havířů.  

   V roce 1618 koupil Beranov Kryštof Říčanský z Říčan, který byl hlavním činitelem 

při vzpouře proti císaři. Za to byl vězněn na Špilberku a Beranov mu byl zkonfiskován a 

připadl císařské koruně. 

   V obce byl dvůr i samostatná tvrz. Je o ní zmínka z roku 1591, kdy jejím vlastníkem 

byla Apolena Bordurová z Puklic. Tato tvrz měla dole sedm a v horním patří šest 

místností. Z této budovy se nedochovalo nic. Již v roce 1671 se uvádí jako pusté stavení. 

   Ve Velkém Beranově byl i pivovar, který vlastnily židovské rodiny. V roce 1671 se 

v beranovském pivovaru uvařilo 168 sudů piva. K Pivovaru patřila panská louhovna a 

vinopalna, obě v majetku židovských rodin. Vinopalna zastavila svou činnost v roce 

1880. 

   Při panském mlýně s olejnou byla v roce 1830 vystavěna přádelna vlny a v roce 1855 

rozšířena o soukenickou továrnu. Panská papírna v Bradle byla v provozu v roce 1570, 

ale za třicetileté války zanikla. 

   Část obce Beranov se rozkládala u řeky Jihlavy, nazývala se U mostu. V roce 1880 

byla obec rozdělena na dvě části a z osady U mostu, která měla v době válek most 

hlídat, se stal Malý Beranov.44 

 

   V roce 1625 žilo v Beranově v jedenácti domech 60 osob, v roce 1675 ve čtrnácti 

domech 84 osob a v roce 1842 měl Velký Beranov již 496 obyvatel.45 

   Vývoj v obci ustal v roce 1914 s vypuknutím první světové války. Válka si vyžádala 

krutou daň a to 43 životů mladých lidí. Po válce, kdy bylo dostatek pracovních 

příležitostí, si začali někteří dělníci, pracující v textilní továrně v Malém Beranově či 

Heleníně, stavět rodinné domky. Tak vznikla čtvrť zvaná Hradčany. Za značných potíží 

byla postavena malá požární zbrojnice a provedena částečně regulace potoka na návsi. 

 

   Po dvaceti letech trvání československé samostatnosti přišel rok 1938, kdy 

Československo muselo odevzdat pohraniční oblast a následně přišel rok 1939, kdy 

                                                 
44 Dějiny obce Malý Beranov jsou samostatnou kapitolou této práce. 
45 OÚ Velký Beranov, Kronika obce Velký Beranov. 
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pokojů – 5c bydlel Josef Inwald.Inwaldové domek dvakrát koupili a zakrátko prodali. 

Rodina Inwaldů se na různých domcích připomíná do poloviny století. Co bylo jejich 

obživou, bohužel není známo. 

 

   Během 18., 19. i 20. století se v Malém Beranově při sčítání obyvatel i v knize 

narozených a v neposlední řadě i obecních kronikách, objevují jména lidí židovského 

vyznání, kteří se v Malém Beranově neusadili natrvalo, pouze dočasně. Je to třeba Josef 

Popper, o kterém nevíme, kdy se narodil, ale v roce 1891 byl továrních dohlížitelem a v 

roce 1895 již dílovedoucím u firmy Löw. Manželka není nikde uvedena, zato jeho dvě 

dcery nám jsou známy. Marie Popperová, která se narodila 25. března 1883 v Kozlově u 

Jihlavy, byla žákyní obecné školy v Jihlavě. Později se živila jako třídička hadrů u firmy 

Löw. Byla svobodná, v roce 1891 bydlela ve Velkém Beranově č. 79. V roce 1903 již 

v Malém Beranově na č. popisném 9.42 Její další osud není znám. 

   Druhou dcerou Josefa Poppera byla Berta Popperová, která se narodila 1.9.1885 ve 

Velkém Beranově. Stejně jako její sestra navštěvovala obecní školu ve Velkém 

Beranově. V roce 1916 byla dělnicí také v textilní továrně. Podle zápisu farního úřadu u 

sv. Jakuba v Jihlavě přestoupila Berta 14.2. 1916 ke katolíkům. V roce 1944 byla ale 

zatčena gestapem a slehla se po ní zem. Pravděpodobně zahynula v některém 

z koncentračních táborů. 

 

   Námezdním dělník v textilní továrně byl i Otto Schmolka, narozen 14.7. 1890. Místo 

narození ani jeho rodiče se mi nepodařilo zjistit. Naposledy bydlel v Malém Beranově č. 

143. Zemřel 25.5. 1942 v koncentračním táboře Lublin – Sobibor pod registrašním 

číslem 100203. 

 

   V roce 1939 je na čísle popisném 30 v Malém Beranově hlášena také umělecká 

řemeslnice Sofie Bondy, narozena 26.7. 1859. Z Malého Beranova odjela do Třebíče a 

odtud transportm Av dne 18.5. 1942 do Terezína. 11.9. téhož roku v Terezíně zahynula. 

 

   V roce 1826 byl vinopalníkem a mlynářem v Malém Beranově Mojžíš Weiss. Jeho 

jméno se objevuje i na protokolu o vyškolení dětí z Malého Beranova ze školy ve 

Velkém Beranově. Zavázal se platit odškodné učiteli Lazaru Wernerovi 1 zlatý. 

                                                 
42 Číslo popisné 9 patřilo rodině Adlerů, tento dům byl rozlehlý a ve 20. století  sloužil jako nájemní dům, jakési 
útočiště, pro Židy z okolí. 
43Tento dům také patřil Adlerům. 
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v Jihlavě. Zahynul ale dva roky poté v koncentračním táboře Majdanek, stejně jako oba 

jeho rodiče. 

 

 5.5. Palmovy „činžovní domy“ – objekt č. 2 

   Podle kroniky Václava Kittlera stál činžovní dům proti bývalé koželužně a sestával se 

ze šesti světnic, které byly zprvu pronajímány, později prodány na samostatné domky. 

Činžovní dům byl postaven na místě bývalého ovčína. Ve starších mapách je celá řada 

světnic či domků vyznačeno jako dřevěná stavba. Po požáru roku 1893 byly původní 

dřevěné srubové dělící zdi většinou nahrazeny cihlovými příčkami. Podle ústní tradice 

některé z domů přestavěli italští budovatelé železnice Brno – Jihlava před rokem 1870. 

v pozemkové knize je však nelze podle jmen identifikovat. Pokud domy skutečně 

přestavěli, byli jen nájemci. 

   Jizby prodávané na domky měly v roce 1820 jen jednu světnici, délka světnice v řadě 

od silnice byla mezi 7 – 8 metry, obdobně jako její šířka (hloubka). Při pozdější 

přestavbě byl hloubka domů zvětšena na 10 – 11metrů, u krajních domků byla zvětšena i 

délka na 10 m. Po přestavbě měly domky frontální světnici se dvěma okny, chodbu do 

zadní části domku na jejímž konci byla kuchyně buď podél celé zadní stěny domky, či 

rozdělená na kuchyni a další místnost.Vrchnost začala prodávat jednotlivé místnosti na 

domky po roce 1795. Cena místnosti při prodeji byla 30 – 35 zlatých. Noví majitelé byli 

povinní platit roční činží ve výši 6 9 zlatých a k tomu byli povinování 13 – 16 dny pěší 

roboty (i když v té době byla robota již zrušena). 

   V domcích bydleli členové rodiny podnikajících v osadě, například synové majitelů 

obou hospod, koželužny a vinopaly, nebo jejich rodiče na výminku. Část majitelů 

vlastnila i menší výměry polí a pastvin asi do 1,5 ha, a byli označováni jako domkaři. 

Domky byly přestavěny mezi léty 1830 – 1840, neboť v té době vzrostly jejich ceny na 

stovky zlatých při nezměněných činžích. 

   Domek č. 15 koupil Josef Friedl z Mostu (myslí se tím část Malého Beranova). Je to 

první zmínka o této rodině, která domek vlastnila až do roku 1830.  

Dnes tyto činžovní domky nestojí, V 60. letech 20. století byly MNV domky odkoupeny 

a až na jeden zbourány. 

 

5.6. Palmovy „činžovní domy“ – objekt č. 5 

   Objekt byl tvořen údajně třemi činžovními jizbami v panském domě u kamenného 

mostu. Přesná lokalizace jednotlivých jizeb není jistá. V jednom z pronajímaných 
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zlatých. Gerson Adler koželužnu přestavěl (asi 1880) na patrový nájemní dům, který 

dostal číslo 9. Číslo 1 byla později přeneseno na domek na oddělené parcele, který je má 

dodnes. Ke koželužně patřil i sklep, který se později stal součástí domu s číslem 

popisným 2. V roce 1880 byla zrušena vinopalna a koželužna. Ignatz Adler se od roku 

1897 věnoval řeznictví v Malém Beranově č. 1. Všechny jeho děti se narodily na tomto 

čísle popisném. Berta Adlerová, provdaná Witrofská se narodila v roce 1871, Heinrich 

Adler se narodil 20.8. 1870 a zemřel 14.1. 1929 v Jihlavě, Katharina Adlerová narozena 

11.10. 1884 spolu se svým bratrem Leopoldem Adlerem narozeným 1.10.1875 žili sami 

v domku po rodičích. I někteří pamětníci si na ně ještě vzpomínají. Oba byli svobodní a 

bezdětní. Katharina zahynula v koncentračním táboře v Lublinu a Leopold 

v koncentračním táboře Treblinka. V příloze č. 8 je výřez z pohlednice a barevně 

označen dům rodiny Adlerových. Zajímavá je i prvorepubliková fotografie, kde je velmi 

dobře vidět statek rodiny Adlerů, viz. Příloha č. 9. A nakonec v příloze č. 10 je 

současná podoba stavení, které dodnes nese číslo popisné 9. 

 

5.4. Palmův objekt č. 3 – hostinec „U mostu“ 

   Kolem roku 1860 koupili část hostince Samuel Friedl (narozen 1842) a Fanni Friedl 

(narozena 1848). Samuel Friedl byl do té doby řezníkem na č. 4 a své právo provozovat 

řeznictví přenesl do domu č. 3. Kolem roku 1890 si Friedlovi postavili nový dům a na 

tento dům bylo přeneseno i číslo 3.41 

   Bedřich Friedl – bratr Samuela se narodil také v Malém Beranově v roce 1838. Ale 

v roce 1862 přestoupil ke katolíkům a jeho další osud není znám. 

   Rodina Friedlů se věnovala řeznictví i na čísle popisném 3. Josef Friedl, který se 

narodil v Malém Beranově v roce 1870 se živil také jako řezník, ač se už v roce 1900 

odstěhoval s manželkou Irmou do Jihlavy, kde bydleli v ulici Znojemská 2. Oba 

manželé zahynuli v roce 1943 v plynových komorách koncentračního tábora Osvětim. 

Měli 7 dětí, z nich Arnošt a Bedřich zahynuli také v Osvětimi. 

   Oskar Friedl, narozen 10.1.1894 v Malém Beranově (pravděpodobně to byl synovec 

Josefa Friedla, který odešel za obživou do Jihlavy) byl obchodníkem s dobytkem a 

řezníkem. Podařilo se mi najít i podpis Oskara Friedla na sčítacím archu z roku 

1925,viz. Příloha č. 11. Svou živnost provozoval až do roku 1935 v Malém Beranově, 

poté se i s manželkou Annou, rozenou Růžičkovou a synem Jiřím, narozeným 7.12. 

1924, odstěhoval do Jihlavy. Jiří Friedl byl až do roku 1940 studentem gymnázia 

                                                 
41 OÚ Malý Beranov, Kronika obce Malý Beranov. 
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   Začal být používán již dříve schválený název firmy „západomoravské továrny na 

sukna a přikrývky a.c.“. Nastoupil nový obchodní ředitel dr. Oskar Schorpp z Berlína, 

který pány z vedení podniku pamatující Karla Löwa – seniora poslal do důchodu. 

   Po polovině roku 1943 pracovní výkony klesaly pro nedostatek zapracovaných sil, 

dlouhé prostoje při přeletech nepřátelských leteckých svazů, pro nedostatek surovin 

zvláště po náletu na Brno v listopadu 1944, a pro potíže s dodávkami uhlí39 

 

   Po květnu 1945 obsadili sovětští vojáci továrnu, která jakožto německý majetek byla 

válečnou kořistí Rudé armády. Po válce byla továrna zestátněna a dále se věnovala 

výrobě textilních výrobků. Letecký snímek ukazuje továrnu v době, kdy se zde ještě 

vyráběly textilie, viz. Příloha č.6 Pomalu ale upadala, a dnes je pronajímána po částech 

různým nájemcům. Jedna část slouží dnes jako mateřská škola, viz. Příloha č. 7. 

 

 

5.3.Palmův objekt č. 1 -  bývalá koželužna, louhovna, palírna a kořalna 

   V roce 1796 koupil palírnu, koželužnu a louhovnu Salomon Jesowetz. Předtím byly 

tyto budovy pouze v nájmu, většinou si je pronajímali Židé. Za tři roky vše prodala 

Samuelu Deutschovi z Boskovic. To byla koželužna ještě postavená ze dřeva. Poté se 

v několikaletých intervalech střídali majitelé, většinou Židé z Boskovic, Velkého 

Meziříčí. 

   V letech 1826 až 1829 došlo k majetkovému oddělení palírny a koželužny. Koželužně, 

které koupili František a Pavlína Franzlovi zůstalo č. 1 a palírna dostala č. 9. Koželužna 

v té době měla 4 obytné světnice a dvůr a pravděpodobně byla již tato část zděná. Podle 

prodejní smlouvy měla v roce 1832 i první patro, které bylo pronajato. Opět se v dvou 

až tříletých intervalech střídali převážně židovští majitelé obou objektů. První zmínka o 

rodině Adlerů je z roku 1788, kdy se Salomon Adler (rok narození není znám) podepsal 

třemi křížky na protokol o zřízení školy ve Velkém Beranově. Bydlel v Předmostí, 

v domu u řeky Jihlavy (pozdější Malý Beranov). A roce 1799, kdy Salomon Adler 

koupil pro svého syna Mojžíše domek č.2 i s pozemky.V letech 1839 až 1849 Mojžíš a 

Joachym Adler40 postupně skupovali majetkové podíly a pohledávky všech provozoven. 

