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Úvod

Čkyně je městečko v okrese Prachatice, které se nachází 9 km od Vimperka. V dnešní 

době má 1537 obyvatel1. Ve své práci se chci zabývat židovskou komunitou, která zde 

existovala po staletí, dnes však po ní zbyly pouze hmotné památky. V bývalém prácheňském 

kraji není moc míst, kde by se do dnešní doby dochovala zároveň synagoga i židovský 

hřbitov. Bohužel jsou dnes tyto památky často pouze neživou součástí obce, a také jedinou 

připomínkou jejího židovského osídlení. 

Zdejší židovský hřbitov se nachází mimo samotnou obec, vedle silnice směrem na 

Hradčany. Je dnes majetkem Židovské obce v Praze. Ta z velké části financovala jeho opravu 

a stále se o něj stará. 

Jinak je tomu u místní synagogy, která je v dnešní době bohužel ve velmi špatném 

stavu. Existuje sice občanské sdružení, které se snaží o záchranu synagogy, avšak netěší se 

takovému zájmu veřejnosti, jak by bylo potřeba. V 90. letech se podařilo opravit střechu 

budovy a v roce 2005 jí vrátit polookrouhlá okna. Od té doby se investuje spíše do menších 

oprav, a to u částí, které jsou v nejhorším stavu, jako například trámy napadené dřevomorkou. 

Na velkou rekonstrukci však budova stále čeká. 

Ve Čkyni žiji více než 20 let, ale pouze jednou za tuto dobu jsem slyšela něco 

o Židech ve Čkyni, a to od učitelky dějepisu na základní škole. Toto téma jsem si vybrala 

mimo jiné proto, abych se sama dověděla více a abych byla v budoucnu schopna tyto 

vědomosti předat těm, kdo o toto téma budou mít zájem. Vzhledem k tomu, že chci vyučovat, 

budou jimi pravděpodobně žáci základních či středních škol v okolí. 

Bohužel se několik málo poučených, kteří zde jsou, dle mého názoru dostatečně 

nestará o osvětu mezi zbytkem obyvatel. To je podle mě škoda, protože tím zbytečně vytváří 

izolaci tohoto tématu od „obyčejných lidí“, kteří pak nemají potřebu se ve věci angažovat, a 

případně i sami pomoci, například s opravami synagogy. Tím si podle mě Společnost pro 

obnovu synagogy ve Čkyni v mnohém ztěžuje svou úlohu, protože si sama vytváří atmosféru 

nepochopení ze strany obyvatel, kteří by se naopak v ideálním případě sami měli aktivně 

zapojovat. Toto téma je tak úzce regionálně zaměřené, že je velmi složité ho prezentovat jinde 

než ve Čkyni a nejbližším okolí. Proto je škoda, že se tomu ani tam neděje.  

Ve své práci si nekladu za cíl detailně zmapovat celou historii židovského osídlení ve 

Čkyni. Zaměřím se na období mezi lety 1918 a 1945. Hlavní důraz chci ve své práci klást na 

osudy posledních židovských obyvatel zdejší obce a na životní příběhy těch, kteří se ke Čkyni 

                                                
1 www.obce-mesta.info, 2. 5. 2011, 10:45
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hlásili jako ke své domovské obci, případně se snažili zde získat domovské právo, aniž by zde 

pobývali. Na tyto osoby lze pohlížet jako na příslušníky jiných komunit, a oni by se často asi 

sami k této malé obci nehlásili, na jejich příkladu však lze vidět celkový přístup obce, zvláště 

pak jejího zastupitelstva, k Židům, proto jsem se rozhodla jim v práci věnovat poměrně velký 

prostor.

Jelikož toto období v životě dané židovské obce nebylo rozsáhlejším způsobem 

zpracováno, vychází tato práce především z vlastního archivního výzkumu v okresních 

archivech v Prachaticích a ve Strakonicích. Jediným, kdo se tímto tématem dlouhodobě 

zabývá, je PhDr. Jan Podlešák, který se angažuje i ve Společnosti pro obnovu synagogy ve 

Čkyni. Bohužel ani on není tím, kdo by informace předával dále, třeba formou přednášek či 

besed. Jeho články ve sbornících jsou sice cenné, avšak pro většinu obyvatel špatně dostupné 

a bez zacílení na popularizaci tématu.

Ve své práci budu používat pravopisný tvar „Žid“. Lze sice namítnout, že by se někteří 

z těch, o nichž práce pojednává, proti tomuto označení ohradili, ať už jako označení 

národnosti, či vyznání. Platí to však nejvíce pro poslední generaci, z níž všechny potkal stejný 

či velmi podobný osud, bez ohledu na jejich osobní přesvědčení. V citacích ponechávám 

původní tvar.

Dále používám tvar Protektorát pro Protektorat Böhmen und Mähren a Říše pro 

nacistické Německo. Hovořím také o První a Druhé republice, což používám jako časové a 

politicky – kulturní vymezení tohoto státního útvaru. V dané souvislosti a období tyto pojmy 

považuji za jednoznačné a nezaměnitelné. 
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1. Prameny a literatura k danému tématu

V tématu židovské komunity ve Čkyni, či v jiné malé obci, se prolínají dvě historické 

roviny. Na jedné straně jsou zde dějiny Židů na úrovni státu, které velkou měrou ovlivňovaly 

život konkrétních jednotlivců tohoto vyznání. Na straně druhé je zde situace regionálně silně 

omezená na danou obec. Zde již hrají roli konkrétní situace a vztahy na daném místě, které 

byly oběma stranami silně vnímány. Tomu odpovídá i pramenná základna k danému tématu, 

která je velmi rozmanitá. 

Tato práce se zabývá převážně pohledem regionálním a vzhledem k tomu, že její jádro 

leží mezi lety 1918 a 1945, jsou hlavním pramenem k ní archivní fondy uložené v příslušných 

okresních archivech.

1.1 Literatura

1.1.1 Literatura zaměřená na dějiny Židů

Pro tuto práci byly důležité i publikace, které se zabývají dějinami Židovstva na našem 

území, a pro dané období i otázkami holocaustu. Obecné dějiny Židů v Čechách jsou v této 

práci představovány dle souhrnné knihy Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách a na 

Moravě2. Autor se v ní pokusil o popsání základních rysů dějin tohoto etnika na našem území 

do konce 19. století. V druhé části knihy se věnuje některým pojmům, které jsou spojeny se 

židovským náboženstvím, kulturou, či stylem života. Ambicí této publikace není podat 

vyčerpávající informace o každém tématu, ale přinést na jednom místě souhrn těch 

nejdůležitějších pro základní orientaci.

Otázkami fyzické likvidace židovského obyvatelstva na našem území se zabývá hned 

několik publikací. V této práci je použita hlavně kniha Miroslava Kárného Konečné řešení, 

Genocida českých židů v německé protektorátní politice3. Ta poskytuje souhrnný přehled o 

situaci obyvatel „židovského původu“ v Protektorátu. Je rozdělena do tří částí. První z nich, 

nazvaná Předpoklady a souvislosti, se zabývá obecným kontextem doby a cestou ke 

„konečnému řešení židovské otázky“. Druhá část s názvem „Židovská otázka“ v rámci 

protektorátní okupační politiky se, jak již název napovídá, zaměřuje na administrativní 

způsoby postupu proti židovskému obyvatelstvu. Náplň třetí části této knihy pojmenovaná 

„Konečné řešení“ je daná již svým názvem. Je zaměřená na Terezín, kterým většina 

                                                
2 Pěkný, T.:Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993
3 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991
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protektorátních Židů prošla, a na další, většinou tragické, osudy této skupiny. V přílohách se 

nacházejí soupisy transportů do i z Terezína, a také ty, které touto „přestupní stanicí“ 

neprošly. 

Miroslav Kárný napsal i předmluvu k Terezínské pamětní knize, která byla 

i samostatně vydána pod názvem Genocida českých židů4, a která se ve zkratce zabývá 

stejným tématem. Obdobné problematice se věnuje publikace Město za mřížemi5. Obsahuje 

také obecné informace o průběhu „konečného řešení“ v jeho různých fázích a detailně se 

věnuje Terezínu, jeho plánování, vzniku, fungování a funkcím. V přílohách se opět nacházejí 

soupisy transportů, ale i údaje týkající se přímo Terezína, jako například statistiky zemřelých.

1.1.2 Regionálně zaměřená literatura

Poprvé jsou obec a místní Židovstvo z hlediska tištěných zdrojů popsány v publikaci 

Johanna Gottfrieda Sommera nazvané Das Königreich Böhmen, statistisch – topographisch 

dargestellt6 z roku 1840. 

První práce zabývající se komplexněji dějinami Židů ve Čkyni je příspěvek 

J. Rammela Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung, který vyšel v roce 1934 v 

publikaci Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart7, jejímž 

editorem byl Hugo Gold. Tento článek je popisem v té době existující a prosperující židovské 

obce ve Vimperku, Čkyně je zde zmiňována hlavně jako předchozí významné židovské 

centrum, uvádí se zde také prodej čkyňské synagogy v souvislosti se stavbou nové ve 

Vimperku. 

Po období holocaustu se tímto tématem jako první zabýval František Staněk, bývalý 

starosta obce Čkyně. Ve Výběru z prací členů Historického klubu při jihočeském muzeu 

v Českých Budějovicích8 v roce 1986 vyšel jeho článek pod názvem Několik poznámek o 

židech ve Čkyni. V něm sepsal stručné dějiny zdejší židovské obce a, a to je na něm 

nejcennější, zaznamenal vzpomínky Karolíny Španingerové, poslední žijící Židovky ze 

Čkyně. Jedná se o jediný článek, který pracuje s pamětníkem, další práce jsou již založeny 

pouze na studiu archivních pramenů, tím je unikátní.  

                                                
4 Kárný, M.: Genocida českých židů, Z Terezínské pamětní knihy, Terezínská iniciativa 1996
5 Lagus, K, Polák, J.: Město za mřížemi, 2. vydání, Praha 2006
6 Sommer J. G.: Das Königreich Böhmen, statistisch – topographisch dargestellt, svazek 8, Prachiner Kreis. Prag 
1840, s. 328-331
7 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden Böhmens 
in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 691-697
8 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském muzeu 
v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 115-120
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Stěžení postavou v dosavadním výzkumu k tomuto tématu je Jan Podlešák. Ten již 

v 80. letech minulého století sestavil na základě vlastního výzkumu ve fondech tehdejšího 

Státního archivu v Praze seznam osob, jejichž posledním bydlištěm byla Čkyně, a sestavil pro 

sborník vydaný v roce 1987 k příležitosti 450. výročí povýšení obce Čkyně na městečko 

stručné dějiny místní židovské obce od konce 16. století, až po dobu druhé světové války, a 

s ní spojeného holocaustu. Tento příspěvek je nazván Ze židovské minulosti Čkyně. Zmiňuje 

zde i obecné dějiny Židů v Čechách, aby byl text srozumitelný i pro nepoučeného čtenáře. 

Cennou součástí tohoto článku je soupis posledních židovských obyvatel Čkyně, který autor 

vypracoval. V poslední části příspěvku udává základní informace o místním židovském 

hřbitově a synagoze a apeluje na jejich opravu (u židovského hřbitova již v té době 

probíhající) a na jejich důstojné využití9. 

Zajímavým pramenem k dějinám Čkyně je celý jubilejní sborník. Částečně je sice 

poplatný době vzniku (v roce 1987), je v něm však zpracována historie místních spolků či 

školství10. Židovským obyvatelům a památkám se však věnuje pouze výše zmíněná kapitola, 

v ostatních se o nich vyskytují pouze zmínky.

Další článek Jana Podlešáka k tomuto tématu, který vyšel ve Zlaté stezce, Sborníku 

prachatického muzea, pochází z roku 199911. Opět udává základní informace o židovské obci. 

Autor se pouze více zaměřuje na budovu synagogy, její stavbu, prostorové dispozice a dnešní 

stav. Publikace Synagoga ve Čkyni12 opět uvádí stručné dějiny židovské obce, soupis 

posledních židovských obyvatel a apel na opravu synagogy. Tato útlá kniha by měla sloužit, 

stejně jako i ostatní články, k prezentaci situace odborné i laické veřejnosti, a jako všechny 

dříve jmenované články apeluje na pomoc s rekonstrukcí synagogy.

Stejný autor také zpracoval místní židovský hřbitov. Učinil tak v článku s názvem 

Židovské hřbitovy na prachatickém okrese, ve Výběru z prací členů Historického klubu při 

jihočeském muzeu v Českých Budějovicích13, tento sborník vyšel v roce 1984. Článek 

obsahuje velmi stručnou historii židovstva v okrese Prachatice, a pak popis jednotlivých 

zachovaných židovských hřbitovů doplněný o stručnou historii židovské obce v daném místě. 

Spolu se čkyňským jsou zde popsány hřbitovy v Dubu a Vlachově Březí, je jim však věnován 

                                                
9 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 97-109
10 Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník k 450. výročí povýšení obce na městečko, 
Vimperk 1987
11 Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea, Prachatice 1999, 312-319
12 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni. Zamyšlení nad židovským duchovním dědictvím v jižních Čechách, Čkyně 
2006
13 Podlešák, J.: Židovské hřbitovy na prachatickém okrese. In: Výběr z prací členů Historického klubu při 
jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1984, č. 1, s. 22-29
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podstatně menší prostor. Článek obsahuje i souhrnnou pasáž o charakteristikách těchto 

venkovských židovských hřbitovů, zvláště pak o symbolice a typech náhrobků na nich.

V práci je použito i údajů ze souhrnných publikací, jako je například kniha Židovské 

památky Čech a Moravy od J. Fiedlera14. V nich se nacházejí převážně statistická data a popis 

zachovaných židovských památek v dané lokalitě.

Pro zjištění osudů jednotlivých osob je velmi cenná dvousvazková Terezínská pamětní 

kniha15, která obsahuje soupisy osob, které prošly jednotlivými transporty, jejich životní data, 

a pro hledání i nezbytný jmenný rejstřík na konci druhého svazku. Tento soupis vznikl 

z ústřední kartotéky, která byla krátce po Druhé světové válce sestavena Radou židovských 

náboženských obcí v Čechách a na Moravě16. Badatelům v této oblasti tak ubývá práce s 

dohledáváním osob v těchto registrech. Pro rychlejší zjišťování údajů lze použít i databázi 

obětí na internetových stránkách Terezínské iniciativy17. Tam lze oproti tištěné Terezínské 

pamětní knize navíc zjistit i poslední bydliště osoby před deportací.

1.2 Archivní prameny

Z publikovaných archivních zdrojů udávají počty Židů ve Čkyni Berní rula18 či 

Tereziánský katastr český19. Ty se jím však zabývají jako jedním ze statistických údajů. 

Publikovaný Soupis židovských familiantů20 z roku 1783 je zajímavý v tom, že podává 

svědectví i o povolání a daňovém zatížení Židů v dané obci. Tím poskytuje lepší představu 

o členech obce i o jejich ekonomické síle.

Při zpracování takto regionálně vymezeného tématu jsou základním pramenem fondy 

příslušných archivů. Pro tuto práci jsem studovala materiály z období 1918 až 1945, 

samozřejmě s přesahy danými uspořádáním fondů. Cílem výzkumu bylo v první řadě zjistit 

pokud možno co nejvíce o posledních židovských obyvatelích obce a o jejich soužití se 

zbytkem místního obyvatelstva. 

