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Abstrakt (česky) 

Tato dizertační práce si dala za úkol postihnout sociálně 

– ekonomický pohyb v židovské komunitě v Teplicích v 

proměňujícím se politickém, hospodářském a kulturním kontextu 

období let 1938 – 1960. Práce studuje otázky hospodářské i 

sociální, otázky identity a jejích proměn. Sledujeme obraz a 

situaci židovské komunity v Teplicích mezi léty 1918-1938, 

proměny v důsledku obsazení pohraničí a posléze i zbytku 

Československa, rozhodování mezi emigrací a setrváním, proces 

„arizace“ majetku teplických židů, situaci přeživších, 

restituční kauzy a rozhodování mezi asimilací a emigrací, to 

vše na pozadí sociálně-ekonomického pohybu, který tvoří osu 

práce. Sledujeme právní procesy spojené s legalizací 

majetkového transferu, použité legitimizační strategie, 

kompetenční spory mezi jednotlivými profitujícími institucemi 

a jednotlivci, proměnu priorit v souvislosti s proměnami 

zahraničně-politické a hospodářské situace i v souvislosti se 

změnami priorit místní správy. Podstatným prvkem je sledování 

typických osudů židovských obyvatel Teplic a projekt 

resuscitace paměti, založený na využití moderních 

databázových technologií v historickém výzkumu. 

 

Abstract (in English): 

This doctoral thesis thematises Socio-economic Movement in 

the Teplice Jewish Community in a changing political, 

economic and cultural context of the period from 1938 - 1960. 

The thesis studies and describes the economic and social 

issues, issues of identity and its changes. The changing 

image of the Jewish community in Teplice between the years 

1918-1938 appears under the condition of the occupation of 

the Sudetenland and then the rest of Czechoslovakia. We are 

witnessing the choice between emigration or remaining in the 

country, the process of "Aryanization" of the property of 

Jews from Teplice, the post-war situation of survivors, 

restitution cases and decisions between assimilation and 

emigration after 1945 in the context of socio-economic 

movement that forms the axis of the work. We follow the legal 

processes associated with the legalization of property 

transfer, used legitimization strategies and jurisdictional 
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disputes between profitting institutions and individuals, as 

well as changes in priorities related to changes in foreign 

politics and economic situation together with the changes in 

the priorities of local government. An essential element of 

the thesis consist of description of typical fate of the 

Jewish population of Teplice and project on resuscitation of 

the historical memory (supported by the use of modern 

database technology applied in historical research). 
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Tato doktorská dizertační práce vznikla v rámci studia na 

Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. S blížícím se 

výročím 600. let židovské komunity v Teplicích se ukazuje, že 

o nedávných dějinách židů ve městě, kde tvořili na prahu druhé 

světové války významný a vlivný element, víme stále málo. Tato 

dizertační práce byla napsána mimo jiné s motivací pomoci 

slábnoucí historickou paměť resuscitovat. Za cenné připomínky 

ke koncepci práce a konzultace ve všech fázích bádání děkuji 

svému školiteli profesoru Eduardovi Kubů. Nenahraditelnou 

pomoc mi poskytl pracovník pozemkové knihy Katastrálního úřadu 

v Teplicích Petr Sláma, který mi umožnil studovat postupně 

všechny pozemkové knihy katastrálních úřadů Teplice, Šanov a 

Trnovany a Tomáš Pulc, bez jehož nezištné podpory by nebylo 

možné prostudovat komplexně archív Židovské obce v Teplicích, 

Juditě Augustové děkuji za pomoc při elektronickém zpracování 

části listinného materiálu. Zavázána se cítím pracovníkům 

Státního okresního archívu Teplice a Židovského muzea, kteří 

mi ochotně poskytli ke studiu jimi spravované archivní fondy a 

svědectví pamětníků, stejně jako pracovnici Státního 

ústředního archivu Monice Sedlákové za ochotu a pomoc při 

zpracovávání tzv. Arizačních spisů tam uložených. V neposlední 

řadě dlužím poděkování své rodině, svému muži Tomášovi za 

podporu i odbornou pomoc při přípravě databáze a webových 

stránek, které umožňují zúročit nashromážděná data nejen ku 

prospěchu vědeckého bádání, ale také k resuscitaci historické 

paměti města Teplice a jeho obyvatel a které mohou pomoci 

rodinám obětí holocaustu najít informace o svých ztracených 

blízkých. Poděkování dlužím i svým třem dětem, které zejména v 

posledních týdnech práce na této dizertaci tolerovaly moji 

zaneprázdněnost.   
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ÚVOD - MEZI AKULTURACÍ, ASIMILACÍ A HRDOU 

MENŠINOU. 

„Jedním z úkolů historika je (…) propůjčit hlas mrtvým. 

Mrtví musí mít možnost promluvit, a když jim člověk mluvit 

zabrání, pak zemřou dvakrát.“
1
 

 

Dějiny židů v Čechách a na Moravě jsou bezesporu vážným 

tématem. Zpracování osudu židovské
2
 komunity v Teplicích

3
 je 

potřebným tématem jak v rámci mapování bílých míst 

historiografie, tak pro místní historickou paměť. Ta totiž 

utrpěla v turbulencích dvacátého století hluboké šrámy, mohli 

bychom dokonce říci, že výrazně slábne a místy se ztrácí 

v moři nevědomosti. Synagoga, vnější symbol významu židovské 

obce a dominanta města byla vypálena na jaře 1939 a dnešní 

stočlenná židovská obec je jen stínem hospodářsky silné a 

kulturně významné teplické židovské komunity, jejíž podíl na 

počtu obyvatelstva ve městě se blížil desetiprocentní hranici
4
 

a jejíž význam pro město tento podíl daný počtem duší výrazně 

převyšoval. 

                     
1
 BREGSTEIN, Philo: Gesprekken met Jacques Presser, Amsterdam 1972, str. 125. Citováno podle 

ZANGLOVÁ, Veronika: Rané svědecké zprávy o holocaustu jako východisko archivů, historiografické a 

autobiografické literatury, in: Terezínské studie a dokumenty, ed. J. Milotová, A. Hájková, Praha 2007. 
2
 Hovoříme-li o židech, máme v této práci na mysli osoby, které byly za židy označeny z vnějšku, na základě 

vymezení nacionálně-socialistických zákonů, nikoliv pouze ty, kteří by se za židy sami označili. Část 

„židů“ byla příslušníky jiných církví, další byli bez vyznání a bez hlubokých vazeb pociťovaných k 

židovskému společenství, pro některé mělo jejich symbolické židovství ráz rodinné tradice, pro další to 

byla pouze záležitost etnicity. Sebedefinice části „židů“ tak mělas  židovstvím národnostně a nábožensky 

chápaným málo společného. Proto v této práci užíváme slova žid, židovský s malým počátečním 

písmenem. 
3
 Historicky  Teplitz – Schönau, 1945-1946 Teplice – Šanov. Trnovany, které byly před druhou světovou válkou 

samostatnou obcí, byly po válce vtěleny do organismu města a od roku 1946 používá obec název Teplice. 

Vzhledem k tomu, že předkládaná dizertační práce pokrývá tematicky období až do roku 1960, užíváme 

pro spojené obce název Teplice a též užíváme „Teplice“ jako souhrnné pojmenování všude tam, kde máme 

na mysli Teplice-Šanov i Trnovany. Tam, kde je to z hlediska výkladu účelné, užíváme označení Teplice – 

Šanov jako vyjádření, že se jedná pouze o část popisovaného sídla, bez Trnovan.  
4
 Soudní okres Teplice – Šanov měl v roce 1930 při celkovém počtu 111162 obyvatel 4194 Židů (3,85%), 

z nichž 1399 (33,4%) udávalo židovskou národnost.  In: Československá statistika, sv. 98, s. 70-99. 

V samotném městě Teplice se prameny (statistická data, soudobě psaná kronika, pamětníci ) shodují na 

10% podílu židů na počtu obyvatel.  In: Československá statistika, sv. 98, s. 70-99.  
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Památník postavený roku 1994, který připomíná vypálenou 

synagogu, je dnes společně s židovským hřbitovem a modlitebnou 

v Lípové ulici jediným reprezentantem komunity ve veřejném 

prostoru města. Hlavní památník všech českých obětí 

nacistického pronásledování v pražské Pinkasově synagoze 

obsahuje i jména teplických Židů,  počet zapsaných jmen se ale 

zdaleka neblíží skutečnému počtu teplických obětí. Řada jmen 

je zahrnuta pod pražské oběti holocaustu proto, že většina 

„teplických“ židů opustila pohraničí před říjnem 1938 a 

v seznamech, které měli autoři expozice k dispozici, nebylo 

zřetelné, které oběti holocaustu transportované z Protektorátu 

do Terezína a dále do koncentračních táborů na polském území 

měly původní domicil v Teplicích.  

Studií, které se věnují dějinám židů v pohraničních 

oblastech (zejména podrobně jednotlivým židovským obcím), je 

stále poskrovnu. Torzovité a zčásti nezpracované fondy 

neumožňují snadnou ani rychlou práci. Relevantní prameny 

najdeme roztroušeny v archívech řady evropských i 

mimoevropských zemí (Izrael, SRN, Velká Británie, USA - 

Washington, případně trofejní materiály Rudé armády dnes 

neznámého umístění). Vzhledem k fragmentárnosti dochovaného 

primárního archivního materiálu produkovaného zainteresovanými 

institucemi zejména z let 1938-1945 jsem přikročila k rozsáhlé 

exploataci pozemkových knih a souvisejícího listinného 

materiálu, části dostupných rozhovorů s pamětníky (prameny 

orální historie shromážděné ve sbírkách Židovského muzea, 

Archiv vizuální historie dostupný v Praze v centru Malach na 

MFF UK, vlastní rozhovory, Pages of Testimonies v Jad Vašem) a 

dále ve značné celistvosti pro léta 1946-1990 dochovaného 

archivu Židovské náboženské obce v Teplicích.  

Zpracování jmenovaného typu materiálu a kombinace shora 

jmenovaných typů pramenů dává překvapivě jasný obraz o 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

15 

 

židovské komunitě, jejím sociálním a hospodářském zakotvení i 

každodennosti.  

K obecné struktuře např. procesu „arizace“ židovského 

majetku, poválečným restitucím, proměňujícímu se vztahu státní 

moci k židovským náboženským obcím lze nalézt celou řadu 

publikovaných pramenů v českých i zahraničních materiálových 

edičních řadách. To však problém fragmentárnosti a 

nesoustředěnosti zdrojů zmírňuje jen do určité míry. O 

vnitřním vývoji komunity, každodennosti, náboženské a 

národnostní afilaci, identitním zakotvení, reakcích na 

proměňující se politickou a sociální situaci a dalších 

aspektech ve sledovaném období můžeme z takovýchto edic 

derivovat pouze rámec, ve kterém se odehrává život aktérů.  

Chceme-li se zabývat dějinami židovské komunity na území 

bývalé říšské župy Sudety, musíme překonávat (zejména státní 

správou a historiografií formulované) dvojí vnímání českých 

Židů „ze Sudet“ a „z Protektorátu“ jako dvou specifických 

skupin. Z historiografie je zřejmé, že se nejedná o skupiny na 

sobě nezávislé, ale jsou to skupiny s různým osudem a 

podřízené gesci různých úřadů, proto jsou z hlediska výkladu 

obvykle vnímány jako autonomní. Sledování obou skupin společně 

brání zejména rozsah takových projektů.  Tepličtí židé jsou 

typickým příkladem osob patřící do obou skupin, které se 

prolínají při migraci a emigraci, kvůli zásahům nacistické 

německé správy i zásahům protektorátní správy, která vykonává 

svou pravomoc z pověření Říše. V průniku těchto dvou skupin je 

potom možné definovat skupinu osob se specifickými osudy 

různými od typického osudu příslušníků skupin shora popsaných 

(dětské transporty
5
, úspěšní emigranti do třetích zemí, 

„potopení“ příslušníci odboje atp.).  

                     
5
 Dětské transporty (Kindertransport) ohrožených židovských dětí organizoval Britský výbor pro uprchlíky z 

Československa (British Committee for Refugees from Czechoslovakia, BCRC). Dětskou sekci organizace 
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Soustředím se především na dvě nejsilnější skupiny, tj. 

“protektorátní“ a „sudetskou“, protože tvoří jádro komunity. 

Všichni příslušníci shora definovaných množin čelili výrazné 

změně své ekonomické situace a statusu. Na ty, kteří kvůli 

obsazení pohraničí odešli do „zbytku Československa“, se po 

15. březnu 1939 začaly vztahovat protektorátní zákony a 

nařízení, ti, kteří zůstali v Teplicích, se dostali pod 

kuratelu právního a správního systému Říše, resp. nařízení 

produkovaných říšskými orgány pro tzv. sudetoněmecké oblasti a 

ti, kteří uprchli do „nepřátelské ciziny“, zanechali v „péči“ 

říšských institucí minimálně svůj majetek. Důvodem shora 

zmiňovaného různého nahlížení na dvě skupiny židů nejsou tedy 

náboženské, intelektuální a mentální rozdíly, ale uměle 

vytvořené, náhlé, neočekávané politicko – správní členění. 

Výzkum „židů v Teplicích“ tak, jak jsem ho tématizovala, 

vyžaduje ještě upřesnění, jak budeme definovat „teplické“ 

židy. V našem případě nebudeme brát zřetel pouze na osoby, 

které se ve městě narodily, ale zaměříme se na veškeré osoby, 

označené za židy, které územím ve sledovaném období 1938-1960 

v různých kontextech prošly (žily tam, emigrovaly tam, byly 

tam nuceně nasazeny atp., přičemž nemusely být nutně součástí 

židovské náboženské obce) a zanechaly svůj otisk v dostupných 

pramenech, volíme tedy nejširší možné pojetí.  

Sociální i ekonomický pohyb jsou pro celé sledované období 

jednosměrné a jsou výpovědí o osudu komunity a strategiích a 

směrech přesunu prostředků. Přeměna sociální a majetkové 

struktury vede také k přeměně intelektuální, která je sice 

v konkrétních případech zaznamenána a reflektována, není ale 

                                                                

řídil v Londýně Nicholas Winton. 14. března 1939 odjel z Prahy první transport (20 dětí), dalšími 

transporty odjíždělo průměrně 100-200 dětí, poslední úspěšný transport  byl vypraven 2. srpna 1939. 

Celkově transporty zachránily 699 dětí do sedmnácti let, včetně dětí z Teplic. Některé děti narukovaly po 

dosažení patřičného věku ve velké Británii do československé jednotky v britské armádě. Více viz  kapitola 

Cesty a možnosti emigrace. 
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bezprostředním cílem práce ji sledovat a tématizovat. 