   V letech 1863 – 1865 se stal jediným majitelem koželužny a vinopalny Gerson Adler. 

Koželužna byla v té době oceněna na 1000 zlatých a vinopalna s kořalnou na 3000 

                                                 
39 Zvláště koncem roku 1944 a počátkem roku 1945. Bylo přistoupeno ke střídavému odpojování částí sítě a 
v kotelně shořelo kdeco. Na štěstí byla zima toho roku mírná a krátká. 
40 Jméno Adler se bude objevovat i při skupování statků ve Velkém Beranově. 
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nová správní rada z jihlavských Němců. Vedení společnosti v roce 1940 získalo 

potvrzení Obchodní a živnostenské komory v Brně, že podnik není židovský36 

 

   Činnost společnosti se rozšiřovala o možnosti, které jí dávala poloha na řece Jihlavě a 

vlastnictví tzv. vodního práva v úseku od Dřevěných Mlýnů v Jihlavě až pod kamenný 

Mlýn v Malém Beranově. Byla vybudována čistírna vody pro barevnu a rozšířena 

výroba barevných přízí pro další textilní podniky „ve mzdě“.37 Podnik byl převeden na 

řízené hospodářství a byla mu předepsána maximální výše spotřeby surovin. Omezoval 

výrobu a vzhledem k zavedení přídělového systému pro obyvatelstvo (včetně textilu) a 

praktici zrušenému exportu38 neměl příliš možnosti pro aktivní obchodní politiku, 

s výjimkou přebudování výroby na civilní, neboť zakázky Československého státu byly 

protektorátní správou zrušeny. V roce 1939 bylo dosaženo příjmů 12,3 mil. Kč hlavně 

díky tomu, že se obyvatelstvo snažilo předzásobit před očekávaným pokračováním 

hitlerovské expanze a také díky výprodeji textilu německým vojákům přímo v expedici 

závodu. Z celkového obratu tržby za elektrickou energii činily téměř 800 tisíc K. 

 

   Od roku 1940 byla Hospodářským úřadem schvalována výroba nového druhu zboží a 

musela být dodržována maximálně povolená spotřeba materiálu a energie. Začaly první 

dodávky pro Německo. Byla zahájena likvidace strojního zařízení pro válečné účely a 

prakticky celé zařízení závodu v Heleníně bylo postupně odvezeno do roku 1943 do 

šrotu. Výroba byla z více jak jedné poloviny zaměřena na válečné dodávky státu a 

ostatní zboží začalo být vyráběno v předepsané „jednotkové“ kvalitě. Zásoby surovin 

z předchozích let byly disponovány dalším zpracovatelům, nové suroviny byly 

dodávány jen v rámci válečných „kontingentů“, začaly problémy s uhlím. Továrna 

v Heleníně byla v roce 1942 zabrána pro německé vojsko, byly tam umístěny sklady a 

díly „Lusftparku“, týlu protiletecké ochrany. 

 

V závodních domech byl povolen chov drobného zvířectva, do té doby zakázaný. Část 

výroby byla stále volná pro obchod a tak příjmy stoupaly a v roce 1941 byla poprvé 

v historii firmy akcionářům vyplácena dividenda. Třetina majetku byla prohlášena za 

židovský a správcem byl jmenován bankovní ředitel v Jihlavě Josef Stadlbauer. 

                                                 
36 Podle Norimberských zákonů to byl jasně židovský majetek. Je tedy záhadou, jak k tomuto rozhodnutí 
Obchodní a živnostenská komora došla. 
37 Zákazník hradí výrobci jeho mzdové a materiálové náklady i přiměřený zisk. 
38 Slovensko bylo prakticky jedinou zemí, která mohla být cílem exportu. 
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„Vysazovaní“ zaměstnanci byli zčásti zaměstnáváni na Löwových statcích. Předváděl 

tak státu, že si do svých věci nenechá mluvit. Hospodaření bylo finančně zcela 

nepřehledné, na příklad do účetnictví firmy převáděl ztráty ze svých burzovních 

transakcí, zisky však nikoliv. V době sporů s finančním úřadem se Karel Löw pokusil 

část majetku vyvést do Vídně, v níž vlastnil dva domy. Hotovost vyváželo vedení 

podniku v pneumatikách Rolls-Royce, na akci dohlížela manželka Alma. Automobil byl 

zadržen v Hatích u Znojma zřejmě na základě udání některého ze zaměstnanců. Karel 

Löw jako protiakci zastavil výrobu a propustil většinu dělníků a zaměstnanců. Výrobu 

za tři měsíce zčásti obnovil jen v Malém Beranově, až dostal zakázku na modrá sukna 

pro zaměstnance ČSD. V druhé polovině dvacátých let, vzhledem ke své pokračující 

nemoci, se postupně přestával starat o aktivní chod podniku. 

 

   Karel Löw senior zemřel 19.4. 1930 ve věku 81 let. Závěť se vyřizovala asi 5 let, což 

mělo nepříznivý vliv na hospodaření podniku, postiženého navíc velkou krizí a důsledky 

zanedbání investic po roce 1919. Dcery nepřiznaly celý zděděný majetek.  

 

   Byla ustanovena nová správní rada, ze které vystoupila Alma Löwová a Karel Löw 

junior. Předsedou se stal manžel vnučky Karla Löwa – MUDr Vítězslav Horn a členem 

mimo jiné manžel Mary Löwové. Nová správní rada odkoupila od dědiců reality 

v Malém Beranově i Heleníně a výrobu soustředila do Malého Beranova.35 Zde končí 

historie rodiny Löwových po přímé linii, jako podnikatelů s židovskými kořeny, ač se již 

hlásili ke římsko-katolické církvi. Jejich jméno ovšem původ nezapře. 

   Ovšem osud textilní továrny se ještě nezavršil a původ jejích majitelů ovlivnil další 

vývoj. V roce 1939 byl v textilce zahájen výprodej ležákových látek za jednotné nízké 

ceny – již od 12 Kč za metr. Látky z česané příze se prodávaly za jednotnou cenu 45 Kč 

za metr. Po obsazení zbytku Československa Wehrmachtem němečtí vojáci vše 

vykoupili a hromadně posílali příbuzným do Německa. 

 

   Ve správní radě došlo k zásadním změnám. V létě 1939 byl MUDr. Vítězslav Horn 

zatčen a později převezen do Buchenwaldu jako „české rukojmí“ na období, kdy se 

rozhodovalo, zda je textilní továrna majetek židovské firmy. Gestapem byla vytvořena 

                                                 
35 Bobek, Alois: Kronika závodu Partex Malý Beranov, Malý Beranov 1966 
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   Po válce začala pro textilku ekonomická krize způsobená ztrátou vojenských dodávek 

a zahraničních odbytišť. Po roce 1919 přestal Karel Löw investovat do rozvoje textilních 

podniků, žil z jejich podstaty, často ve Vídni. Přebytek prostředků, které získal v první 

světové válce, a o které se obával tváří v tvář obrovské poválečné inflaci v sousedních 

zemích, investoval do budování infrastruktury a soukromých sídel v Heleníně a 

Henčově. Až v této době byla přebudována obytná část helenínské továrny v anglickém 

rytířském stylu a zahájena výstavba zámečku v oboře v Henčově. Tuto druhou stavbu 

však neukončil. Také vystavěl soukromou silnici z helenínské továrny k nádraží 

v Jihlavě. V roce 1921 byl zastaven provoz továrny v Krahulčí a zrušena plynárna 

v Heleníně. 

 

   V roce 1922 přeměnil Karel Löw senior firmu na akciovou společnost Adolf Löw a 

syn, s akciovým kapitálem 10 miliónů Kč. Jediným akcionářem byl Karel Löw senior, 

členem správní rady byl ještě jeho syn Karel. Majetek byl rozdělen na soukromý (např. 

příjezdové komunikace, 367 ha pozemků, tovární stroje v Heleníně, tovární budovy 

v Malém Beranově) a akciový (tovární budovy  v Heleníně a pozemky v okolí, stroje 

v Malém Beranově a hlavně nezaplacené pohledávky po c.k. eráru a válečné půjčky, 

pohledávky po Československém státu atd.). Soukromý majetek akciové firmě poté 

pronajímal. Správní rada se nescházela, zápisy se vyhotovovaly formálně, pro splnění 

zákonů. Po svatbě Karla Löwa juniora, která se uskutečnila proti vůli seniora v roce 

1923, byla správní rada rozšířena o Almu Löwovou, druhou manželku Karla Löwa 

seniora a také o administrativního ředitele firmy.34 

   Československo Karel Löw neuznával, daně mu neplatil. To mu to vrátilo vyměřením 

dodatkové daně okolo 20 miliónů Kč v roce 1924. I když mu byla část daní odpuštěna, 

musel zaplatit téměř 3 milióny Kč, další 3 milióny za něj zaplatila firma. Poté zvolna 

ukončoval činnost továrny v Heleníně a přerušoval práci v Malém Beranově, kde se 

pracovalo jen podle poptávky, hlavně podle státních zakázek. Přestal aktivně zakázky 

vyhledávat a reagovat na změny politického a podnikatelského prostředí například 

změnami sortimentů. Po válce již neinvestoval do rozvoje podniku. Počet zaměstnanců 

klesal a proti předválečných asi 1500 osob, jich bylo v době konjunktury dvacátých let 

zaměstnáno 180 – 450, počet se o stovky měnil z týdne na týden, podle objednávek. 

                                                 
34 Příběh rodiny Löwových je čítankový, stěží však dojemný. Adolf Löw se z chudého tkalce z Uherského 
Ostrohu stal významným podnikatel. Jeho sny Karel textilní impérium rozšířil a byl považován za největšího 
soukenického odborníka a podnikatele mocnářství.jeho tvrdost a bezohlednost byla příslovečná a doplatilo na ni 
jeho impérium i rodina. Neodokázal si vychovat mezi svými sedmi dětmi důstojného nástupce, synové doplatili 
na frustraci z autoritativního otce, dcery byly vychovávány ve stylu napodobujícím aristokracii. 
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lokalizovaný jen na továrnu byl v roce 1911. Do poloviny devadesátých let úspěšně 

rostoucí podnik začal mít finanční problémy, které byly v roce 1900 vyřešeny prodejem 

závodu v Žilině (jehož výstavby byla jednou z příčin bankrotu), v Brně a okolí a 

následným bankrotem, na kterém dokázal Karel Löw (syn Adolfa Löwa) vydělat30…. 

 

   Textilka překonala finanční problémy v krizovém období před první světovou válkou 

a to i díky stupňujícímu se napětí na Balkáně, kde se střetli zájmy Rakousko-Uherska 

s dalšími velmocemi. Textilní továrna v Malém Beranově se dočkala i nové přestavby 

v roce 1911, viz. Příloha č. 5. Nový skandál pro firmu Adolf Löw a syn propukl v roce 

1912, když v brněnských erárních skladech plísně sežraly sukna výhradně od fy Löw a 

syn.31 Velitel intendantního skladu se  zastřelil, firma Löw měla být vyškrtnuta 

z armádních dodavatelů. Jako na zavolanou přišla v témže roce akce v Bosně a 

Hercegovině a další vzestup napětí na Balkáně. A asi i nějaký ten bakšiš přinutil c.k. 

Generální štáb zapomenout na drobné rozmíšky s dodavateli. 

 

   Elektrifikace továrny pokračovala. Nový komín pro tepelnou elektrárnu byl stavěn 

v letech 1909 – 1914. Tepelná elektrárna s výkonnou turbínou byla však spuštěna až po 

válce v roce 1918. Zásobovala proudem továrnu a přilehlou část obcí Malý Beranov, 

Helenín (jen továrnu a přilehlé byty), Henčov a částečně i Jihlavu. Příjem za elektrickou 

energii postupně rostl a v době krize byl jediným stabilním příjmem společnosti. Po 

vypuknutí první světové války zavedl Karel Löw v továrnách tvrdý režim. Löwovy 

podniky v Malém Beranově, Heleníně a Krahulčí32 kryly 18% armádní textilní spotřeby. 

Pracovalo se na dvě dvánáctihodinové směny, a to i v neděli dopoledne. V továrnách 

byly zřízeny nouzové noclehárny. Komu se to nelíbilo, mohl odejít na frontu. Do 

továrny tehdy docházeli lidé ze vzdálenosti až 15 km. Počet dělníků a zaměstnanců se 

dost měnil. Zpočátku mírně rostl z 1315 dělníků a 87 úředníků na 1439 + 88. Maximum 

v obou továrnách dohromady je odhadováno v létě  roku 1915 mezi 1500 – 2000 

osobami. 33 Ke konci války klesl počet dělníků pod 700, nebyly suroviny. 

 

                                                 
30Údajně proplatil jen 25% pohledávek. Podle ústní tradice stodoly na jeho statcích byly v době zjišťování 
konkurzní podstaty plné hotového zboří až po střechy. Jenže zemědělské dvory nebyly součástí textilního 
impéria, takže tam nikdo nic nehledal. Pramen je to ovšem nespolehlivý, ničím podložený. 
31 Vojenské sukno šidil Karel Löw na váze pomocí přehnané vlhkosti. 
32 Závod byl zakoupen v roce 1912. 
33 Údaje o počtech zaměstnanců a jejich výdělcích v Löwově textilce za Rakousko – Uherska jsou dnes, díky 
devastaci archivů v Heleníně za druhé světové války a při revolučním nadšení po ní, obtížně dohledatelné. 
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na něž bylo napojeno i ústřední topení. Vlastní telefonní vedení bylo rozvedeno po obou 

závodech podniku. 