Většina fondů, jež se v daném období týkají obce Čkyně, je uložena 

v SOkA Prachatice, kam již za První republiky správně spadala do politického okresu. Jsou 

zde uloženy i archiválie, které pocházejí z období mezi říjnem 1939 a 8. květnem 1945, kdy 

                                                
14 Fiedler J.: Židovské památky Čech a Moravy, s. 55n
15 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, 2 svazky, Praha 1995

16 tamtéž, s. 55
17 www.holocaust.cz, 1.6.2011, 16:00
18 Berní rula, sv. 28, Kraj prácheňský, rustikál, Praha 1954, s. 937
19 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál, s. 226n 
20 Ebelová I. a kol.: Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, sv. 2, Praha 2010, s. 172n
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obec (po záboru Sudet) patřila pod Okresní úřad ve Strakonicích. V SOkA Strakonice jsou pak 

uloženy pouze jednotlivosti, které byly řešeny tímto okresním úřadem. Starší fondy, rámcově 

z 19. století a starších období, jsou uloženy v SOA v Třeboni, těmi jsem se však v rámci této 

práce nezabývala.

Základem bádání byl fond nazvaný Archiv obce Čkyně21. Tento obsahuje agendy, 

kterými se obecní úřad zabýval. Zahrnuje tedy například soupisy žádostí o domovské listy, 

trestní listy občanů či plány připravovaných parcel. Zajímavým pramenem jsou zde domovské 

listy, které jsou součástí fondu. Poskytují základní informace o osobách, jimž byly vystaveny, 

a jako úřední dokumenty mohou doplnit neúplná data získaná z jiných zdrojů. Fond však 

zdaleka neobsahuje dokumenty všech mnou sledovaných osob, nemůže tedy být jediným 

informačním zdrojem. Součástí fondu je také Matrika domů z roku 194422. Není v ní určeno, 

jakým účelům měla sloužit, byla patrně vytvořena pro interní potřeby obecního úřadu. 

Pozoruhodná je skutečnost, že jako majitelé domů a bytů jsou zde stále uvedeni někteří Židé, 

ačkoli již odjeli transportem do Terezína, nehledě na to, jaké bylo právní postavení majetku 

prohlášeného za židovský.

Samostatnou kapitolou v tomto fondu jsou Knihy zápisů z jednání obecního 

zastupitelstva23. Ty podávají zprávu o dění v obci, tedy i kolem jejího židovského 

obyvatelstva. Zajímavým doplňkem k nim jsou knihy podacích protokolů, které sice obsahují 

velmi stručné záznamy, avšak podávají svědectví i o některých úkonech, které se ve fondech 

v plném znění nedochovaly.

Velmi úzce zaměřené jsou fondy místní četnické stanice24, které sestávají pouze ze 

staničních knih. Ty obsahují záznamy o obchůzkách místních četníků a o jejich výsledcích. 

Z tohoto fondu je možno zjistit přečiny obyvatelstva, kterými se četnická stanice zabývala. 

Stejně tak tomu je i u záznamů hasičského spolku25, který se zabývá pouze vlastním 

fungováním a jiné informace poskytuje pouze v druhém plánu. 

Fond Základní devítileté školy ve Čkyni se také zabývá běžným chodem místní 

obecné školy. K danému tématu obsahuje z mírového období První republiky jednání o učiteli 

židovského náboženství, v období okupace se židovskou otázkou, kromě podávání potvrzení 

pracovníků školy o původu, nezabývá.

                                                
21 SOkA Prachatice. fond Archiv obce Čkyně 1823-1945
22 Matrika domů 1944, SOkA Prachatice, fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č. 17, kniha č. 17
23 V práci použity údaje z Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva 1930-1936, SOkA Prachatice. fond 
Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv. č. 6, kniha č. 6 a Knihy zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva a MNV 
1941-1947, SOkA Prachatice. fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv. č. 7, kniha č. 7
24 SOkA Prachatice, fond Četnická stanice Čkyně
25 Sbor dobrovolných hasičů Čkyně, SOkA Prachatice, Spolky v obci Čkyně
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Cenným zdrojem informací jsou sčítací operáty z let 1900, 1910 a 1921. Tyto archy 

zachycující informace získané při sčítání lidu podávají poměrně detailní soupis jednotlivých 

domácností, vztahy mezi jejími členy, povolání, náboženství i jiné údaje. Přestože se v těchto 

fondech vyskytují chyby, u stejné osoby se například v následujícím sčítání lidu objevuje jiné 

datum narození, je tento fond nejucelenějším zdrojem informací jednotlivých osobách, který 

je již zpřístupněn.

Při tomto tématu jsou ze SOkA ve Strakonicích využitelné pouze části fondu Okresní 

úřad Strakonice26. V práci jsou použity pouze informace týkající se domovského práva. 

V tomto fondu jsou uloženy jednací spisy jednotlivých žadatelů o domovské právo, které 

vyřizoval daný Okresní úřad. Tento fond je základem kapitoly o snahách o získání 

příslušnosti do obce. Ačkoli se jedná o poměrně malou část spisového materiálu k danému 

tématu, lze z něj nejlépe pochopit životní situaci, ve které se žadatelé nacházeli, a kterou sami 

popsali. 

                                                
26 Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice
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2. Vývoj židovského osídlení ve Čkyni

Od usazení prvních židovských obyvatel Čkyně až do doby holocaustu, kdy lze mluvit o 

zániku židovského osídlení, uplynulo více než tři a půl století. Za tuto dobu se z některých 

židovských obyvatel této malé obce stali vážení a majetní lidé. S určitostí to neplatí o všech, 

mnozí žili ve velmi nuzných poměrech, někdy byli dokonce odkázáni na pomoc druhých, což 

byli často souvěrci. Komunita zažila velký rozkvět i početní úbytek, a nakonec i násilné 

zničení.

Osud této malé komunity je poměrně charakteristický pro židovská společenství v malých 

obcích či na vesnicích. I zde byli Židé zpočátku velmi pečlivě evidováni, i zde nastal největší 

početní nárůst v první polovině 19. století, a i pro tuto židovskou komunitu znamenal vývoj 

po roce 1849 úbytek členů, což vedlo až k úplnému zániku náboženské komunity v obci. I zde 

zasáhl nejtragičtější prvek dějin evropského židovstva ve 20. století - holocaust. Ten 

znamenal pro většinu zbylých osob židovského původu smrt a do dnešního dne zůstal jen 

židovský hřbitov a budova synagogy, jako připomínka těch, kdo zde v poklidu prožili své 

životy i těch, kdo se z nacistických koncentračních táborů nevrátili.

2.1 Počátky židovského osídlení ve Čkyni

Počátky židovského osídlení Čkyně se datují do 16. století27. Již v této době zde žilo 

několik židovských rodin, což se změnilo za třicetileté války, kdy osídlení pokleslo pouze na 

jednu. Berní rula uvádí dva Židy, u obce Čkyně „Šťastný, chudě se živí“ a u panského statku 

Vysokého dvora „Izák, ten přišel s svýma rodičma z Polska, kterýžto do Moravy se dali a on 

tu zůstává“28. Již z toho je patrno, že nebyli majetní a v této době se nepodíleli výrazněji na 

dění v obci.

Pak již počet Židů usazených ve Čkyni stoupal, což se dá říci i o jejich vlivu na chod 

obce. To potvrzuje Tereziánský katastr český:„Židovských rodin přiznáno fase 10: 6 

obchoduje vlnou, plátnem, peřím, 1 obchoduje pálenkou, 2 kožemi, 1 malíř29. Dále pak 

zaznamenává, že existovaly i rozpory s většinovým obyvatelstvem: „Obyvatelé celého 

dominia si stěžovali na Židy usedlé ve Čkyni, protože prý chovají mnoho koz a svým 

                                                
27 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 97
28 Berní rula, sv. 28, Kraj prácheňský, rustikál, Praha 1954, s. 934
29 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál, Praha 1966, s.227
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obchodem škodí křesťanům“30. Do jaké míry šlo o rozpory hospodářského či jiného rázu je 

však již dnes velmi problematické odhadovat.

Do roku 1688 je datován nejstarší náhrobek na místním židovském hřbitově31. To 

ukazuje na vzrůst majetku židovské obce, která byla schopna si zakoupit pozemek, ač se 

nachází ve svahu na místě poměrně vzdáleném od vlastní obce, pro svůj hřbitov. 

2.2 Vývoj v 18. a první polovině 19. století

Na to, že byli místní Židé důležití i z hlediska vrchnosti ukazuje následující případ: 

„Hrušovský32 podobně bránil v letech 1703 až 1728 jako patron své židy, jmenovitě 

Abraháma proti Volyňskému magistrátu. Aleš Lexů z jich města mu upíral půjčku 80 zlatých, 

jiný odtudž Markovi 120 zlatých, hnali Čkyňské a Vimberské bankéře také vdovu Abrahámovu 

na židovskou přísahu, že prý své dluhy skoro vyrovnali. Učinili je v neúrodě, po šest let 

trvající (1707 – 1713), někteří v době 1713 – 1714.“33

Soupis židovských familiantů z roku 1783 zaznamenává celkem 83 osob židovského 

vyznání. Z toho je 24 familiantů, a u nich je uvedeno i zaměstnání. Až na osoby, které jsou již 

na práci příliš staré, žebráky, školníka, řezníka a pekaře se všichni živí obchodem. Jde 

především o obchod peřím, střižním zbožím, kůžemi či kožešinami. Na velmi různorodou 

ekonomickou sílu ukazuje odváděná daň, která se pohybuje mezi osvobozením od daně a 

osmi zlatými, nejvyšší pak platil místní řezník. Z pohledu pozdějšího vývoje jsou zajímaví 

dva nositelé jména Lederer, kteří se zde již v této době objevují34. A to zejména proto, že 

jejich potomci žili v obci až do 20. století. 

Nejvyššího stavu dosáhla židovská komunita v obci v první polovině 19. století. Z této 

doby máme dochováno několik zpráv o jejím početním stavu. Čkyňský úřední správce Loebl 

k roku 1825 uvádí, že v obci bylo 28 židovských domů (z celkového počtu 107), v nichž žilo 

151 Židů35. V městečku, které mělo v té době 677 obyvatel, tvořili tedy Židé více než pětinu 

obyvatelstva, což rozhodně není část zanedbatelná. 

                                                
30 Tereziánský katastr český, Sv. 2, Rustikál, Praha 1966, s. 226
31 http://pamatky.kehilaprag.cz/hledani/ckyne, 26.4.11, 16:20
32 Adam František Hrušovský z Hrušova (pozn. aut.)
33 Novák, V.. red.: Město Čkyně na Šumavě v upomínku na 400leté výročí povýšení na město 21. V. 1537. 
1537 – 1937. Čkyně 1937, s. 14
34 Ebelová I. a kol.: Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783, sv. 2, Praha 2010, s. 179n
35 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 116
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Dle Gottfrieda Sommera, jehož práce vyšla roku 1840, žilo ve Čkyni celkem 823 

obyvatel, z nichž 207 bylo židovského vyznání (34 rodin). Šlo zde hlavně o obchodníky, 

přesněji o čtyři obchodníky, jednoho kramáře a 24 podomních obchodníků36.

Počet židovských obyvatel obce se zvyšoval ne vždy zákonným způsobem. Místní 

farář si stěžuje, že bylo roku 1825 Židy koupeno několik domů. Jelikož to kvůli platným 

omezením nesměli udělat přímo, kupovali je přes prostředníky, tedy katolíky. Na to 

upozorňuje lokalista v místní farní kronice jako na rozšířený nešvar37.

2.3 Stavba nové synagogy

Rok 1828 je pro židovskou komunitu ve Čkyni památný především stavbou nové 

synagogy. Komunita již vlastní modlitebnu měla, avšak ta se nacházela v prostoru 

takzvaného Vysokého dvora, tedy panského statku. Majitel panství Dr. Karel Claudi chtěl 

objekt využít k hospodářským účelům, proto se s místními Židy dohodl na stavbě nové 

synagogy. Nechal ji vystavět na vlastní náklady, ve stejných rozměrech jaké měla synagoga 

stará a zavázal se, že původní objekt nepoužije jako chlév38. 

Nová synagoga byla situovaná u řeky39, části této jednotraktové budovy také zároveň 

sloužily jako židovská škola, byt rabína a učitele. Díky úbytku židovského obyvatelstva byla 

později židovská škola zrušena, děti navštěvovaly místní obecnou školu a učitel náboženství 

sem pouze dojížděl.

V době stavby synagogy a v krátké době poté však: měla obec ve Čkyni vlastní 

duchovní – rabína a kantora, o synagógu pečoval kostelník (šames) a v jejím přízemí byla 

umístěna židovská škola. Bohoslužeb v synagóze se kromě čkyňských židů zúčastňovali, 

zvláště o svátcích, i souvěrci z blízkého a vzdálenějšího okolí, kteří rovněž náleželi ke zdejší 

židovské obci.“40

                                                
36 Sommer J. G.: Das Königreich Böhmen, statistisch – topographisch dargestellt, svazek 8, Prachiner Kreis. 
Prag 1840, s. 330
37 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s., s. 117
38 Tamtéž, s. 116
39 Při melioraci říčky Volyňky byl tok odveden o cca 200 m na jih, dnes tedy synagoga u řeky nestojí (pozn. aut) 
40 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 98
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2.4 Vývoj v druhé polovině 19. století

Velké změny nastaly po roce 1848. Židé získali svobodu pohybu a usídleni, přístup do 

veřejných úřadů, byl zrušen numerus clausus41, povinnost žít uvnitř ghetta42, familiantský 

zákon43 a takvaná toleranční daň44. Přestože byly tyto nově nabyté svobody zpochybňovány a 

omezovány, k jejich právnímu zrušení nedošlo45. 

Místní farář k roku 1858 napsal, že jsou Židé vinni za špatnou situaci lidí v obci. Jako 

důvod uvádí, že svými obchody dávají křesťanům příležitost žít marnotratným životem. Ti se 

pak stále více zadlužují a jsou často nuceni prodat své domy u hlavní silnice Židům a sami se 

odstěhovat k řece, tedy na okraj obce46. Na tomto tvrzení je pravdivé to, že někteří Židé 

vlastnili domy ve středu obce, Marek Lederer měl například na konci 19. století dva domy 

přímo u hlavní silnice. Otázkou zůstává, zda tento jev přisuzovat pouze vlivu Židů, pokud by 

se totiž křesťané chovali zodpovědněji, tato situace by nenastala. Viníky je tedy nutno hledat 

minimálně na obou stranách. Je také otázkou, zda je toto pouze osobní názor lokalisty, nebo 

obecně přijímané mínění. Druhá zmíněná možnost je přitom více než pravděpodobná.

K úřednímu zrovnoprávnění židovstva s ostatním obyvatelstvem došlo v roce 1867. 