Trasováním sociálního pohybu a sledováním osudů skupin i 

jednotlivců a jejich majetku analyzujeme ztracený fenomén, 

který spoluvytvářel město a byl pro něj hodnotný po stránce 

sociální, hospodářské, jazykové i kulturní. Ono obligátní KDY, 

JAK a PROČ se to stalo, je třeba doplnit satelitními otázkami, 

postihujícími zásadní předěly. Práce z dostupných zdrojů 

mapuje kdy, kam a kolik lidí odešlo po říjnu 1938 (cílové 

destinace při útěku značné části židovského obyvatelstva), 

strategie, zdůvodnění a cílové destinace emigrace, metody a 

strategie používané k převozu a případně při prodeji majetku, 

který zůstal „v Říši“, různé typologie osudů židů, kteří se 

rozhodli pro útěk a těch, kteří zůstali. Sledujeme také 

osudovou, tragickou stránku, totiž odchod teplických židů s 

transporty z říšské župy Sudety i z Protektorátu, místa 

deportace, z dostupných zdrojů se snažíme rekonstruovat osudy 

deportovaných.  

Nelze pominout zkoumání identit teplických židů a jejich 

variací. Identitami a jejich vývojem se zabýváme „sine ira et 

studio“, z pozice hospodářských a sociálních dějin. Identity a 

jejich posuny nás zajímají především jako součást sociálního 

pohybu v židovské komunitě ve sledovaných obdobích. 

Neobyčejně badatelsky složitý úkol představuje postižení 

kontinuity a diskontinuity fungování židovské náboženské obce 

a především majetkové držby přeživších členů židovské 

komunity, neboť naráží na obtížnou exploataci pramenů. 

Nedílnou součástí sledování sociálně – ekonomického pohybu 

je otázka „arizace“ veškerého majetku a úspěšnost vyvázání se 

z nacistického projektu „konečného řešení“ (emigrace do 

třetích zemí, transporty, osudy přeživších a jejich 

návraty/nenávraty do Teplic). Sledujeme také obnovení a 

charakter činnosti Židovské náboženské obce po roce 1945 a 

peripetie poválečných restitucí majetku, změny v letech 1945-
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1949 a v období 1949-1960 a různé přístupy přeživších k otázce 

setrvání v Teplicích a k majetkovým restitucím, kde zejména 

hraje roli naturalizace části emigrantů v cílových zemích 

(např. ve Velké Británii a USA v době války nebo těsně po 

jejím skončení), pochyby ohledně dalšího politického a 

sociálního poválečného vývoje a problematiku zpřetrhání 

rodinných vazeb. 

Zkoumáme sociální a ekonomický pohyb v krátkém, ale velmi 

intenzivním období charakterizovaném několika zásadními 

politickými, hospodářskými i společenskými a sociálními zlomy 

(zlomem rozumíme v tomto kontextu zejména odstoupení 

pohraničí, vznik Protektorátu, konec války a únorový 

komunistický puč).  

Sociálně – ekonomický pohyb v židovské komunitě v letech 

1938-1960 zkoumáme, analyzujeme a interpretujeme především 

proto, že se zároveň jedná o poznání procesu „mizení“, 

faktické likvidace teplické židovské komunity, která ve 

třicátých letech 20. století patřila k nejpočetnějším v zemi.    

Klasik dějin holocaustu Raul Hilberg tvrdil, že dějiny 

holocaustu mají několik vrstev a že kromě vrstvy „obecné“ má 

každé město své vlastní dějiny pronásledování židů, jejich 

ghettoizace a expropriace, své vlastní dějiny deportací. Každý 

takový příběh holocaustu potom pomáhá porozumět obecným 

mechanismům těchto procesů a nadto vypovídá o atmosféře, 

aktérech, jejich smýšlení a používaných sociálních 

strategiích. Výpověď o dějinách konkrétních komunit a skupin 

lidí je v historiografii stejně důležitá, jako výpověď o 

dějinách aktérů na úrovni států. Místní dějiny vypovídají o 

prostředí a podmínkách, jsou ale i velkou výpovědí o majoritní 

společnosti. 

Dodejme, že i poválečný pokus o obnovení židovské obce a 

její reprezentace a novou konstrukci „normality“ (vzorem 

„normality“ se původně v roce 1945 stal stav za První 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

19 

 

republiky), má v Teplicích svoji obecnou rovinu „velkých 

dějin“ podléhající proměňující se politické situaci v Evropě a 

strategiím aktérů na úrovni států (příkladem zde budiž vliv 

proměn vztahu zemí socialistického bloku k nově vzniklému 

státu Izrael na každodenní život obce i jednotlivců) a rovinu 

„malých dějin“, kde se podstatně méně početná a na všech 

úrovních proměněná (sociální skladbou, poměrem k náboženství, 

profesní strukturou, majetkovými poměry, dokonce i etnicitou) 

židovská komunita snaží stát se opět součástí organismu města. 

Teplice jsou ovšem ve vztahu k předválečným poměrům k 

nepoznání proměněny a sociální integrace probíhá nikoliv do 

„staré, předválečné“ teplické společnosti, ale do nové české 

společnosti, která je v pohybu a nově se utváří, proto je 

hledání pozice v jejím rámci pro nově konstituovanou židovskou 

komunitu tak obtížné. Pevnou a ukotvenou strukturu nemá totiž 

v danou chvíli ani většinová společnost. Obnova v rámci 

možného se rovná pochopení nemožnosti. 

Židé jsou v období 1938-1960 vystaveni tváří v tvář dvěma 

rozsáhlým sociálním etapám, z nichž každá má vlastní polaritu. 

Válečná je založena na rasově definovaném protikladu „židovský 

– árijský“, poválečná je postavena na rozdělení sociálně-

třídním, když proti sobě staví „chudinu-proletariát“ a 

„buržoazní (židovské) vykořisťovatele“. Takové stigmatizaci 

odpovídá zaměření poválečného antisemitismu zejména 

komunistické strany a jejích členů, který se zdá být nikoliv 

antisemitismem etnickým, ale třídním. Lze podotknout, že v 

poválečném procesu vývoje společnosti se dobře neorientují ani 

jeho hlavní aktéři, zbylým se pak zužuje prostor. Přání 

židovské komunity chovat se pokud možno nenápadně a 

nekonfliktně kontrastuje s (mnohdy oprávněnými) požadavky na 

zvláštní zacházení z důvodu mimořádně tragického válečného 

osudu (máme na mysli především tolerování vlastních starobinců 

a sirotčinců ze strany státu) a pochopitelné, ale nevítané 
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tendence připomínat židovské oběti odděleně od ostatních obětí 

války.
6
  

Část židovských obyvatel Teplic se při sčítání lidu 

v letech 1921 a 1930 přihlásila k německé národnosti
7
, němčina 

byla často prvním jazykem používaným v rodině k běžné 

komunikaci. Proto se budeme věnovat také zacházení 

s přeživšími jako s Němci a tomu, zda za takových okolností 

byli schopni získat československé občanství a s ním i naději 

na setrvání v Československu a restituci majetku.  

Pro resuscitaci místní historické paměti je podrobnější 

zmapování dějin teplických židů (ve městě nejpočetnější 

etnické menšiny při německé většině) důležitým krokem. 

Stav bádání 

Předkládaná dizertační práce si klade za cíl postihnout 

sociálně-ekonomický pohyb v Teplicích – Šanově na příkladu 

obyvatelstva označeného za židy na pozadí politických, 

majetkových a sociálních změn mezi lety 1938-1960. Práce 

nabídne pro každé období charakteristiku židovské komunity a 

její pozice v rámci organismu města Teplice-Šanov, konstrukci 

židovské identity a její mnohovrstevnatosti. Pro období 1938-

1945 poskytuje vhled do strategií a postupů při zabírání a 

„arizaci“ židovského majetku fyzických osob i organizací a 

problematiky jeho hospodářského využití, popisuje pozici židů 

v Sudetech a jejich útěk do zbytku Československa a snahu o 

emigraci, jejich pauperizaci, označení, ghettoizaci, 

transporty a další osudy jednotlivců i skupin v Teplicích i 

v Protektorátu Čechy a Morava. Pro období 1945-1960 zkoumá 

situaci přeživších, strategie a postupy jednotlivců, ŽNO i 

                     
6
 Více kapitola Židovská komunita v Teplicích po roce 1950. 

7
 Ve sčítacím archu byla národnost definována jako „příslušnost k národu, s jehož kulturním a pracovním 

společenstvím je sčítaný vnitřně spjat a k němuž se hlásí“. 
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státních institucí a národních správ při restitucích 

židovského majetku, pozici obnovené židovské náboženské obce
8
, 

její strukturu, působení a boj o oblasti působnosti s orgány 

státní církevní správy i vliv měnícího se politického kurzu na 

možnosti ŽNO. Dalším předmětem výzkumu je otázka další 

emigrace mezi lety 1945-1948 a po roce 1948. Soustředíme se 

také na sondy do typických procesů, které jsou pro sociálně – 

ekonomický pohyb židovské komunity charakteristické.  

Od devadesátých let 20.století se historici začali více 

zabývat nejen fyzickou likvidací židů, ale i jejich 

zneprávňováním v majetkové oblasti a vyháněním z hospodářského 

života
9
  stejně jako „arizací“

 10
  židovského majetku

11
  – 

předmětem zkoumání se stala role německých a švýcarských bank 

v „arizaci“
 12
,  , zabavování zlata, šperků a uměleckých 

předmětů
13
, objevují se sociologicko - psychologické studie 

postihující spolupráci „obyčejných“ lidí na procesu 

vytěsňování židů ze společnosti a jejich následné ghettoizaci 

a vyhlazování
14
.  

                     
8
 Dále též ŽNO. 

9
 Tématu židovského majetku se věnovala pozornost zejména v souvislosti s restitucemi tohoto majetku 

zcizeného v období 1938-1945 v postkomunistických zemích a s otevřením pojišťovacích kauz a kauz 

tzv.„spících“ bankovních kont. 
10

 Slovo „arizace“ (Arisierung) se v úřední i běžné řeči objevuje jako rasisticky zabarvený neologismus od 

poloviny 30.let. V užším smyslu znamená převod „židovského“ vlastnictví do vlastnictví „árijského“, 

v širším slova smyslu se používá jako označení procesu vyřazení židů z hospodářského a společenského 

života. V úřední mluvě se často k popsání tohoto jevu často užívá termín  „odžidovštění“, (Entjudung). 

V praxi nebyl mezi obsahem obou užívaných pojmenování rozdíl, ve výnosech, nařízeních, zákonných 

ustanoveních a komentářích k zákonům nenajdeme oficiální definici ani jednoho z pojmů. Srovnej: 

BAJOHR, Frank: „Arisierung“ in Hamburg, Hans Christian Verlag Hamburg 1997.   
11

 Hovoříme-li o židovském majetku, máme na mysli majetek lidí, kteří byli za židy označeni z vnějšku, na 

základě vymezení nacionálně-socialistických zákonů, nikoliv pouze ty, kteří by se za židy sami označili. 

Část „židů“ byla příslušníky jiných církví, další byli bez vyznání a bez hlubokých vazeb pociťovaných 

k židovskému společenství. Jejich sebedefinice neměla s židovstvím národnostně ani nábožensky nic 

společného. Proto v této práci užíváme slova žid, židovský s malým počátečním písmenem. 
12

 Srovnej: Banken und „Arisierungen“ in Mitteleuropa während des Nationalsozialismus, Jahrbuch der 

Gesellschaft für mitteleuropäische Banken und Sparkassengeschichte, ed. ZIEGLER, D., Stuttgart 2002  
13

 Srovnej: MILOTOVÁ, Jaroslava a kol.:  Židovské zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich 

v českých zemích 1939-45, Praha 2001 
14

 Srovnej: BROWNING, Christopher  R.: Obyčejní muži – 101.záložní policejní prapor a „konečné řešení“ 

v Polsku, Argo 2002. BAUMAN, Zygmund: Modernita a holocaust, Sociologické nakladatelství, Praha 

2003. 
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Přesto je v české historiografii stále nedostatek 

regionálně zakotvených prací, které by zahrnovaly nejen dějiny 

transportů a koncentračních táborů, ale také by z hlediska 

hospodářského a sociálního charakterizovaly židovské komunity, 

jejich vnitřní život, společenské a národnostní vazby a 

sebedefinici, mapovaly rozsah jejich podnikání, majetku a 

vlivu a proměny, kterými tyto skutečnosti prošly během 

předválečného a válečného protižidovského pronásledování, 

„arizací“, restitucí majetku po roce 1945 a jeho následného 

opětovného vyvlastnění režimem nastoleným komunistickým pučem 

v roce 1948.  

„Arizace“ židovského domovního majetku patřila jako jedna z 

etap vyhánění židů z hospodářského a sociálního života do 

komplexu hlubokých a systematicky uskutečňovaných změn 

ekonomického prostředí v tzv. Říšské župě Sudety a máme-li 

definovat její roli, předpokládáme, že v oblasti drobného 

živnostenského a domovního majetku můžeme charakterizovat jako 

nástroj sociálního vzestupu a majetkový „výtah“ pro určitou 

skupinu německého obyvatelstva. Majetkový transfer domů a 

pozemků se v pohraničí potýkal se specifickými problémy, 

zejména nedostatkem politicky spolehlivých a profesně 

zkušených nucených správců. Zároveň prameny zmiňují nedostatek 

politicky spolehlivých a majetných „arizátorů“ (zejména pro 

průmyslový majetek) zmiňovaný v písemnostech místních 

správních úřadů bude nutné v rámci dizertační práce ověřit.   

Rozhodla jsem se prověřit závěry své rigorózní práce, která 

se věnovala výhradně židovskému domovnímu majetku v Teplicích 

– Šanově
15
 a rozšířit spektrum sledovaného domovního majetku o 

Trnovany a dále rozšíření sledovaného „arizačního“ podnikání 

na sondu do pozemkového majetku, majetek židovských spolků v 

                     
15

 BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho 

sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
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Teplicích a na podniky „arizované“ v letech 1938-1945 

(komplexně v obvodu Teplic-Šanova tak, jak to umožní rozsah a 

struktura pramenů).  

V oblasti sociální se budu věnovat zpřesněním sociální 

charakteristiky komunity (sociální status je definován zatím 

pouze pro skupinu majitelů domů) a skupinovým portrétům 

„arizátorů“ a „arizovaných“, dále národnostní a jazykové 

afilaci židovské komunity.  

Dalším ze zkoumaných témat bude poválečná situace, a to jak 

v oblasti života teplické židovské komunity (návraty), tak v 

oblasti restitucí „arizovaného“ majetku: zaměřím se na 

úspěšnost restitucí i nové odnímání majetku po únorovém 

komunistickém puči 1948 a jeho zdůvodňování. 

Pro zpracování dat jsem využila moderních analytických 

metod a původních databázových modelů navržených pro účely 

dizertační práce. 

Cílem je sestavit text, který bude příspěvkem k poznání 

sociálně-ekonomickému pohybu v židovské komunitě v Teplicích v 

rozmezí let 1938-1960, tedy v období značně exponovaném na 

významné změny politických, hospodářských i sociálních poměrů.  