 

   V osmdesátých letech 19. století byly hlavní produkcí houně pro armádní i taxikářské 

koně (odběratelé byli převážně z Vídně) a vlněné přikrývky všeho druhu. Rozšiřována 

byla výroba tehdy módního oboustranně potištěného zboží, které vypadalo jako barevně 

tkané. V maloberanovské trhárně a třídírně pracovalo okolo 200 žen, staré hadry se 

svážely téměř z celé okolní Evropy. 

   V továrně v Heleníně, která také patřila Löwovi, byl vybudován soukromý poštovní a 

telegrafní úřad, které později převzal stát. Počátkem dvacátého století zahájila firma 

postupnou elektrifikaci továrny ze svých tepelných elektráren. Před první světovou 

válkou byla z Malého Beranova zásobována elektrickou energií zčásti i Jihlava. Nakolik 

to bylo pokrokové řešení ukazuje fakt, že i obce sousedící s Jihlavou byly z veřejné sítě 

elektrifikovány až o třicet let později. Na přelomu století k továrnám patřil také rozsáhlý 

majetek se zemědělským dvorem v Henčově a novými dělnickými koloniemi v Heleníně 

a Novém Stavení v Malém Beranově. 

 

   Löwovy podniky celkem vyráběly v osmdesátých letech ročně například 100 tisíc 

přikrývek, zaměstnávaly okolo 2500 osob a patřily k největším textilkám v Evropě. 

Podle Zd. Jaroše kryly až 32% vojenské potřeby sukna v Rakousko-Uhersku.28 

V komplexu helenínské a maloberanovské továrny bylo zaměstnáváno téměř 1500 osob, 

z toho 1400 dělníků, dva ředitelé a zajímavost – 4 telegrafisté. V době největšího 

rozmachu koncem 19. století v Malém Beranově pracovalo, podle nepotvrzených údajů, 

snad až 1200 lidí. Do továrny za prací docházeli pěšky dělníci ze vzdálenosti větší než 

10 km. Pracovalo se 12 – 14 hodin denně.29 

 

    Maloberanovská továrna několikrát vyhořela. Největší požár, při němž shořela i 

přilehlá část obce až k Friedlům (dům č. 3) byl 20. dubna 1893. Na přiložených 

fotografiích je dobře patrné, jak továrna vypadal krátce před vypuknutím požáru a 

následně po něm, viz. Příloha č.4. Shořelo 21 popisných čísel. Továrna i obec byly poté 

přestavěny. Některé domky sousedící s továrnou již nebyly obnoveny. Další velký požár 

                                                                                                                                                         
byla častým zdrojem požárů. Nahazování a shazování řemenů z řemenic bylo příčinou častých úrazů. Také 
nebylo možné v případě potřeby okamžitě zastavit poháněné stroje. 
28 Hoffmann, František: Z počátků průmyslu a dělnického hnutí na Jihlavsku, Havlíčkův Brod 1955. 
29Podle Fr. Hoffmana se mzdy a ceny pohybovaly v letech 1865 – 1889 na Jihlavsku takto: denní mzda bez 
stravy stoupla z 0,50,zl. Na 0,60, se stravou z 0,30 na 0,35 zl, ceny potravin stouply zhruba o 20 – 30%. 
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Adolf Löw působil hlavně v Brně a okolí, Bedřich Schmal v Heleníně. Po koupi 

maloberanovské textilky vypukly neshody mezi Bedřichem Schmalem a Karlem 

Löwem, který zaváděl nové výrobní postupy a rozděloval výrobu   na špinavé provozy 

(trhárna, třídírna a barevna), ten byl v Malém Beranově a jemnější finalizaci soustředil 

do Helenína, aby na ni mohl denně dohlížet. Tam také usídlil tiskaře sukna, kterého 

dovezl z Francie a umístil specielní vyčesávací stroje, které na hotová sukna vyčesávaly 

a zažehlovaly různé vzory. 

Po pádu na burze v roce 1871, který firma díky novým postupům Karla Löwa překonala 

bez větších obtížích, Bedřich Schmal odešel z firmy a usadil se ve svém domě na 

náměstí v Jihlavě. 

 

   Po odchodu Bedřicha Schmala byl název firmy změněn na Adolf Löw a syn. 

V Heleníně byla po roce 1870 postavena vlastní plynárna (uhelná) pro osvětlení a 

později byly oba závody a vlastní železniční vlečka propojeny koňskou dráhou. 

   V roce 1879 byla zřízena železniční vlečka v Malém Beranově a s továrnou propojena 

mostem.“ Při stavbě železnice byl v druhé polovině 60. let 19. století změněn průběh 

císařské silnice, která do té doby zvolna stoupala od mostu v Hulové k severu po 

spodním okraji dnešní čtvrti rodinných domů v Heleníně a pokračovala podél okraje 

lesa. Od Hulové bylo navršeno nové silniční těleso, dosud patrné jako drobné políčko 

mezi silnicí do Malého Beranova a železnicí, po kterém nová silnice stoupala k jihu. 

Železnici překonávala po masivně vybudovaném klenutém kamenném mostě a 

pokračovala směrem k Helenínu. Most byl zbudován ze žulových kvádrů délky 1,0 – 1,2 

m a výšky 0,4 – 0,6 m. Přestal být používán po přestavbě silnice prvé třídy v polovině 

třicátých let a byl zbourán počátkem osmdesátých let dvacátého století při úpravě 

železnice pro předpokládanou dopravu nadrozměrných nákladů pro další bloky atomové 

elektrárny v Dukovanech. Při přestavbě silnice prvé třídy byla železnice přemostěna ve 

třicátých letech novým, necelých 40 m vzdáleným mostem, který je konstrukčně obdobný 

mostu nad bývalou koňskou dráhou“26. 

   Po mostě vedla od roku 1884 i koňská dráha (Pferdbahn) propojující obě továrny a 

jejich sklady v Hulové. V polovině osmdesátých let byla hnací silou v Malém Beranově 

vodní turbína a parní stroj, který poháněl šestnáctilanové kolo na centrální věži. Lany a 

transmisemi27 se odtud pohon rozváděl po závodě. V továrně byly další čtyři parní kotle, 

                                                 
26 Archiv pana ing.Milana Holuba 
27 transmise – stále se točící osy, procházející i několika budovami, na jejichž řemenice se nahazovaly při 
spouštění strojů kožené řemeny. Zadírajíc se třecí bronzová ložiska transmisí plná kolomaze a prachu z hadrů 
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Hodnota obytných a hospodářských budov jest 8.000 zlatých. Mlýnské stroje složení 

moučné, krupník se 4 stoupami v dobrém stavu a 10 kroků odtud na 6 zděných pilířích 

jest pila. Vše odhadnuto na 1.040 zlatých.“23 

 

   V roce 1836 mlýn i s novou přádelnou koupili Jan a Kateřina Kubíčkovi z Malého 

Beranova. Celkem měli zaplatit 12.700 zlatých. Kubíčkovi nemohli dostát závazkům a 

bratři Hamplovi převzali roku 1838 majetek zpět za 9.000 zlatých. 

   Tři roky na to, 1839 pronajali bratři Hamplové Josefu Zimmerovi z Jihlavy moučný 

mlýn s pozemky až do roku 1844 za roční nájemné 435 zlatých, dále přádelnu na deset 

let za roční nájemné 310 zlatých. Rok před uplynutím nájemní smlouvy koupili vše 

Ondřej Schmidt a Matěj Noerbel, velkoobchodníci v Miláně za 11.000 zlatých. Firma 

Schmidt et Noerbel v Miláně byla roku 1850 změněna ve firmu Noerbel et Hoffmann se 

sídlem v Miláně a v Basileji. Podoba tehdejší továrny je dobře poznat z výřezu 

dopisního papíru, viz. Příloha č. 2. 

   V roce 1851 Došlo k vyvázání z poddanství za 1.251 zlatých a 28 krejcarů a o tři roky 

později byl přenesen zaknihovaný majetek na firmu Hoffmann Gönner et comp. 

   Podle Václava Kittlera byli majiteli nemovitosti v  roce 1863 Adolf Löw a Bedřich 

Schmal.24 

   Velkou kuriozitou a zajímavostí bylo, že sám císař František Josef I. navštívil 7. 

listopadu 1866 na svou dobu moderní a vzorný podnik v Malém Beranově. 

Adolf Löw25 (1824 – 1883) a Bedřich Schmal (1824 – 1892) koupili nemovitost za 

60.000 zlatých až v roce 1870. Hvězda maloberanovské textilky začala strmě stoupat. 

Podoba továrny z tohoto období se dochovala i v idealizované podobě. Skutečnost byla 

trochu jiná, jak je poznat na přiloženém výřezu z pohlednice, viz. Příloha č. 3. 

   Již v roce 1860 koupili oba společníci továrnu na sukno v Heleníně, nově postavenou 

v roce 1856 a zahájili v ní provoz. Za deset let přikoupili tedy továrnu v Malém 

Beranově a spojili je v jediný podnik. Po roce 1870 majitelé koupili či postavili další 

závody – výrobu plstí v Obřanech a Zábrdovicích u Brna, další tkalcovny v Dědicích a 

Velké Bíteši. 

 

                                                 
23  Kittler, Václav: Paměti starobylé osady Malého Beranova, Kronika obce Velký Beranov. 
24  Ve skutečnosti však skupovali pouze pozemky – louky na beranovských katastrech, zvláště v okolí 
textilky a mlýnů. 
25  Adolf Löw již vlastně Židem nebyl, nechal se pokřtít ještě před tím, než textilku koupil. Podle židovské 
tradice, ale Židem po matce zůstal. 
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obilí dovézt desátek do panské stodoly, Také všechen popel dodávat do panské 

louhovny – dostane zaplaceno 8 krejcarů za strych popela.21 

   V roce 1796 se mlynář Leopold Frühauf  smluvil s vrchností, že místo řezání zdarma 

pro vrchnost tří kop klád bude platit 16 zlatých „činže“ ročně. Dodatečně bylo uloženo, 

aby od roku 1803 řezal přednostně 40 klád ročně za 5 krejcarů za kus. A od roku 1812 

se mlynář zavázal na vlastní náklad udržovat mlýnskou strouhu v dobrém stavu. Dlouho 

se ovšem rodina Frühaufů z mlýna netěšila, v roce 1829 byli Leopold a Františka 

Frühaufori nuceni mlýn pro velkou zadluženost prodat. Kupci se našli v nedaleké 

Jihlavě, soukeničtí mistři a měštané bratři Hamplové. 

 

  Noví majitelé požádali o povolení stavby přádelny vlny vedle mlýna a zřízení vodního 

pohonu pro tuto přádelnu. Stavba z cihel a kamení byla po místním šetření povolena a 

„činže“ stanovena na 10 zlatých ročně. Veškeré státní daně z přádelny platili majitelé, 

vrchnost měla přednostní právo nájmu nebo koupě.22 

   A v roce 1832 byl při soudním odhadu majetku bratrů Hamplových sepsán odhadní 

protokol a zaknihován jako evidence majetku: 

„Mlýn k jižní straně 10 sáhů délky, 5 sáhů a tři střevíce šířky s dřevěnými dveřmi. 

Z mlýna se vejde do světnice s dřevěnou podlahou a stropem, hliněnými kamny a 

železným kamnovcem, třemi okny.Vedle jest světnice klenutá, s dřevěnou podlahou a 

jedním oknem, plocha obou je 12 a půl sáhu. Vpravo ze světnice se vejde do kuchyně 

klenuté, 1 a půl sáhu dlouhé a široké. V prvním poschodí jest světnice s dřevěnou 

podlahou a stropem, čtyřmi okny a obyčejnými kamny, měří 12 a půl sáhu plochy. K ní 

patří klenutá kuchyně 1 a půl sáhu dlouhá a široká. 

Mlýnice s dřevěnou podlahou a stropem měří 30 sáhů plošných. Vpravo naproti k severu 

jest chlév s dřevěným stropem a měří 25 sáhů plochy. K tomu se pojí kůlna na nářadí na 

zděných pilířích, s dřevěným stropem, nahoře seník, měří 35 sáhů plochy. Vedle ní 

k východu jest stodola s mlatem a dvěma párník, na zděných pilířích, plochy 40 sáhů. 

Naproti ní jest z kamene klenutý strop o dvou odděleních, plochy 9 sáhů, Hned vedle je 

nově vystavěny klenutý sklep o ploše 18 sáhů. Dále vpravo jest sklep na mléko, z kamene 

klenutý a krytý. 

Napravo od mlýna jest nová velká zděná budova přádelny na vlnu, 9 sáhů široká, 10 a 

půl sáhu dlouhá, na tři etáže a cihlami krytá. Střechy všech budov jsou v dobrém stavu.  

                                                 
21Podle A. Bobka i Zd. Jaroše již v tomto roce byla vybudována hrabětem Palmem přádelna vlny, kterou měl 
pronajatou Jan Frühauf – první manufaktura na Jihlavsku. Václav Kittler se o ní nezmiňuje. 
22Podle A. Bobka i Zd. Jaroše se jednalo o přestavbu a modernizace přádelny. 
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Škola byla v roce 1919 změněna na českou se třemi třídami českými (měla 142 dětí) a 

dvěma třídami německými (36 žáků hlavně z Beranova). Pro nedostatek žáků byly 

německé třídy přemístěny v roce 1924 do domu č. 31. Prvním českým ředitelem byl 

Josef Široký. 

 

   Do obecné školy (první až pátý ročník) chodily děti z Malého Beranova před druhou 

světovou válkou do Helenína. Pokračovali poté v měšťance ve Velkém Beranově. 

Odborné školy byly v nedaleké Jihlavě. V Heleníně byla v posledních letech před 

válkou i mateřská škola, do které chodily (doslova, pěšinou do štoly sv. Jiří přes pole) i 

děti z malého Beranova. Za války byla v přísálí Spolkového domu („Konzumu“) česká 

školka, neboť školka, stejně jako obecná škola v Heleníně se stala opět německou. Škola 

ve Velkém Beranově zůstala českou. 

 

5.2. Textilní továrna 

Palmův objekt č. 6 – mlýn s přidruženou přádelnou 

   Nejdůležitějším a pravděpodobně i nejstarším objektem byl mlýn s přidruženou 

přádelnou. Mlýn stál v místě dnešní textilky poblíž jezu na levém břehu řeky Jihlavy. 