Takzvanou „prosincovou ústavou“ jim bylo dáno: „státní občanství, politická a občanská 

rovnost před zákonem, mohli se volně stěhovat, nabývat nemovitosti, provozovat jakoukoli 

živnost, dostali aktivní i pasivní volební právo (mohli tedy volit a být voleni do obecních 

zastupitelstev). Měli tak – poprvé ve svých moderních dějinách – stejná práva jako ostatní 

obyvatelé země.47

Ve Čkyni se v této době nacházela letní útulna pro židovské děti. Ty zval Josef Zítek, 

první ze stavitelů Národního divadla a majitel zámku v nedalekých Lčovicích, aby si 

v zámeckém parku natrhaly dozrálé ovoce48. Že mezi ním a rabínem ve Čkyni panovaly 

opravdu dobré vztahy, se ukázalo při Zítkově pohřbu. Rabín přišel se 40 dětmi do nedalekých 

                                                
41 Omezení počtu Židů v Čechách (mimo Prahu) na 8541 rodin, na Moravě na 5106. viz Pěkný, s. 76 
42 Zavedená roku 1726, viz Pěkný, s. 76
43 Židé (muži), kteří byli roku 1726 ženatí či ovdovělí a měli potomky, byli označeni za „patres families“ a měli 
právo pobytu v zemi, získali inkolát, který pak přecházel na jejich potomky, viz Pěkný, s. 77
44 Inkolát (úředně stanovený a označený evidenčním číslem) dával svému držiteli občanství ve stavovské 
monarchii a státní příslušnost. Po smrti držitele přecházel na jeho nejstaršího syna, který se jako jediný směl 
oženit. Pokud byl držitel inkolátu bezdětný či neměl syna, byla rodina považována za vymřelou a dcery se směly 
vdát pouze do ciziny. Takto „uvolněný“ inkolát mohl získat jiný Žid, například druhý syn v rodině, viz. Pěkný s. 
77
45 Pěkný, T.:Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 98n
46 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 117
47 Pěkný, T.:Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 99
48 Dvořáková, Z.: Josef Zítek. Národní divadlo a jeho tvůrce, Praha 1983, s. 367
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Malenic, kde je stavitel pochován, hodinu před započetím smutečních obřadů, a podle 

židovských zvyklostí se s ním rozloučili, jelikož ho vnímali jako svého dobrodince49.

2.4.1 Úpadek místní židovské obce

Zrovnoprávnění židovstva mělo jistě pozitivní důsledky pro samotné Židy, avšak 

neblahé pro samotnou existenci židovských obcí v malých městech a na vesnicích. Židovské 

obyvatelstvo, které se často věnovalo obchodu, a nebylo proto svázáno s půdou, se začalo ve 

větším rozsahu stěhovat do větších, rozvíjejících se měst50.

Tento jev postihl i Čkyni. V roce 1880 již zde žilo pouze 80 Židů51 a jejich počet 

nadále klesal. Stěhovali se nejen do vzdálenějších měst, ale třeba i do blízkého Vimperka, kde 

se rychle rozvíjel tiskařský52 a sklářský53 průmysl. Sídlo židovské obce tak bylo roku 1897 

přesunuto právě tam. 19. července 1900 byla tato skutečnost oficiálně stvrzena a židovská 

obec ve Čkyni tímto úředně zrušena54. Tento krok byl pouze potvrzením skutečného stavu, 

jelikož komunita ve Čkyni skomírala, vimperská naproti tomu získávala na početnosti a 

významu. 

Bohoslužby se v této době o velkých svátcích konaly buď v synagoze ve Čkyni, nebo 

v sálech hostinců ve Vimperku. Tento prozatímní stav byl vyřešen stavbou nové synagogy, 

která měla převzít funkce čkyňské budovy. Jelikož se už s využitím původního objektu ve 

Čkyni k bohoslužebným účelům nepočítalo a bylo zapotřebí peněz, byl tento roku 1922 

prodán manželům Španingerovým za 35 tisíc korun. Ty byly společně s prostředky získanými 

ze sbírky a jiných příspěvků použity na stavbu nové synagogy s bytem rabína a společenskou 

místností využívanou pro shromáždění obce, jež byla ve Vimperku slavnostně zasvěcena 

3. ledna 192655. Ironií osudu je, že synagoga ve Čkyni se zachovala dodnes, nová ve 

Vimperku byla zničena již v roce 1938 během tzv. „křišťálové noci“.

                                                
49 Tamtéž, s. 369
50 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 99
51 Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, s. 110
52 Hajník, R: Vimperk, Praha 2007, s. 23n
53 Tamtéž, s. 20
54 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 694
55 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 694
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2.5 Počty osob židovského vyznání po roce 1900

Podle sčítání lidu z roku 1900 bylo v obci 19 místních Židů, celkem zde však bylo 

přítomno 49 osob izraelského vyznání56. Tento rozdíl může být způsoben větším množstvím 

osob, které zde byly ve službě nebo zde pracovaly. O deset let později zde je sečteno 29 osob 

izraelitského či mojžíšského vyznání57. Tento nárůst se může zdát jako velmi pozitivní, je 

však způsoben vysokým počtem členů rodiny Sittigovy a Ledererovy. Rodina Sittigova se do 

dalšího sčítání v roce 1921 odstěhovala a ubyly i odrostlé děti z jiných rodin. Izraelské 

vyznání proto přiznalo již jen 12 osob58. Data však mohou vyvolat určité pochybnosti. Ervín 

Lederer, který se jako Žid narodil, se deklaruje bez vyznání59, Karolína Španingerová, 

přestoupila kvůli manželovi ke katolictví60. S otazníkem je také mojžíšské vyznání příručího, 

služky a kočího u Ledererů61, kteří se v jiných dokumentech nevyskytují a nepatří do zde 

působících rodin, je zde tedy možná i administrativní chyba. 

V roce 1930 zde žilo pouze 11 izraelitů62. Během následujících deseti let se 

přistěhovali Schwagerovi a Kamila a Karel Fantesovi63. Těchto pět lidí doplňuje počet těch, 

na které Německá říše nahlížela jako na osoby určené k fyzické likvidaci.

2.6 První republika  

Období mezi lety 1918 a 1938 bylo z pohledu českožidovského soužití v obci velice 

pokojné. Ve Čkyni žila v této době pouze velmi malá komunita, čítající maximálně 29 osob64. 

Lze ji charakterizovat také jmény rodin – Ledererovi, Červinkovi, Sittigovi, Beckovi a 

Kohnovi. Tato jména byla mezi izraelity v tomto mikroregionu častá65, neboť za dlouhou 

                                                
56

Sčítací operáty rok 1900 - Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2751, 
fascikl 62
57 Sčítací operáty rok 1910 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2822, 
fascikl 145
58 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
59 tamtéž
60 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 119
61 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
62 Rozkošná, B., Jakubec, P.: Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, 
s. 110
63 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 102
64 Sčítací operáty rok 1910 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2822, 
fascikl 145
65 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 694
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dobu, kdy zde byly rodiny usazeny, se značně rozvětvily. Během daných 20 let se samozřejmě 

měnil i počet členů těchto konkrétních rodin. Pokud jsou evidováni jiní obyvatelé obce 

židovského vyznání, jsou to většinou jednotlivci zabývající se podomním 

obchodem (Krausová Rosalie, Šnáblová Rosalie) nebo správou synagogy66.

Jednotlivci ze židovské komunity byli velmi činní v místních spolcích. Zakládajícími 

členy hasičského spolku byli již roku 1887 Emil Sittig a Markus Lederer. Druhý jmenovaný 

byl  po několik let jednatelem spolku, Sittig pak byl opakovaně volen revizorem účtů. Členem 

spolku byl také Ervín Lederer67, který se však s bratrem Jaroslavem více angažoval v místním 

Sokole68.

2.6.1 Rodina Ledererova

Rodina Ledererova byla v období sklonku monarchie a po celé trvání první republiky 

ekonomicky nejvýznamnější. Marcus Lederer obchodoval dřevěným zbožím, které nakupoval 

v šumavských oblastech a pak dále prodával do vnitrozemí69. Byl majitelem dvou 

domů (čp. 62 a 63). S manželkou Bertou (rozenou Veilovou) měl celkem osm dětí, z nichž ve 

Čkyni dále žil jen syn Jaroslav, který zde zdědil a provozoval koloniál70.

Zajímavým členem této rodiny byl Josef Lederer. Za první světové války se stal 

příslušníkem československých legií v Rusku. Později pracoval v Bance Československých 

legií, své místo však přenechal méně majetnému kolegovi a vrátil se do Čkyně, kde pomáhal 

v rodině své sestry Ireny71, provdané Poláčkové. Když byl v roce 1926 povolán k obraně 

republiky, odmítl obléknout stejnokroj z důvodu svého náboženského přesvědčení. Za tento 

přečin byl odsouzen šesti měsícům samovazby, propuštění z hodnosti a ztrátě vyznamenání72. 

                                                
66 Sčítací operáty rok 1910 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2822, 
fascikl 145
67 SDH Čkyně, Kniha jednatelská 1886 – 1914, SOkA Prachatice, Spolky v obci Čkyně, inv.č.69, kniha č.16
68 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s.118
69 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987,s. 100
70 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, s. 118
71Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, s. 119
72 Trestní list Františka Josefa Lederera z 12. března 1927, Trestní rejstřík 1920-1935, SOkA Prachatice, fond 
Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č.23, kniha č. 23
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Ostatní čkyňští izraelité nebyli tak ekonomicky silní. Většina z nich se živila 

podomním obchodem, tzv. hauzírnictvím, často je také najdeme jako obchodní příručí 

u Ledererů73. Z toho je vidět, že si jednotliví členové komunity navzájem pomáhali.

2.6.2 Soužití s nežidovským okolím

Sčítání lidu sice vykazuje osoby izraelitského či mojžíšského vyznání, nikoli však této 

národnosti74. Již ve sčítání z konce rakouské monarchie se u osob mojžíšského vyznání 

objevuje jako obcovací řeč výhradně česká75, což poté přechází do této národnosti v období 

první republiky. To ukazuje na skutečnost, že osoby, žijící v prostředí jazykově českém, se 

vůči němu nevymezovaly, ale cítily se být jeho součástí. Tuto skutečnost lze považovat za 

důkaz dobrých, či alespoň ne kriticky špatných vztahů s okolím.

Konflikty nevykazuje ani školní docházka dětí židovského původu v obci. Na obecné 

škole se vyučovalo i židovské náboženství, jako poslední sem dojížděl vyučovat Josef 

Rosenberg, zástupce rabína ve Strakonicích, a škola mu bez problémů nahrazovala jízdné76. 

Za další důkaz nekonfliktních vztahů lze považovat smíšená manželství. V poslední 

generaci se vyskytla hned dvě, Jaroslava Lederera s Boženou a Julie Červinkové s Vojtěchem 

Španingerem.

2.6.3 Spolková činnost

Někteří členové židovské komunity byli aktivními členy místních spolků. V obci 

v této době působil sbor dobrovolných hasičů, místní organizace Sokola, okrašlovací spolek 

nebo Národní jednota pošumavská77. Spolková činnost v obci byla velmi bohatá i z pohledu 

početnosti kulturních akcí v obci, zvláště častá a oblíbená byla divadelní představení a 

nejrůznější plesy. Ty byly pořádány hned několika spolky.

2.6.4 Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů byl ve Čkyni založen roku 1887. Mezi jeho zakládající 

členy patřili z místních Židů Samuel Rubín a Emanuel Sittig. Druhý jmenovaný byl 

                                                
73 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
74 tamtéž
75 Sčítací operáty rok 1910 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2822, 
fascikl 145
76 Zápisy ze schůzí 1935-1940, fond Základní devítiletá škola Čkyně, inv. č. 383, č. knihy 383
77 Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník k 450. výročí povýšení obce na městečko, 
Vimperk 1987, s. 57 - 71
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opakovaně volen revizorem účtů, náčelníkem stříkačníků a aktivně se podílel na organizování 

plesů a za svou činnost obdržel po 25 letech členství ve sboru i služební medaili. Dalšími 

židovskými členy spolku byli Samuel a Alois Kohnovi místní velkoobchodník Marek Lederer 

se svým synem Ervínem. Marek dokonce po několik let zastával funkci jednatele spolku78.

O tom, že vztahy místního hasičského spolku a židovské obce nebyly špatné svědčí i 

to, že se za přispívajícího člena spolku přihlásil 14. ledna 1900 i tehdejší rabín Moses 

Reitler79. Přitom nelze říci, že by to bylo gesto nově příchozího do obce, v té době zde již po 

dva roky působil80.

2.6.5 Sokol

Místní organizace Sokola vznikla v obci v roce 1918. Počet jejích členů rychle rostl, a 

díky nadšení a příspěvkům členů se byla schopna vybavit potřebným nářadím, pořídit si 

vlastní cvičiště, které si upravila a poskytovala ho k užívání i místní škole. Velmi činný byl 

také divadelní spolek, který výtěžkem ze svých představení přispíval do spolkové kasy. V 

obci chyběla sokolovna, cvičilo se tedy v sále hostince „U Králíčků“. Plány na její postavení 

sice byly, ale na jejich realizaci nedošlo81.  

Mezi členy místní organizace Sokola vynikali příslušníci rodiny Ledererovy, hlavně 

pak Jaroslav a Ervín. Společně byli činní v divadelním odboru spolku, který byl schopen 

nastudovat několik her v jednom roce, a Ervín po určitou dobu zastával funkci náčelníka82.

2.6.6 Obecná škola ve Čkyni

Ve Čkyni existovala před rokem 1939 pouze obecná škola. Byly zde sice snahy zřídit 

zde školu měšťanskou, podařilo se to však až po okupaci Sudet Německou říší, čímž bylo 

dětem ze Čkyně znemožněno docházet do Vimperka83.

Původně docházely židovské děti do budovy synagogy, jejíž část sloužila k výuce a 

nacházel se zde i byt pro kantora. Již na konci 19. století však již navštěvovaly místní 

                                                
78 SDH Čkyně, Kniha jednatelská 1886 – 1914, SOkA Prachatice, Spolky v obci Čkyně, inv.č.69, kniha č.16
79 SDH Čkyně, Kniha jednatelská 1886 – 1914, SOkA Prachatice, Spolky v obci Čkyně, inv.č.69, kniha č.16
80 působil v obci v letech 1898-1903, pozn. aut.
81 Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník k 450. výročí povýšení obce na městečko, 
Vimperk 1987, s. 68
82 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 118
83 Starý, V.: Školy ve Čkyni, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník k 450. výročí 
povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 84
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obecnou školu84. Na škole ve Čkyni se kromě římskokatolického vyučovalo i evangelické a 

židovské náboženství. Poslední jmenované zde učil nejprve kantor a učitel náboženství Evžen 

Šwimmer z Volyně, který se v roce 1937 odstěhoval do Nymburka85. Jeho místo zaujal Josef 

Rosenberg, zástupce rabína ve Strakonicích.

Z dokumentů úřední povahy nevyplývá, že by kvůli školní docházce vyvstávaly v obci 

větší spory. Učitelům všech náboženství bylo dovoleno se s dětmi v hodinách náboženství 

modlit86 a Josefu Rosenbergovi bylo bez problémů vyměřeno cestné87. Ani v zápisech z porad 

učitelského sboru se neobjevují zmínky o případných konfliktech88.

2.7 Druhá republika

Situace ve Čkyni se rapidně změnila po záboru Sudet. Hranice republiky byla 

posunuta na pouhých šest kilometrů od obce po státní silnici směrem k Vimperku. V tomto 

převážně německém městě se nacházelo největší židovské osídlení na prachaticku89, někteří 

odtud uprchlí Židé na přechodnou dobu útočiště právě ve Čkyni. Z tohoto období nejsou 

zaznamenány konflikty mezi většinovým a židovským etnikem90. Obec postavila pro 

uprchlíky nový bytový dům91, v něm však žádný izraelita nebydlel. 