 

Okruh otázek, metody a problémy 

Ve výzkumu provedeném v rámci této dizertační práce jsem se 

zabývala sociálně-ekonomickým pohybem v židovské komunitě 

v Teplicích. Teplice se ve zkoumaném období sestávají ze dvou 

částí, Teplice-Šanov a Trnovany (katastrální území jsou tři, 

Teplice, Šanov a Trnovany). V roce 1946 dochází 

k administrativnímu sloučení Teplic-Šanova s Trnovan. Tato dvě 

sídla na sebe urbanisticky navazovala a v rámci uliční sítě 

nebylo příliš zřetelné kde končí Teplice-Šanov a začínají 

Trnovany, podobnou vazbu můžeme vnímat i v rámci obyvatel a 

rostoucího průmyslu, který vznikal na hranicích všech tří 
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katastrálních území. Z těchto důvodů a také proto, že řada 

příslušníků teplické židovské obce žila a podnikala 

v Trnovanech, jsem se rozhodla zkoumat v každém období 

Teplice-Šanov a Trnovany dohromady a používám pro ně společný 

název „Teplice“ tak, jak se začal užívat po roce 1946. Mluvím-

li o teplických židech, mám na mysli také tu část komunity, 

která ve všech zkoumaných obdobích žila a podnikala 

v Trnovanech a Šanově. 

Pro výzkum jsem si stanovila několik otázek, na které jsem 

se pokusila v každém jednotlivém zkoumaném období najít 

odpověď, nebo alespoň najít cestu k možné odpovědi. 

Kdo tvoří teplickou židovskou komunitu, jaké byly podmínky 

jejího vzniku a vývoje, jaké jsou její náboženské, národnostní 

a jazykové afilace? Jaká je její pozice v majoritní 

společnosti? Kdo tvoří její oficiální reprezentaci? Jak se 

mění její majetkové poměry a sociální pozice? 

Jaký majetek vlastní členové komunity, jakou má strukturu? 

Jaké jsou strategie pauperizace židovské komunity a jejích 

jednotlivých členů? Kdo profitoval z „arizace“ židovského 

majetku a z vyhánění židů z hospodářských pozic? Jakým 

způsobem se uskutečňovalo a jaké byly limity navracení 

židovského majetku po skončení druhé světové války? Jaký vliv 

na hospodářskou a sociální pozici komunity měly politické, 

sociální a hospodářské změny v letech 1938-1960? 

Jaký byl osud komunity v průběhu plánování a provádění 

nacistického „konečného řešení“ tzv. židovské otázky? Kolik 

členů komunity mělo možnost emigrovat, za jakých podmínek a 

kam? Kolik z přeživších se po skončení války vrátilo do Teplic 

a jaké byly podmínky poválečné situace teplických židů?  
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Kontext – bez majetku, právní opory a společenských 

vazeb 

Hannah Arendtová poukázala ve svých studiích na zajímavý 

fenomén: na zneprávňování a holocaustu židů a některých 

dalších skupin obyvatelstva během války spolupracovalo značné 

množství lidí, které nemůžeme při nejlepší vůli označit za 

mentálně vyšinuté. Jedná se o lidi standardně zakotvené ve 

společnosti, kteří postrádají znaky narušených osobností 

(nechci tím říci, že narušení jedinci se v této oblasti 

nevyskytovali, nebyli ale v převaze). Pro historika i filosofa 

se zde otevírá značné množství otázek: Jak je možné, že na 

etablování nacismu se ve velkém měřítku podíleli nikoliv 

narušení jedinci, ale „průměrní otcové od rodin“, že mu 

sloužili a byli ochotní podílet se i na činech přesahujících 

svou hrůzností běžnou lidskou představivost? Jaké argumenty 

použili nacističtí propagátoři k tomu, aby přehlušili v 

člověku zábrany, které mu většinou nedovolí překročit hranice 

obecně přijímaného etického jednání? Co pomohlo stanovit, 

prosadit a uskutečňovat „novou etiku“, která byla v otevřeném 

rozporu s křesťanskou tradicí?  Jak je možné, že se nacistický 

režim nebyl vyhodnocen jako jasná hrozba pro evropskou 

kulturní tradici? Jak je možné, že definicí demokratické státy 

byly ochotné s nacistickým Německem jednat a spolupracovat až 

do momentu, kdy zcela jasně ohrožovalo jejich vlastní zájmy (a 

někdy i déle)? A byla to skutečně síla propagandy, která 

způsobila široké přijetí nacistické totality? Je možné tvrdit, 

že totalitní režimy v našem, západoevropském kulturním okruhu, 

jsou minulostí?  

Pokusme se spolu s Hannah Arendtovou hledat odpovědi na 

položené otázky, mohou totiž osvětlit mnohé obecné skutečnosti 

a strategie, které se objeví v části práce založené na 

pramenném výzkumu. Neotřelý způsob, jakým se Arendtová 
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zabývala totalitními společnostmi, činí její dílo dodnes živým 

a v jistém smyslu provokujícím, staví se totiž proti popisu a 

interpretaci nacismu (i jiných totalit) jako velkého, obtížně 

definovatelného zla.  

Nacistický režim podle ní naopak cíleně pracoval s 

principem zla „malého“, časem se vrstvícího. Koncept temného, 

mocného a utlačujícího zla silnějšího, než člověk, kterému 

bezmocně podléháme, působí jako omluva pro nicnedělání a 

berlička pro svědomí - nebezpečnost zla spočívá především 

v tom, jak intenzivně všední je a jak zdánlivě malé ústupky 

vyžaduje, ovšem vyžaduje je neustále a nepřetržitě.
16
  

Základním kamenem strategie použité nacistickým režimem 

bylo oddálení obětí a rozfázované jednání stejně jako 

spolehnutí se na racionální jednání ze strany obětí a ochotnou 

pomoc či lhostejnost ostatních obyvatel. Pronásledování, 

omezení osobních svobod pronásledovaného člověka a míra jeho 

ovládání se stupňovaly. Židé byli například nejprve omezeni ve 

svých majetkových právech a občanských svobodách, postupně 

jich byli zbavováni, uzavíráni do neviditelného ghetta přesným 

vymezením svého židovství, označením a perzekucí styku s 

nežidy, následně obráni o majetek, aby pak mohli být, 

společensky už degradovaní a tudíž bezmocní, uzavřeni do 

ghetta za zdí a následně posláni vstříc otrocké práci a smrti. 

Ve většině fází tohoto procesu se zdálo, že se ještě mohou 

racionálně rozhodovat a doufat v udržení případně zlepšení své 

situace, a v této naději byli pečlivě udržováni.
17
 

 „(…) teror může absolutně vládnout pouze nad lidmi, kteří 

jsou vzájemně izolováni, a že proto jedním z prvořadých zájmů 

                     
16

 Na koho padá Sókratova smrt, když většina athénské obce dobře věděla, že nespáchal zločiny, ze kterých byl 

obviněn,  ale v jeho prospěch neučinili nic? Je stejně vinna athénská obec smrtí Sókratovou, jako evropské 

země smrtí „svých“ židů? 
17

 Srovnej BAJOHR, Frank: „Arisierung“ in Hamburg, Hans Christian Verlag Hamburg 1997.   
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všech tyranských vlád je takovou izolaci vyvolat (…) izolovaní 

lidé jsou a priori bezmocní.“
18
  

Kde se vzala vůle ochotně spolupracovat na akcích, které 

byly v otevřeném rozporu s křesťanským i humanitně-lidským 

způsobem vnímání světa i v rozporu s obecně přijímanou etikou 

života? Zdá se, že určitou roli hrálo odlidštění, odosobnění 

rozhodování stejně jako vzdálenost věcí, o kterých se 

rozhodovalo: jakkoliv byly hrůzné, nebyly v přímém zorném úhlu 

těch, kteří o nich rozhodovali, nebo je mlčky přecházeli, 

nebyly součástí jejich každodennosti.
19
  

Ukazuje se, že Německá říše ovládla, synchronizovala a 

dokonale využila vymoženosti moderního státu. Pro stanovený 

cíl spojila efektivní administrativu (evidenci obyvatelstva, 

jeho majetku a vyznání) s vytěžením všech možností vědy, 

rychlé komunikace, dopravy, žurnalistiky a propagace. Na 

straně psychologické využila touhy obyvatelstva po sociálních 

a hmotných jistotách (a společenském a pracovním postupu), 

stejně jako zřejmé poptávky po nových duchovních jistotách. 

Budeme-li sledovat strategii nacistické totalitní moci 

například v otázce „arizací“ židovského majetku a transportů 

do koncentračních táborů, zjistíme pečlivé rozdělení procesu, 

který by nahlédnutý vcelku patrně vedl k nechuti se na něm 

podílet (případně obohatit), na jednotlivé fáze. Každá fáze je 

pak jen malým posunem, který od spolupracovníků vyžaduje 

nejčastěji administrativní zručnost a který je zaštítěn dobře 

vybraným, racionálně zdůvodněným požadavkem, rezonujícím se 

spolupracovníkovými zájmy. Závěry Hannah Arendtové 

korespondují s nejnovějšími historickými studiemi:
20
 

                     
18

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu I-III.,Praha 2000, str. 639. 
19

 V koncentračních táborech byly naopak tak podstatnou součástí každodennosti, až se staly všedními a 

„normálními“. 
20

 BROWNING, Christopher: Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. 
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„Filistr obrácený do soukromí, bezvýhradně a výlučně oddaný 

rodině a svému povolání – toť poslední – a již zdegenerovaný – 

produkt víry buržoazie v prvenství soukromého zájmu. Filistr 

je buržoa izolovaný od své vlastní třídy, atomizované 

individuum – produkt rozpadu buržoazní třídy. „Masový člověk“, 

jehož Himmler organizoval pro největší masové zločiny, které 

člověk kdy spáchal, se podobal více filistrovi než člověku 

lůzy; byl to buržoa, jenž se uprostřed trosek svého světa 

nejvíc ze všeho obával o své soukromé bezpečí a byl ochoten 

snadno obětovat vše- - víru, čest, důstojnost.“ 
21
 

Ztráta stávajících jistot vypočitatelnosti chování státu a 

systému byla vyměněna za nově stanovené jistoty, nebo přesněji 

řečeno hierarchicky stanovené sociální, ekonomické a 

společenské výhody, které závisely na míře přihlášení se 

občana k  systému a dodržování všech jeho proměnlivých 

požadavků. Typickou charakteristikou totalitního systému je 

deklarovaná horlivost vůči národním i ekonomickým zájmům 

vlastní země, skutečné hospodářské kroky jsou ale často 

v protikladu s deklarovaným zájmem (minimálně v delším časovém 

horizontu). Přes deklarovanou „osobní odpovědnost za všechny 

činy všech“ je ve skutečnosti taková odpovědnost reprezentantů 

režimu rozmělněná a spojená s nestandardním způsobem 

rozhodování, čímž způsobuje obtížnou orientaci v situaci -  a 

to nejen vlastním občanům státu, ale i mezinárodnímu 

společenství. Atmosféra strachu je vytvářena konstrukcí nového 

právního řádu, který má všechny vnější znaky standardního 

systému, je ale vzhledem k nemožnosti spolehnout se na jeden, 

byť i sebehorší způsob interpretace práva systémem 

„bezprávním“. Běžná logika věcí nehraje roli, upřednostňuje se 

vítězné tažení systému – po německých drahách putovaly do 

koncentračních táborů tisíce transportních vagónů s vězni i v 

                     
21

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu…,  str. 471. 
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době, kdy německé zásobování vázlo, a vagónů byl zřejmý 

nedostatek. 

Totalitní režim se po odstranění skutečné organizované 

opozice (je-li taková) soustředí na boj proti „objektivnímu 

nepříteli“, imaginárnímu a o to tvárnějšímu. Židé v Německu 

nebyli ve skutečnosti podezříváni z nějakých podvratných akcí, 

stali se nepřáteli režimu z logiky jeho vlastní ideologie. 

Když Karl Jaspers říká: „To, že koncentrační tábory existovaly 

až doposledka, ukazuje opozici v zemi.“
22
 , je spíše sám 

v zajetí propagandy: do koncentračních táborů mířilo 

s postupující válkou stále více nevinných lidí, respektive 

stále více „objektivních“, uměle vykonstruovaných nepřátel.  

„Objektivní nepřítel“, v případě nacistického Německa žid, byl 

považován za „nositele tendencí“ a nebylo třeba dokazovat jeho 

(individuální ani skupinovou) vinu, legitimita jeho odstranění 

byla dána intenzivní kampaní proti „objektivnímu nepříteli“ a 

„širokým souhlasem lidu“. Trestá se nikoliv za skutečná 

provinění, ale za „možné zločiny“ a terorem se udržuje 

mentalita tlupy posilovaná neustálým zdůrazňováním vnějšího 

ohrožení systému a tím pádem klidné existence „spořádaných 

občanů“.  

Rozpor mezi hlásanými zásadami a skutečností podporuje 

v lidech atmosféru strachu a nejistoty. Pouze silná osobnost 

s pevným zakotvením a schopností odolávat tlaku většinového 

názoru i psychického a fyzického strádání si dokáže v takové 

situaci zachovat rysy normálního života. Právě tyto osobnosti 

se ale stávají pro svou zdánlivou „nenormálnost“ snadným 

terčem hnutí, pro které se největším nebezpečím stává člověk, 

který je schopen jednat podle hnutím nekontrolovatelných 

osobních zásad, založených na vyšším principu, než jsou 

stanovy hnutí. Jednotnost (uniformita), která je prezentována 

                     
22

 JASPERS, Karl: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce. Praha 1991, str. 55. 
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jako pokrokový model řešící celý komplex sociálních i 

materiálních otázek, je pro totalitu výhodná, protože 

zpřehledňuje situaci - každá odlišnost je tím zřetelnější a 

také postižitelnější. 

Vytváření skupin, které jsou uváděny do sféry „ne - bytí“, 

„ne - lidství“ je jednou z nejtragičtějších zkušeností 

z nacistické totality. Postup, který se k „výrobě“ „ne – už - 

lidí“ používal, byl mimořádně úspěšný a počítal s netečností - 

případně přispěním -  těch, kteří se ocitli mimo jeho 

definici. „Ne - lidé“ byli postupně zbaveni zakotvenosti 

v právním systému, majetku a společenského a rodinného zázemí 

a byli vměstnáni do situace, která zaháněla myšlenku na 

jakýkoliv spontánní čin.   