Přádelna navazovala na mlýn na opačné straně náhonu napříč údolní nivou, směrem 

k severovýchodu. Mlýn s přádelnou měl číslo 6 a toto číslo nese beranovská textilka 

dodnes.  

   Moučný mlýn zvaný „Mostecký mlýn“ je podle Václava Kittlera velmi starého 

založení a vždy patřil ke dvoru Beranov. 20Pravděpodobně byl založen současně se 

dvorem Beranov. Doklady však chybí. Panský mlýn se připomíná v listině z roku 1518 – 

měl tři moučná složení, krupník, pilu, lisovnu oleje. Byl vždy v nájmu. Jméno nájemce 

se neuvádí, je vždy uváděn jako samota. První nesporná zmínka o mlýnu „U mostu“ je 

z roku 1623 v protokolu oceňujícím zkonfiskované panství Krištofa z Řečice. Mlýn měl 

tři kola moučná, čtyři stoupy na kroupy a pilu na řezání klád. V inventáři statku Beranov 

k roku 1708 je zapsáno, že mlýn má tři moučné chody, čtyři stoupy na kroupy, lisovnu 

oleje a pilu na řezání klád. V roce 1750 platil mlynář 170 zlatých „činže“ ročně.  

 

   V roce 1774  mlynář Jan Frühauf zakoupil mlýn a držel k němu pole a louky, celkem 

platil 182 zlatých „činže“ a na masný krejcar 2 zlaté. Dále byl povinen ze všech druhů 

                                                 
20 Kittler, Václav: Paměti starobylé osady Malého Beranova. Kronika obce Velký Beranov. 
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vinopalny, kořalny, koželužny, pohostinství a nebo v Malém Beranově  oblíbené 

řeznictví. V dějinách maloberanovské textilky se objevují jména Židů, kteří nejspíš byli 

dělníky u pana Löwa. Jsou to třeba Inwaldovi, o kterých se zmíním později. 

 

  Osada Malý Beranov zůstala po první světové válce součástí obce Velký Beranov. 

Byla velkoberanovskými sedláky přehlížena a doslova vykořisťována. Textilní továrna 

byla totiž plátcem značné obecní daně, tu však velkoberanovští radní nepoužívali ku 

prospěchu Malého Beranova. Veškeré větší investice v obci, zvláště mosty, silnice 

k továrně a cesty pro pěší, které propojovaly osadu s okolím a sloužily dělníkům 

chodícím do práce, udržovala továrna na své náklady, zčásti jako součást obecní daně.  

   Po 15. březnu 1939 se většina německých rodin a část českých úředníků přihlásila 

k říšskému občanství.16 Mladší muži z těchto rodin skončili u Stalingradu, či jinde na 

frontách. Židovské rodiny (Kateřina a Leopold Adlerovi a rodina Friedlova) se stali 

oběťmi holokaustu. Z koncentračního tábora se vrátil jen Bedřich Braun, vnuk Samuela 

Friedla z domu č. 3. Z Friedlovy rodiny přežila i Braunova teta Sára. Dějiny textilní 

továrny v Malém Beranově jsou samostatnou kapitolou. 

 

5.1. Kam do školy z Malého Beranova 

   Od roku 1776, kdy byla zřízena dvoutřídní škola ve Velkém Beranově17, až do roku 

1826, chodily děti z Malého Beranova (osada u Mostu) tam. Poté žádali občané o 

„přiškolení“ do Kosova18 (tam učil František Kötner, vyučovací jazyk byl německý). 

Krajský úřad v Jihlavě jim vyhověl, ale beranovskému učiteli Lazaru Wernerovi museli 

osadníci platit odškodné ročně 8 zlatých až do konce jeho života. Smlouvu podepsalo 

všech 17 osadníků od Mostu19. Od kdy začala ději znovu chodit do školy ve Velkém 

Beranově se mi nepodařilo zjistit. Pravděpodobně změna souvisela se změnou 

národnostního složení v osadě. Ve Velkém Beranově se totiž učilo česky. 

 

   Obecná škola s německým vyučovacím jazykem byla postavena v Heleníně v roce 

1887. Chodily do ní i děti z Malého Beranova, Henčova a Handlových Dvorů. Škola 

byla zpočátku dvoutřídní, správcem byl Jan Kružík a učitelem Jan Pekárek z Luk nad 

Jihlavou. Ten byl také posledním správcem německé školy za první světové války. 

                                                 
16V roce 1940 měl Malý Beranov 581 obyvatel, z toho 37 Němců s říšským občanstvím 
17 O škole ve Velkém Beranově se podrobněji zmíním v kapitole Velký Beranov 
18 Vesnice blíže k Jihlavě 
19 Jména bohužel v kronice Václava Kittlera nejsou. 
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střediskem panství14. Na této cestě byl prvý beranovský brod. Zde se vodou také 

objížděla do řeky sahající skála (bradlo). Za vysokého stavu vody bylo nutno objíždět 

toto místo vzhůru podél západní větve Bradelského potoka směrem k „Pouštím“ a nad 

údolím řeky, odsud zčásti viditelnou polní cestou. 

 

   V roce 1744 koupil beranovský dvůr i s přilehlými osadami hrabě Palm, který měl 

středisko svých okolních majetků zprvu ve Stříteži, později ve Štokách a poté 

v Dřevěných Mlýnech. Palmové budovali na svých majetcích různé provozní objekty, 

které pronajímali. V posledním čtvrtletí 18. století trpěli finanční nouzí a tyto objekty 

prodávali, posléze i s pozemky. Jako výraz poddanství byli noví majitelé povinni i 

robotou, po jejím zrušení, platit jen poplatky, které Václav Kittler ve své kronice 

překládá jako „činži“15. Majetkové poměry poddaných zapsané v knihách tohoto panství 

zpracoval v prvé polovině 20. století Václav Kittler a vytvořil z nich v roce 1966 jeden 

díl velkoberanovské obecní kroniky. 

 

   Osada U Mostu měla, podle záznamů v dominikálních (vrchnostenských) knihách 

v posledních desetiletích 18. století celkem sedm objektů, které tvořily účetní a daňové 

jednotky.  

Z přiložené mapky je dobře znát, jak vypadal Malý Beranov i co se týče materiálu, 

z kterého domy byly postavěny. Viz. Příloha č.1. 

 

   Na začátku první světové války bylo v osadě 38 obytných domů, nejvyšší popisné 

číslo bylo 45. Je zajímavé, že domy, které byly stavěny v poslední čtvrtině 19. století 

byly budovány jako domy patrové, zřejmě nájemní s více malými místnostmi 

přístupnými z centrální chodby a sociálním příslušenstvím ve dvorcích. Obdobně byly 

ve stejné době vybaveny i tři tovární domy v Novém Stavení. Na malou osadu, jakou 

Malý Beranov byl a je, měl poměrně rozsáhlou výstavbu domů na způsob dělnických 

kolonií té doby. Souviselo to zřejmě s vysokým počtem zaměstnanců v místní textilní 

továrně. Rodina Löwova zaměstnávala dělníky i ze vzdálenějšího okolí a ty bylo potřeba 

někde ubytovat. Zaměstnáváni byli dělníci jak židovského, tak katolického vyznání. 

Vyznání a národnost v tomto případě nehrála roli. Nebylo moc časté, aby se Žid nechal 

zaměstnat. Spíše se věnovali samostatně výdělečné činnosti, ať už to bylo provozování 

                                                 
14 Do Puklic vedla cesta i přes Kosov, což byla osada patřící k Jihlavě. To ale znamenalo jezdit přes území, 
v němž již platilo jihlavské městské právo se všemi problémy, které pro cestující z toho plynuly. 
15Obvyklý termín tehdy používaný, který přešel i do češtiny byl u nemovitostí pacht, či pachtovné. 
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5. MALÝ BERANOV  

   Název osady Malý Beranov (Klein Beranau) vznikl v prvé polovině 19. století při 

rozdělení beranovského pozemkového katastru. To však neznamená, že starší osídlení 

na březích Jihlavy zde již dříve neexistovalo. Podél řeky Jihlavy, na jejím levém břehu 

po staletí vedla cesta od Třebíče (třebíčského kláštera) k městu Jihlavě. Podél této cesty 

byla na řece řada mlýnů, hornických úpraven – puchýren, hamrů, pil, papíren a dalších 

zařízení využívajících vodní sílu. Říční jezy i zbytky hrází rybníčků a náhonů na 

drobných přítocích jsou stálou připomínkou aktivit předků. Další starobylá cesta 

směřující od východu do Jihlavy v místě dnešního Malého Beranova zprvu brodila a 

později i překračovala řeku po mostě. Křižovatka obou cest byla v místě dnešní návsi, u 

níž také byl postaven (možná obnoven koncem 17. století) most. Osada nesla jméno 

Beranauer Brück, nebo také U mostu. Malý Beranov byl pravděpodobně vítanou 

zastávkou pro obchodníky a další pocestné před návštěvou Jihlavy. Cesta po levém 

břehu k Jánskému Vršku také umožňovala minout Jihlavu, neboť nemuselo být vždy 

výhodné dostat se pod pravomoc jejího městského práva. Toho často využívali i židovští 

obchodníci, zvlášť v obdobích, kdy jim byl zakázán vstup do královského města Jihlavy. 

Bohužel Malý Beranov byl také na ráně při jakékoliv válečné události, při které se 

vojska přesunovala okolím Jihlavy mezi Čechy a Moravou. 

 

   Dnešní Malý Beranov byl od 18. století tvořen mlýnem, přádelnou a osídlením v okolí 

dnešní návsi, osídlením spojeném se službami poskytovanými formanům jedoucím do 

Jihlavy, či Jihlavu úmyslně vynechávajícím. V té době zde již více jak 150 let stál 

klenutý kamenný most, po kterém nesla osada svůj název.13 

   V oněch dobách býval kolem návsi nejen hostinec a kořalna, ale i stáje pro přípřeže do 

prudkého stoupání cesty a stodoly se zásobami pro projíždějící formany. Konec 

staletému výnosnému podnikání na návsi učinila Marie Terezie v druhé polovině 18. 

století výstavbou císařských silnic. Nová silnice Velké Meziříčí – Jihlava překonávala 

řeku Jihlavu po novém mostě dostavěném v roce 1783 a byla vybudována údolím 

potoka od dnešních Nových Domů k Hulové, s jednodušším přístupem k dalšímu 

tradičnímu beranovskému přechodu řeky. 

 

   V době před třicetiletou válkou Beranov (Beranovský dvůr s tvrzí a osadami) náležel 

k Puklickému panství a cesta podél řeky do Petrovic byla přirozenou spojnicí se 

                                                 
13 OÚ Malý Beranov, Kronika obce Malý Beranov. 
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zákonů na závadu, zejména pokud jde o přístup do veřejné služby, k úřadům a 

hodnostem, anebo pokud jde o vykonávání jakékoli živnosti nebo povolání.“11 

Židovské spolky a politické organizace se svými tiskovými orgány pracovaly v naprosté 

svobodě a jejich činnost ukončila až nacistická okupace roku 1939. V Československé 

republice byla založena i Židovská strana, která ve volbách roku 1929 a 1935 získala 

dvě poslanecká křesla v Národním shromáždění. V období první republiky pokračovalo 

ale i sionistické hnutí. V letech 1921, 1923 a 1933 se v Československu konaly 

mezinárodní kongresy.12 

 

K rozkvětu umění a kultury v mladičké republice přispěli nemalou měrou i mnozí 

židovští umělci. V jejich dílech se úzce pojí židovství s českou kulturní tradicí. 

K předním spisovatelům píšícím česky patřili Karel Poláček (1892 – 1945), František 

Langer (1888 – 1965), Jiří Langer (1894 – 1943). K českým židovských básníkům a 

spisovatelům patřili Richard Werner (1884 – 1937), Egon Hostovský (1908 – 1973) a 

talentovaný tragicky zahynuvší Jiří Orten (1919 – 1941). Významným přínosem pro 

literární vědu a překladatelskou činnost se stal odkaz Otokara Fischera (1883 – 1938) a 

Pavla Eisnera (1889 – 1959). Z německy psané literatury vzniklé v Československé 

republice je nesporně nejzávažnější tvorba tzv. pražského kruhu v čele s Franzem 

Kafkou (1883 – 1924) a Maxem Brodem (1884 – 1968). Světoznámé je jméno 

žurnalisty Egona Erwina Kische (1885 – 1948). Židovští autoři a interpreti se podíleli i 

na rozvoji hudby, jako například Gustav Mahler (1860 – 1911), Hans Krása (1899 – 

1944). Z oblasti divadla a filmu to byl Hugo Haas (1901 – 1968). Všichni tito tvůrci 

stejně jako někteří představitelé vědy, rodáci z Čech či Moravy, význačně obohatili 

celou světovou kulturu. 

 

Když se v Německu dostali roku 1933 k moci nacisté, stalo se demokratické 

Československo útočištěm židovských emigrantů, mezi nimi významných osobností 

vědy a kultury. Po připojení Rakouska k Německu přijala ČSR četné židovské 

emigranty i z této země. Nacistický režim osočoval československý stát také pro tuto 

solidární politiku a po okupaci českých zemí se holedbal zničením Židům „zaslíbené 

země“ uprostřed Evropy. Protižidovská nenávist nacismu pak také na území Čech a 

Moravy způsobila nesmírné ztráty na lidských životech a zcela rozvrátila život všech 

židovských obcí . 
                                                 
11 Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé?  Národní identita Židů v Čechách 1918 – 1938, str.33, Praha 2005. 
12 Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Židovské muzeum Praha. Praha 2004. 
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4.3.2 Židovská vzdělanost, židovské kroužky a spolky 

   Vedle židovského emancipačního směru se dále rozvíjelo talmudické vzdělání 

udržované tradičními náboženskými představiteli. Kromě úcty k tradičnímu 

náboženskému odkazu posilovaly činnost těchto osobností obavy, že důsledky 

josefínských reforem povedou k odvratu mladé židovské generace od judaismu. Zvlášť 

velké nebezpečí spatřovali v reformě židovské bohoslužby, která byla v českých zemích 

zavedena ve 30. letech 19. století.Znamenala i zavedení němčiny jako bohoslužebného 

jazyka vedle hebrejštiny (němčiny se používalo především při kázáních a modlitbách za 

panovníka a zemi). 