Isidor Schwager se svými dvěma syny bydlel u manželů Španingerových, tedy 

v objektu bývalé synagogy, až do zařazení do transportu92. Kamila Fantesová se svým synem 

Karlem nalezla útočiště v domě Jaroslava Lederera, kde již delší dobu předtím bydlel a 

provozoval svou živnost Jakub Kohn s rodinou93. Z toho je patrné, že mezi souvěrci byla buď 

společným vyznání, což již u poslední generace neplatí plně, nebo dlouhodobým soužitím a 

příbuzenskými vztahy vybudována určitá soudržnostposílená navíc vypjatou situací těchto 

dnů.  

                                                
84 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 117
85 Oznámení okresnímu úřadu ve Strakonicích z 1. března 1937, Soka Prachatice, fond ZDŠ Čkyně 1897-1976, 
inv.č.22, kart.č. 2
86 Přípis OŠV v Prachaticích z 15. prosince 1936 o definitivní úpravě vyučování náboženství izraelského, SOka 
Prachatice, fond ZDŠ Čkyně 1897-1976, inv.č.22, kart.č. 2
87 Přípis OŠV v Prachaticích z 2. listopadu 1937 výměr cestného rabínu Josefu Rosenbergovi, SOka Prachatice, 
fond ZDŠ Čkyně 1897-1976, inv.č.22, kart.č. 2
88 Zápisy ze schůzí 1935-1940, SOkA Prachatice, fond ZDŠ Čkyně, inv.č.383, č.knihy 383 
89 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 694
90 Staniční služební kniha 1940 – 1942, SOkA Prachatice, fond Četnická stanice Čkyně, inv.č.5, kniha č.5
91 Starý, V.: Z dějin Čkyně v letech 1243 – 1945, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, 
Sborník k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 52
92 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 102
93 tamtéž
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2.8 Po 15. březnu 1939

Obsazení zbytku Československa vojáky Německé říše a jeho přeměna na Protektorát 

Čechy a Morava citelně zasáhla do životů všech jeho obyvatel. O to více pak těch, kdo věděli 

o nepřátelském poměru Říše k nim. Tím se pro osoby, které měly dle kritérií norimberských 

rasových zákonů židovský původ, často jevilo jako nejlepší opustit Protektorát. Legálně 

vycestovat však nebylo snadné, ani rychlé, a bylo k němu zapotřebí i dostatečné množství 

finančních prostředků. Snad proto se jen velmi malé části podařilo své plány opravdu 

uskutečnit.

2.8.1 Protižidovská opatření

Tyto obavy se potvrdily již 17. března 1939, kdy protektorátní vláda schválila první 

protižidovská opatření. Šlo o zákaz provozování všech lékařských praxí a schválení zastavení 

praxí advokátům „neárijského původu“ a začala jednat o označení židovských obchodů a 

propuštění nežádoucích osob z podniků94. Brzy nato došlo k zákazu nakládat s majetkem, 

nejdříve v hodnotě nad 50 000 K, bez povolení, později bylo zakázáno úplně. Každá osoba 

židovského původu byla také povinna uložit své akcie, cenné papíry, drahé kovy a jiné 

cennosti u vybraných bankovních institucí, jejich bankovní účty byly také prohlášeny za 

vázané a dlouhodobě byly snižovány částky, které mohl jeho vlastník vybírat95. Tato nařízení 

znamenala v podstatě zamezení nakládání s vlastním majetkem a jistě znepříjemňovala život, 

nebylo to však to nejhorší, co „neárijce“ potkalo. 

Pokusy Židy vyloučit z veřejného života se navenek nejviditelněji projevovaly od 

1. září 1941 povinným nošením žluté šesticípé hvězdy s nápisem „Jude“, což se stalo 

symbolem rasové perzekuce96. Za zmínku však stojí například i mnohem dřívější povinné 

označení židovských obchodů nálepkou „jüdisches Geschäft“ nebo zákaz účasti na kulturních 

akcích, jakými byly plesy či biografická představení. Snahy ostrakizovat osoby židovského 

původu byly v atmosféře neustále se stupňujícího strachu o vlastní život více či méně úspěšné, 

vrcholily pak naprostou izolací v Terezíně a transportech odjíždějících východním směrem do 

vyhlazovacích táborů. Nutno však dodat, že se objevily i případy sympatizování se Židy i 

                                                
94 Kárný, M.: Genocida českých židů, Z terezínské pamětní knihy, ? 1996, s. 9 n
95

Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s. 61
96 tamtéž, s.73
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snahy jim různým způsobem pomáhat97. Tyto projevy občanské statečnosti však nelze 

generalizovat, jelikož se objevovalo i opačné chování.

Protižidovská opatření byla samozřejmě zavedena i ve Čkyni. I zde došlo 

k označování židovských obchodů či naplňování povinnosti nosit žlutou hvězdu. Zachovaly 

se i dva důkazy o pokusu tyto zákony porušit. Jedním z nich je případ Karolíny Španingerové, 

která byla 20. října 1942 místním četníkem přistižena v biografu bez žluté hvězdy a nahlášena 

na Gestapo98. Druhým je případ Jaroslava Lederera, který se pokusil převést svůj majetek na 

manželku, která byla katoličkou, tento by tedy byl vyjmut z platnosti protižidovských 

opatření. Pokus však ztroskotal na příslušném katastrálním úřadě, kde se na něj přišlo. 

Jaroslav Lederer byl „důtklivě upozorněn“, že platí zákaz nakládání se židovským 

majetkem99.

2.8.2 Pokusy o emigraci 

S odstupem času se může jevit zvláštní, že nacistické špičky se židovským 

vystěhovalectví počítaly, jako s jednou z možností, jak zmenšit počet Židů na územích pod 

správou Říše. Z tohoto pohledu by bylo možno pohlížet na protižidovská opatření jako na 

způsob, jak donutit co největší počet z nich k opuštění Protektorátu100. To mělo pro říšské 

hospodářství i finanční efekt, jelikož majetek emigrantů propadal automaticky Říši. Celkově 

měl židovský majetek v bankách podle pražské úřadovny Sicherheitsdienst101 hodnotu 440 

miliónů korun, což jistě nebyla částka zanedbatelná102.

Zřízení Ústředny pro židovské vystěhovalectví v červenci 1939 nasvědčovalo tomu, že 

je vystěhovalectví úředně podporováno, nebylo však snadné, rychlé, ani levné. Kdo byl 

schopen zaplatit „vystěhovaleckou daň“ a další poplatky, zjistil, že už vlastně nemá kam 

odejít.  Po proudu uprchlíků z Německa a Rakouska již nebyly státy ochotny přijímat další,103

často bez finančních prostředků. Žádosti o vystěhování do Šanghaje, které byli nuceni 

podávat majetnější Židé104, byly jen snahou vylákat od nich co nejvíce peněz.

                                                
97 tamtéž
98 Staniční služební kniha 1940 – 1942, SOkA Prachatice, fond Četnická stanice Čkyně, inv.č.5, kniha č. 5
99 Kniha podacích protokolů, SOkA Prachatice. fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č. 53, kniha č. 1
100Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991 s. 34
101 Sicherheitsdienst = zvláštní druh zpravodajské služby
102 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s.35
103 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s. 35n
104Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s.37
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  Většině obyvatelstva židovského původu se nepodařilo emigrovat, zůstali tedy 

odkázáni na milost a nemilost Říši. Většina těch, kteří byli spojeni s obcí Čkyně, buď nebyli 

dostatečně majetní, či předvídaví, aby včas uprchli za hranice státu. 

Pouze u sedmi z nich lze na základě archivních dokumentů potvrdit opak. Alois Fantes 

se odhlásil do Haiti a Zuzana a Karel, děti MUDr. Maxe Fantesa, které odjely do Velké 

Británie105. Příznačné však je, že doktor Fantes sebe a manželku již zachránit nedokázal, 

ačkoli se o to podle vlastního prohlášení snažil106. Nejšťastnější tak byla rodina Wernerova. 

Z ní ze Čkyně pocházela Elsa, jež byla dcerou Marka a Berty Ledererových. V roce 1939 

odešla do Palestiny i s manželem, dcerou a synem.107

2.9 Snahy o vyhlazení Židů

Nacistická říše se od začátku své existence velmi silně vymezovala proti osobám 

neárijského původu, mezi které považovala i Židy, a to bez ohledu na jejich vlastní postoj 

k náboženství. Používala k tomu hledisko rasové, které sama velmi přesně vymezila. 

S aplikací specifických pravidel pro příslušníky jiných ras začali nacisté na vlastním území, a 

později je zaváděli na jimi obsazených územích.

Po zřízení Protektorátu začala okupační správa se zaváděním i na tomto území, velmi 

chytře to prováděla pomocí místních úřadů a institucí. To mělo za následek podstatné 

zhoršení života pro všechny osoby, kterých se dotýkala. To platilo i pro obyvatele 

v regionech, a také pro obyvatele Čkyně. I jich se týkala nacistická vyvražďovací mašinerie a 

většina z nich v ní byla sešrotována.  

2.9.1 Deportace

Deportace z Protektorátu probíhaly od 16. října 1941, až do 16. března 1945108, a to na 

různá místa a s různou intenzitou. Jako první odjelo v říjnu a na počátku listopadu 1941 pět 

transportů po tisíci osobách do Lodže a jeden do Minska. V následujícím roce odjel jeden 

přímo do Ujazdowa, a v říjnu pak jeden s 18 vězni do Osvětimi109. Ve zpětném pohledu byly 

výjimečné v tom, že vůbec neprošly Terezínem, narozdíl od více než 120, které přijely do 

                                                
105 Žádost o přezkoumání státního občanství z 22. července 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
106 tamtéž
107Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
108 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, 154n
109 Lagus, K, Polák, J.: Město za mřížemi, Praha 2006, s.273
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tohoto gheta jako do „přestupní stanice“ dále na východ. Za velice ilustrativní lze považovat 

oficiální počet osob vedených v kolonce „židovského původu“ na začátku a konci války. 

K 1. říjnu 1939 je udáváno 90 847 takových osob, v dubnu 1945 jich už bylo jen 7 846. Bez 

ohledu na možné nepřesnosti a ty, kterým se podařilo vycestovat, je tento rozdíl obrovský.

Transporty odjížděly z center oblastí, kam byli Židě z daného území svoláni. Nejvíce 

jich odjelo z Prahy, což neznamená, že tam všichni bydleli. Pro osoby zařazené do pozdějších 

transportů pak byla určována shromaždiště v centrech, aby byla přepravní kapacita naplněna. 

Důkazem je například případ Jaroslava Lederera, který byl zásluhou smíšeného manželství 

deportován až 4. února 1945, a to z Prahy, ačkoli stále bydlel ve Čkyni110.  

Čkyně patřila za Protektorátu na území spadající do působnosti Oberlandratu 

v Klatovech. Tam byly hlášeny i přečiny jejích obyvatel, změny jejich bydliště či domovské 

příslušnosti a odtud byli také místní Židé deportováni do Terezína. Z tohoto západočeského 

města vyjely i dva transporty, Cd a Ce. V prvním z nich byli i všichni tehdy deportovaní 

židovští obyvatelé Čkyně a s nimi i ti, kdo se od obce neodstěhovali daleko, jako Ida 

Friemlová nebo rodina Poláčkova. Další transporty již odtud vypraveny nebyly, osoby 

zařazené do pozdějších, tedy většinou ty, které žily ve smíšených manželstvích, byly 

deportovány z Prahy.

Transport Cd odjel z Klatov dne 26. listopadu 1942 se 650 vězni. V Terezíně jich bylo 

na konci války osvobozeno 16, na různých místech Evropy 22, celkem tedy přežilo pouze 38 

osob. Mezi přeživšími z tohoto transportu nebyl nikdo, kdo by byl deportován ze Čkyně. 

Druhý vypravený transport, s označením Ce, odjel 30. listopadu 1942 s 619 deportovanými, 

z nichž bylo na různých místech Evropy zachráněno pouze 34111. 

2.9.2 Terezín

Pro většinu z těch, kteří byli deportováni z území Protektorátu, byl přestupní stanicí 

na cestě do vyhlazovacích táborů Terezín. Ten byl k tomuto účelu připravován od listopadu 

1941 a částečně začal sloužit již v tomtéž měsíci, kdy přijel první transport z Prahy. Toto 

místo však nebylo uzpůsobeno pro danou koncentraci osob, panovaly tam proto příšerné 

životní podmínky. Proto mnozí, zvláště pak starší či nemocní vězni, nepřežili již pobyt zde. 

                                                
110 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 102
111 Lagus, Polák: Město za mřížemi, Praha 2006, s. 256
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2.9.3 Osud „čkyňských“ Židů

Pobyt v Terezíně byl různě dlouhý, podle toho, kdy se tam daná osoba dostala, a kdy 

byla zařazena do dalšího transportu na východ. Osoby, které byly ve vůbec prvních 

transportech, dojely do Terezína již na konci roku 1941. Naproti tomu transporty z Klatov 

vyjely až na konci listopadu následujícího roku112. Pobyt v ghettu pak trval různou dobu podle 

toho, jaká byla skladba transportů vypravených do vyhlazovacích táborů a jejich četnost. 

Čkyňská rodina Poláčkova byla zařazena do transportu do Osvětimi již dva měsíce po svém 

příjezdu do Terezína, Kamila Fantesová strávila v této „přestupní stanici“ více než jeden 

rok113.

Terezín se stal „konečnou stanicí“ pro 33 430 osob114. Zemřeli většinou na následky 

nemocí, které se v ghettu nekontrolovaně šířily, či stářím, kdy se přidaly již zmíněné nemoci, 

zima a absolutní nedostatek jídla způsobující podvýživu.

Z mnou sledovaných osob zahynuly v Terezíně tři. Alžběta Becková ve věku 82 let115, 

JUDr. Leopold Fantes v 75 letech116 a Hedvika Kohnová v pouhých 44 letech117. 

U prostředního jmenovaného se zachovala zpráva Magistrátu hlavního města Prahy 

městskému úřadu ve Čkyni vydaná v červenci 1945, tedy až zpětně, po skončení války. 

Oznamuje se zde, že dotyčný Lepold Fantes zemřel v Terezíně. Jako způsob smrti je udána 

Pneumonia pleuritis exudutiva118, zápal plic byl jednou z často udávaných příčin úmrtí 

v ghetu119. Je otázkou, zda to byla příčina skutečná, či nikoli, toto je dnes však již nemožné 

dokázat. Zpráva je datována až do července 1945, do té doby byl tedy obci osud jednoho 

z jejích příslušníků neznámý a lze téměř s jistotou předpokládat, že tento případ z daného 

pohledu nebyl výjimečný. O to méně lze čekat, že by se před koncem války dověděli o 

smrti svých příbuzných například v Osvětimi. Hana Platovská, sestra Jaroslava Lederera, 

                                                
112Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s. 151
113 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 1035

114 Lagus, Polák: Město za mřížemi, Praha 2006, s. 278
115 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995

116 Tamtéž
117 Tamtéž
118 Žádost o dodatečný zápis úmrtí Dr. Leopolda Fantesa do matričních zápisů ze dne 22. července 1945, Soka 
Prachatice, fond Archiv obce Čkyně, SOkA Prachatice, inv.č. 253, k.č.2
119 celkem byly různé typy zápalu plic udány u 6 102 osob zemřelých v Terezíně z Úředně udávané příčiny smrti 
v terezínském táboře v době od 24.11.1941 do 31.8.1944, In: Lagus, K., Polák, J.: Město za mřížemi, Praha 
2006, s. 280



26

která v tomto vyhlazovacím táboře zemřela, byla ještě dva měsíce po konci války vedena jako 

nezvěstná120.