Spontánnosti jakožto nebezpečného fenoménu se totiž 

totalita obává právem -  spontánní člověk projevuje ve svém 

rozhodování svobodnou vůli. Svobodná vůle (a z ní vycházející 

svobodné jednání) pracují pak s individualizovanou představou 

budoucnosti a narušují tím mechaničnost soukolí totalitního 

systému. „Soustavné pronásledování veškeré vyšší formy 

duchovní aktivity novými masovými vůdci pramení z hlubších 

zdrojů, než z jejich přirozeného odporu proti všemu, čemu 

nemohou porozumět. Totální ovládání nepřipouští svobodnou 

iniciativu v žádné oblasti života, žádnou aktivitu, která není 

zcela předvídatelná.“
23
  

Asi nejmarkantnějším příkladem společnosti zbavené 

spontaneity bylo společenství koncentračního tábora. Dozorci a 

velitelé mohli jistou mechaničností práce a přesností nařízení 

chlácholit svědomí, vězni jsou systematicky zbavováni 

posledních zbytků důstojnosti a spontaneity především proto, 

aby vzali svůj úděl jako nezměnitelnou danost a působili jako 

ne-lidé (beze jména, bez vůle, bez rodiny/minulosti, bez 

                     
23
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budoucnosti), protože jako lidé by mohli vzbudit soucit. 

Nejhrůznější není ani tak smrt samotná, jako nemožnost dát jí 

individualizovaný, hlubší smysl:  

 „Kolik lidí ještě věří, že protest má třeba jen 

historickou důležitost?(…) Nezůstanou-li svědci, nemůže být 

ani žádné svědectví (…). Proto podléháme a jsme podrobiví bez 

ohledu na to, co se děje“.
24
 

Anonymní smrt v koncentračním táboře ukončovala mimoprávní 

existenci člověka, kterému jeho život ani smrt již nepatřily, 

který už v určité smyslu neexistoval, od nástupu do 

transportu, kdy přestal být občanem svého státu a stal se 

součástí „společnosti koncentračních táborů“ (byl zbaven všech 

vazeb do lidského světa: majetku, rodiny, přátelského okruhu, 

sociálního statusu, právního zakotvení, volného pohybu a 

rozhodování o sobě).  

Na straně organizátorů umožňuje absence společenské 

kontroly míru nelidskosti, která se vymyká běžné lidské 

představivosti. Vykonavatelé „organizačních opatření“ jsou 

nicméně z velké části - navzdory očekávání, že budou „stvůrami 

velkého zla“ - „banálně normální“:  

 „Totální teror si podle objektivních měřítek vybírá nejen 

své oběti, právě tak vybírá i své katy pokud možno s dokonalou 

lhostejností k sympatiím a přesvědčení kandidátů.“ 
25
   

Tak byli například do východního Polska k provádění pogromů 

a organizovaných hromadných vražd židů odvezeni muži 101. 

policejního pluku z Hamburku
26
, muži bez jakéhokoliv 

speciálního výcviku, volba byla čistě náhodná.
27
 Obtížně 

                     
24

 ROUSSET, Daniel:  Les Jours de notre mort, Paris 1993. 
25

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ  totalitarismu…, str. 631. 
26

 BROWNING, Christopher:, Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku. 
27

 JASPERS, Karl: Otázka viny. Příspěvek k německé otázce. Praha 1991, str.56: Teror dal vzniknout 

udivujícímu jevu, že se na zločinech vůdců podílel německý národ. Z podrobených se stali komplicové. 

Ovšem jen v omezeném rozsahu, ale přece tak, že lidé, u nichž by to člověk nikdy nepovažoval za možné – 

otcové rodin, pilní občané, kteří svědomitě vykonávali každé povolání, v koncentračních táborech stejně 
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pochopitelnou ochotu této skupiny podílet se na hromadných 

vraždách komentuje Arendtová: „ (...) brutalita nebyla vlastní 

pouze lůze a lze se jí snadno během krátké doby naučit. 

Koordinované masy filistrů představovaly pro brutální 

mašinérii ovládání a exterminace mnohem lepší materiál -  a 

byly schopné ještě větších zločinů  - než tzv. profesionální 

zločinci, pokud byly ovšem tyto zločiny dobře organizované a 

získaly podobu rutinní práce. 
28
 

Jinými slovy, policisté měli sloužit tam, kam je systém 

postavil. Absence předvídatelné logiky, kterou jsme zmínili 

jako jednu z charakteristik nacistického systému rozhodování, 

spolehlivě rušila spontaneitu. „(Totalita)… zavádí do 

veřejných záležitostí zcela nový princip, který se obejde 

úplně bez lidské vůle jednat a dovolává se nezbytnosti 

jakéhosi vhledu do zákona pohybu, podle něhož teror funguje a 

na němž proto závisejí osudy všech jednotlivců.“ 
29
  

Pečlivě udržovaná mechaničnost procesu zneprávňování a 

oddálení a odosobnění obětí do formy statistických čísel vedly 

ke snadné participaci běžných, obyčejných lidí, kteří „jen 

vykonávali svou práci“ a po pádu nacistického režimu necítili 

ani odpovědnost, ani vinu a po pádu nacistického režimu se 

snažili vyvázat se z odpovědnosti právě poukazem na 

subordinaci v administrativním procesu. „Je to rozkaz“, to 

znělo a mnoha lidem ještě zní tak, jako by to vyjadřovalo 

nejvyšší povinnost. Ale tato slova přinášela zároveň úlevu 

dovolujíce – s pokrčením ramen  -  aby zlé a hloupé platilo za 

nevyhnutelné
30
.  

                                                                

svědomitě na rozkaz vraždili a prováděli ostatní ohavnosti. Srovnej ARENDTOVÁ, Hannah: Organisierte 

Schuld, Wandlung 1. ročník, sešit 4, duben 1946. 
28

 ARENDTOVÁ, Hannah: Původ totalitarismu…, str. 469. 
29

 Tamtéž, str. 631. 
30

 JASPERS, Karl: Otázka viny…, s. 39. 
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Sebeklam nedotčenosti vinou, externalizace odpovědnosti, 

morální „neutralita“ a snaha držet i v otázce viny úřední 

hierarchii odpovědnosti, byly po válce poměrně rozšířené mezi 

těmi, kteří „pouze sloužili“ prospěchu nacistického panství, a 

na rasové a politické perzekuci židů se podíleli nepřímo. 

Delegování svědomí probíhalo podle stejného klíče, jako 

delegování úředních pravomocí. Počet těchto lidí byl v každém 

městě, včetně Teplic větší, než je nám milé přiznat. 

Totalitní režimy paradoxně pomáhá udržovat při životě 

neschopnost zdravého rozumu uvěřit něčemu tak zrůdnému, jako 

jsou velké masakry židů na východě, nebo plánované zabíjení 

tělesně a duševně postižených dětí v Německu. Část populace se 

i tváří v tvář šílenství (projíždějící transporty, zprávy 

dovolenkářů z východní fronty) dál oddává zbožným přáním.
31
  

Hovoříme-li o vnímání viny, bylo poměrně častým manévrem 

obrácení pozornosti na vlastní bídu a utrpení a obraz Německa 

jako „zástupné oběti, trpící za všechny“. „Kde není pociťována 

vina, tam dochází  ihned k nivelizaci vší bídy, k jejímu 

převedení na stejnou rovinu.“
32
, (Eichmann si během procesu 

v Jeruzalémě stěžuje, že trpěl, protože nebyl povyšován tak, 

jak by si zasloužil.)
33
  Také Jaspers podlehl do jisté míry 

tendencím bránit Němce poukazem na povinnosti vítězů:  

 „Díváme se s hrůzou na pocity nadřazenosti: kdo se cítí 

absolutně jistý vůči nebezpečí, je už na cestě k tomu, aby mu 

propadl. Osud Německa byl zkušeností pro všechny. Kéž by tato 

zkušenost byla pochopena! Nejsme horší rasa. Lidé mají všude 

podobné vlastnosti. Všude existují násilnické, zločinné, 

vitálně zdatné menšiny, které se při vhodné příležitosti 

zmocňují vlády a jednají brutálně.(...) Sledujeme-li naši 

                     
31

Srovnej:  ARENDTOVÁ, Hannah:  Původ totalitarismu…, s. 92 a dále. 
32

 JASPERS, Karl: Otázka viny..., s. 85. 
33

 ARENDTOVÁ, Hannah: Eichmann v Jeruzalémě . Zpráva o banalitě zla. Praha 1995. 
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vlastní vinu až k jejímu prvopočátku, narážíme na lidství, 

jehož náklonnost k vině na sebe vzala  v případě Německa 

strašnou podobu, ale je možností v člověku jako člověku. (...) 

Skryté všeobecné zlo (sic!) má spoluvinu na tom, že zlo 

propuklo na tomto místě, v Německu.(...) nyní začalo nové 

období dějin. Nyní mají odpovědnost za to, co se děje, vítězné 

mocnosti.“  

Jaspers nicméně jedním dechem dodává:  „Ujasnit si vinu 

znamená ujasnit si svůj nový život a jeho možnosti. (...) 

Očista je podmínkou naší politické svobody. Neboť teprve 

z vědomí viny vyrůstá vědomí solidarity a společné 

odpovědnosti, bez nichž není svoboda možná.“
34
  

Poválečná očista společnosti měla různé podoby, k některým 

se dostaneme v kapitole o poválečné situaci v osvobozeném 

pohraničí a nové konstituci společnosti.  

                     
34

 JASPERS, Karl: Otázka viny…, str. 86. 
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LITERATURA A PRAMENY 

Nestor bádání o holocaustu Raul Hilberg určil vyhánění židů 

z hospodářského života jako neoddělitelný stupeň předcházející 

jejich vyhlazování a popsal jednotlivá stádia vývoje židovské 

katastrofy jako: přesné označení – ožebračení – koncentrace – 

zničení.  Stejnou posloupnost zvolil v základní studii o 

„konečném řešení“ židovské otázky i Miroslav Kárný, který 

jednotlivé fáze vyřazování židů z hospodářského a 

společenského života vymezil jako definování skupiny – 

expropriace – koncentrace – deportace.  Oba autoři vidí ve 

vyřazení židů ze společenského života a jejich expropriaci, 

tedy zbavení materiálních základů existence (odebrání a 

„arizaci“ židovského majetku) neoddělitelný a plánovaný 

předstupeň následného vývoje. Bez majetkového ožebračení a 

společenské degradace by koncentrace, transporty a vyhlazování 

židů patrně nebylo možné.  

Götz Aly a Susanne Heim  zvolili jiný úhel pohledu a 

popsali „arizaci“ jako velkou modernizační hospodářskou akci. 

Arizace sice skutečně přinesla určitou modernizaci 

hospodářství, jednalo se ovšem spíše o její vedlejší efekt. 

Zastaralé, málo prosperující nebo z hlediska potřeb výroby 

nadbytečné podniky nenašly kupce, neboť investice by se 

nevyplatila. Likvidace nebo spojování dalších bylo motivováno 

odstraněním konkurence nebo přesycením trhu, případně 

nevhodností výroby pro válečné účely. Regulační mechanismy 

byly tedy spíše tržního rázu než úředně nařízené a definované.  

Vyřazení židů z hospodářství se mělo uskutečňovat 

organizovaně (nikoliv násilnými a nekoordinovanými akcemi tzv. 

„divoké arizace“), ve spolupráci okupačních správních, 

hospodářských a politických orgánů s říšskoněmeckými 

bankovními a průmyslovými koncerny, které měly za úkol 
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začlenit co nejrychleji nejvýznamnější části českého 

hospodářství do německého válečného hospodářství.  

Zásadní význam pro způsob zpracování této dizertační práce 

v oblasti “arizací” bude mít studie Franka Bajohra 

„Arisierung“ in Hamburg, která se zabývá situací obětí, 

motivacemi, možnostmi a sociálním zakotvením „arizátorů“, 

hospodářskými podmínkami a právními podklady vyhánění židů z 

hospodářského života a „arizací“ jejich majetku na příkladu 

firemních a domovních majetků v Hamburku. Práce mimo jiné 

definuje regionální bádání jako nezbytné pro poznání a 

pochopení mechanismu a průběhu „arizací“ v Německu.  Tentýž 

autor v práci „Parvenüs und Profiteure“ rozebírá možnosti, 

úlohu a rozšíření korupce ve správním, hospodářském a 

politickém systému německé Říše, rozvrstvuje korupci do 

kategorií a představuje ji jako cestu ke zvýšenému profitu 

nejen na poli majetkových zisků, ale i pracovního a sociálního 

vzestupu.    

Právní zakotvení arizací je přehledně popsáno v práci 

Martina Tarrab-Maslatona, „Rechtliche Strukturen der 

Diskriminierung der Juden im Dritten Reich“ (Právní zakotvení 

diskriminace židů v Třetí říši).  

Sociologický pohled na zneprávňování židů, mentalitu obětí 

a pachatelů a role institucí moderního státu v holocaustu 

nabízí Zygmund Bauman ve studii Modernita a holocaust.  

Práce Raula Hilberga „Täter, Opfer, Zuschauer“ (Pachatelé, 

oběti, přihlížející) přibližuje rozvrstvení aktérů 

protižidovských represí a vyhánění židů z hospodářských a 

společenských pozic.  

Obecně můžeme konstatovat, že německé bádání o „arizacích“ 

je ve stadiu specializačních regionálních studií a velké 

přehledové a teoretické práce vymezující problematiku a škálu 

možných přístupů jsou už napsány.  
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Situace v české historiografii se v posledních deseti 

letech významně zlepšila, když byla vydána konstitutivní 

monografie Jörga Osterloha „Nacionálněsocialistické 

pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945“.  

Cennou monografií k obecným mechanismům „arizace“ zejména 

k roli bank v Protektorátu Čechy a Morava je nejnovější 

publikace Drahomíra Jančíka, Eduarda Kubů a Jiřího Šoušy 

„Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken bei der 

„Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im 

Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945).
35
 

Základní studii dotýkající se problematiky „arizací“ 

židovského majetku vydal v roce 1991 Miroslav Kárný, soustavně 

se tématu věnovali a široce uznávané monografie k tématu 

vydali Drahomír Jančík, Eduard Kubů a Jaroslava Milotová.   

Dějiny židů v Protektorátu Čechy a Morava jsou ve všech 

aspektech zpracovány mnohem podrobněji, než je tomu pro území 

odtržená po Mnichovské dohodě.  

Přehledové práce až do vydání monografie 

Nacionálněsocialistické pronásledování židů v říšské župě 

Sudety z pera Jörga Osterloha v roce 2010 mapovaly život v 

odtrženém pohraničí, židovskou a „arizační“ tématiku sledovaly 

ale spíše okrajově. Přesto zmiňme alespoň do češtiny 

přeloženou práci Volkera Zimmermanna Sudetští Němci v 

nacistickém státě, která je zdařilým pokusem o komplexní 

výklad problematiky vývoje tohoto území, zaměřuje se ale spíše 

na česko-německé vztahy. Rozsáhlý soubor studií „Sudety“ pod 

hákovým křížem editorů Václava Kurala a Zdeňka Radvanovského 

nabízí rozsáhlý vhled po politických, sociálních a správních 

poměrů v tzv. Říšské župě Sudety, téma židovských obyvatel, 

                     
35

JANČÍK,  Drahomír, KUBŮ, Eduard, ŠOUŠA, Jiří:  Arisierungsgewinnler. Die Rolle der deutschen Banken 

bei der „Arisierung“ und Konfiskation jüdischer Vermögen im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-

1945), Wiesbaden 2011. 
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jejich osudů a osudů jejich majetku není předmětem práce.  