Zájem o češtinu, českou kulturu a dějiny se projevil teprve ve 40. letech 19. století 

v okruhu mladých židovských intelektuálů, hlavně spisovatelů. Tvorba židovských 

autorů v češtině se začala rozvíjet teprve ve druhé polovině 19. století. 

   Jako první byl v roce 1892 založen nacionalistický studentský spolek Makkaba, který 

o čtyři roky později získal název Věrčin der jüdischen Hochschüler in Prag  (Spolek pro 

židovské vysoké školství v Praze). Od roku 1899 dostal ještě dodatek Bar Kochba. Jeho 

členy byli například filozofové Hugo Bergmann a Martin Buber. 

Český asimilační židovský proud založil Akademický spolek Kapper. Vznikl v roce 

1867, kdy nesl ještě název: spolek českých akademiků – Židů. O jeho založení se 

zasloužili pražští univerzitní studenti. Na spolek Kapper byl přejmenován v roce 1919. 

Vydával například Kalendář česko – židovský. 

V roce 1883 vznikl spolek Or Tomd (Věčné světlo). S českou jazykovou asimilací 

souviselo od 80. let 19. století i prosazování češtiny do reformované židovské 

bohoslužby. Díky přistěhovalectví z česky mluvícího venkova byla tato myšlenka 

posílena. A o šíření židovské bohoslužby v češtině se snažil právě spolek Or Tomd. 

 

4.4. Židé v Československé republice 

   Období první Československé republiky znamenalo pro její židovské občany 

všestranný rozvoj života společenského i kulturního jak v okruhu německo-židovského, 

tak společenství česko-židovském. Československá republika uznávala židovskou 

národnost. Z ústavy z roku 1920: „Všichni státní občané republiky Československé jsou 

si před zákonem plně rovni a požívají stejných práv občanských a politických nehledíc 

k tomu, jaké jsou rasy, jazyka nebo náboženství. Rozdíl v náboženství, víře, vyznání a 

jazyku není žádnému státnímu občanu republiky Československé v mezích všeobecných 
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Židy přimlouvala, protože se bála zvýšení zemských berní. Odchod Židů by je finančně 

velmi oslabil. Marie Terezie tedy povolila podmínečný návrat Židů, ovšem po zaplacení 

tzv. toleranční daně. 

 

4.3.1 Osvícenský absolutismus  

  K zásadní změně ve vývoji židovských obcí v Čechách a na Moravě došlo pod vlivem 

osvícenství, za vlády Josefa II.. Reformy, které zahájil, znamenaly počátek obratu ve 

společenském postavení Židů a otevřely cestu k jejich postupnému zrovnoprávnění – 

emancipaci. Byla zrušena povinnost nosit židovské znamení (žluté označení na oděvu), 

Židé mohli navštěvovat všechny školy, včetně univerzit, mohli dosáhnout akademické 

hodnosti (výjimku tvořila teologie), a také mohli vykonávat dříve zakázaná zaměstnání. 

Židům se tak otevřely nové možnosti v podnikání, v průmyslu a zemědělství, přestože 

stále ještě nesměli kupovat a vlastnit půdu. Plný přístup k těmto oborům Židům přineslo 

až občanské zrovnoprávnění v 19. století. Největší význam tolerančního patentu z roku 

1871 byl v oblasti vzdělání. Židovské obce, které doposud zřizovaly pouze školy 

náboženské, měly nyní povinnost zakládat i školy tzv. normální, kde se učily i světské 

předměty, jako byla matematika, zeměpis, etika, či němčina. Josefínské reformy totiž 

uzákonily jednotné, státem řízené školství.10 V místech s malým počtem židovských 

obyvatel bylo možno posílat děti do školy křesťanské, jak tomu bylo i v případě Malého 

a Velkého Beranova. 

Tolerančním patentem se zlepšilo sociální postavení Židů v rámci celé společnosti. Na 

druhou stranu se ale také narušily tradiční vazby uvnitř židovských obcí. A protože byla 

němčina povinným vyučovacím i úředním jazyk, docházelo mezi židovských 

obyvatelstvem k silné germanizaci (poněmčování).A to bylo právě  součástí habsburské 

politiky, stejně jako předpis z roku 1787, podle něhož Židé museli přijmout 

k dosavadním hebrejských jménům nová osobní jména a německá příjmení. Toto vše 

vedlo k rychlé asimilaci Židů k němčině. 

Josefínské reformy shrnul Židovský systemální patent z roku 1797, který tvořil základ 

právního postavení Židů až do roku 1848, kdy rakouští Židé získali občanskou 

rovnoprávnost. Teprve tehdy byl zrušen familiantský zákon, zvláštní židovská daň a 

další omezení. 

 

                                                 
10 Efraim, K. Sidon: Josefínské reformy a asimilace. In:Židé v novodobých dějinách. Univerzita Karlova. Praha 
1997. 
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4.2.3 Židé během třicetileté války 

   Během třicetileté války došlo k narušení městské i zemědělské výroby, omezení 

vnitřního trhu a přerušení nebo podstatnému omezení mezinárodního obchodu. Židé 

museli, jako „služebníci komory“ odevzdávat vyšší částky zvláště na odvodech. Židé 

byli ohrožováni i existenčně, a to jak nepřátelským vojskem, taky útoky městské 

chudiny. V Praze taková situace nastala roku 1611 při vpádu Pasovských, kdy Pražané 

považovali Židy za spojence nepřátel. Během třicetileté války habsburský stát vedl vůči 

Židům dvojakou politiku. Na jedné straně jim ve vlastním zájmu zaručoval některé 

výsady, na straně druhé Židy podrobil nejrůznějším omezujícím opatřením. V období 

protireformace to v duchovní oblasti byla povinná účast Židů na jezuitských kázáních, 

cenzura i časté konfiskace hebrejských knih. Židé se po skončení války významně 

podíleli na obnově válkou zpustošené země. Přesto byla proti nim nasměrována nová 

restrikční opatření. V tomto období se zvyšoval počet Židů v českých zemích a to hlavně 

kvůli vlně přistěhovalectví z Polska, Uher a Vídně. Císař Ferdinand II. potvrdil sice 

dřívější protižidovská privilegia, ale zemský sněm je dva roky poté (1650) zrušil. Židé 

měli také  opustit místa, která neobývali před rokem 1618. Politiku státních úřadů 

můžeme nazývat „úředním antisemitismem“. Redukční komise, která vznikla právě 

v rámci této antisemitistické politiky, měla za úkol na základě soupisu židovských 

obyvatel Prahy navrhnout snížení jejich počtu. K vyhnání Židů již ale nedošlo, protože 

přišla velká morová epidemie v letech 1680 – 1681 a zanedlouho (1689) následoval 

velký požár. Při epidemii zemřela téměř třetina obyvatel ghetta a požár zničil skoro 

všechny jeho domy. 

 

4.3 Židé v českých zemích v 18. – 20. století 

   Karel VI. v roce 1726 vydal tzv. familiantský zákon, podle něhož měl být zachován 

počet židovských rodin. Opatření to bylo dost nehumánní, protože nakazovalo, že oženit 

se mohl pouze nejstarší syn, ostatní museli zůstat svobodní a nebo odejít ze země. Stejně 

jako familiantský zákon, tak i tzv. translokační reskript (přesidlovací nařízení), měl 

omezit život Židů. Měli být izolováni od křesťanského obyvatelstva. Reskript nařizoval, 

že Židé mají být soustředěni do uzavřených čtvrtí v předepsané vzdálenosti od kostelů i 

míst konání náboženských slavností. Největší pohromou pro židovské obyvatelstvo 

českých zemí však znamenalo vypovězení v letech 1744 – 1748, k němuž došlo na 

počátku vlády Marie Terezie, během válek o rakouské dědictví. Židé byli obviňování 

z podpory nepřátelského Pruska a nařčeni, že se dopouštějí špionáže. Česká šlechta se za 
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   Vůdčí postavení mezi židovskými obcemi měla pražská židovská obec. Byla 

nejpočetnější, hospodářsky nejrozvinutější a organizačně nejpevnější. Praha byla také 

hlavní středisko židovské kultury u nás. Malé venkovské komunity stály pod 

svrchovaných vedením pražské obce až do druhé poloviny 17. století, kdy se v Čechách 

vytvořila samostatná organizace venkovského židovstva s vlastní reprezentací a 

úřednictvem. 

Na Moravě se obdobná zemská organizace židovských obcí vytvořila již v průběhu 16. 

století. Moravské obce byly více samostatné a proto si nevytvořily jedno stálé 

organizační a administrativní centrum. Funkci duchovního centra plnil na Moravě 

Mikulov. 

 

4.2.2 Renesance židovských dějin 

   Největší rozkvět pražskému centru přineslo období vlády Rudolfa II. Praha se stala 

sídelním městem císařského dvora a jedním z hlavních kulturních center Evropy. A to 

byl celkový kulturní a hospodářský rozkvět i pro židovské ghetto. Větší tolerance 

panovníka umožnila volnější kontakt s představiteli renesanční vědy a kultury. 

Duchovní obzor židovských učenců ovlivnila například možnost setkání s Tycho de 

Brahem či Johanesem Keplerem.Nesporně největší postavou tohoto období byl Nehudá 

Liwa ben Becalel, známý jako rabi Löw. Do období renesance spadá též rozvoj 

židovského knihtisku. 

Hospodářský rozmach renesančního ghetta se navenek projevil zejména rozsáhlou 

stavební činností Mordechaje Maisela. V této době vznikají renesanční budovy pražské 

renesanční radnice a  Vysoké synagogy. Maisel dal také vydláždit veřejná prostranství 

v ghettu a nechal postavit rituální lázeň, školu a špitál. Následně otevřel soukromou 

synagogu, která dnes nese jeho jméno. Příznivý postoj císaře Rudolfa II. vůči pražským 

Židům byl odměnou za jejich finanční pomoc pro vedení války proti Turkům. Císař 

rovněž potvrdil dřívější židovská privilegia a ujistil Židy, že nebudou vypovídání 

z Prahy ani ze země. Židé mohli obchodovat v rámci celého království, věnovat se dříve 

zakázané řemeslné výrobě a také se novým řemeslům učit. Mohli se usazoval v celém 

království a už nikdy neměli být z jeho půdy vyhnáni. 
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Působili jak v povolených odvětvích řemesel, tak jako nájemci panských průmyslových 

podniků: například mlýnů, vinopalen, koželužen (a to je právě případ osídlení Malého a 

Velkého Beranova na Jihlavsku). 

 

4.2.1 Židovské obce 

   Na Moravě měli Židé výhodnější postavení než Židé v Čechách. Působili téměř ve 

všech oblastech hospodářství. Po vypovězení z královských měst se moravští Židé 

uchylovali na panských statcích. Pobyt na vesnicích měli, až na výjimky, zakázán. 

Výsledkem byl vznik poměrně velkých  židovských obcí v řadě poddanských měst. 

V Čechách vznikaly rozptýlené venkovské komunity. Podle platných protižidovských 

nařízení se u větších obcí dodržovalo fyzické oddělení židovské ulice nebo čtvrti od 

ostatních částí města – uzavřená ghetta. 

   Židovská obec byla samostatná. Vnitřní samostatnost správy si židovské obce 

v českých zemích i v jiných oblastech diaspory uchovaly z doby, kdy měly postavení 

svobodných osad. Každá obec tvořila náboženskou a zároveň administrativní jednotku, 

která se řídila přijatými stanovami, v níž působila jak duchovní, tak světská složka 

správy. Duchovní hlavou obce byl vždy rabín. Byl především učitelem, rádcem, 

autoritou v oblasti náboženského práva. Svou činnost vykonával za plat. V čele světské 

správy byla volená rada starších. Členy byly zpravidla zástupci privilegovaných 

patricijských rodin. A co bylo jejich úkolem? Rozdělování a vybírání daní. A to bylo 

často příčinou sporu v představenstvu. Členové obecní rady starší se po určitých 

časových obdobích střídali ve funkci předsedy – primase. Primas byl volen na jeden rok. 

Měl často i důležité poslání mluvčího při jednáních židovské obce s městskou radou a se 

státními úřady. Členství v radě starších bylo čestnou funkcí.9 

Asi od 16. století se ze společenské struktury středoevropských ghett začala vydělovat 

úzká vrstva osobně zvýhodněných jednotlivců, tzv. dvorních Židů – královských a 

císařských dvorních dodavatelů, finančníků a obchodních prostředníků. Funkci primase 

zastával právě jeden z nich. Mezi nejznámější patřil například finančník Rudolfa II. 

Mordechaj Maisel. 

Sociální instituce hrály v životě židovských obcí významnou roli. Snad nejváženější 

z nich byla pohřební bratrstva. Ta se starala nejen o umírající, pohřby, židovské 

hřbitovy, ale byla to i dobročinná instituce. 

                                                 
9 Židé v Čechách. Židovské muzeum Praha. Praha 2007. 
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jim žádný v svěcení svátků překážky nečinil, k pracím, robotám jich nenutil, hřbitovů 

jejich nepustošil, neubíral, těl mrtvých nevykopával, aniž jim vytýkal, že by při 

bohoslužbách lidské krve užívali.“8Židé měli zaručenou panovníkovu ochranu ve věcech 

náboženské svobody, bezpečnosti osob i institucí za pravidelné odvody obnosů do 

královské pokladny. Poškození židovského majetku se rovnalo poškození majetku 

panovníka, a proto za takové činy stejně jako za fyzické napadení, zranění či zabití Žida 

nebo únos židovského dítěte byly stanoveny přísné tresty. Privilegium Přemysla Otakara 

II. se stalo základní normou pro postavení Židů v Čechách a na Moravě, které s různými 

obměnami potvrzovali i další čeští králové. Nebylo také výjimkou, že panovníci svůj 

židovský regál – výsadní právo usazovat na vlastních državách Židy a vybírat od nich 

daně – postupovali šlechtě. 