                                                
120 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 895



27

3. Osudy posledních židovských obyvatel Čkyně

Dle norimberských rasových zákonů žilo ve Čkyni 16 osob židovského původu. 

Druhou světovou válku přežili pouze dva z nich, Jaroslav Lederer a Karolína Španingerová121. 

Oba díky manželství s osobou římskokatolického vyznání, a díky osobní statečnosti jejich 

životních partnerů, kteří se během okupace nenechali rozvést.

Zbylých čtrnáct bylo povoláno do transportu Cd, který byl vypraven z Klatov122 a do 

Terezína dorazil 26. ledna 1942. Dále se jejich osudy liší. Někteří zemřeli na následky 

nelidských životních podmínek či nemocí v Terezíně, další byli zařazeni do transportů 

pokračujících do vyhlazovacích táborů. Jejich osudy jsou shodné v tom, že se nikdo z nich 

nedožil osvobození, všichni dle plánů nacistické vyhlazovací mašinerie zemřeli123.  

Židovští obyvatelé obce se dají ve většině případů zařadit do rodin, k nimž příslušeli, a 

členy jedné rodiny také často čekal podobný či stejný osud.

3.1 Rodina Beckova

Libie Becková byla svobodnou matkou, jež se živila podomním obchodem a 

prodejem vlastních výrobků. Byla matkou pěti dětí, z nichž pouze nejstarší dcera Karolína 

zůstala ve Čkyni124. 

V době transportů již byla Libie po smrti, v koncentračních táborech však zahynuly 

nejméně čtyři její děti. Nejstarší Karolína zemřela v Osvětimi, stejně jako nejmladší Alžběta, 

provdaná Winterová. Malvína, provdaná Voglová, zemřela v Ujazdowě a Berta, provdaná 

Brumlová, v Lodži. Osud Karolínina syna Emila je neznámý125.

                                                
121 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 102
122 Zde sídlila místní ústředna Gestapa (pozn. aut.)
123 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 102n
124 Sčítání lidu, Sčítací operáty 1910, SOKA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice (1850-1938), fascikl č. 7, 
inv. č. 2700
125 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s.1037, 1040, 676, 117
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3.1.1 Karolína Becková

Karolína či Karla Becková se narodila 26. dubna 1880 ve Čkyni. Stejně jako její matka 

se neprovdala a živila se vyšíváním a prodejem svých výrobků126. Transportem Cd byla 

společně s ostatními čkyňskými Židy 26. ledna 1942 z Klatov transportována do Terezína, a 

odtud pak 20. ledna 1943 do Osvětimi, kde zemřela127.

3.1.2 Alžběta Becková

Další nositelkou tohoto příjmení, která žila ve Čkyni, byla Alžběta Becková. Narodila 

se 2. září 1860, Na sklonku roku 1942, kdy byla transportována do Terezína, jí tedy bylo 

82 let. Zemřela již 15. května následujícího roku, pravděpodobně v důsledku stáří a špatných 

životních podmínek v ghettu128.

3.2 Červinkovi

Rodina Červinkova byla ve Čkyni také usazena po několik generací. Její členové se 

živili podomním obchodem, a tak tomu bylo i u posledních zde žijících nositelek tohoto 

jména. Byly jimi Veronika Červinková a její dvě dcery, Karolína a Julie129. Veronika 

Červinková zemřela v únoru 1939, válečné události se proto týkaly jejích dcer.

3.2.1 Julie Červinková

Julie Červinková se narodila 1. října 1892. Neprovdala se, bydlela s matkou a živila se, 

stejně jako její matka, prodejem hliněného a kamenného nádobí. Po smrti své matky bydlela u 

své sestry v objektu bývalé synagogy. Byla společně s ostatními místními Židy deportována 

do Terezína, a dále pak 20. ledna 1943 do Osvětimi, kde zahynula130.

                                                
126 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
127 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995 s. 1037

128 Tamtéž, s. 1037
129 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
130 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 1038
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3.2.2 Karolína Španingerová

Karolína Červinková  se narodila 18. května 1890 ve Čkyni. Vychodila místní 

obecnou školu a vyučila se krejčovou. Poté odešla do Vídně, kde se seznámila s Vojtěchem 

Španingerem131. Společně pak od židovské obce ve Vimperku v roce 1922 odkoupili objekt 

synagogy, která již v té době nebyla využívána k bohoslužebným účelům132. Adaptovali ji na 

obytný dům s truhlářskou dílnou, která jim zajišťovala obživu. Bydlela s nimi také Julie 

Červinková, sestra Karolíny, po záboru Sudet ještě poskytli bydlení Isidoru Schwagerovi a 

jeho dvěma synům133.

Před sňatkem s Vojtěchem Španingerem, jež byl římskokatolického vyznání, sama 

přestoupila na jeho náboženství134, před deportací ji dočasně ochránilo právě toto smíšené 

manželství. Musela sice nosit židovskou hvězdu, nebyla však vůbec deportována. Po válce se 

s manželem starala o židovský hřbitov a zemřela roku 1984 v Březnici, ve věku 94 let135. 

3.3 Kohnovi

3.3.1 Jakub Kohn s rodinou

Jakub Kohn byl do obce Čkyně přijat 23. května 1935136, přičemž zde již několik let i 

s rodinou pobýval. V domovské příslušnosti ho následovala manželka Heda a jejich čtyři děti: 

Věra, Otto, Ella a Vilém. V obci již několik let bydleli a všechny děti zde chodily do obecné 

školy137. Nejdříve bydleli v mlýně „u Černých“, později na výhodnějším místě u hlavní silnice 

u Ledererů, kde otec v pronajatých prostorách provozoval i svou živnost. Měl obchod 

stávkovým a trikotovým zbožím, peřím a kůžemi, které kupoval v okolních obcích138. 

                                                
131 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 117
132 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 695
133 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 103
134 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
135 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
136 Zápis o jednání obecního zastupitelstva z 23. května 1935, Kniha zápisů ze schůzí obecního zastupitelstva 
1930-1936, SOkA Prachatice, fond Archiv obce Čkyně, inv.č.6, kniha č.6
137 Školní matrika 1916-1942, fond ZDŠ Čkyně1867-1976, inv.č. 12, č. knihy 12
138 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s.120
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Pravděpodobně to nebyla živnost příliš výnosná, protože dcera Ella byla 25. dubna 

1940 zařazena do seznamu potřebných žáků při ošacovací akci139. Tento fakt může být však 

také způsoben působením protižidovských opatření v Protektorátu. Díky nim její otec 

prakticky nemohl dosáhnout výdělku v obchodě, stejně tak nalézt jinou práci bylo pro osoby 

židovského původu nemožné. Přesto je podivné, že byla Ella, jako Židovka, na seznam 

zařazena. Ve fondu chybí vyjádření úřadů k tomuto návrhu, není tedy zřejmé, zda v rámci této 

ošacovací akce něco dostala.

Rodina Kohnova byla deportována do Terezína transportem Cd z Klatov. Hedvika 

zemřela již v Terezíně 6. března 1943, zbytek rodiny byl 6. září téhož roku transportován do 

Osvětimi. Nikdo z nich se nedožil konce války140. 

3.4 Ledererovi

Rodina Ledererova byla ve Čkyni usedlá po více než sto let141 a v lokálním měřítku 

byla ze židovských obyvatel ekonomicky nejvýznamější. Období holocaustu zažila generace 

potomků Marka Lederera, velmi úspěšného obchodníka dřevěným zbožím ve Čkyni142.

Z osmi sourozenců nejméně pět zahynulo v koncentračních a vyhlazovacích táborech. 

Irma, provdaná Poláčková, bydlela i určitý čas po svatbě ve Čkyni. Její manžel Emil pomáhal 

tchánovi v obchodě143. Později se odstěhovali do Kasejovic. 26. listopadu byli i s dcerami 

Editou a Gertrudou transportem Cd z Klatov odvezeni do Terezína, už 20. ledna následujícího 

roku byla celá rodina dále deportována do Osvětimi, kde se nikdo z jejích členů nedožil 

osvobození144.

Ervín Lederer byl za svého pobytu ve Čkyni velmi aktivním členem místního Sokola. 

Dokonce zde zastával i funkci náčelníka. Později se odstěhoval do Čáslavi, kde pracoval jako 

prokurista závodu Kosmos145. Žil ve smíšeném manželství, které však bylo rozvedeno. Po 

atentátu na zastupujícího říšského protektora byl zařazen do jednoho z takzvaných trestných 

                                                
139 Ošacovací akce 1940/1941, seznam potřebných žáků, SOKA Prachatice, fond Archiv obce Čkyně SOkA 
Prachatice, inv.č. 253, k.č.2
140

Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, 2 svazky, s. 1041

141 Soupis židovských familiantů z roku 1783 uvádí dvě osoby tohoto příjmení (pozn. aut.)
142 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 99
143 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 118
144 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 1043

145 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 118
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transportů, tento byl vypraven pod označením Aah146. Tam byl zařazen pravděpodobně za 

svou účast v protiněmeckém odboji147. Svou životní pouť skončil Ervín Lederer 

v koncentračním táboře Ujazdow148. 

František Josef, bývalý legionář v Rusku a úředník banky Československých legií, byl 

v březnu 1942 zastřelen v Osvětimi149. Oba nejmladší sourozenci, Willy Lederer a Hana, 

provdaná Platovská, také zemřeli v tomto koncentračním táboře150. 

Před holocaustem se z této rodiny prokazatelně podařilo úplně utéci pouze Else 

Ledererové, provdané Wernerové, spolu s manželem a dvěma dětmi. Těm se podařilo 

emigrovat do Palestiny151. Bohužel představuje tento případ světlou výjimku.

3.4.1 Jaroslav Lederer

Jaroslav Lederer se narodil jako šestý z osmi dětí, jako jediný z nich však ve 

válečných letech bydlel ve Čkyni, kde po otci zdědil obchod152. Jeho manželka Božena byla 

římskokatolického vyznání153, což mu během deportací zachránilo život. 

Provozoval obchod smíšeným zbožím a výčep lihovin154. O majetnosti rodiny svědčí 

to, že v únoru 1939 dle vyjádření místního městského úřadu sice nepoužíval, ale přesto 

vlastnil automobil155, což lze v dané době považovat za velký nadstandard. Samo toto 

dotazování však již bylo součástí vytváření evidence židovského majetku156.

27. března 1939 se Jaroslav Lederer pokusil převést majetek na svou manželku 

Boženu, a tak ho vyjmout z platnosti protižidovských nařízení. Jednalo se o stavení a obchod 

                                                
146 Tento transport byl vypraven z Prahy 10. června 1942 a bylo v něm 1000 vězňů. Z nich byli někteří 
zastřeleni, ostatní byli odvezeni do pracovního tábora v Ujazdowě. Ti, kdo přežili v nelidských životních 
podmínkách těžkou fyzickou práci a tyfovou epidemii, byli zabiti ve vyhlazovacím táboře Sobibór. Pouze jeden 
vězeň se zachránil útěkem. Z Lagus, K., Polák, J.: Město za mřížemi, Praha 2006, s. 236
147 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
148 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 669

149 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
150 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, s. 118
151 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
152 Tamtéž, s. 119
153 Sčítací operáty rok 1921 – Čkyně, SOkA Prachatice, fond Okresní úřad Prachatice I. 1850-1938, inv.č.2889, 
fascikl 224
154 Soupis svobodných živností z 9. února 1939, Kniha podacích protokolů, SOkA Prachatice. fond Archiv obce 
Čkyně 1823-1945, inv.č. 53, kniha č. 1
155 Podací protokol číslo 365 z 13. února 1939, Kniha podacích protokolů, SOkA Prachatice. fond Archiv obce 
Čkyně 1823-1945, inv.č. 53, kniha č. 1
156 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s. 24
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o celkové hodnotě 350 tisíc korun157. Byl však Okresním úřadem ve Strakonicích „důtklivě 

upozorněn“, že „nesmí býti žádný židovský majetek zcizen“158. 

Jaroslav Lederer byl deportován do Terezína až 4. února 1945 transportem AE 2- 20 z 

Prahy.  Tam byl osvobozen a vrátil se zpět do Čkyně159. 

Po skončení druhé světové války jako nejbližší žijící příbuzný, zažádal o národní 

správu nad majetkem své tehdy nezvěstné sestry Hany, provdané Platovské160. Stal se jím a 

posléze jej získal do osobního vlastnictví, jelikož se jistilo, že jeho sestra zahynula 

v Osvětimi161. Později se odstěhoval do Prahy, kde roku 1979 zemřel162.  

3.5 Schwagerovi

3.5.1 Isidor, Rudolf a František Schwagerovi

Isidor Schwager přišel se svými syny Rudolfem a Františkem do Čkyně po záboru 

Sudet z Vimperka. Jeho slabomyslná žena Berta ho nenásledovala, jelikož v té době byla již 

30 let v Bohnicích, období transportů se pak již nedožila163. 

Schwager se se svými syny ubytoval u Španingerů, tedy v bývalé synagoze, kde 

pobývali až do zařazení do transportu. Synové 6. září 1943 odjeli transportem Dl do Osvětimi, 

kde oba zahynuli. Jejich otec byl tamtéž odvezen 18. prosince 1943 transportem Ds, čekal ho 

stejný osud jako jeho syny164.

3.6 Nepřeživší se vztahem k obci

Kromě posledních šestnácti obyvatel bylo velké množství osob židovského vyznání, 

které v této době již v obci nežili, byli s ní však spjati po určitou část svého života. Někteří 

z nich měli v obci stále domovské právo, jiní se zde narodili, další se dožadovali přijetí do 

                                                
157 Oznámení berního úřadu ve Volyni, Podací protokol č. 633, Kniha podacích protokolů, SOkA Prachatice. 
fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č. 53, kniha č. 1
158 tamtéž
159 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
160 Zápis o jednání obecního zastupitelstva ve Čkyni z 10. září 1945, Kniha zápisů ze schůzí obecního 
zastupitelstva a MNV 1941-1947, SOkA Prachatice. fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv. č. 6, kniha č. 6
161Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 895

162 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
163 Kniha podacích protokolů, SOkA Prachatice. fond Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č. 53, kniha č. 1
164 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995,, s. 1039
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obce. Nutno dodat, že poslední skupina nebyla zastupitelstvem obce vždy přijímána s 

nadšením, o čemž v této práci pojednává samostatná kapitola. 

Příkladem rodiny s úzkým vztahem k obci je rodina Poláčkova. Emil Poláček se oženil 

s Irmou Ledererovou a zpočátku ve Čkyni také bydleli165. Obě jejich dcery zde dokonce 

vychodily obecnou školu. Později se celá rodina přestěhovala do Kasejovic, odkud byli 

odvezeni do Terezína stejným transportem jako ostatní čkyňští Židé. Již 20. ledna 1943 byli 

odvezeni do Osvětimi, kde všichni členové rodiny zahynuli166.

Obdobné osudy čekaly i na příslušníky jiných rodin. Například ostatní příslušníky 

rodiny Ledererovy, Idu a Gustava Rubínovy či rodinu Mořice Blocha167, syna bývalého rabína 

ve Čkyni.