Sborník Židé v Sudetech (Juden im Sudetenland) obsahuje cenné 

studie z politických a sociálních dějin, v oblasti 

hospodářských dějin však spíše konstatuje stav bádání a 

formuluje úkoly, kterými by se hospodářští historici měli v 

této oblasti zabývat.  Specializovaná německá literatura, 

která se věnuje problematice hospodářského a sociálního vývoje 

v tzv. Říšské župě Sudety je staršího data a nezahrnuje 

podrobnější sondy, s výjimkou už zmíněné konstitutivní 

monografie Jörga Osterloha Nacionálně socialistické 

pronásledování židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945, 

která je zásadní studií celé oblasti bývalé říšské župy a 

postihuje všechny oblasti života, vzhledem k širokému 

tematickému zaměření ale neobsahuje podrobné zpracování dějin 

jednotlivých židovských komunit a jejich pronásledování a 

majetkového ožebračení a vzhledem k časovému omezení rokem 

1945 se nevěnuje poválečné době. Oblast poválečných restitucí 

židovského majetku zůstává, co do konkrétních sond, 

nezpracována přestože v roce 2010 vydaná monografie Jana 

Kuklíka Znárodněné Československo vyčerpávajícím způsobem 

vyložila právní a politický kontext národních správ a 

znárodnění. Situací židovských náboženských obcí po roce 1945 

se především obecně se sondou do známého varnsdorfského 

arizačního případu zabývá dizertační práce Petra Sedláka.
36
 

Teplické židovské komunity se týkají bakalářská a diplomová 

práce Radka Spály postihující vývoj židovského ghetta 

v Teplicích a stavbu a osud nové teplické synagogy, obecným 

dějinám židovské obce v Teplicích po roce 1945 věnoval svou 

bakalářskou práci obhájenou na Masarykově univerzitě v Brně 

                     
36

 SEDLÁK, Petr, Poté. Postoj a přístup k  Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945 – 1947/1953). 

Dizertační práce, MUNI Brno 2008. 
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Jaroslav Kadlec
37
, který se v diplomové práci z roku 2009 

týkající se především činnosti Rady židovských náboženských 

obcí věnuje také sondám do teplické židovské komunity. Já sama 

jsem se naposledy ve své rigorózní práci (UHSD FF UK 2005) 

věnovala „arizaci“ domovnímu majetku teplických židů 

v katastrálních územích Teplice a Šanov. Nečekaně bohatým 

pramenem k historii teplické židovské komunity, její spolkové 

a sociální činnosti i peripetiím vývoje v bouřlivém roce 1938 

jsou dvě publikace z pera posledního teplického rabína 

Friedricha Weihse.
38
 Studie k jednotlivým problémům a sondy 

s tématikou židů v Sudetech a v Protektorátu lze najít v edici 

Terezínské iniciativy Terezínské studie.  

Využití pramenů 

Prameny k dějinám židů na území Sudetské župy jsou nejen 

řídce zastoupené a neúplné, ale často i roztroušené po 

regionálních českých a evropských archivech.
39
 Velké množství 

dokumentů, které by ve všech souvislostech objasnily okolnosti 

záborů majetku, nucených správ a „arizací“ bylo zničeno jednak 

samotnými nacionálními socialisty v jednotlivých úřadech na 

konci války
40
, jednak v poválečném období, kdy probíhaly 

                     
37

 KADLEC, Jaroslav, Rada židovských náboženských obcí – politika židovské organizace, MUNI Brno 2009. 
38

 WEIHS, Friedrich: „Hitler vor den Toren der Stadt“ Erinnerungen aus meinen letzten Amtsjahren in Teplitz-

Schönau 1933-1938. Leo Baeck Institute New York, digitální kopie rukopisu, 50 stran, č. 555139, dále 

WEIHS, Friedchich: Hitler vor den Toren. WEIHS, Friedrich, Aus Geschichte und Leben der teplitzer 

Judengemeide 1782-1832, Jüdischer Buch Kunstverlag, Brunn – Prag, 1932. 
39

Například finanční záležitosti někdejší říšské župy Sudety jsou uloženy v SOA Opava a Sasském státním 

archivu Drážďany  (fond vrchní finanční prezident Karlovy Vary, Oberfinanzpräsident Karlsbad) Bohužel 

se tam nenacházejí ty části spisového materiálu, které by pomohly rekonstruovat námi zpracovávané téma. 

(Majetková přiznání židů odevzdávaná na přelomu roku 1938-39, soupisy židovských firem atp.) 

Nepřítomnost materiálu ve fondech potvrdil i výzkum Jörga Osterloha, který stav pramenů komentuje ve 

své monografii Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945, s. 

30. 
40

 Jedná se zejména o fondy Gestapo Liberec a Vládní prezident Ústí nad Labem (OA Litoměřice) a Landrát 

Teplice (SOkA Teplice).  



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

40 

 

skartace v důsledku špatného stavu některých archiválií a 

jejich napadení plísněmi.
41
 

V Teplicích a na dalších relevantních místech bývalé říšské 

župy Sudety byla důkladně provedena akce „Auflockerung-

Räumung-Lähmung-Zestörung“
42
, během které byla zničena a 

skartována značná část tzv. „arizačních“ spisů. Část listin, 

které tyto zničené archivy obsahovaly, byla ovšem doručována 

paralelně, a to zejména pokud měly být podkladem k zápisům 

převodů vlastnictví pozemků, nemovitostí a firem, můžeme je 

proto v určitém počtu získat z písemností k dobovým pozemkovým 

knihám uloženým na katastrálních úřadech. 

Ve zpracování pramenů se v oblasti „arizací“ zaměřujeme na 

informace o druhu a rozsahu židovského majetku v Teplicích-

Šanově a způsob, jakým se dostal pod nucenou správu místních 

hospodářských, politických a vojenských institucí, zkoumáme, 

jaká část a za jakých podmínek byla „arizována“ a sledujeme, 

jestli se na nucených správách a pozdějších „arizacích“ 

podíleli “starousedlíci“
43
 (úředníci, funkcionáři a podnikatelé 

místní), nebo spíše říšští příslušníci, kteří přišli jako 

soukromé osoby nebo úředníci či vojáci a policisté do Teplic-

Šanova po připojení území k Říši.  

V oblasti sledování osudů židovských obyvatel Teplic 1938-

1945 se zaměřujeme na pramenné doklady umožňující 

kvantifikovat počty uprchlíků a emigrantů, vyhledáváme seznamy 

produkované říšskými i protektorátními institucemi a na 

                     
41

 Plísni podlehl z důvodu nevhodného uložení fond Finanční správa Teplice-Šanov 1938-1945 (SOkA Teplice), 

skartován v roce 1962. 
42

 Výzva říšského ministerstva hospodářství z 16.2.1945. „Arizační“ spisy měly být důkladně odklizeny před 

nepřítelem, případně zničeny. 
43

 Vzhledem k promyšlené hospodářské strategii velkých německých průmyslových podniků a bank (I.G.Farben, 

Carl Zeiss Jena, Hermann-Göring Werke, Allgemeine deutsche Credit-Anstalt, Dresdner Bank atp.) měli 

sudetoněmečtí podnikatelé možnost podílet se na arizaci pouze u menších, strategicky nedůležitých 

podniků. (srov. V.Zimermann, Sudetští Němci v nacistickém státě, s.171-175). Pro oblast nemovitého 

majetku v Teplicích-Šanově předpokládáme vyšší podíl sudetoněmeckých nucených správců a arizátorů. 
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pramenném materiálu sledujeme strategie při volbě emigrace 

nebo setrvání.  

Pro všechny oblasti zpracovávaného tématu jsou zásadní 

archivní prameny uloženy v SOkA Teplice, fond  Archiv města 

Teplice (AMT),  landrát Teplice (LRT), dále SOA Litoměřice 

(Vládní prezident Ústí nad Labem), v pozemkové knize pro 

katastrální území Teplice, Šanov a Trnovany katastrálního 

úřadu Teplice, dále v archivu Židovského muzea v Praze a 

v elektronických databázích USC Shoah Foundation Institute, 

Visual History Archive, Pages of Testimonies v Jad Vašem a v 

databázi obětí holocaustu spravované Terezínskou iniciativou. 

Prameny k „arizacím“ a restitucím se lze nalézt opět 

v pozemkových knihách, ve státním ústředním archivu v Praze je 

potom v rámci Arizačních spisů uložen ucelený soubor 

„arizovaných“ průmyslových podniků. V archivu ministerstva 

vnitra je uložen fond Židovské organizace, který obsahuje 

písemnosti vzniklé činností Rady židovských náboženských obcí 

a korespondenci jejího předsedy Arnošta Frischera.
44
 

Státní okresní archiv Teplice (SOkA Teplice) 

Státní okresní archiv Teplice obsahuje celou řadu písemných 

pramenů různé provenience k dějinám židů v Teplicích a 

teplickém okrese.  

 

Archiv města Teplice (AMT) 

Z fondu AMT jsou pro účely této práce nejdůležitější 

dochované archiválie k židovskému domovnímu majetku z roku 

1938/1939
45
, zejména jde o zcela dochované seznamy židovských 

                     
44

 Z tohoto zdroje obsáhle cituje ve své dizertační práci Petr Sedlák. SEDLÁK, Petr:  Poté. Postoj a přístup k  

Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945 – 1947/1953) , FF MU Brno 2008, dizertační práce. 
45

 SOkA Teplice, AMT, k.409, složka 9327, Židovský domovní majetek. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

42 

 

nemovitostí sestavené městským stavebním úřadem na podkladu 

adresáře pro Teplice-Šanov z roku 1933 a pozemkových knih. 

Seznam vznikal pod dohledem landrátu na příkaz vládního 

prezidenta Ústí nad Labem v rámci soupisu veškerého židovského 

majetku. Seznamy uvádějí číslo popisné příslušné nemovitosti, 

jméno vlastníka nebo vlastníků, adresu nemovitosti a jméno 

nuceného správce nemovitosti, byl-li takový dosazen. K části 

nemovitostí existuje podrobnější dokumentace zahrnující doklad 

o dosazení nuceného správce a korespondenci městského úřadu 

Teplice-Šanov s nucenými správci nemovitostí i dalšími 

zainteresovanými institucemi (NSDAP, Wehrmacht, Deutsche 

Arbeitsfront, Reicharbeitsdienst). 

Karton 409 obsahuje také dokumentaci týkající se židovských 

bytů, jejich dalšího pronajímání a případného prodeje.
46
  

Specifickou součástí kartonu 409 je složka 9327/39 

obsahující seznam vybraných nemovitostí v lázeňské zóně města 

vhodných ke zřízení lázeňských penzionů a lázeňských domů. 

Součástí složky je korespondence mezi starostou města Teplic-

Šanova, Franzem Czermakem a starostou Karlových Varů Walterem 

Rusym, kde jde zejména o koordinaci postupu „arizací“ v zájmu 

zajištění plynulého chodu nadcházející lázeňské sezóny.
47
 

V archivu města Teplice (AMT) se nachází i torzo dokumentace 

k firemnímu majetku, nuceným zprávám a arizacím, zejména 

v kartonu 451 (Židovské firmy). Mluvíme-li o torzu materiálu, 

znamená to především doklady k jednotlivým případům, jako jsou 

fragmenty úřední korespondence, dotazy na nuceného správce 

konkrétní firmy nebo na nové bydliště židovských vlastníků 

firem pod nucenou správou.   

  

                     
46

 SOkA Teplice, k.409, složka 9328, Židovské byty. 
47

 Oba starostové se snažili zajistit hladký průběh nastávající lázeňské sezóny narušené skutečností, že značná 

část ubytovacích prostor v centru obou městech byla v nemovitostech se židovskými vlastníky. SOkA 

Teplice, AMT, k.409. 
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Landrát Teplice (LRT) 

Teplický landrát byl rozdělen na dvě oddělení, státní a 

komunální správu. V archivních materiálech se nezachoval plán 

rozdělení agendy. Ve fondu jsou umístěny také spisy 

s registraturou patřící patrně do fondu vládního prezidenta 

Ústí nad Labem.
48
 Fond teplického landrátu patří k nejméně 

zachovalým v celé oblasti ústeckého kraje: obsahuje pouhých 15 

kartonů spisů, 15 knih a 2 kartony dodatků. Částečně zachovány 

jsou však spisy. Které patří pro nás z hlediska zaměření 

dizertační práce u tohoto typu fondu k nejdůležitějším, 

především situační zprávy z let 1940 a 1941 (jsou zachovány 

pro většinu obcí patřících pod kuratelu landrátu kromě 

samotných Teplic-Šanova, takže pro účely této práce jsou 

pramenem pouze doplňkovým), dále doklady o diskriminaci 

židovského obyvatelstva (POL V, POL X) a doklady o hospodářské 

situaci landrátu za války (ceny potravin a některých 

průmyslových výrobků a služeb POL V). Podstatným dokumentem z 

kartonu č.8 LRT, POL X jsou seznamy se jmény a adresami osob 

židovského původu, které měly na přelomu let  1938 a 1939 

povinnost podávat majetková přiznání.
49
 Seznamy nejsou 

datované, můžeme je ale podle torz zachovaných majetkových 

přiznání (originální formulář a jedno celé přiznání majetku) 

spolehlivě určit co do typu seznamu a doby vzniku. Seznam 

obsahuje adresy, ze kterých majetková přiznání do Teplic 

přišla, a je proto důležitým pramenem k určení místa pobytu 

jedné z početných skupin teplických židů sledovaných 

                     
48

 Zejména se jedná o dokumenty označené III Jd., tyto dokumenty pocházejí ze třetího, hospodářského oddělení 

úřadu vládního prezidenta v Ústí nad Labem. 
49

 Podle nařízení z 26.4.1938 o přihlášení židovského majetku -VO. Über die Anmeldung des Vermögens von 

Juden RGBL.I, S.414 Rechtspflicht zur Anmeldung des Vermögens - 26.4.1938 Anordnung auf Grund der VO. 

Über die Anmeldung des Vermögens von Juden, RGBl. I, S.415, formuláře měly být vyplněny a odeslány do 

konce ledna 1939, zkoumal se stav židovského majetku k 1.12.1938. 
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v pramenech po říjnu 1938 (majitelé domovního majetku).
50
 

Karton obsahuje také seznamy židů bydlících v obcích, které 

patří do landrátu Teplice v různých časových úsecích v letech 

1939-1943, bohužel opět s výjimkou samotných Teplic-Šanova.
51
 

Složka formulářů s došlými majetkovými přiznáními se, bohužel, 

nedochovala.
52
 

Karton č.17 LRT zahrnuje situační zprávy (výstřižky) z let 

1939-40 a složku 83/7 - Landrát Teplice, Židovský majetek 

1940-42. 