    V obdobích hospodářských, společenských a politických krizí, kdy byla královská 

moc oslabena, nemohla nebo nechtěla Židy chránit, se proti Židům soustřeďovala 

nespokojenost a agresivita mas. Protižidovské tendence se projevovaly zejména 

v královských městech, kde se Židé jako „služebníci královské komory“ především 

usazovali. Vyhánění Židů dosáhlo masových rozměrů v pohusitské době, kdy se oslabila 

moc krále a naopak posílila moc šlechty a měst. Ti využívali svého vlivu k tomu, aby se 

zbavili židovské konkurence v obchodě, řemeslech i peněžnictví, kterému se v té době 

začali legálně věnovat také křesťané. 

   Střediskem židovské vzdělanosti byl na Moravě Mikulov a v Čechách samozřejmě 

Praha. V talmudických školách zde studovali četní židovští učenci. Židé z českých zemí 

také často studovali v „židovských“ akademiích ve Francii a Německu. 

 

4.2 Židé v českých zemích v 16. – 17. století 

   I na prahu novověku panovníci dál formálně potvrzovali židovská privilegia a snažili 

se, jako například Vladislav II. v 90. letech 15. století, znovu získat kontrolu nad 

židovských regálem. Nebyl ovšem příliš úspěšný. V průběhu 15. a počátkem 16. století 

dosáhly městské rady toho, že Židé byli vypovězení ze všech královských měst Čech 

s výjimkou Prahy a Kolína. Dokonce došlo k dvojímu úplnému vypovězení Židů z Čech, 

a to za vlády Ferdinanda I. a poté za Marie Terezie. Židé ale nikdy úplně neodešli, 

protože vypovídací edikty byly po určité době zrušeny. Tyto události vedly k důležitým 

změnám v židovském osídlení. Židé se usazovali ve venkovských obcích, kde jejich 

schopnosti v obchodu a finančnictví využívala zemědělská a průmyslová šlechta. 

                                                 
8 Židé , dějiny a kultura,Židovské muzeum Praha. Praha 1997, str.36 
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4. ŽIDÉ V ČECHÁCH A NA MORAV Ě 

 

4.1 Židé v českých zemích v 10. – 15.  století 

   Počátky přítomnosti Židů v českém prostředí můžeme najít již v době římské, kdy 

naším územím procházeli židovští obchodníci. První židovské osady vznikaly v 11. – 

13. století na území Prahy, Brna, Litoměřic, Olomouce a nebo také Jihlavy. Židovské 

pospolitosti Čech a Moravy náležely k aškenázskému, tj. středoevropskému a 

východoevropskému kulturnímu okruhu. Židovští kupci procházeli s obchodními 

karavanami. Hovoří o tom písemné doklady již z 10. století. Další zprávy se nacházejí 

například v Kosmově Kronice české. Kromě písemných dokumentů dokládají výskyt 

židovské kultury i dochované nejstarší hmotné památky. Jsou to například náhrobní 

kameny ze zaniklých hřbitovů, nebo synagogy. Nejstarší dochovaná je gotická 

Staronová synagoga v Praze. Její hlavní loď pochází z 70. let 13. století. Židovské 

osídlení v Praze bylo v té době stálé a jazykem jeho příslušníků byla čeština.7 

Židé měli u nás zpočátku statut svobodných lidí, „hostů“, stejně jako Němci či Rómové. 

   Hlavním zaměstnáním Židů byl do poloviny 13. století dálkový obchod. Do země 

dováželi luxusní zboží (orientální látky, víno, koření, výrobky z drahých kovů, zbraně). 

Zkušenosti a obchodní kontakty Židů významně přispívaly k rozvoji místního obchodu, 

a tím k rozvoji měst, v nichž Židé tvořili hospodářsky aktivní část obyvatelstva. Také 

byli vítaným, spolehlivým zdrojem příjmů pro panovníka. A to zejména díky židovské 

dani, která byla platbou za svolení k trvalému usídlení. V tomto období převládalo 

soužití Židů s domácím obyvatelstvem bez otevřených střetů. 

   Od počátku 13. století začalo postavení Židů nepříznivě  ovlivňovat kanonické právo, 

zejména omezující nařízení III. a IV. lateránského koncilu z let 1179 a 1215. Na jejich 

základě byli Židé v českých zemích postupně vyřazeni z výrobní činnosti a provozování 

řemesel a povolání sociální povahy směli vykonávat pouze pro potřeby židovské obce. 

Směli se uplatnit pouze v peněžnictví a obchodu, ovšem s řadou omezeních. Právě kvůli 

obchodu s penězi (lichva) se nejširší vrstvy společnosti stavěly proti přítomnosti Židů. 

   Přemysl Otakar II. vydal několik listin, které odrážejí tehdejší zásady církevního i 

světského zákonodárství ve vztahu k Židům. Židům byla zajištěna ochrana panovníka 

před svévolí ostatního obyvatelstva. Listina z roku 1253 říká: „nařizuje se pod trestem 

ztráty úřadu, poctivosti anebo do klatby dání, aby žádný Židy…ke křtu a víře křesťanské 

nenutil, aby jim žádný bezprávně neubližoval, jich nebil, peněz, zboží jim nebral, aby 
                                                 
7 Židé v Čechách. Židovské muzeum Praha . Praha 2007. 
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možné židovský problém vyřešit jen politickou cestou, totiž vytvořením právě 

samostatného židovského státu. 

Přestože sionismus představuje moderní národně obrozenecké hnutí, byl mnohými Židy 

chápán i jako naplnění náboženského odkazu judaismu. Přes spletité historické osudy 

Židé nikdy zcela neopustili svou historickou vlast, v níž od zániku židovského státu v 1. 

století př.n.l. nevznikl  žádný jiný samostatný útvar. Dlouhodobý proces budování 

novodobého Izraele zahrnoval řadu přistěhovaleckých vln. První z nich proběhla 

v letech 1882 – 1903, druhá v letech 1904 – 1914 a třetí v letech 1919 – 1923. 

K přistěhovalcům většinou patřili Židé z východní Evropy, zmítané sociálními konflikty 

a pogromy.  

Rozhodující okamžiky boje Židů za národní nezávislost se odehrály pod britskou 

správou (od roku 1920). Politika Velké Británie vůči židovskému přistěhovalectví byla 

rozporná, protože musela řešit stoupající napětí mezi židovským a arabským 

obyvatelstvem. Docházelo k ozbrojeným konfliktům mezi arabskou a židovskou 

společností. Velká Británie nejdříve podporovala zřízení židovské národní domoviny na 

území Palestiny, když ale došlo k velkým přistěhovaleckým vlnách, přistěhovalectví 

bránila. Důvodem bylo zachování své pozice v arabském světě. A právě tato politika 

znemožnila během druhé světové války zachránit tisíce Židů. 

 

3.4 Izrael 

   Vlastní stát se Židům podařilo vytvořit až po 2. světové válce, kdy byla vyhlazena 

převážná většina evropských Židů. Dne 14. května 1948 byla vyhlášena izraelská 

nezávislost. Izrael vznikl rozdělením Palestiny na židovský a arabský stát. S tím 

nesouhlasil arabský svět a proto okamžitě po vyhlášení nezávislosti napadly arabské 

armády židovský stát. Konflikt mezi Palestinou a Izraelem existuje dodnes a vydal by na 

samostatnou práci ho blíže popsat. 
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Rovněž mladočeši měli dlouhou tradici výpadů proti Židům. Například Janu Nerudovi 

vyšel v Národních listech článek: „Pro strach židovský“ v němž volá pro „emancipaci“ 

Čechů od Židů. I přesto, až do poloviny devadesátých let 19. století mladočeši oficiálně 

antisemitismus odsuzovali. Nelze tedy mladočechy jednoznačně označit za 

antisemitskou politickou stranu. 

   Obě velké české politické strany (mladočeši i staročeši) napadaly skutečné nebo 

údajné německé preference židovského obyvatelstva, na druhé straně ale podporovaly 

židovské asimilační hnutí a stavěly při volbách židovské kandidáty. 

   Helena Krejčová ovšem postoj mladočechů vůči židovské komunitě vidí jinak: 

„Narůstání antisemitismu v Čechách, které lze doložit od počátku 90. let, vyvrcholilo na 

přelomu století Hilsneriádou. Ta však nebyla osamoceným jevem, ale transformovaným 

pokračováním události, které vstoupily do historie jako „prosincové bouře“ po pádu 

Badeniho ministerstva. Šlo o dobu, kdy široké vrstvy českého obyvatelstva byly umně 

manipulovány Národními listy, politickou tribunou vedoucí politické strany v Čechách – 

mladočechů, kteří pro udržení svého politického monopolu nutně potřebovali výrazný 

politický úspěch. Tím se mělo stát roku 1897, poté co vstoupili do Badeniho koalice, 

částečné jazykové narovnání v Čechách. Tzv. Badeniho jazyková nařízení však 

v poslanecké sněmovně skandálním způsobem neprošla, vypukla vládní krize a vláda 

byla nucena podat demisi. Vypjatý nacionalismus mladočechů i velké části české 

veřejnosti, dotčených vídeňskými událostmi a triumfem českých Němců, vyústil do 

nejsprostšího šovinismu. Po pádu Badeniho vlády přerostla zášť a protiněmecký 

antagonismus v otevřený antisemitismus ulice, když v roce 1898 vzplanuly v Praze 

českoněmecké boje, které po dvou dnech přerostly v protižidovské vystoupení.“6. 

 

3.3 Sionismus 

   Druhou reakcí na antisemitismus představovalo židovské národní hnutí – sionismus. 

Toto hnutí vyjadřovalo touhu Židů po návratu do původní vlasti. Tuto myšlenku 

vyjadřovalo samo označení sionismus, odkazující k hoře Sión v Jeruzalémě, od doby 

biblických proroků symbolu vykoupení. 

   Za zakladatele sionismu považujeme vídeňského novináře a spisovatele Theodora 

Herzla. Vlastní židovský stát měl Židům poskytnout útočiště před pronásledováním a 

být místem politické, sociální a kulturní národní obnovy. Podle Herzlova názoru bylo 

                                                 
6 Krejčová, Helena: Židovská komunita v moderní české společnosti. In: Židé v novodobých dějinách, Praha 
1997, str.24. 
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   A co tedy bylo Židům nejvíce vyčítáno? Především to bylo jejich „němčení“. V letech 

1880 a 1881 se při sčítání lidu poprvé vyplňovala v Předlitavsku kolonka ohledně 

„obcovací řeči“.  Byla to nepřímá otázka po národnosti. Každý mohl vyplnit pouze 

jednu řeč, ač hovořil třeba dvěma jazyky. Čeští a němečtí nacionalisté považovali sčítání 

lidu za rozhodující moment „boje“ proti druhé straně a propagovali povinnost přihlášení 

se k češtině či němčině jako obcovací řeči. A právě kvůli těmto vášním vyplula na 

povrch otázka o chování českých Židů. Češi považovali sčítání jako jakýsi test loajality 

Židů k českému národu. Výsledky ukázaly, že Židé žijící v českém prostředí určují jako 

svoji obcovací řeč češtinu a naproti tomu Židé, kteří žili v oblasti s majoritní či 

smíšenou německou společnosti, dávají přednost němčině. Většina z nich ovšem uměla 

oba jazyky a jejich přiznání se k určitému jazyku naznačovalo i politickou sounáležitost 

s nežidovskými spoluobčany. Čeští nacionalisté si poté pokládali otázku, zda Židé, kteří 

se přihlásili k češtině, mají být považováni za členy českého národa. A jestli je 

používání českého jazyka opravňuje k tomu, aby mohli být považováni za příslušníky 

českého národa.  

   Neznámý autor v nacionalistických novinách publikoval článek pod názvem „Kdo jest 

s námi a kdo proti nám.“ Ve svém článku posuzuje rasovou odlišnost Židů: 

„Židé jsou, jak obecně známo, národem jiného plemene lidstva, než-li my nebo naši 

sousedé Němci. Oni náležejí k plemeni semitskému a byli z Asiatské vlasti své, 

Palestiny, rozmanitými příhodami a osudy politickými úplně vypuzeni, tak že 

poznenáhla mezi všechny ostatní národy asijské, africké a evropské se rozptýlili.“5 

   Protižidovská propaganda zdůrazňovala údajnou proněmeckou orientaci Židů žijících 

v českých zemích. Právě tato propaganda je projevem českého antisemitismu, jehož 

vzestup je spojován právě s vyostřováním národnostního konfliktu a postavením Židů 

mezi Čechy a Němci. Židé se údajně v česko-německém konfliktu stavěli na německou 

stranu, podporovali německé politické strany, německou kulturu, četli německo-jazyčný 

tisk a podporovali či vydržovali školy s německým vyučovacím jazykem. 

   Není také obtížné nalézt protižidovské výroky významných českých politiků. 

Například František Palacký se o Židech vyslovil velmi nelichotivě. Palacký nepřímo 

zdůvodňoval neúspěch snah o dosažení politické dohody s Němci škodlivým vlivem 

Židů.  

I staročech František Ladislav Rieger se příležitostně uchyloval k protižidovským 

výrokům. 

                                                 
5 Frankl, Michal: „Emancipace od židů“, Praha 2007, str.33. 
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3.2 Antisemitismus 

   Co je to tedy antisemitismus? Je to nepřátelství či nenávist vůči Židům. Počínaje 

slovními útoky až k násilným činům a pogromům. Podle Michala Frankla je 

antisemitismus důsledek ideologického, poltického a sociálního vývoje majoritní 

společnosti, nikoli reakci na charakter, jednání a postavení židovské menšiny.3 Moderní 

antisemitismus je soubor názorů, interpretací společenských jevů a modelů jednání, 

které jsou postaveny na protižidovských předsudcích a strukturách myšlení vytvořených 

ve středověku. 