                                                
165 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č.2, s. 119
166Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 1034

167 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 319
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4. Snahy o získání příslušnosti do obce

Po záboru Sudet se mnoho osob, které na tomto území žily a nebyly ochotny žít pod 

vládou Německé říše, přesunovaly dále do vnitrozemí. Šlo široké spektrum lidí, mezi nimiž 

byli samozřejmě i Židé. Ze zkušeností souvěrců v Německu věděli, že má Hitlerovo Německo 

k osobám židovského vyznání velmi negativní postoj, a tušili, že i zde začnou platit 

protižidovská opatření. Někteří uprchlíci se usazovali u svých příbuzných, jiní utíkali do měst.

Uprchlíci však neřešili jen problémy s ubytováním a uspokojením základních potřeb, 

nýbrž i s nejasnostmi úřední povahy. Šlo například, pokud do té doby příslušely do obcí na 

obsazeném území, o jejich státní občanství, a v návaznosti na to i o jejich domovskou 

příslušnost168. Druhý jmenovaný aspekt se dotýkal i Čkyně a skupiny osob, které byly, či 

chtěly být do obce úřední cestou přiřknuty. V závislosti na jejich vztahu k obci se místní 

zastupitelstvo stavělo i k jejich žádostem169. Některé z nich přijalo bez problémů, proti 

přiřknutí jiných se opakovaně odvolávalo. 

4.1 Institut domovské příslušnosti

Československá republika převzala institut domovské příslušnosti od Habsburské 

monarchie, vědomě odkazovala na výnos dvorské kanceláře z roku 1863. Povinnost mít 

domovské právo byla poměrně těsně svázána se státním občanstvím a v návaznosti na ně byly 

také přesně stanoveny způsoby jeho nabývání a pozbývání. Tato opatření měla svůj význam 

hlavně jako ochrana obce, jelikož domovsky příslušní nemohli být z obce vypovězeni, a 

hlavně měla obec povinnost je zaopatřit v případě zchudnutí či neschopnosti se sám živit170. 

To by malou obec, jakou v té době Čkyně byla, mohlo při větším počtu těchto lidí znatelně 

finančně zatížit. Navíc by se tyto osoby mohly dožadovat obecních bytů, kterých zde byl 

nedostatek171.

                                                
168

Brynda A.: Protektorátní příslušnost a domovské právo. Podle vlád. nař. z 11. ledna 1940, č. 19 Sb. a norem 
recipovaných, Praha 1940, s. 13
169 Opis zápisu z jednání obecního zastupitelstva ve Čkyni, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
170 Voštěra, A.: Právo domovské, Praha 1934, s. 44n
171 Odvolání proti přiřknutí Emila, Maxe a Waltera Fantesa do obce, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
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4.1.1 Nabývání domovské příslušnosti

Domovská příslušnost se za dob první republiky nabývala několika způsoby. Ženy 

nabývaly manželovu příslušnost provdáním, děti pak otcovu zrozením. Obecní zastupitelstvo 

mohlo vyhovět žádosti osoby, v případě vydržení, které vznikalo nepřetržitým  pobytem 

v obci po dobu deseti let, jej dokonce přijmout muselo. Žadatel však po tuto dobu nesměl 

zchudnout natolik, aby žádal o chudinské zaopatření. Pokud žádal o státní občanství cizinec, 

mohl mít v některé obci na území republiky přislíbeno domovské právo, které pak nabyl až po 

získání státního občanství172. Tato právní úprava fungovala s menšími úpravami až do záboru 

Sudet, na nějž nebyla koncipovaná, a nebylo možno se jí bez dalšího doplnění řídit. 

Po roce 1938, kdy ze zabraného území uprchlo velké množství lidí do vnitrozemí, 

bylo nutno jejich domovsky - právní vztah vyřešit. Druhá republika tento problém vyřešila 

provizorně vydáním vládního nařízení, na něž pak navazovalo další a přesnější vypracované 

již protektorátními úřady. 11. ledna 1940 bylo vydáno vládní nařízení, č. 19 Sb. o 

protektorátní příslušnosti. § 4 tohoto nařízení se zabývá určením domovské příslušnosti u 

osob, které o ni během předcházejících událostí přišly. Určuje také pořadí kritérií, podle 

kterých se určuje domovská obec v Protektorátu Čechy a Morava, do níž má být osoba 

přiřknuta. 

Jako první bod se zde objevuje obec, „ve které měla naposledy domovské právo“, 

následuje pak ta, „ve které mají nebo měli naposledy domovské právo její rodiče, po případě 

její prarodiče“. Až jako další následuje obec, ve které osoba v dané době bydlí, pak ve které 

bydlela, ve které bydleli její rodiče či prarodiče, ve které má nemovitý majetek, a jako 

poslední možnost je zde určení rozhodnutím ministerstva vnitra dle vlastního uvážení173. 

4.1.2 Postup obecního zastupitelstva ve Čkyni při určování 

domovského práva

Pokud jde o osoby, které žádaly o přiřknutí do obce Čkyně, domáhaly se domovského 

práva na základě prvních dvou kritérií. Obecní zastupitelstvo naproti tomu navrhovalo, aby 

byly přiřknuty do místa trvalého bydliště174. Dle výše zmíněného vládního nařízení však 

                                                
172Voštěra, A.: Právo domovské, Praha 1934, s. 17nn
173 Brynda A.: Protektorátní příslušnost a domovské právo. Podle vlád. nař. z 11. ledna 1940, č. 19 Sb. a norem 
recipovaných, Praha 1940, s. 13n
174 Odvolání proti přiřknutí Emila, Maxe a Waltera Fantesa do obce, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594



36

okresní úřad dle daného pořadí rozhodl správně. Nabízí se zde proto otázka, proč se obec tedy 

za platné zákonné úpravy vůbec pokoušela proti tomuto usnesení odvolat. 

Jednou z možností je neznalost či nedostatečná orientace v nedávno změněných 

právních normách. To by tedy znamenalo, že obecní zastupitelstvo nebylo spokojeno 

s výměrem Okresního úřadu a zkusilo se odvolat s logickou argumentací, je ale otázkou, jestli 

znalo právní úpravu či nikoli. Je zde však také jiná skutečnost, a to časová souslednost. 

Výměry o přiřknutí do obce byly v těchto konkrétních případech vydány na počátku března 

1939, odvolání proti nim pak na konci tohoto měsíce. Mezitím se však změnilo státní zřízení, 

zástupci obce se tedy také mohli domnívat, že se změní i podmínky pro určování domovského 

práva. Protože tento stav způsoboval mnohé nejasnosti, bylo vydáno příslušné vládní nařízení, 

které do problematiky vneslo přesná pravidla.

4.1.3 Různé nahlížení na žadatele o domovské právo ve Čkyni

Při zkoumání jednotlivých případů žadatelů o přiřknutí do obce Čkyně je zřejmé, že 

obecní zastupitelstvo nepřistupovalo ke všem z nich stejným způsobem. Jako příklad osob, u 

nichž obec nevznesla žádné námitky, je zde Rozálie Weilová (rozená Wedelesová), Olga 

Singerová a rodina Kamily Fantesové. Poslední jmenovaná i její čtyři děti získaly domovskou 

příslušnost ve Čkyni bez toho, aby byla vznesena námitka. Naopak synové a vnuk Hynka a 

Josefy Fantesových měli s přijetím do obce velké problémy175.

Argumentace proti přijetí do obce je ve všech případech stejná. Zápis z jednání 

obecního zastupitelstva udává poměrně jasný důvod, a to, že jsou v obci neznámí176. Tento 

argument by bylo možné uplatnit na žadatele bez rozdílu vyznání. Avšak na dotaz, zda obec 

na odvolání trvá, se však objevuje kritérium židovství žadatele, podmíněné tím, že se o obec 

dříve nezajímal. Tato argumentace se sice fyzicky objevuje pouze v jednom ze spisů177, přesto 

je charakteristická i pro ostatní případy. V případech Waltera, Emila, Josefa, Oskara a Maxe 

Fantesových totiž obecní zastupitelstvo postupovalo stejným způsobem. 

Ačkoli se zdá tento postup silně protižidovský, nepostrádá logiku. Obec přijme pouze 

ty osoby židovského náboženství, kteří jsou zde známí, a o ně se postará. Ostatní ponechá 

jejich osudu. Tohoto klíče se striktně držela. Bez větších problémů získali příslušnost ti, kteří 

v obci po část svého života bydleli. To se týká například rodiny Kamily Fantesové, ačkoli ona 

                                                
175 Odvolání proti přiřknutí Emila, Maxe a Waltera Fantesa do obce, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
176 tamtéž
177 tamtéž
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sama je vedena jako nemajetná, je zde tedy oprávněný předpoklad, že bude od obce 

požadovat hmotnou pomoc. Naproti tomu obecní zastupitelstvo zamítlo přijmout například 

MUDr. Maxe Fantesa, který jako zubní lékař majetek měl178, v obci však nikdy fyzicky 

nebydlel, a snad ani nebyl. 

Argumentem žadatelů po zamítnutí žádosti je často aspekt ekonomický. Uvádí, že 

mají movitý či nemovitý majetek, že od obce nebudou nic požadovat, nebo že se v brzké době 

chtějí odstěhovat do zahraničí179. Obecní zastupitelstvo naproti tomu staví jejich židovství, 

které přetrvává bez ohledu na majetkové či jiné záležitosti. 

Pod rozhodnutím obecního zastupitelstva je jako jeden z jeho členů podepsán Bedřich 

Bayer180. Jeho osoba je zajímavá z několika důvodů. Byl vlastníkem místního velkostatku, a 

tudíž měl v obci velký ekonomický vliv. Byl však také jediný ze zastupitelů, kdo se hlásil 

k německé národnosti, a hlavně byl členem NSDAP. Jaký byl jeho podíl na těchto rozhodnutí 

není ze zápisu o jednání zastupitelstva jasné. Účastnil se však i schůzí, na nichž byly do 

svazku obce přijaty jiné osoby, které také vyznávaly židovské náboženství.   

4.2 Rodina Kamily Fantesové 

Hynek Fantes181, jež pocházel ze Čkyně, měl s manželkou Karolínou čtyři děti. 

Všechny se již narodily ve Vimperku, kde rodina bydlela, kromě nejmladšího Aloise však 

všechny měly po část svého života domovské právo ve Čkyni. Od roku 1905 již byli příslušní 

do Vimperka. Na základě toho byli všichni přiřknuti do Čkyně, která se proti tomuto 

nepokusila odvolat. To lze zdůvodnit tím, že se zde Kamila Fantesová usadila a za ní se sem 

přistěhoval i její syn Karel. Navíc rodina bydlela ve Vimperku, byla tedy v lokálním měřítku 

známá.

4.2.1 Kamila Fantesová

Kamila Fischerová se narodila v Chyši, na okrese Žlutice, 28.9.1873. Roku 1897 se 

provdala za Hynka Fantese, obchodníka ve Čkyni a s ním pak měla čtyři děti. Ludvíka, 

                                                
178 Žádost MUDr. Maxe Fantesa o určení domovského práva, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, 
sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
179 tamtéž
180 Opis zápisu z jednání obecního zastupitelstva ve Čkyni, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
181 Pro lepší orientaci jsou příslušníci rodin rozděleni podle jména matky, jelikož otcové se jmenují 
stejně (nejedná se však o stejnou osobu), pozn. aut.



38

Malvínu, Karla a Aloise182. Ve Čkyni měla sice rodina domovské právo, již tehdy však 

bydlela ve Vimperku, kde posléze získala novou domovskou příslušnost. Po smrti svého 

manžela se  zdržovala  v Žilině183 u svého syna Karla, který tam pracoval jako berní tajemník. 

Později pak oba odešli do Čkyně, kde bydleli u Ledererů184. 

Po záboru Sudet se 20. listopadu 1938 pokusila optovat pro Německou říši a získat 

tímto její občanství. K tomuto kroku se pravděpodobně uchýlila proto, že Vimperk, kam byla 

domovsky příslušná, byl k Říši připojen, a ona byla nucena nechat v Sudetech většinu svého 

majetku. Jelikož však nesplnila požadavky pro získání říšského občanství, neuspěla, a proto 

zažádala o domovské právo ve Čkyni. Na základě skutečnosti, že sem společně s manželem 

byla do roku 1905 domovsky příslušná, jí bylo domovské právo 9. srpna 1940 přiznáno185. 

Byla i se svým synem Karlem a s ostatními čkyňskými Židy deportována do Terezína, 

a dotud pak 15. prosince 1943 do Osvětimi, kde také zemřela186.

4.2.2 Ludvík Fantes

Ludvík Fantes se narodil 17. března 1898, jako nejstarší z dětí Karolíny a Hynka 

Fantesových. Vystudoval práva a stal se advokátem, působil v Lanškrouně, kde měl 

soukromou advokátní praxi. 22. září 1938 odtud byl i s rodinou vypovězen, krátce bydlel 

v Hrochově Týnci, načež se odstěhoval do Brna. Po celou tuto dobu byl stále domovsky 

příslušný do Vimperka187. 

Jelikož záborem Sudet o tamní domovskou příslušnost přišel, žádal o její určení. 

V dotazníku přiloženému k žádosti jako uvádí židovskou národnost. Jelikož byl do roku 1905 

domovsky příslušný do Čkyně, byl i s manželkou Josefinou a dětmi Renátou a Petrem 

přiřknut tam.

                                                
182 Opis potvrzení vydaný obecním úřadem ve Čkyni 5. února 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
183 Žádost o určení domovského práva z 20. února 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
184 v domě č. p. 63, pozn. aut. 
185 Výměr okresního úřadu ve Strakonicích číslo 52784/40 z 9. srpna 1940, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
186 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 103
187 Dotazník ve věci státního občanství a domovské příslušnosti, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, 
sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
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Ludvík Fantes byl 8. dubna 1942 transportem Ai z Brna odvezen do Terezína. Odtud 

1. září téhož roku transportem Bc odjel do Raasiky, kde zemřel. Stejný osud čekal i jeho 

manželku a obě děti.188

4.2.3 Malvína Fantesová  

Malvína Fantesová se narodila 17. listopadu 1899. Bydlela v Praze, stále však měla 

domovskou příslušnost ve Vimperku. 10. března pak na vlastní žádost přiřknuta do obce 

Čkyně. Byla deportována do Terezína, a 25. srpna 1942 do tábora Malý Trostinec, kde 

zahynula189.

4.2.4 Karel Fantes

JUC Karel Fantes se narodil 4. května 1902. Byl berním tajemníkem v Žilině, kde u 

něho krátkodobě pobývala i jeho matka Karolína. Později se přestěhoval do Prahy, domovské 

právo bylo jemu a jeho manželce Rézi přiřknuto do Čkyně190. Během války se již sám 

přestěhoval ke své matce do Čkyně a byl společně s ní odtransportován do Terezína. Odtud se 

dostal do Osvětimi, kde zemřel.

4.2.5 Alois Fantes

Alois Fantes se narodil 2. července 1912, jako nejmladší ze sourozenců. Byl 

továrníkem v Šumperku, odkud se odstěhoval do Prahy. Podařilo se mu emigrovat a 

20. prosince 1939 se „odhlásil do Haiti“191.

Byl pravděpodobně jedním z 364 osob, kterým se podařilo legálně vycestovat právě na 

Haiti. Tato skupina, pražským policejním ředitelstvím označená jako novosionisté, odjela 

17. října téhož roku přes Bratislavu192. Díky tomuto podniku se jim podařilo uniknout 

z dosahu nacistické vyhlazovací mašinerie – a přežít.