V dodatcích v kartonu č.16  se nacházejí osobní spisy 

landráta SS Sturmbannführera Dipl.Ing.Rudolfa Wenzela
53
, které 

obsahují jeho životopis z roku 1942, potvrzení o rasové 

čistotě, doklady o vojenské službě a udělení vyznamenání z let 

1940-44.
54
 V kartonu jsou dále uloženy složky s osobní 

korespondencí, projevy, články a zejména koncept výroční 

zprávy landráta za rok 1940.
55
 Tento dokument odeslaný „ke 

korektuře“ vládnímu prezidentovi v Ústí nad Labem v únoru 1940 

popisuje situaci v landrátu Teplice-Šanov a je, přes nutnost 

aplikovat určitý kritický odstup, významným dokladem o 

politické a hospodářské situaci landrátu, náladách 

obyvatelstva, obsahuje informace k tématu „arizací“ a nucených 

                     
50

 Řada studií týkajících se útěků z pohraničí po jeho obsazení německou armádou zmiňuje, že většina židů 

z okupovaných území uprchla, místo jejich dalšího pobytu je zmíněno pouze obecně (Protektorát, zbytek 

Československa atp.). Seznam dochovaný v SOkA Teplice, f. LRT, k.8 umožňuje přesně rekonstruovat 

místo pobytu teplických židů včetně adresy.  
51

V některých případech je možné přiřadit osobám místo pobytu v Teplicích-Šanově alespoň pro období přelomu 

let 1938/39. Jedná se o ty osoby uvedené v seznamu došlých majetkových přiznání, které tam mají 

zapsanou teplickou adresu. Tento materiál jsme doplnili o seznamy nalezené pro konec roku 1939 a rok 

1940 (Verzeichnis der im Landkreis Teplitz-Schönau wohnhaften Juden nach dem Stand vom 10. Jänner 

1940)  v archivu ŽNO Teplice. 
52

 Z majetkových přiznání by bylo možné zjistit nejen místo pobytu a objem a strukturu celého majetku, ale také 

datum narození, zaměstnání a další osobní údaje jako je např. jméno manželky, náboženské vyznání atp. 

Srovnej kopii formuláře pro majetková přiznání a náhodně dochované vyplněné majetkové přiznání 

v příloze č. V. 
53

 Landrát pro venkovský okres Teplice-Šanov od 28.8.1939, SS Sturmbannführer Dipl.Ing.Rudolf Wenzel, 

Teplice-Šanov, manželka Rita Wenzel roz.Ratzke, 2 děti: Werner, Ursula nar. 23.3.1940. 
54

 SOkA Teplice, LRT - dodatky, k.16, 58/16 Osobní spisy. 
55

 SOkA Teplice, LRT - dodatky, k.16, 63/16 Landrát. 
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správ a umožňuje náhled do priorit a postojů vysoce 

postaveného správního úředníka v Sudetech roku 1940. 

Okresní národní výbor Teplice (ONV Teplice)  

Fond ONV Teplice obsahuje pod inventárním číslem 1046 

dokumenty vztahující se k činnosti ŽNO po roce 1945, včetně 

některých dokladů spojených s restitucemi židovského majetku. 

Ucelenější materiál k problematice se však nachází ve fondech 

ŽNO Teplice archivu Židovského muzea v Praze a v netříděném 

materiálu archivu ŽNO Teplice  

Pozemková kniha pro Teplice, Šanov a Trnovany, 

Katastrální úřad Teplice   

Výzkum pozemkových knih a písemného materiálu vztahujícího 

se k zápisům uložených na Katastrálním úřadě v Teplicích 

umožňuje velmi podrobně popsat postup arizace domovního 

majetku, pozemků a některých firem, kvantifikovat jeho různé 

varianty a nahlédnout tak do principu fungování arizačních 

procesů i do procesů národních správ, procesů restitučních a 

také do akce probíhající mezi léty 1952-57, kdy byla většina 

majetku převedena na Československý stát, v případě převodu 

domovního majetku nejčastěji zastoupený místním národním 

výborem Teplice nebo okresním národním výborem Teplice. 

Pozemkové knihy a listiny náležející k zápisům v pozemkových 

knihách jsou v archivu katastru zachovány poměrně kompaktně 

s výjimkou druhé poloviny roku 1939
56
, která zcela chybí. 

V některých případech se nepodařilo dohledat písemné 

doklady z let 1938-1945, což se zdá být způsobeno jednak 

skutečností, že písemnosti z tohoto období byly až do roku 

1994 uloženy nesvázané v krabicích a dále jejich používáním 

                     
56

 KÚ Teplice, písemnosti k zápisům do pozemkových knih  z roku 1939 jsou dochovány do č. 2999/39, což 

představuje období do konce září 1939.  
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při řešení restitučních případů po roce 1945. Zdá se (a 

celistvost a druh informací uvedené ve smírech a soudních 

rozhodnutích tomu napovídá) že soudy, které o restitucích po 

válce rozhodovaly, si příslušné listiny z tehdy nesvázaných 

fondů „vypůjčily“ aniž by je uložily zpět. Přesto umožňuje 

stupeň úplnosti dochovaného materiálu (vyšší než 80%)a jeho 

schematický charakter
57
 velmi spolehlivou rekonstrukci průběhu 

některých typů „arizací“ na katastrálním území Teplic-Šanova a 

dává prostor pro syntetizující soudy. V písemnostech jsou 

navíc zachovány druhotné kopie materiálů z provenience úřadů 

jako např. Vystěhovalecký fond, STIKO nebo Říšská finanční 

správa Karlovy Vary a Říšská finanční správa Drážďany, které 

umožňují částečně nahradit nedochované spisy zmíněných 

říšských a župních úřadů. 

Státní oblastní archiv Litoměřice (SOA Litoměřice) 

 

Úřad vládního prezidenta Ústí nad Labem 

Ve fondu vládního prezidenta Ústí nad Labem pod signaturou 

1b KOM I. se nacházejí hlášení podřízených úřadů (zejména 

landrátů) o situaci v jejich obvodu. Materiál fondu je zejména 

pro teplický landrát dochován torzovitě, přesto poskytuje 

základní přehled o politických, hospodářských a sociálních 

poměrech v obvodu jednotlivých úřadů, včetně zacházení 

s židovským majetkem, který ale obsahuje též fragmentární 

archivní materiál landrátu SOkA Teplice. Pod signaturou 1b KOM 

II.jsou uloženy některé dokumenty ke správě židovského majetku 

z let 1938-1945, o kterém se z různých důvodů musel vládní 

                     
57

 U převodů majetku ve prospěch Vystěhovaleckého fondu pro Čechy a Moravu se jedná o předtištěné 

formuláře vyplňované strojově, v případě převodů ve prospěch Německé říše skrze Gestapo Liberec a 

vrchního finančního prezidenta v Karlových Varech a Drážďanech jde o ustálené formulace.  
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prezident vyjádřit, zejména jde o povolení k prodeji 

židovského majetku, u kterého byly stanoveny určité restrikce.  

 

Archiv Židovské náboženské obce v Teplicích 

Archiv Židovské obce Teplice obsahuje netříděné archiválie 

z období 1938-1996 a je významným zdrojem informací zejména 

pro poválečné období. K dispozici jsou písemnosti vzniklé 

činností obce (kartotéky, soupisy), příspěvky ke každodennosti 

a také ucelený soubor oběžníků, korespondence a zpráv 

vyměňovaných mezi RŽNO a teplickou ŽNO v období 1945-1967. 

Obdobné sady dokumentů se pravděpodobně nacházejí v archívech 

dalších ŽNO. Z archiválií je možné vyčíst počty členů obce 

platících náboženskou daň pro rozmezí let 1946-60 (i dále), 

dále je k dispozici kartotéka členů obce, seznam všech členů 

synagogálního sboru datovatelný mezi lety 1958-60, knihy se 

zápisy narození, sňatků a úmrtí pro období od října roku 1945, 

zápisy výborových schůzí 1950 – 52 a 1945-50, kartotéka 

přestupů k židovské církvi 1946 – 51. Podstatné pro postižení 

počtu osob, které zůstaly na území říšské župy Sudety v období 

1938 – 1940 (a jejich adres, věkové struktury atd.) jsou 

zachované seznamy židů z Teplic-Šanova, Trnovan a celé řady 

dalších měst, které jsou jedinou částí archivu z období 1938-

1945. Knihy schůzí konaných na obci před rokem 1938 a další 

prameny k dějinám obce jsou uloženy v archivu Židovského muzea 

v Praze.  

Saský státní archiv Drážďany  

V saském státním archivu Drážďany je uložen fond 

Oberfinanzpräsident Karlsbad (vrchní finanční prezident 

Karlovy Vary), s dokumentací k finanční správě. Původní 
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předpoklad, že fond by mohl obsahovat písemnosti jako 

například formuláře majetkových přiznání teplických židů se 

nepotvrdil
58
, potvrdila se přítomnost pouze komplementárních 

materiálů, které by snad mohly upřesnit a podpořit teze 

uvedené v této práci, známe je však z ostatních zkoumaných 

archivních fondů.  

Archiv Židovského muzea v Praze 

V archivu se ve fondu ŽNO Teplice 1651-1938 nachází ucelená 

řada zasedacích protokolů ŽNO z let 1896 – 1932 (protokoly 

z let 1932-1938 chybí a nejsou ani v archivu ŽNO Teplice), 

spisy spolku Chevra Kadiša
59
 převážně z druhé poloviny 19. 

století, výběrčí kniha darů Spolku pro postavení synagogy 

(Tempelbau Verein), dále je možné nahlédnout do dokumentů 

chrámového spolku (Tempelverein)z let 1913-1938, k dispozici 

je i fragmentární materiál dalších spolků. Pro účely této 

práce byl relevantní poslední úsek této řady zasedacích 

protokolů z let 1919-1932, které obsahují především 

administrativní a finanční záležitosti ŽNO, náboženské 

vyučování, zajištění náboženského života obce a úpravy 

obecních nemovitostí. V celém zachovaném souboru se 

nevyskytuje žádný náznak případných antisemitských nálad.  

Nezastupitelný pramenem je soupis pohledávek ŽNO v území 

obsazeném v roce 1938 Německem, který obsahuje výčet a 

ohodnocení všech typů majetku ŽNO Teplice k prosinci 1938. 

                     
58

 Nepřítomnost majetkových přiznání potvrdil Ronald Pfirschke, správce fondu Vrchní finanční prezident 

Karlovy Vary, Saský státní archiv Drážďany. Ve fondu nejsou k dispozici ani další relevantní materiály, 

jak vyplývá z mých rešerší i rešerší Jörga Osterloha, provedených v rámci výzkumu k monografii vydané r. 

2010. Více viz: OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety 

1938–1945, Praha 2010. 
59

 Chevra Kadiša, židovské pohřební bratrstvo. 
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Prameny orální historie  

V práci využívám několika zdrojů rozhovorů s pamětníky. 

Jedná se o vlastní nahrávky zaměřené zejména na teplické 

pamětníky poválečného vývoje, rozhovory centra orální historie 

Malach a rozhovory vedené Židovským muzeem v Praze.  

 

USC Shoah Foundation Institute, Visual History 

Archive, přístupný na MFF UK v centru Malach 

 

V letech 1994 až 1999 pořídila nadace Survivors of the 

Shoah Visual History Foundation nahrávky rozhovorů s téměř 

52 000 přeživších a svědků Holokaustu. Rozhovory postihují 

nejen paměť židovských přeživších, ale také homosexuálů, 

Svědků Jehovových, osvoboditelů a svědků osvobození, 

politických vězňů, zachránců a poskytovatelů pomoci, Romů, 

přeživších programu eugeniky a aktérů soudů s válečnými 

zločinci. Vyhledávání pamětníků ochotných poskytnout rozhovor 

se lišilo podle země, někde pomohla informační kampaň 

v médiích, někde osobní přesvědčování. Někteří z pamětníků o 

své zkušenosti nikdy předtím nehovořili s příbuznými ani 

historiky. Metodologie rozhovorů vznikla ve spolupráci 

s historiky, psychology a experty na orální historii. 

Rozhovory mají jednotné schéma. Přesto se výpovědi od sebe 

výrazně liší jak v míře dodržení daného schématu, tak 

schopností vytvořit atmosféru, která je sdílení příznivá. 

Někteří přeživší senzitivně reagují na evidentní neznalost 

problematiky u některých zpovídajících osob, zejména je to 

zřetelné u anglicky vedených rozhovorů z Amerického 

kontinentu.  

V archivu vizuální historie je shromážděno 140 

biografických rozhovorů s židovskými pamětníky natočenými mezi 
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léty 1996-1997, které se týkají Teplic. Pamětnické záznamy 

Malachu je možné ve vztahu k Teplicím rozdělit na několik 

skupin. Jedná se o všechny typy pamětníků z hlediska vztahu 

k městu Teplice (Teplice – Šanov a Trnovany), svědectví 

poskytli ti, kteří se v Teplicích narodili nebo tam žili před 

válkou a během války (svědectví o každodennosti židovského 

života ve městě, obvykle z pohledu dítěte nebo mladého 

dospělého), pováleční optanti a repatrianti(ať už jejich pobyt 

charakter krátkého zastavení před další emigrací, nebo je 

dlouhodobější)
60
, 12 žen uvádí Teplice v souvislosti s nuceným 

nasazením v muniční továrně Hertine (pracovní tábor ve Rtyni 

nad Bílinou, pobočka koncentračního tábora Flossenbürg). Z 

celkového počtu 122 svědectví, která se týkají Teplic, je 49 

osob, které se v Teplicích narodily nebo tam žily před válkou 

a během války, 61 osob přišlo do Teplic po válce a 12 žen 

uvádí Teplice v souvislosti s pobytem ve Rtyni. Z hlediska 

jazyka je 27 rozhovorů vedeno v češtině, tři hebrejsky, jeden 

francouzsky a 81 v angličtině. Cílem intenzivního studia 

záznamů svědectví v písemné a filmové podobě bylo získat 

komplementární pramen k dokumentům úřední provenience a získat 

informace od svědků, kteří jsou často v zahraničí, nebo již 

nežijí a kteří mohou pomoci osvětlit zejména každodennost 

židovské komunity před válkou, život v obsazeném pohraničí 

v průběhu války i po válce, peripetie a motivace emigrace ve 

všech sledovaných obdobích, stejně jako individuální okolnosti 

deportací, pracovního nasazení, pobytu v koncentračních 

táborech, kontakty mezi členy rozdělených rodin atp. Tabulka 

obsahující jména osob a označení, k jakému úseku dějin se 

vyjadřují, je součástí příloh. 