Vzestupu moderního antisemitismu předcházel postupný proces právní emancipace a 

společenské integrace židovské menšiny, který byl ve střední Evropě z právního 

hlediska završen na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století. Moderní 

antisemitismus navazoval tedy úzce na židovskou emancipaci a následné diskuse o ní. 

I na stránkách českých novin se velmi živě diskutovalo o tom, zda mohou být Židé zcela 

bez problémů začleněni do společnosti českého národa a když ano, tak za jakých 

podmínek. Vyvstane tedy otázka, zda byli Židé považování za rasu, národ nebo 

náboženskou skupinu,  co tyto termíny znamenaly a jak ovlivňovaly veřejnou diskusi. 

Samozřejmě nemůžeme zapomenout na česko-německý národnostní konflikt, jelikož ten 

měl velký význam při vývoji českého antisemitismu. 

   Na konci 19. století můžeme zaznamenat vzestup nacionalismu a to i jeho radikálních 

forem. Změny v židovské společnosti úzce navazovaly i na změny ve společnosti české. 

Přetvářela se identifikace jednotlivce v širší společenský celek. 

„Ve svých počátcích prosazovala nacionalistická hnutí demokratizující prvky: liberální 

nacionalisté usilovali o zrušení feudálních dědičných výsad, rozšiřovali možnosti 

politické participace a prosazovali parlamentní demokracii a svobodu slova. Na druhé 

straně byl liberální nacionalismus spojen s tzv. honorační politikou, která aktivní 

politickou činnost rezervovala především pro majetné a nebo vzdělané muže středních 

tříd. Liberální nacionalistická hnutí tak kromě inkluzivních prvků obsahovala také prvky 

exkluze: nižší třídy a ženy byly z aktivního politického života prakticky vyloučeny.“4 

   Jak jsem již zmínila výše, od sklonku 19. století došlo k radikalizace 

v nacionalistických hnutích. Typickými znaky byla zvýšená netolerance, útočnost, 

radikální a agresivní propaganda. Můžeme mluvit o agresivní politice nového typu. 

                                                 
3 Frankl, Michal: „Emancipace od židů“, Praha 2007, str. 23. 
4Frankl, Michal: „Emancipace od židů“, Praha 2007, str.28. 
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   První plně emancipační zákon Židů v křesťanském státě schválilo roku 1791 

francouzské Ústavodárné shromáždění. S francouzskými vojsky se pak myšlenky 

rovnoprávnosti a začlenění židovského obyvatelstva začaly šířit i do dalších zemí. 

Středověká omezení náboženského, sociálně-ekonomického i politického charakteru 

byla zmírňována a rušena. Ghetta otevřela své brány, Židé se objevili na univerzitách a 

jejich inteligence si počala osvojovat dříve nedostupné oblasti novodobé kultury a vědy. 

   Ve střední Evropě začal proces emancipace židovské menšiny jako součást 

osvícenských reforem. Josef II. snad ani nechtěl osvobodit židovskou menšinu, ale 

záleželo mu, aby se tato menšina stala užitečnou pro stát a především pro jeho 

hospodářský rozvoj. Proto došlo k postupnému povolování konkrétních činností a to 

především v oblasti studia a v ekonomické oblasti. 

   Po revolučních událostech roku 1848 se stal dominantním proudem evropského vývoje 

liberalismus, v němž našlo společný výraz i zájmy židovské i nežidovské měšťanstvo. 

Židé se v hojnější míře objevovali ve městech. Svoboda po staletích diskriminace je 

burcovala k horečné činnosti a v mnoha oblastech dosáhli pozoruhodného 

společenského vzestupu. Májové zákony z roku 1868, které omezovaly vliv církve, 

otevřely cestu k integraci Židů do státních škol. Od konce šedesátých let 19. století byli 

Židé z hlediska předlitavského práva rovnoprávnými občany. Ale i zastánci emancipace 

Židů do společnosti neměli moc velké pochopení pro židovské tradice a zvyky. A tak i 

nadále platilo, že vstupenkou pro Židy do některých povolání byl křest. 

   Proces emancipace také uvolnil mimořádné intelektuální schopnosti, které se dříve 

mohly projevit jen zčásti. Židé se tak v následujících desetiletích zapsali do dějin 

matematiky a fyziky (Albert Einstein), přírodních věd a lékařství včetně psychologie 

(Sigmund Freud, Alfred Adler). V literatuře vynikli Heinrich Heine, Franz Kafka, Stefan 

Zweig, Marcel Proust. Lion Feuchtwanger, Thomas Mann. Nebo například hudební 

skladatel – Gustav Mahler (jihlavský rodák). 

   Proces židovské emancipace neprobíhal ovšem hladce. Začleňování Židů do 

společnosti, zejména od 70. let 19. století, provázel nový výbuch protižidovské 

nesnášenlivosti, jenž oživil stará antisemitská témata a současně přinesl nová obvinění 

politického, ekonomického a posléze i rasového charakteru. Připomeňme například tzv. 

Dreyfusovu aféru ve Francii a nebo známou „Hilsneriádu“ v Čechách. 

Reakcí židovské komunity byla emigrace. Hlavní proud směřoval do Spojených států. 
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3. PRONÁSLEDOVÁNÍ ŽID Ů 

   V raném  středověku přicházeli Židé do zemí křesťanské Evropy zprvu jako svobodní 

kupci, avšak jejich postavení se prudce zhoršilo v průběhu 11. – 13. století. Již při 

prvním křižáckém tažení došlo ke krvavým protižidovským výpadům. Pogromy se pak 

opakovaly celý středověk i novověk. Židé byli ale i někdy podporování samotným 

panovníkem. Důvod byl prozaický – židovská obec mohla panovníka finančně 

podporovat. Na oplátku se královská moc zavázala k ochraně Židů a právně vymezila 

jejich postavení i vztah ke křesťanům. Na základě císařských nebo královských 

privilegií se vytvořily oddělené židovské čtvrti, známé zprvu jako židovské ulice a 

později ghetta. Vnitřní záležitosti obce řídila vlastní židovská samospráva, jejíž 

povinností bylo také vybírat předepsané daně. 

   Křesťanská církev zformovala své stanovisko vůči Židům již v době papeže Řehoře 

Velikého (590 – 604). Církev teologicky nesouhlasila s protižidovským násilím, neboť i 

když židé odmítli Krista, zůstávali pro církev živým svědectvím Bible. Mohli proto 

konat své bohoslužby a neměli být násilím nuceni ke křtu. Na druhé straně však Židé 

zůstávali vůči křesťanům v podřízeném postavení, jež jim mělo být trestem za 

ukřižování Ježíše Krista. IV. lateránským koncilem (1215), byla zavedena řada 

protižidovských opatření a ve snaze oddělit židovské a křesťanské obyvatelstvo zavedl i 

zvláštní židovská znamení. 

   Židé nesměli vlastnit půdu a byli omezeni v řemeslech. Proto tvořil jejich obživu 

obchod a finančnictví, jež jim křesťanství vyhradilo. Křesťanští kupci a měšťanské 

cechy se proto snažily co nejvíce zamezit židovskému podnikání a omezit ho pokud 

možno jen na židovská ghetta. Židé pro ně byli příliš schopnou konkurencí. 

 

3.1 Emancipace Židů 

Emancipace Židů byl dynamický společenský proces, v jehož průběhu se proměňovalo 

nejen židovské společenství samotné, ale také společnost, do niž se Židé postupně 

začleňovali. Odehrávala se na pozadí zásadních společenských změn a souvisela 

s emancipací ostatních skupin a tříd nežidovské společnosti. 

   Koncem 18. a v prvé polovině 19. století se v evropských zemích počal pod vlivem 

Velké francouzské revoluce hroutit feudální systém. Jeho rozpad a postupné utváření 

kapitalistického systému byly podmíněny politickou a právní rovností obyvatel – občanů 

včetně Židů. Židovské obyvatelstvo bylo zrovnoprávněno kvůli snaze učinit je 

„prospěšnými“ pro národní stát využít jejich doposud utlačovaných schopností. 
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Mezi další židovské svátky, které nepatří mezi tzv. „poutní“ můžeme zmínit: 

2.3.4 Roš  ha-šana 

   Novoroční svátek je příležitost k rozhodování o budoucnosti. Při modlitbě se máčí 

chléb v medu s následujícími slovy: „ Nechť nám Tvá vůle dá dobrý a sladký rok.“ 

 

2.3.5 Jom kipur 

   Tento svátek je nejposvátnější den židovského liturgického roku. V překladu znamená 

Jom kipur Den smíření. V tento den Židé slavnostně přemítají o svém minulém chování 

a obracejí se k novému roku. Celý den se lidé modlí za odpuštění. Ohniskem je „návrat“ 

k Bohu – významné náboženské téma, k němuž patří obnovení závazku jít správnou 

cestou. 

Stejně jako o šabatu ani na jom kipur nesmějí Židé pracovat, nesmí jíst ani pít, nesmějí 

se mazat olejem a mít sexuální styk, nesmějí se umývat a nosit kožené boty. 

 

2.3.6 Chanuka 

   Oslavuje opětovné vysvěcení chrámu po vítězném povstání Judy makabejského. 

Každou z osmi svátečních nosí se zapaluje svíce na menoře, což je sedmiramenný 

svícen – jeden ze symbolů judaismu. 
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   Jestliže se manželství hroutí, snaží se židovská komunita manžele usmířit. Pokud to 

ale již není možné, vydá židovská rada rozvodovou listinu (musí s ní souhlasit oba 

manželé). 

 

2.2.6 Smrt 

   Pokud umírající není příliš slabý, poslední slova, která pronáší jsou slova Šémy. Při 

pohřbu si pozůstalí udělají na šatech malou trhlinu na znamení smutku. Pohřební obřad, 

který je i u movitějších rodin prostý, se koná co nejdříve po smrti. Po pohřbu se blízcí 

příbuzní vracejí domů a týden truchlí. 

   Pro Židy není posmrtný život tak stěžejní, jako pro Křesťany. „Židy zajímá především 

tento život a naplňování Božího Zákona v přítomností, nikoli spekulace o budoucnosti.“2 

 

 

2.3 Židovské svátky 

   Téměř každý měsíc probíhá v židovském ročním cyklu nějaký svátek. Židé celý rok 

vyjadřují a oslavují svojí totožnost tak, že si pravidelně připomínají příběhy, které 

odhalují význam a cíl lidského života. Židé vzpomínají na vrcholy  a těžké chvíle 

židovských dějin. 

   Tři nejoblíbenější svátky, které se zakládají na Bibli, jsou známé jako „poutní“ svátky. 

Připomínají poutě Židů do Jeruzaléma. Tyto svátky připomínají zásadní události 

židovských dějin a posilují vztah mezi Židy a jejich Bohem. Jsou to: 

 

2.3.1 Šavuot 

   Slavil se přinášením prvních plodů do chrámu a připomínal předání tóry do 

Mojžíšových rukou na hoře Sinaj. 

 

2.3.2. Sukot 

   Připomíná Boží záchranu Izraelitu v poušti. 

 

2.3.3. Pesach 

   Oslavuje Mojžíšovo vyvedení lidu z Egypta a získání svobody. 

 

                                                 
2Partridge, Christopher: Lexikon světových náboženství, str. 294, Praha 2006. 
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2.2.3 Košer jídlo 

   Povinností tradiční židovské hospodyně je zajistit náboženskou čistotu domu. Jídlo 

musí být košer (čisté podle židovských dietetických předpisů). Maso nelze podávat 

najednou s mléčnými výrobky. Židovská hospodyně používá dvě sady nádobí, jednu na 

maso a druhou na mléčné výrobky. Maso je povolené jehněčí, hovězí a kuřecí. Vepřové 

maso a maso z korýšů je zakázáno. I porážka zvířat musí být košer. Aby zvíře netrpělo a 

z masa se dostala všechna krev ven. 

   V dodržování dietetických předpisů se Židé velmi liší. Někteří je nedodržují vůbec, 

jiní jen nejí to, co je přímo zakázané, ale ortodoxní Židé těchto nařízení úzkostlivě dbají. 

Jídlo je pro ně posvátné a rodinný stůl se stává oltářem. Před každým jídlem se přednáší 

tradiční požehnání, a ačkoli se slova modlitby mohou lišit podle jídla, obvykle znějí 

takto: „ Buď požehnán, náš Pane, Králi světa, který nám přinášíš chléb země.“1 

 

2.2.4 Šabat 

   Šabat je nejvýznamnější náboženský svátek. Připomíná jak stvoření světa, tak 

vysvobození izraelského lidu z Egypta. Je to den radosti a klidu a jako takový předzvěst 

budoucího věku. Na začátku šabatu, při pátečním západu slunce, matka zapaluje a světí 

svíce. Otec odchází do synagogy, často i s děti, a po návratu jim žehná a svou ženu 

velebí. Rodina pak společně večeří, přičemž se nejprve žehná chléb a víno. 

   O šabatu se nesmí pracovat. Ortodoxní Židé tedy musí mít takové zaměstnání, aby 

mohli být každý pátek, po celý rok, doma ještě před setměním. 

Při šabatu se také nesmějí zapalovat žádné ohně, nesmějí se podnikat žádné dlouhé cesty 

a ani nesmí používat auto, či veřejnou dopravu. Proto ortodoxní Židé žijí v blízkosti 

synagog. Židé ovšem tato omezení nevnímají jako „břemena“. Naopak, je to pro ně 

příležitost osvobodit se od každodenního shonu a duchovně se obnovit. 

 

2.2.5 Sňatek a rozvod 

   V judaismu je sňatek posvátnou smlouvou mezi nevěstou a ženichem. Před obřadem 

ženich podepisuje svatební listinu, ve které se ženich zavazuje nevěstě a nevěsta 

ženichovi. Při obřadu stojí novomanželé pod vyšívaným baldachýnem podepřeným 

čtyřmi sloupky, který symbolizuje jejich budoucí domov. Na konci obřadu ženich botou 

rozlomí sklenici, což má připomínat, že kromě radostných dnů, přijdou i ty méně veselé. 