                                                
188 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 465

189Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 625

190 Výměr o přiřknutí do obce, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
191 Oznámení Policejního ředitelství v Praze ze dne 26. prosince 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
192 Kárný, M.: Konečné řešení, Genocida českých židů v německé protektorátní politice. Praha 1991, s.38
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4.3 Rodina Josefy Fantesové

Velké problémy se získáním domovské příslušnosti ve Čkyni měli příslušníci rodiny 

stejného jména. Byli potomky Hynka Fantese a jeho ženy Josefy, rozené Dubské. Hynek 

Fantes se narodil ve Čkyni, poté se však odstěhoval do Mariánských Lázní, kde se narodili 

všichni jejich synové. Hynek Fantes, a s ním i jeho manželka a synové, byl do obce Čkyně 

příslušný do 1. února 1902193. Na tento fakt se žadatelé odvolávají.

O přiřknutí do obce tedy žádaly osoby, které zde nikdy nežily a neměly s ní 

pravděpodobně ani žádné kontakty. Obecní zastupitelstvo o nich ve svém odvolání píše, že je 

zde nikdo nezná194. 

Proti přiřknutí těchto osob do Čkyně se obec odvolávala. Na dotaz Okresního úřadu ve 

Strakonicích odpověděl starosta, že obec  „trvá na svém rozhodnutí nepřijmouti vůbec 

žádných židů do svazku obce ježto se o zdejší obec nikdy nestarali a ani v ní nebydleli dávali 

vždy přednost obchodním střediskům v cizině.195“ Zde se také v jediném případě objevuje, že 

obec není ochotná přijmout tyto osoby z té příčiny, že jsou židovského vyznání.

Toto tvrzení může mít několik možných vysvětlení. Jedno z nich je antisemitistické, 

tedy nepustit do obce další Židy. Proti tomu svědčí skutečnost, že obec souhlasila s přiřknutím 

členů rodiny Kamily Fantesové, kteří také byli židovského vyznání.

Druhé možné vysvětlení je o poznání pragmatičtější – oprávněný strach z osob, jež 

nikdo nezná, a tudíž není jasné, jestli by s nimi obec neměla v budoucnu problémy. A 

s nárůstem osob židovského vyznání, vůči nimž Německá říše měla viditelně negativní vztah, 

bylo možné očekávat i vznik dalších problémů. Nelze také opomenout osobu jednoho 

z obecních zastupitelů, Bedřicha Bayera, ten byl aktivním členem NSDAP. Jeho vliv na tato 

rozhodnutí je však velmi složité dokázat, jelikož se nezachovalo svědectví o průběhu dotyčné 

schůze.

Je zde však také možnost, že se obec bála, že vůči ní někteří nemajetní budou 

požadovat materiální pomoc. Proti tomuto argumentu se žadatelé pokoušejí bránit 

dokazováním toho, že nejsou nemajetní a od obce nebudou nic požadovat. Proti této možnosti 

opět stojí skutečnost, že byla bez problémů přijata Kamila Fantesová, která je vedená jako 

nemajetná. 

                                                
193 Žádost o přiřknutí do obce, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
194 Opis zápisu z jednání obecního zastupitelstva ve Čkyni, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
195 Odpověď starosty obce Čkyně na dotaz okresního úřadu ve Strakonicích, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
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Vysvětlení je možno najít více, tato otázka zůstane nezodpovězena, jelikož ze 

zúčastněných osob již nikdo nežije, a ani z oficiálních zápisů možné rekonstruovat proces 

rozhodování zastupitelstva. 

4.3.1 Max Fantes

Max Fantes se narodil 26. června 1887 v Mariánských Lázních. Stal se zubním 

lékařem tamtéž a zde i se svou rodinou žil až do roku 1938. Po záboru Sudet se přestěhoval do 

Prahy, odkud také žádal o přidělení domovské příslušnosti do Čkyně196. Jako důvod zde 

uvádí, že sem byl po otci příslušný od narození až do 1. února 1902. 

V jeho případě se obecní zastupitelstvo pokusilo odvolat. Jako důvody uvádí, že 

žadatele zde nikdo nezná, tento dobrovolně přijal domovskou příslušnost v Mariánských 

Lázních, a měl by být přiřknut do Prahy, kde nyní bydlí197. I přes toto odvolání byl i se svou 

manželkou a dvěma dětmi do obce přiřknut198.

Objevuje se zde žadatelova argumentace, že v Protektorátu nechce zůstat199. Obě jeho 

děti již mají povolení pro vystěhování do Velké Británie a čekají už jen na povolení místních 

úřadů, on sám s manželkou se chce vystěhovat do USA. Dceři Zuzaně a synu Karlovi se 

vycestovat podařilo, oba rodiče však zahynuli v Osvětimi200. 

4.3.2 Oskar a Walter Fantesovi

Oskar Fantes se narodil 2. prosince 1880 v Mariánských Lázních, jako syn Hynka a 

Josefy Fantesových. Od roku 1936 se tam však zdržoval pouze v letní sezoně, kdy zde řídil 

svůj obchod. Manželka Emilie a synové Walter a Robert po tuto dobu zůstávali v Praze, kde 

měla celá rodina také trvalé bydliště201. Byl se svou rodinou deportován 21. října 1941 do 

Lodže, kde následně zemřel202.

                                                
196 Žádost o určení domovského práva z 4. ledna 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, 
inv. č. 2084, kart. č. 594
197 Odvolání obce Čkyně proti přiřknutí domovského práva panu Fantesovi Makx M.U.Dr. z března 1939, Soka 
Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
198 Určení domovského práva z 1. března 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, 
inv. č. 2084, kart. č. 594
199 Přihláška pro přezkoumání státního příslušenství Protektorátu Čechy a Morava z 26. dubna 1939, Soka 
Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
200 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995,, s. 1023

201 Žádost o přezkoumání státního občanství z 22. července 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad 
Strakonice, sign 4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
202Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 93
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Walter Fantes se narodil 10. března 1916 v Mariánských lázních jako syn Oskara a 

Emilie Fantesových. O přiřknutí do obce Čkyně tudíž žádal na základě toho, že sem byl 

příslušný jeho otec203. Obecní zastupitelstvo se sice odvolalo, avšak neuspělo. Postihl ho 

stejný osud jako otce, s nímž byl deportován, také on v Lodži zemřel204. 

4.3.3 Emil Fantes

Emil Fantes se narodil 18. listopadu 1884 v Mariánských Lázních, kde až do záboru 

Sudet bydlel a obchodoval. Poté se přestěhoval do Prahy. Proti jeho přiřknutí do Čkyně se 

obecní zastupitelstvo také odvolalo, a dokonce se zde objevuje jeho vyjádření, že „trvá na 

svém rozhodnutí nepřijmouti vůbec žádných židů do svazku obce ježto se o zdejší obec nikdy 

nestarali a ani v ní nebydleli dávali vždy přednost obchodním střediskům v cizině.205“

Emil Fantes byl deportován do Terezína, a odtud 9. ledna 1942 do Rigy, kde 

zahynul206.

4.3.4 Josef Fantes

Josef Fantes je dalším, kdo žádal o domovskou příslušnost v obci. A jeho žádost je 

další z těch, proti kterým se Čkyně odvolala. I on byl do obce přiřknut z moci Okresního 

úřadu, avšak ani on nepřežil válečná léta. 3. listopadu 1941 odjel z Prahy transportem do 

Lodže, odkud se již nevrátil207. 

4.4 Rodina Wedelesova

Rodina Wedelesova žila ve Čkyni již po několik generací. O určení domovské 

příslušnosti do obce žádala Rozalie Weilová, rozená Wedelesová, jež byla dcerou Jáchyma 

Wedelese. Ta ji dostala bez toho, aby se proti tomu obecní zastupitelstvlo ohradilo.

Dále o přiřknutí do obce žádali sourozenci Bedřiška a Albert Wedelesovi, potomci 

Sigmunda a Berty Wedelesových. Ti se usadili ve Vimperku, a tam také od roku 1905 až do 

                                                
203 Žádost o určení domovské příslušnosti z 9. ledna 1939, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/F, inv. č. 2084, kart. č. 594
204 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995,, s. 93

205 Sdělení usnesení obecního zastupitelstva ve Čkyni, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 4/F, 
inv. č. 2084, kart. č. 594
206 Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995,, s. 159

207Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995,, s. 129
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záboru Sudet byli příslušní. Do Čkyně pak byli přiřknuti na základě své předešlé domovské 

příslušnosti, proti čemuž se obecní zastupitelstvo neúspěšně odvolalo.

4.4.1 Bedřiška Wedelesová

Bedřiška Wedelesová se narodila 31. srpna 1900 ve Vimperku. Tam žila až do roku 

1938, poté odešla do Plzně ke svému bratru a optovala pro Československo. Domovské právo 

ve Čkyni jí bylo přiznáno na základě toho, že ho tam měl její otec. 

Z Plzně byla transportem odvezena do Terezína, a odtud pak do koncentračního tábora 

Izbica, kde zahynula.

4.4.2 Albert Wedeles

Albert Wedeles, narozen 1. září 1902, byl bratrem Bedřišky. Pracoval jako obchodní 

příručí v Plzni. Po záboru Sudet se domáhal přiřknutí do obce Čkyně208, proti čemuž se obecní 

zastupitelstvo také pokoušelo odvolat s tím, že má být přiřknut do Plzně, kde bydlí a má tam i 

zaměstnání. S odvoláním obec neuspěla ani u Okresního, ani u Zemského úřadu209.

Žadatel se proti odvolání se obecního zastupitelstva argumentuje slovy: „Nejsem 

žádný žebrák bych byl na obtíž obci neb jestli že obec nepodpořím, jistě neublížím, konečně 

nebude obec míti se mnou žádné nepříjemnosti neb tam kam se chystám odstěhovati přeložím 

také mé působení.“210

Zmiňuje zde i plán vystěhování, který se mu však nepodařilo uskutečnit. 11. března 

1942 byl transportován do koncentračního tábora Izbica, kde zahynul211.

                                                
208 Žádost Alberta Wedelese Okresnímu úřadu ve Strakonicích ze dne 3. června 1939, Soka Strakonice, fond 
Okresní úřad Strakonice, sign 4/V, inv. č. 2100, kart. č. 615
209 Výměr Zemského úřadu v Praze ze dne 28. února 1940, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, sign 
4/V, inv. č. 2100, kart. č. 615
210 Dopis okresnímu úřadu ve Strakonicích z 29. února 1940, Soka Strakonice, fond Okresní úřad Strakonice, 
sign 4/V, inv. č. 2100, kart. č. 615
211Kárný, M.a kol.: Terezínská pamětní kniha, Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941 –
1945, Praha 1995, s. 292
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5. Významné osobnosti

Židovskou obec ve Čkyni tvořili většinou obyčejní lidé, ne příliš majetní, a také 

i z lokálního hlediska nepříliš významní. Většina z nich se zabývala obchodem, a i v něm byli 

rozdílně úspěšní, od většiny, kterou tvořili hauzírníci a drobní obchodníci, až po 

velkoobchodníka Marka Lederera. 

Přesto se ve Čkyni narodila osobnost celostátního významu. Byl jí prof. JUDr. Alois 

Zucker (1842 – 1906), profesor právnické fakulty české univerzity v Praze, odborník v oboru 

trestního práva a řádu a autor rozsáhlého díla v této oblasti, člen České královské společnosti 

nauk a České akademie pro vědy a umění a poslanec říšské rady ve Vídni (v letech 1885 -

1901)212. Byl uznávanou osobností, v letech 1885 a 1897 zastával i funkci děkana české 

právnické fakulty. V pohledu na židovskou problematiku byl zastáncem myšlenek tzv. 

českožidovského hnutí, tedy snahy orientovat Židovstvo v českých zemích národnostně 

česky.213

Osobou lokálního významu byl Josef Lederer, který jako první v obci zastával úřad 

poštmistra a byl celkově činný v místním kulturním životě. Zemřel v roce 1905 a je pochován 

na místním židovském hřbitově214.

Vzhledem k významu legií pro První republiku lze za významnou osobu považovat i 

Františka Josefa Lederera215 (narozen 13. října 1896). Ten byl během První světové války 

důstojníkem216 československých legií v Rusku, později pracoval v bance Československých 

legií. Paradoxně to byl právě on, kdo byl vězením a ztrátou vyznamenání potrestán za to, že 

při mobilizaci v červenci 1926217 odmítl obléci uniformu z důvodu náboženského 

přesvědčení218. Ani jemu se nevynuhla deportace. Vzal si sice Doru (rozenou Schreiberovou), 

která nebyla židovského původu, manželství však bylo rozvedeno již v roce 1929. Čekal ho 

                                                
212 Ottův slovník naučný. Díl 27, Praha 1908, s. 704n
213 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 99n
214 tamtéž, s. 100
215 jeho dvě křestní jména, která mu byla pravděpodobně dána na počest vládnoucího císaře, jsou problémem při 
vyhledávání informací. F. Staněk, který ho osobně znal, o něm mluví jako o Josefovi, lze tedy usuzovat na to, že 
toto jméno sám používal. J. Podlešák zmiňuje pouze Františka, pod kterým byl veden v deportačních 
kartotékách. Jelikož se však shoduje datum narození a v rodině Ledererově jiný Josef, ani František nebyl, lze 
téměř jistě říci, že se jedná o stejnou osobu.
216 Měl hodnost poručík pěšího pluku, pozn. aut. 
217 Trestní list František Josef Lederer z 12. února 1927, Trestní rejstřík 1920-1935, SOkA Prachatice, fond 
Archiv obce Čkyně 1823-1945, inv.č.23, kniha č. 23
218 Staněk F.: Několik poznámek o židech ve Čkyni. Výběr z prací členů Historického klubu při jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1986, č. 2, 118n
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tedy stejný osud jako většinu jeho rodiny, svou životní pouť dokonal v Osvětimi, kde byl 

7. března 1942 zastřelen.219

                                                
219 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104
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6. Židovské památky ve Čkyni

Jediné, co po poměrně početné židovské komunitě ve Čkyni zbylo, je synagoga a 

židovský hřbitov. Vztah obce a jejích obyvatel k nim lze ve většině případů charakterizovat 

jako povědomí o jejich fyzické existenci, nikoli jako hlubší zájem. Židovský hřbitov byl 

opraven, synagoga však na rozsáhlou rekonstrukci stále čeká a je spíše trpěnou součástí, než 

ozdobou obce.  

6.1 Židovský hřbitov

Židovský hřbitov se nalézá východně od obce u železniční trati Strakonice –  Vimperk. 

Má rozlohu 1849 m2. Byl založen na konci 17. století, nejstarší dochované náhrobky 

pocházejí z let 1688 a 1700220. Jsou zde pochováni místní obyvatelé, ale i Židé z blízkého i 

vzdálenějšího okolí (Vimperk, Kvilda, Šumavské Hoštice atd.). Nejnovější náhrobek je 

datován do roku 1942, kdy se zde konal poslední pohřeb. Celkem se jich zde uskutečnilo 

přibližně 500.221

Nejsou zde pochovány celostátně významné osobnosti, avšak najdeme zde osoby 

lokálního významu, například Josefa Lederera, prvního poštmistra ve Čkyni. Po zrušení 

židovské obce ve Čkyni byl hřbitov spravován židovskou obcí ve Vimperku222. A to až do 

roku 1938, kdy se toto město stalo součástí Německé říše a následkem toho tamní komunita 

zanikla. Přibližně do konce 50. let byl spravován a udržován manželi Španingerovými, v 80. a 

první polovině 90. let pak prošel rekonstrukcí. V dnešní době je hřbitov majetkem Židovské 

obce v Praze223. 