                     
60

 USC Shoah Foundation Institute, Visual History Archive, podrobně viz Přílohy. Vyznačeny jsou vzpomínky, 

které se týkají Teplic předválečných, v průběhu let 1939-1945 a poválečných. Vzpomínky jsou dostupné 

v Židovském muzeu v Praze a v centru Malach v knihovně MFF UK v Praze, vyhledávání a vybrané 

rozhovory je možné zobrazit z : vhaonline.usc.edu. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

51 

 

 

 Anonymizované biografické rozhovory ze sbírky orální 

historie, Židovské muzeum Praha 

Židovské muzeum v Praze shromáždilo především 

v devadesátých letech dvacátého století sbírku rozhovorů 

s přeživšími. Měla jsem k dispozici padesát devět 

anonymizovaných biografických rozhovorů týkajících se Teplic. 

Na rozdíl od strukturálně pevných svědectví shromážděných 

v Archivu vizuální historie se v tomto případě jedná o spíše 

nestrukturovanou výpověď, která je místy omezena skutečností, 

že tazatelky sdílely některé části válečné zkušenosti 

dotazovaných, mají tedy v dílčích momentech tendenci pamětníky 

opravovat, sdílená zkušenost a skutečnost, že některé 

skutečnosti není tazateli nutné vysvětlovat, může být 

v pořizování pramenu orální historie dvojsečná. Někteří 

pamětníci se mohou cítit komfortně a vypovídat otevřeněji, 

jiní se mohou naopak cítit „kontrolováni“, další mohou mít 

v dílčích momentech tendenci poukazovat na společně sdílenou 

zkušenost a nepopisovat ji. Rozhovory se soustřeďují na 

předválečnou a zejména válečnou zkušenost přeživších, období 

po skončení války reflektují výjimečně. 

Nahrání, digitalizace a uchování těchto rozhovorů je však 

vzhledem k uchování paměti nesmírně důležitým počinem.  

Kritika pramenů 

Informace zachované v pramenech úřední provenience mohou 

být částečně přizpůsobeny pro dosažení stanoveného cíle. 

Hlášení podřízených institucí nadřízeným o hospodářské a 

sociální situaci a zásobování mohou být účelově přizpůsobené 

ke získání dotací (například nadsazováním bytového nedostatku 

k odůvodnění požadované dotace na výstavbu nových bytů), 
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vylepšení zásobovací situace nebo přikrášlení angažovanosti 

nižších správních úředníků. Přesto jsou po nezbytném porovnání 

s dalšími zdroji a kritickém náhledu použitelné pro plastické 

vykreslení zkoumaných problémů. 

Zápisy ze schůzí Rady židovských náboženských obcí a ze 

schůzí teplické židovské náboženské obce (později 

synagogálního sboru Teplice) je třeba posuzovat s opatrností 

zejména proto, že jsou veřejným dokumentem vzniklým za 

složitých a stále se měnících politických podmínek a zejména u 

zápisů z padesátých let lze důvodně předpokládat značnou 

formulační opatrnost zapisovatele i sdělování pouze určitého 

okruhu informací. 

Specifickou kapitolou jsou prameny orální historie. Výhodou 

využití shora popsaných souborů rozhovorů je skutečnost, že je 

možné vyslechnout hlas přeživších, kteří jsou rozeseti po 

celém světě a jejichž vzpomínky by nebylo v silách jednotlivce 

shromáždit a zpracovat do podoby, v jaké je archiv nabízí. 

Cílem studia pramenů orální historie bylo získat odpovědi na 

vybrané otázky, které mohou pomoci osvětlit zejména 

každodennost židovské komunity před válkou i po válce a 

peripetie a motivace emigrace, individuální okolnosti 

deportací, pracovního nasazení atd. Uvědomuji si limity 

využití pramenů orální historie pro konstrukci přesného obrazu 

dějin „jak to vlastně všechno bylo“, mým záměrem bylo ale 

spíše postihnout v rámci zpracovávaného tématu typické rysy, 

tendence a osudy. Ubíhající čas má vliv jak na komplexnost 

vzpomínek, tak na interpretaci - do příběhů mohou vstupovat 

také cizí, implantovaná stanoviska a informace, které pamětník 

nemohl mít dobově k dispozici. Určitý vliv má i skutečnost, 

zda pamětník vyprávěl vzpomínky poprvé a držel se schématu 

poskytnutého tazatelem, nebo je zkušeným rétorem a svůj příběh 

sděluje po několikáté. Čas, který má vliv na selektivnost 

vzpomínání a často i na interpretaci, úhel pohledu. Na otázku, 
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proč byla svědectví podána tak pozdě neexistuje jednoduchá 

odpověď - byla příliš zraňující, dotýkala se příliš 

lhostejnosti nebo aktivní participace místních lidí, 

vymezovala židy opět jako zvláštní etnickou skupinu, někteří 

přeživší nechtěli „jhem“ židovství zatěžovat potomky a tak o 

svých osudech za války dlouho mlčeli, někteří nechtěli, aby 

jejich etnickou identitu znali sousedé a spolupracovníci, což 

se projevuje zejména v pamětech těch přeživších, kteří zůstali 

v Československu. Tendenci být ochoten vydat podrobné 

svědectví až po emigraci do demokratických západních států, 

například po roce 1968, popisuje v monografii zaměřené na 

konstrukci poválečných identit druhé generace Židů narozených 

generaci přeživších Alena Heitlingerová
61
.  

Za silnou stránku orálních pramenů přímých pamětníků 

považujeme tedy individualizaci prožité skutečnosti, slabou je 

pak velký časový odstup od události a možná stylizace, do 

které se může promítat nejen vlastní sebestylizace 

(poněkolikáté vyprávěné vzpomínky), ale i role pamětníků-

přeživších pro formování paměti židovské komunity jako celku 

(komunita má zájem na tom, jak je vnímána a jak chce být 

vnímána).
62
  

Vedle shora jmenovaných zdrojů jsem vedla vlastní rozhovory 

se současnými členy teplické ŽNO, kteří se narodili za války 

nebo krátce po válce. Zpracované prameny orální historie 

umožňují zpracovat a postihnout struktury a tendence. Vzhledem 

k tomu, že autentická kontinuita současných a předválečných 

členů ŽNO je spíše symbolická, je úlohou práce v tomto 

segmentu nabídnout prostředek k udržení kontinuity paměti. 

                     
61

 HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé po roce 1945, Praha 

2007. 
62

 Metodologicky kvalitní a interpretačně vyvážená je např. Salnerova publikace Přežili holocaust pracující se 

souborem svědectví sebraných v letech 1995 až 1996. SALNER, Petr: Přežili holocaust, Bratislava 1997. 
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Tam, kde to bylo možné, jsem se snažila použít vzpomínky 

pamětníků jako komplementární pramen k dalším zdrojům.  
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METODY, METODICKÉ POSTUPY 

Kromě využití tradičních historických metod, strukturální a 

srovnávací analýzy, sond do velkých nezpracovaných celků 

pramenů a zpracování ucelených souborů pramenů jsou v této 

dizertační práci použity zejména následující metody a postupy:  

Expertní systém
63
 

K získání přehledu o hodnotě „arizovaného“ nemovitého 

majetku byly použity dvě vzájemně kombinované metody, expertní 

systém – neuronová síť a metoda rozhodovacího stromu. 

Vstupními daty byly počítačově zpracovatelné charakteristiky 

jednotlivých nemovitostí, které mají vliv na konstrukci 

hodnoty tak, jak se využívá při standardních odhadech hodnoty 

staveb (plocha - počet podlaží, počet bytů, pozemek a jeho 

velikost, charakter domu (řadový, řadový s obchody, vila), 

pozice ve městě), dále pak v archivních pramenech nalezené 

kupní ceny, případně odhady hodnoty. Expertní systém určil za 

rozhodující kritérium hodnoty lokalitu a charakter domu, což 

jsme se rozhodli respektovat při určování hodnoty za pomoci 

druhé metody tzv. rozhodovacího stromu (decision tree). 

Rozhodovací strom je schéma, ve kterém na základě známých 

charakteristik lokalit a domů rozhodujeme o pravděpodobné 

hodnotě nemovitosti. Využitelnost metody je závislá na 

možnosti rozdělit nemovitosti do skupin stejného charakteru.  

Pro všechny převody cen a odhadů nemovitostí mezi říšskou 

markou a československou korunou jsme používali převodní kurs 

10Kč = 1 RM.  

                     
63

 Expertní systémy a jejich využití a limity takového využití v historickém bádání viz BURGEROVÁ, Lenka, 

Židovské podnikatelské elity v Teplicích – Šanově. Metody statistického vyčíslení židovského majetku 

v Teplicích – Šanově v letech 1938-1945 a jejich využití v projektu podnikatelských elit. In: Moderní 

podnikatelské elity, ed. Jiří Štaif, Praha 2007.  
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Orální historie 

Práce s prameny orální historie byla vzhledem ke stavu 

pramenů nutnou součástí výzkumu, která umožnila postihnout 

každodennost a individualizované osudy. Záznam individuální 

paměti používaný jako metoda výzkumu i pramen je z hlediska 

historické kritiky rizikovou metodou, rozšiřuje nicméně značně 

zkoumatelné pole a tím pádem umožňuje postihnout zkoumané téma 

ve větší pestrosti i hloubce. Metody orální historie jsou 

především kvalitativní a v předkládané práci jsou využity 

k výzkumu příslušníků elit, „bezejmenných“ lidi a 

marginalizované skupiny židů, která nemá v období 1939-1945 

pro české země své prameny kromě těch administrativní povahy, 

které produkovala z donucení a memoárů. Orální historii lze 

též využít ke zkoumání lokální historie, tradic a 

individualizovaných způsobů rozhodování pod tlakem okupace.   

Databáze 

I.1.1.a.   Rozhodnutí o typu databáze, další využití 

Pohraničí můžeme vnímat jako oblast, kde určité segmenty 

dějin měly být zapomenuty, zatímco jiné byly několikrát 

reinterpretovány v duchu aktuální politické situace. Dějiny 

židovské komunity a jejích jednotlivých členů nelze snadno 

rekonstruovat z dostupných archivů. Celou řadu informací o 

historii náboženské obce, spolků, průmyslových podniků a 

zejména jednotlivců obsahují nepřístupné osobní archivy a 

nepublikované vzpomínky teplických Židů a jejich potomků. 

Současné rozšíření internetových technologií a sdílení 

informací nicméně umožňuje alespoň částečně tuto bariéru 

překonat a získat takové materiály výměnou za informace o 

historii rodiny v Teplicích, o rodném domě předků nebo místě 

posledního odpočinku. Tento postup není teoretickým 
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konstruktem, neboť na židovskou obec v Teplicích se pravidelně 

obracejí potomci členů komunity i přeživší právě s prosbou o 

tyto typy informací a výměnou nabízejí dokumenty, které mají 

šanci pomoci vrátit paměť místům a dějům. Veřejné rozhraní 

databáze přístupné na webových stránkách www.kehila-teplice.cz 

je službou historika veřejnosti, neboť věřím, že i tvorba 

otevřených zdrojů odborně ověřených informací je důležitou 

součástí historikovy práce. 

 Pro uložení a zpřístupnění informací, shromážděných během 

výzkumů v terénu, jsme připravili originální databázi 

postrelačního typu navrženou speciálně pro uchovávání, 

prezentaci a další zpracování částečně strukturovaných dat. 

Databáze má trvanlivější charakter a není zkonstruována pouze 

pro účely této dizertační práce. Může poskytovat dlouhodobou 

službu veřejnosti i badatelům, neboť komplexnost údajů bude 

vzrůstat. Návrh databáze, způsob ukládání dat a práce s 

databází jsou založeny na inovativním přístupu popsaném 

podrobně v příloze, z hlediska metody je nejpodstatnější 

následující úvaha a navržené tři pilíře řešení: 

 

Nestrukturovaná data 

Soubory dat mohou mít pevnou strukturu nebo mohou být zcela 

bez struktury. Data s pevnou strukturou jsou obvykle 

uspořádána v tabulce v systému řádka=záznam, sloupec=konkrétní 

informace. Pevná struktura je obvykle dána předem, data jsou 

sbírána “do struktury”, což v praxi znamená, že jakákoliv 

informace, která se dané struktuře vymyká, nebude uložena a 

bude ztracena. 

Vezměme si příklad zápisu z pozemkové knihy. Typický zápis 

o změně vlastnictví nemovitosti má zdánlivou strukturu: 

původní vlastník, nový vlastník, datum uzavření kupní smlouvy, 

datum změny vlastnictví. Nicméně navzdory této “struktuře” má 

zápis formu souvislého textu a může obsahovat různé anomálie: 
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není jeden vlastník, ale více vlastníků, případně vlastník 

není osoba, ale organizace, zápis může obsahovat i informaci o 

vztahu nových vlastníků (manželé, sourozenci), případně další 

informace o okolnostech koupě (realizace předkupního práva 

apod.). Nehledě na to, že převod vlastnictví je pouze jeden z 

mnoha typů záznamů v pozemkových knihách. 

Množství informací, které ztratíme, pokud uchováme k 

dalšímu zpracování jen dopředu určenou strukturu (dvě jména a 

dvě data), je enormní. 

Proto jsou pro historiky (speciálně pokud pracují s 

informacemi z orální historie nebo z korespondence), 

nestrukturovaná data mimořádně vhodné řešení, protože dokud 

nejsou data dostatečně prozkoumána, lze jen těžko udělat a-

priori soud o jejich struktuře. Historici provádějící sběr 

narací se tak podobají archeologům, kteří archeologická 

naleziště často jen “vykolíkují”, zanesou do map a nechají 

znovu překrýt zeminou až do doby, kdy pokročí metody výzkumu a 

bude možné získat z naleziště více informací, než kolik 

umožňuje soudobý stav vědy. Stejně tak historik musí uchovat 

celé narativní svědectví, byť není schopen ho aktuálně celé 

vytěžit. 

 

Klíčová slova s hodnotou 

Lidská bytost je samozřejmě schopna uchopit strukturu v 

běžném nestrukturovaném zápisu, ale není schopna zpracovat v 

rozumném časovém horizontu tisíce takových zápisů. Toho jsou 

schopné počítače, ale ty zase (zatím) nejsou sto porozumět 

volně strukturovanému textu. Proto je nezbytně nutné použít 

techniku, která umožní počítačům pochopit strukturu volně 

strukturovaného textu. Toho lze dosáhnout pomocí techniky 

klíčových slov s hodnotou. 

K záznamu přidáváme libovolně dlouhý seznam dvojic, 

sestávajících z klíčového slova, které určuje typ informace 
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(jméno, datum prodeje), a hodnoty, kterou lze pomocí klíčového 

slova lépe interpretovat.  

Záznam v katastrální knize by například obsahoval 

následující klíčová slova a hodnoty: 

Kupující: Jan Novák, prodávající: Anna Veselá, prodávající: 

Václav Veselý, vztah_prodávajících: manželé, datum_prodeje: 

20.3.1997, datum_převodu: 16.5.1997. 

Podstatné je, že systém klíčových slov není dán dopředu, 

ale vzniká postupně, tak jak se vyvíjí i porozumění sebraným 

datům. Sběr klíčových slov a hodnot je vlastní podstata 

analytické práce s informacemi, obsaženými v datech. 