                                                 
1 Partridge, Christopher: Lexikon světových náboženství, str. 292,  Praha 2006.  
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druhé strany. Na rozdíl od kontraktu však není výsledkem jednání mezi oběma stranami, 

nýbrž jedna strana ji druhé nabízí. Smlouvy mezi králem a lidem vždy obsahovaly: 

  1) Historický prolog popisující skutky původce ujednání 

  2) Seznam povinností zavazujících méně důležitou stranu 

  3) Seznam trestů a odměn. 

 

   Židovské smlouvy tento vzor sledují. Zakládají se na Bohem spoluurčených 

událostech, obsahují soubor ustanovení a uzavírá je seznam „běd a požehnání“. 

 

2.2 Židovská rodina a společnost 

 

2.2.1 Dětství 

   Osmého dne po narození je židovský chlapec obřezán. Tento náboženský ritus provádí 

mohel – cvičený a registrovaný vykonavatel obřízky. Po obřezání chlapec dostává 

hebrejské jméno. V prvních letech odpovídá za náboženské vzdělání matka. Jakmile ale 

dítě dokáže mluvit, učí se slovům Šémy. V pěti letech začíná navštěvovat náboženské 

hodiny v synagoze. Vyučují se hebrejštině a studují posvátné knihy. Dívky se učí 

správně udržovat židovskou domácnost. 

   Ve třinácti letech se z chlapce stává bar micka (syn příkazu). Při bohoslužbě poprvé 

čte ze svitku Tóry. Od této chvíle je považován za dospělého. Dívka dospívá 

automaticky ve dvanácti letech. 

 

2.2.2 Modlitba 

   Zbožný Žid se modlí třikrát denně – ráno, v poledne a večer. Může se modlit doma a 

nebo v synagoze. Při modlitbě si zakrývá hlavu obyčejným kloboukem nebo čapkou 

(jarmulka, kipa). Když jde ortodoxní Žid do společnosti, nosí klobouk na znamení úcty 

k Bohu, v jehož přítomnosti probíhá celý život. U dveří všech židovských obývacích 

pokojů visí  mezuza – je to jemný svitek pergamenu, na němž stojí hebrejsky odstavce 

Šémy. Svitek je uložený v dřevěné nebo kovové krabičce. 
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   Druhou skupinu hebrejských biblických knih tvoří Proroci. Jsou to texty historického 

charakteru (Jozue, Soudce, Samuelovy knihy, Královské knihy). 

Poslední část hebrejské Bible zahrnují tzv. Spisy. Tato skupina obsahuje kromě několika 

spisů spíše historického charakteru starozákonní biblickou poezii, jež patří mezi skvosty 

nejen hebrejské, ale též světové literatury. 

   Bible zahrnuje texty náboženského, historiografického, básnického i mudroslovného 

obsahu. Tato největší duchovní památka z období starověku mocně působila a působí 

nejen na náboženský, ale také na kulturní a umělecký vývoj světa. Krom monoteismu 

v ní nalézáme základ etiky velké části lidstva, koncepci pravidelného rytmu práce a 

odpočinku i první ucelené historiografické texty. 

 

2.1.2.2 Nový zákon byl zachován řecky. Obsahuje tradici o životě a učení Ježíše Krista 

(evangelia) a další texty, jež jsou spojeny s činností Kristových učedníků – apoštolů a 

raně křesťanských obcí. 

 

2.1.3 Talmud 

   Talmud je rozsáhlá sbírka spisů obsahujících rabínskou nauku. Stal se vedle hebrejské 

Tóry jedním ze základů židovské kultury. I když v tomto díle převládá nábožensko-

právní teologický obsah, jsou zde i poznatky z jiných oblastí vědění a ty se ještě 

prolínají s vyprávěcími texty. Jsou zde zachyceny události ze života učenců, etická 

ponaučení, podobenství a historické informace různého druhu. 

 

2.1.4 Tenach 

  Označení Tenach můžeme použít pro pojmenování celého hebrejského Písma. Tóra je 

spíše pro Pět knih Mojžíšových. Slovo Tenach pochází z pozdně biblických dob, kdy 

vznikla tradice dělit hebrejské Písmo na tři úseky. 

 

2.1.5 Mišna 

   Jsou to nařízení, která určují každodenní život  rituální čistotu Židů. 

 

2.1.6 Úmluva 

   Jádrem židovského náboženství je úmluva mezi Bohem a jeho lidem. Úmluva 

označuje dohodu mezi dvěma stranami a jako takovou ji musíme odlišovat od 

příbuzných pojmů, jako je „testament“ či „kontrakt“. Úmluva předpokládá osobní reakci 
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2.1.1 Boží jméno 

   Boží Jméno je jednou z nejposvátnějších  věcí v judaismu. Nakládání s Božími jmény 

vyžaduje zvláštní úctu a obezřetnost, neboť třetí přikázání z Desatera nařizuje „nebrat jej 

nadarmo“. Ve starověku se věřilo, že jméno vyjadřuje i charakter  - znalost jména osoby 

tudíž znamenala i znalost jeho charakteru a vnitřního já, znalost jmen bohů pak měla 

umožňovat ostatním bohům nebo i lidem tyto bohy vzývat, eventuelně mohli svého boha 

„přemluvit“ či jinak jej přimět, aby konal dle jejich přání – báje o moci božských jmen a 

o síle, kterou propůjčují jsou známé již ze starého Egypta. 

Podle judaismu mohl Boží jméno vyslovit jen velekněz v chrámu jedenkrát za rok. 

V posvátný Den smíření.  

   Boží jméno je v písemné formě, jak ji zachycuje Bible, vyjádřeno souhláskami JHVH. 

Židé se však z náboženské úcty vyhýbají výslovnosti Jahve a místo toho užívají pro 

značení Boha jiné hebrejské výrazy: „Pán“ nebo jen prostě „Jméno“ („ha-Šem“). 

V českých biblických překladech se JHVH zpravidla překládá jako „Hospodin“. 

Jméno JHVH vykládá biblický text jako „Jsem, který jsem“, tedy jako vyjádření 

absolutnosti a jedinečnosti boží existence. Doslovný význam je „Ten, jenž způsobuje 

Bytí“. Kromě toho je Bůh v hebrejské Bibli označován i jako „Elohim“. 

 

2.1.2  Bible 

Bible se člení na Starý a Nový zákon.  

 

2.1.2.1 Starý zákon (hebrejská Bible) je psán ve staré hebrejštině a z malé části 

v mladší aramejštině. Starý zákon (židovská tradice označení Starý zákon nepoužívá) 

obsahuje Pět knih Mojžíšových – hebrejsky Tóra. Tóra tvoří jeden ze základů tradičního 

judaismu. Hebrejské biblické texty považuje židovství za Bohem inspirované, a tedy i 

nábožensky závazné. Jednotlivé knihy Tóry jsou: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, 

Deuteronomium. 

   Genesis začíná stvořením světa a končí příběhy o praotcích izraelských kmenů. 

Exodus líčí vůdcovské působení Mojžíše a putování izraelských kmenů do země 

zaslíbené. Leiticus pojednává o záležitostech kultu, který vykonávali příslušníci kmene 

Levi. Numeri začíná soupisem izraelských kmenů pod horou Sinaj. A Deuteronomium 

tvoří závěr, je to jakýsi Druhý zákon, jenž vznikl v souvislosti s reformou krále Jozijáše 

kolem roku 621 před naším letopočtem. 
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2. ZÁKLADNÍ POJMY ŽIDOVSKÉHO RITUÁLNÍHO A 

KULTURNÍHO ŽIVOTA 

 

2.1 Náboženství 

   Pojem judaismus (židovství) se nedá jednotně definovat. Popisuje nejen náboženství, 

ale i celkové kulturní, politické a filozofické prostředí. Judaismus je termín, který 

označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele. Do té doby se 

v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako izraelitská víra, židovská 

víra, či Mojžíšská víra. Židé sami své náboženství označovali a označují jako emuna 

(víra) nebo dat (náboženství). Moderní termín jahadut (židovství) se vztahuje spíše na 

kulturně-národnostně-náboženský celek. 

   Judaismus bychom tedy mohli definovat jako náboženství, zatímco židovství jako 

kulturně-nábožensko-nacionální soubor, zahrnující historii, jazyk (hebrejštinu), zemi 

(státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik a 

podobně. Teologie judaismu slouží jako základ mnoho jiných náboženství včetně dvou 

nejrozšířenějších: křesťanství a islámu. 

   Za  Žida je považován ten, kdo pochází ze židovské matky nebo přestoupil k židovství 

podle ortodoxní normy. Ve státě Izrael dnes platí toto pravidlo jako právní základna pro 

definici židovské národnosti.  

   Judaismus odmítá dogmata a podobné „nezvratné pravdy“. Po dlouhou dobu bylo 

jediným dogmatem to, že tóra je boží Zákon seslaný Bohem a Izrael jej následuje, aby 

dodržel podmínky smlouvy s Bohem uzavřené, totiž vyvolení výměnou za následování 

jediného, pravého Boha. 

   Judaismus je nomonteistickým náboženství, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání 

jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo 

přírodních úkazů. Současná religionistika se domnívá, že židovský monoteismus vznikl 

synkrezí starších, polyteistických kultů blízkovýchodního starosemitského panteonu, 

které byly následně sjednoceny do kultu jediného Boha. Pozůstatky tohoto dávného 

mnohobožství spatřují religionisté v množství jmen, která Bůh v judaismus má. 
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Chtěla bych ve své práci popsat dějiny Malého i Velkého Beranova (nebyly vždy 

rozdělovány) a zaměřit se na židovské obyvatelstvo. V jakých domech žili, jakému 

povolání se věnovali. Určitě se nevyhnu kapitole o judaismu, jaké má tato víra a kultura 

tradice. Pro mě to bylo důležité pro pochopení mentality lidí tehdejších a vlastně i 

dnešních. Sama jsem navštívila místa s židovství a hlavně holokaustem spjatá (Židovské 

město v Praze, Terezín, Osvětim, Ravensbrück, Sachsenhausen a v nedávné době i 

Izrael). Nemohu proto tuto kapitolu vypustit, protože judaismus velmi můj pohled na 

celé dějiny Beranova a vlastně i 20. století ovlivnil. 

   Neměla jsem tušení a vlastně ani nikdo z místních pamětníků, jak početná byla 

židovská komunita v Beranově. Dodnes jsou obyvatelé některých domků šokováni, když 

zjistí, že v jejich domě byla třeba vinopalna či lihovar židovských majitelů. 

   Také zapojím do své práce kapitolu o textilní továrně v Malém Beranově a poté i 

přidružené v Heleníně. Zakladatelem byl Adolf Löw, který se sice nechal pokřtít, ale 

pocházel ze židovských předků. Podařilo se mi získat zajímavé informace a fotografie 

tohoto podniku a bylo by škoda, se o tomto monumentálním podniku nezmínit.I když 

majitelé nepocházeli ani z jednoho Beranova a Židy už vlastně nebyli. 

   Budu popisovat osadníky jednotlivých domů, kde třeba nějaký čas žili Židé. Židovská 

jména jsou lehce poznatelná, přesto je budu psát červeným písmem, pro lepší názornost. 
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1.ÚVOD 

 

   Úvod chápu jako zamyšlení nad tím, proč píši takovou práci jakou píši, proč jsem se 

pro toto téma rozhodla a jakou bych měla představu o odvíjení mojí práce. Již podle 

názvu: „Dějiny Židů ve Velkém a Malém Beranově na Jihlavsku, lze poznat, že se budu 

snažit zachytit regionální dějiny. A proč zrovna židovství a Velký Beranov? Již šestým 

rokem učím na základní škole ve Velkém Beranově. To samo o sobě není ani tak 

zajímavé či neobvyklé. Do Velkého Beranova jsem se dostala náhodou, nepocházím 

odsud a tak jsem o historii této nevelké obce neměla moc konkrétní představu. Jelikož 

učím dějepis, pustila jsem se do studia místních kronik, abych dětem mohla o jejich obci 

říci něco víc. Už při tomto počátečním bádání jsem narazila na několik jmen, která zněla 

židovsky. 

   Souběžně jsem se, jako aktivní pedagog, účastnila seminářů v Terezíně na téma: „Jak 

vyučovat o holokastu.“  Téma judaismu a holokaustu mě zaujalo a cítila jsem potřebu 

maximum svých znalostí předat dětem. A tak to všechno začalo. Našly se nadšené děti, 

které chtěly vědět o židovství i hrůzách holokaustu víc. Zapojili jsme se do projektu 

Židovského muzea Zmizelí sousedé a začali pátrat po Beranovských Židech, kteří 

v Beranově žili, ale během války zmizeli. Podrobně o této aktivitě bude v kapitole 

Zmizelí sousedé. 

   Takže na začátku mojí diplomové práce byla dětská zvědavost. Během dvou let jsem 

shromáždila dostatek informací, historických pramenů, dobových fotografií o 

židovských i nežidovských dějinách obou Beranovů, aby stačily na zpracování 

diplomové práce. Snad se mi to podaří a budou si ji moci přečíst i oni zvědaví žáčci, 

kteří už naší školu opustili a studují na školách středních. 

   To byl ten prvotní impuls, ale zdaleka ne jediný. O judaismu, holokaustu, druhé 

světové válce toho bylo napsáno již mnoho. Občas se ale zapomíná na osudy 

jednotlivých obyčejných lidí, kteří ztratili svůj majetek a posléze i život. Já bych chtěla 

připomenout alespoň tu malou hrstku z miliónů. 

   Přemýšlela jsem, zda ve své práci psát Žid s velkým počátečním písmenem a nebo 

malým. V odborné literatuře se objevují obě možnosti. I ve vzpomínkách „přeživších“ 

jsou oba možné způsoby psaní. Záleží, zda pojmenování Žid chápeme jako národnost. Já 

jsem se rozhodla pro psaní velkého písmena. Dle mého názoru tím prokazuji člověku 

židovské národnosti úctu. 