Hřbitov je obehnán zdí, hlavní vchod do něj je přes budovu márnice pocházející 

z 19. století, další pak postranní brankou. Většina náhrobků je obrácena k západní straně, 

pouze náhrobky na dětském oddělení hřbitova (tzv.  nefele224), které se nachází při západní 

zdi, jsou obráceny k východu. 

                                                
220 Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 692
221

Podlešák, J.: Židovské hřbitovy na prachatickém okrese. In: Výběr z prací členů Historického klubu při 
jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1984, č. 1, s. 25
222Rammel, J.: Geschichte der Juden in Winterberg und Umgebung. In: Die Juden und Judengemeinden 
Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, Red. Gold, Brün – Prag 1934, s. 692
223 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 107
224 Ehl, P., Fiedler J., Pařík, A.: Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy, Praha 1991, s. 9
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Jazyk náhrobků je trojí. Nejstarší nápisy jsou v hebrejštině, na náhrobcích z 19. a 

20. století je pak použit jazyk německý nebo český. Jsou na nich také použity ornamenty jako 

symbol jména zemřelého či jeho povolání. Zvláště na novějších náhrobcích je velmi častá 

Davidova hvězda, objevují se zde však i symboly jako žehnající ruce kohenů či levitská 

souprava.225  

Na konci 80. let 20. století byl hřbitov s účastí místních obyvatel zbaven nežádoucí 

vegetace a celkově opraven. Rekonstruována byla i bývalá márnice, kam Jan Podlešák na 

vlastí náklady pořídil pamětní desky se jmény těch, kdo byli umučeni v koncentračních 

táborech, jako připomínku jejich tragických osudů226. Židovská obec v Praze, která je 

vlastníkem hřbitova, se stará o jeho zachovávání a zvelebování. Postupně jsou například 

obnovovány nejstarší náhrobky.

6.2 Synagoga

Synagoga (dnes obytný dům č.p. 105), která se v obci nachází, byla postavena v roce 

1828. To ji společně se synagogou v Bechyni pasuje na nejstarší dochovanou budovu 

postavenou k tomuto účelu na území bývalého prácheňského kraje. Původně měli čkyňští 

Židé vlastní synagogu na jiném místě, a to v areálu tzv. Vysokého dvora, jak se říkalo 

místnímu velkostatku. Jelikož však chtěl majitel místního panství Dr. Karel Claudi budovu 

využít k hospodářským účelům, dohodl se s místními Židy na výstavbě nového objektu. 

Celou stavbu financoval, a za to získal objekt původní synagogy. Ta už dnes, stejně jako 

ostatní objekty tzv. Vysokého dvora, neexistuje. Byla přeměněna na stodolu a později 

zbořena227. Tento původní objekt pocházel, jek odhaduje J. Fiedler, již z 18. století.  

„Nová čkyňská synagoga měla být stejně velká jako zrušená synagoga stará, což by 

odpovídalo velikosti hlavní modlitebny nové svatyně. K této budově byla patrně později 

přistavěna na západní straně modlitebna zimní, kterou bylo možno vytápět. Ta je situována 

v prvním patře a pod ní (a z části také pod emporou hlavní modlitebny) se v přízemí nacházejí 

další místnosti, jež původně sloužily jako židovská škola a byty duchovních.“228

Tato klasicistní (empírová) budova je poměrně masivní, a ještě dnes svou výškou 

nezapadá mezi okolní zástavbu. Venkovní výzdobu tvoří pouze dvě reliéfní okénka a tzv. 

                                                
225Podlešák, J.: Židovské hřbitovy na prachatickém okrese. In: Výběr z prací členů Historického klubu při 
jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice 1984, č. 1, s. 27
226 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni. Zamyšlení nad židovským duchovním dědictvím v jižních Čechách, Čkyně 
2006, s. 17
227 Fiedler, J.: Židovské památky Čech a Moravy, s. 56
228 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni, In: Zlatá stezka, sborník prachatického muzea, 1999, s. 314
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Boží oko mezi nimi, které zdobí východní štít budovy. Jinak působí stroze, zdobí ji pouze 

vysoká okna s polookrouhlými záklenky. Vchod do budovy je situován na severní stranu, 

nevstupovalo se do ní tedy z ulice, ale ze dvora.229 Podle židovských pravidel byla postavena 

u potoka, který tekl u jižní strany pozemku. V druhé polovině 20. století byl však tento 

odveden jinam a jeho koryto zasypáno.230

Na pozemku se nachází ještě přístřešek na pohřební vůz, který byl postaven ve druhé 

polovině 19. století. Pohřební vůz, který existoval ještě v 50. letech 20. století, se bohužel 

nedochoval.231 Synagoga má také vlastní studnu. 

Ve své době byla vnímána jako výstavní a výjimečná stavba. Lokalista František Stáně 

roku 1829 považoval při popisu obce za nutno podotknout, „že se ve Čkyni nachází od roku 

1828 od vrchnosti mnohým nákladem vybudovaná a vší nádherou vybavená krásná stavba 

židovské synagogy, jakou bys po celém prácheňském kraji marně hledal.“232

Pravidelné bohoslužby se zde konaly do roku 1895, příležitostné pak do začátku první 

světové války. Po nějakou dobu zde ještě bydlel rabín, než natrvalo přesídlil do Vimperka233. 

V roce 1922 byl objekt prodán za sumu 35 tisíc korun. Tyto prostředky byly zahrnuty do 

fondu na stavbu synagogy ve Vimperku. Ta byla postavena v roce 1925 a slavnostně 

vysvěcena 3. ledna následujícího roku. Svému účelu však sloužila pouze do připojení Sudet 

k Říši, kdy většina židovského obyvatelstva Vimperka prchla do vnitrozemí. Již 10. listopadu 

1938 byla během „křišťálové noci“ místními nacisty zničena a mobiliář spálen.234 Dnes je na 

jejím místě obytný dům a synagogu zde připomíná pouze pamětní deska. Ta je umístěna u 

vedlejší budovy235, jelikož majitelé vedlejšího domu nesouhlasili s jejím umístěním před svůj 

pozemek.  

Po zrušení židovské obce ve Čkyni byl objekt prodán manželům Španingerovým, kteří 

si jej pro své potřeby upravili na obytný dům a truhlářskou dílnu236. Touto přestavbou utrpěla 

hlavně východní část, kde byla částečně zničena původní výzdoba hlavní modlitebny. Nutno 

však dodat, že se i díky tomu způsobu využití budova zachovala. Zároveň nedošlo k natolik 

výrazným stavebním úpravám, aby byly popřeny původní dispozice budovy.

                                                
229 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni, In: Zlatá stezka, sborník prachatického muzea, 1999, s. 315
230 Tamtéž, s. 316
231 Tamtéž
232 Novák, V.. red.: Město Čkyně na Šumavě v upomínku na 400leté výročí povýšení na město 21. V. 1537. 
1537 – 1937. Čkyně 1937, s. 19
233 V době kolem První světové války již rabín Julius Löwenbein dojížděl z Vimperka, s. 98
234 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni, In: Zlatá stezka, sborník prachatického muzea, 1999, s. 313
235 Pamětní deska je umístěna před budovou Správy CHKO a NP Šumava, pozn. aut.
236 Podlešák, J.: Ze židovské minulosti Čkyně, In: Starý, V., Podlešák J., Zloch J.: Čkyně 1537 – 1987, Sborník 
k 450. výročí povýšení obce na městečko, Vimperk 1987, s. 104n
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Nejvíce se přestavba dotkla hlavní modlitebny. Do ní, jelikož byla původně 

dvoupatrová, byl vestavěn strop. Tím vznikl v patře byt, spodní část byla využívána jako 

truhlářská dílna. Západní část, tedy prostory původní židovské školy a bytů v přízemí a zimní 

modlitebny v prvním patře, nebyla výrazněji přestavěna.237

Objekt byl využíván jako obytný dům do roku 1983, v roce 1988 prodán Jednotě, 

spotřebnímu družstvu Vimperk. Od té byl odkoupen obcí Čkyně za pomoci tehdejšího 

Krajského referátu kultury. Díky snaze skupiny nadšenců se podařilo v roce 1999 opravit 

střechu, v roce 2005 vyměnit okna za historicky věrnější s polookrouhlým zaklenutím a na 

jaře roku 2010 byla vyměněna podlaha a trámy na ženské galerii, které byly napadeny 

dřevomorkou238. Objekt je však až do dnešní doby nevyužit a čeká na rozsáhlou opravu.

Společnost na obnovu synagogy ve Čkyni má s budovou rozsáhlé plány. Chtěla by 

v ní po generální rekonstrukci zřídit regionální židovské muzeum pro jihozápadní Čechy, tedy 

pro území bývalého prácheňského kraje. V této části by se také měly konat koncerty, 

přednášky a různá představení. V zimní modlitebně by se měly příležitostně také konat 

bohoslužby, počítá se také s instalací varhan. V plánech je i knihovna a badatelna, obě 

zaměřené na dějiny Židovstva239. 

Společnosti se podařilo zapsat synagogu do programu „Záchrany architektonického 

dědictví“. Tato skutečnost je významná zvláště z hlediska pravidelného přísunu finančních 

prostředků na opravy. V letošním roce se do pokusů o opravu aktivně zapojil i místní obecní 

úřad, který vypracoval projekt pro získání dotace z Evropských fondů. Ten je podán a čeká na 

rozhodnutí, které v kladném případě učiní z bývalé synagogy opět živoucí součást obce a její 

ozdobu. 

Mobiliář by do plánovaného muzea poskytlo Židovské muzeum v Praze, se kterým již 

Společnost spolupracuje, jelikož z původního vybavení synagogy se nezachovalo téměř nic. 

V zimní modlitebně zůstala pouze schránka na tóru a lampa věčného světla, v hlavní 

modlitebně pak byla částečně odkryta i původní výmalba. Unikátním nálezem je svitek tóry, 

který se shodou šťastných náhod zachoval na půdě synagogy a byl objeven při stavebních 

pracích v 90. letech240, tedy více než 70 let po tom, co budova přestala sloužit svému 

původnímu účelu. 

                                                
237 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni, In: Zlatá stezka, sborník prachatického muzea, 1999, s. 314
238 www.synagoga-ckyne.cz/ - 26.4.2011, 15:33
239 Maskil, ročník 8, číslo 8, květen 2009, s. 15
240 Podlešák, J.: Synagoga ve Čkyni. Zamyšlení nad židovským duchovním dědictvím v jižních Čechách, Čkyně 
2006, s. 8
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Závěr:

V úvodu této práce jsem si jako hlavní cíl určila především zmapovat osudy 

posledních židovských obyvatel Čkyně. Během shromažďování informací jsem zjistila, že 

není jednoduché se z úředních dokumentů dovědět něco o konkrétním člověku. Jelikož jsem 

neměla autentické vzpomínky někoho ze žijících izraelitů či jejich potomků, nebylo možno 

sestavit charakteristiku osobností, které zde žily. Přesto je částečně možné si představit pozici 

jednotlivých rodin v rámci obce, způsob jejich obživy, majetkové poměry, nebo 

mimopracovní aktivity, například činnost ve spolcích, která byla u části z nich poměrně 

bohatá. Tímto způsobem lze dohledat činnost některých obyvatel, jiní naproti tomu zůstávají 

stranou, a jsou, bohužel, charakterizováni pouze životopisnými daty.

Během studia archivních dokumentů jsem narážela na osoby, které do obce přináležely 

pouze částečně. Ty vytvořily skupinu, která se vymyká životu v obci, v podstatě do ní ani 

nepatří. Byly s ní spojeny úředními jednáními o příslušnost do obce, ke které často ani neměly 

vztah. Tyto případy však vypovídají mnohé o obci samotné a o jejím vztahu k Židům a 

cizincům. Proto jsem těmto osobám věnovala celou kapitolu. Navíc je v jejich žádostech 

mnohem více informací o jejich životě a zaměstnání, které oni sami interpretují, někteří 

dokonce hovoří o svých plánech. 

Nejsmutnějším tématem, které však je dnes již jen součástí historie Čkyně, je otázka 

holocaustu. Je o to osudovější, že jsem se pokoušela zjistit pokud možno nejvíce o životě 

těchto osob, které tímto peklem prošly a často nedošly. V drtivé většině případů se jako 

označení konce jejich životní poutě objevilo jedno z míst spojených se snahami o vyhlazení 

„neárijců“. 

Samostatnou součástí dějin Židů ve Čkyni jsou hmotné, lépe řečeno nemovité, 

památky. Paradoxně jsou to právě ony, kdo v sobě nesou nejviditelnější připomínku zániku, 

ačkoli samy přetrvaly. I o nich lze říci, že zemřely s poslední izraelitkou, protože o nich není 

možno tvrdit, že by byly živé. Přesto by bylo možné je oživit, a to spojením se současností, 

s dnešními obyvateli obce a s dnešní kulturou.

V letošním roce se rozhodne o dotaci, kterou obecní úřad ve Čkyni podal. Obec je 

ochotná se podílet na opravách částkou dva miliony korun, tato samotná je však nedostatečná 

s ohledem na stav budovy. Společnost pro obnovu synagogy ve Čkyni odhaduje celkové 

náklady na rekonstrukci na sedm milionů korun. Snad se však podaří opravit alespoň tzv. 

hlavní modlitebnu, aby bylo možno zde pořádat komorní koncerty či výstavy, což dnes není 

možné z důvodu velmi špatného stavu jak budovy samotné, tak vstupní brány na pozemek. 
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Zpřístupnění budovy by bylo pro obec, a hlavně pro všechny zúčastněné, velkou výhrou a 

satisfakcí za roky snažení o záchranu této budovy.

Osud posledních židovských obyvatel Čkyně byl v drtivé většině tragický. Přesto o 

něm v obci ví pouze velmi malá část obyvatel. To je podle mě škoda, stejně jako to, že se o 

veřejnou prezentaci nikdo nesnaží a nefunguje zde osvěta. Nevím, jestli toto téma někdo 

vnímá jako vlastního „kostlivce ve skříni“, ale myslím si, že by bylo na místě se snažit 

v lidech vytvořit alespoň minimální povědomí, a to ideálně již ve školním věku, protože je to 

snazší a později lze na tomto stavět. Tomu by mělo pomoci i muzeum, které by mělo být 

otevřeno v objektu bývalé synagogy, otázkou je, zda na muzeum čekat, a kdy se jej obec 

dočká. 

Toto téma zdaleka není touto prací vyčerpáno. Proto bych v jeho zpracování chtěla 

pokračovat i nadále, v horizontu několika příštích let ve své diplomové práci. Nerada bych 

však skončila u teoretického zpracování. Pokud to bude jen trochu možné, chtěla bych nabyté 

informace předávat dál, hlavně ve své budoucí práci pedagoga. Z vlastní zkušenosti vím, že 

většina osob z mého okolí nemá o zdejším židovském osídlení téměř žádné informace. Dle 

mého názoru nejde o to, aby všichni obyvatelé měli detailní znalosti o zaniklé židovské obci, 

ale aby se vytvořilo základní povědomí a všichni ji brali jako součást historie vlastní obce. 

Tím by se snad také zlepšil přístup k objektům, které v obci zbyly.
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