Pro následné zpracování lze kdykoliv vygenerovat 

strukturovaná data, kde je struktura vyjádřena pomocích 

klíčových slov. Podstatné ale je, že z jednoho souboru dat lze 

vygenerovat různé struktury pro různá zpracování, podle 

momentálních potřeb výzkumu a bez zásahu do sebraných 

informací. 

 

Dvouvrstvý datový model 

Třetím pilířem našeho řešení je “dvouvrstvý” datový model, 

který rozlišuje dva typy informací:  

1/ jednotlivá svědectví, pořízená samotnými uživateli, 

která akcentují především autenticitu.  

2/ konsolidované záznamy, kde badatel s odbornou erudicí 

extrahuje informace z podaných svědectví a dalších zdrojů, 

konfrontuje je s již známými fakty a vytváří ucelenou výpověď, 

která se týká určité studované části dějin. 

Současné databáze podaných svědectví (ať už databáze “Page 

of Testimonies” v Jad Vašem, nebo Vizuální archiv centra 

Malach) neobsahuje v dostatečné míře konsolidované záznamy, 

které by poskytly ucelenou, odborně zpracovanou zprávu o 

podaných svědectvích. Na druhou stranu práce historiků se 

obvykle nezastavuje u konsolidovaných záznamů, pokračuje dál 
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až do konsolidované kompaktní výpovědi badatele k danému 

tématu (ve formě odborného článku nebo knihy), kde se 

individuální záznamy prolínají a abstrahují. Samotný 

konsolidovaný záznam o jednom subjektu buď jako samostatný 

artefakt vůbec nevznikne, nebo se v průběhu prací “ztratí”.  

Tato okolnost pak vyžaduje, aby pro účely nového výzkumu 

byl ten samý materiál studován znovu. 

 

Nové kvantitativní metody v historii 

V minulosti databáze preferovaly data s pevnou strukturou a 

s vyznačenými hodnotami, které byly číselné povahy a mohly se 

snadno stát předmětem kvantitavní analýzy. Vrcholem této 

optimalizace jsou datové sklady (Data Warehouse)
64
. Datové 

sklady se vyznačují pevnou strukturou dat a explicitním 

označením kvantitativních údajů a mají často přímo v sobě 

zabudované jednoduché statistické a vizualizační nástroje. To 

umožňuje relativně snadné statistické zpracování uložených 

dat. Nicméně základní nevýhodou těchto metod je skutečnost, že 

informace, která se nevešla do předem dané struktury, nebyla 

zpracována a uchována. 

Pokrok v možnostech zpracování dat umožňuje vytvářet ad-hoc 

potřebné struktury pro kvantitativní analýzy z dat, která ve 

své primární podobě strukturu nemají (byť implicitně obsahují 

vlastně mnoho různých struktur). Největší výhodou je možnost 

za chodu měnit strukturu dat tak, jak se vyvíjí naše 

porozumění datům a problému, který studujeme. 

Možnost takto zásadně změnit metodu souvisí také s pokrokem 

ve statistice samotné, kde dochází k přechodu od striktně 

teoretické a kvantitativní statistiky (tzv. Fischerova škola) 

k mnohem přímočařejším, výpočetně ale náročnějším Bayesovským 

                     
64

 Celá struktura databáze, způsob a logika jejího utváření jsou popsány v přílohách, kde je  i slovníček 

použitých pojmů. 
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metodám. Od klasických metod se Bayesovské statistické metody 

liší ve dvou základních aspektech: jsou schopné pracovat s 

malým množstvím dat a připouští i použití subjektivních 

stanovisek, nikoliv jen objektivních čísel.
65
  

V rámci hnutí Velkých dat (Big Data) se začíná rozvíjet 

nová profese “datových vědců” (Data Scientist). Jde o 

odborníky, kteří jsou schopni posbírat rozsáhlé množství dat, 

připravit ho na analýzu, tuto analýzu provést a prezentovat 

její výsledky srozumitelnou formou (nejlépe vizualizací). 

Protože se v duchu Bayesovské tradice uplatňují i subjektivní 

stanoviska expertů a nejen obsahově neutrální teoretická 

statistika, rekrutují se datoví vědci nikoliv jen ze 

statistiků, ale často i ze znalců oborů, které jsou předmětem 

výzkumu (ekonomů, sociologů, fyziků, nebo i historiků). Právě 

odborníci na pomezí datové vědy a historie by tak měli 

zformulovat zásady pro nové kvantitativní metody:  

1. Všechna data je třeba uložit. Cena datových úložišť 

stále klesá a jejich kapacita roste. Cena ztracené informace 

je naopak vysoká, často i nevyčíslitelná.  

2. Struktura dat pro analýzu nesmí limitovat sběr dat. 

Struktura se vytváří ze sebraných dat dodatečně, podle 

momentálních potřeb a na základě momentálního porozumění 

problému a datům.  

3. Subjektivní hledisko odborníka je relevantní statistický 

údaj, stejně jako “objektivní čísla”. 

Zlatý věk “historie jako datové vědy” nastane tehdy, až se 

data, která posledních 10 let usilovně sbíráme, stanou 

předmětem historického zkoumání. Do té doby se musíme omezit 

na “malé datové soubory”, posbírané historiky “ručně” v 

archívech a muzeích. 

                     
65

 Více viz: BERTSCH MCGRAYNE, Sharon: The Theory That Would Not Die, Yale University Press 2011. 
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DĚJINY ŽIDOVSKÉ KOMUNITY V TEPLICÍCH 

Od počátku do konce dlouhého 19. století 

Počátky teplické židovské komunity se obvykle kladou do 14. 

století, do období založení poddanského města, jehož majitelem 

byl ženský benediktinský klášter.
66
 První písemné zmínky o 

židech pocházejí z roku 1414, kdy listina Habarta z Habartic 

připomíná přítomnost dvou Židů ve městě.
67
 Židé jsou v té době 

označováni za věřitele místní šlechty. Židovská komunita se 

rozrostla koncem 15. století, kdy můžeme hovořit o větším 

počtu židů ve městě. V Teplicích nacházejí útočiště i dvě 

židovské komunity vypovězené z královských měst Most a 

Chomutov.
68
 K roku 1550 se klade vznik budovy staré synagogy, 

zmiňována je také rituální lázeň mikve
69
, židovská škola a 

radnice, ghetto však vizuálně představuje spíše jednu 

z teplických ulic, než „židovské město“.  

V 16. století můžeme mluvit o fungující židovské obci 

spravované voleným sborem starších v čele s rabínem. Urbář 

z období po roce 1558 zmiňuje 20 židovských domů, můžeme tedy 

předpokládat komunitu o přibližném počtu 150 osob.
70
 

Židé byli zatíženi celou řadou poplatků, včetně poplatku za 

ochranu ve vztahu k vrchnosti tzv. “Schutzzoll“. Regulaci 

pobytu Židů na území města dokumentuje např. seznam podmínek, 

                     
66

 Statut města pochází z roku 1383, klášter benediktinek byl založen „Ad aquas calidas“ v letech 1158-1164 z 

podnětu královny Judity.  
67

 SPÁLA, Radek: Židovské ghetto v Teplicích od svého vzniku do roku 1850. Diplomová práce, PF UJEP Ústí 

nad Labem, 2002, s.18.  
68

 Městská kronika 1550 – 1729, s.681 – listy vložené do zadních desek.  
69

 Místo pro provádění rituální koupele.  
70

 SPÁLA, Radek: Židovské ghetto v Teplicích od svého vzniku do roku 1850. Diplomová práce, PF UJEP Ústí 

nad Labem, 2002,  s.22. 
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které si v roce 1606 stanovil pro život Židů na svém panství 

tehdejší majitel Teplic Radslav Vchyňský.
71
 

Od poloviny sedmnáctého století známe židovské 

představitele jmény, židovská obec pak má v roce 1662 237 

osob.
72
 

První dochované protižidovské projevy se dochovaly ve 

stížnosti teplických měšťanů vrchnosti z roku 1667, kde se 

žádá odchod dvou třetin židů z města a jako důvod uvádí 

zejména vysoký počet židů ve městě, jejich usazování bez 

povolení, bydlení židů mimo vyhrazenou oblast ghetta, jejich 

velký vliv ve městském obchodě a v neposlední řadě i to, že 

židovské obchody jsou otevřené v neděli, což odvádí křesťany 

od bohoslužeb.
73
 Navzdory nespokojenosti měšťanů vrchnost Židy 

z Teplic v tomto období nevyhnala. Jedním z důvodů bylo jistě 

to, že pro svého „ochránce“ byli židé významným a jistým 

zdrojem příjmů a prostředníkem v mezinárodním obchodě. Kromě 

standardních zemských a mimořádných daní platili židé 

v Teplicích i další, Cláry-Aldringeny v roce 1696 zavedenou 

daň, tzv.“Pardongeld“, taxu 1-3 krejcarů z každého utrženého 

zlatého. Z dokumentace vedené k platbě této dávky lze určit 

nejčastější zdroj obživy, kterým byl obchod s kořením, rybami 

a drůbeží, dobytkem, ovocem, zeleninou, textiliemi a mléčnými 

výrobky, ale také komisionální prodej, půjčování peněz na 

                     
71

 I.Žádný Žid se nesmí bez vůle a vědomí majitele panství usadit, prodat nebo koupit dům. Bez povolení a 

souhlasu vrchnosti nesmí být proveden zápis do městských knih, a pokud by se tak stalo, byl by zápis 

neplatný a primas by musel zaplatit pokutu 10 kop českých grošů.  

II. Bez povolení se žádný Žid, který je zde usedlý, nesmí stěhovat, a to pod trestem ztráty veškerého majetku. 

Pokud by to však židovští starší dopustili, zaplatili by pokutu 50 kop grošů. 

III. Židé, kteří bydlí v Teplicích, si nesmí stěžovat a žalovat pražskému rabínovi, ale jen zdejším židovským 

starším a vrchnosti. Kdo by se v této věci provinil, byl by potrestán pokutou 10 kop grošů.  

IV. Židovští starší musí okamžitě provést soupis všech Židů mužů, žen i dětí, a to jak usedlých, tak ostatních. 

In: WANIE, Paul: Geschichte der Juden von Teplitz, s.10-11. 
72

 Představenými obce byli v roce 1662: primas Samuel Schmul, starší Judel Glaser a David Kohn, obecní starší 

Lazar Reiner, Lóbl Priesen a Abraham Horowitz, Isak Kohn a Karl Pollak jako „Kirchenväter“ hájící 

náboženské zájmy. In: WANIE, Paul: Geschichte der Juden von Teplitz, s.13. 
73

 WANIE, Paul, Geschichte der Juden von Teplitz, s.18-19. 
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úrok, typickým bylo i lázeňské podnikání
74
, neboť židovské 

ghetto těsně sousedilo s nejsilnějším výronem teplických 

termálních pramenů, Pravřídlem. Kromě specifických daní a 

poplatků byli tepličtí Židé zatíženi také městskými dávkami, 

platili pozemkovou daň (tzv.“Schlosgeld“), daň za průchod 

městem k židovskému hřbitovu, daň za užívání městského 

vodovodu a podíleli se na vydržování vojska. 

Sociální pozice židů v Teplicích se nelišila od jiných 

českých měst. Židé tvořili ve městě uzavřenou komunitu, pod 

pokutou a trestem vězení nesměli o nedělích a svátcích mezi 8-

12 hodinou vycházet z domu, nesměli vyjít z domu při průchodu 

procesí nebo kněze přinášejícího svátost umírajícímu.
75
 

V době vlády Karla VI. byl souborem předpisů určen numerus 

clausus židovských rodin v Českých zemích, což se projevilo i 

v Teplicích. Takzvaný Familiantský zákon z roku 1726 byl ve 

skutečnosti souborem předpisů a nařízení a měl kromě omezení 

počtu rodin také fixovat místa, kde židovské komunity mohly 

existovat a zajistit jejich přehlednou evidenci.  

Nástup Josefa II. na trůn nevyvolal zpočátku výrazné 

očekávání změn v postoji k Židům. Jedním ze silných impulzů 

vedoucích ke změně byla situace vzniklá po prvním dělení 

Polska v roce 1772, kdy se uvnitř hranic monarchie náhle 

ocitly početné haličské komunity, které na rozdíl od Židů 

usedlých v dosavadních hranicích monarchie měly snahu migrovat 

a byly uzavřeným světem s nulovými tendencemi k akulturaci. 

Toleranční patent Josefa II.
76
 znamenal zásadní změnu: kromě 

zrušení povinnosti nosit zvláštní znamení na oděvu znamenal 

především zrušení omezení v řemeslech a povinnosti bydlet 

uvnitř ghetta, pro některé Židy se otevřela možnost studia na 

                     
74

 Johnova kronika II, s.663. WANIE, Paul: , Geschichte der Juden von Teplitz, s.28-30. 
75

 WANIE, Paul, Geschichte der Juden von Teplitz, s.32. 
76

 19.10.1781, Dvorní dekret pro Židy z Čech. 
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univerzitách. Součástí reformy byl zákon, podle kterého si 

všichni Židé museli vybrat německé vlastní jméno a příjmení. 

Vydání dekretů měnících postavení Židů je v souladu s úsilím o 

„posílení blaha státu a občanské vylepšení celé společnosti, 

včetně Židů“, jak ve svém spisku Über die bürgerliche 

Verbesserung der Juden píše válečný rada pruského zahraničního 

oddělení Wilhelm Dohm.
77
  

Patent neuvolňoval numerus clausus židovských rodin a 

vzhledem k rostoucí potřebě úvěru, zejména v průmyslu, nevedl 

ani k rozsáhlým změnám v profesích, které židé zastávali. Tím 

bylo mimo jiné umožněno pokračování stereotypního obrazu „žida 

– lichváře“ a nově se z důvodu kapitálových účastí na 

podnikání začal utvářet  obraz „žida – tvrdého kapitalisty“. 

Omezení se, v duchu modernizace a sekularizace státu, musely 

podřídit doposud samostatné židovské soudy, kterým zůstaly 

pravomoci v náboženských a manželských věcech. Stěhování mimo 

ghetto (přestože se až do poloviny 19. století jednalo o 

nelegální počínání) v Teplicích urychlil rozsáhlý požár 

v červnu 1793, který zničil celou řadu domů i ulic především v 

centrální části města, včetně hlavní ulice židovského ghetta.
78
 

Prostorová expanze židovské komunity pokračovala po roce 1848, 

kdy byl tzv. Familiantský zákon zrušen (stejně jako ghetta) a 

zejména po roce 1890. V roce 1861 se „židovské město“, fyzicky 

spíše židovská ulice, spojilo s Teplicemi a Židé se stali 

plnoprávnými občany s aktivním i pasivním volebním právem do 

zastupitelských orgánů města. Největší rozvoj teplické 

                     
77

 ESSING, Uwe J., VON DOHM, Christian Wilhelm: Die bürgerliche Verbesserung der Juden und die Vision 

einer „judenfreien“ Welt. In: Leo Baeck, Institute Bulletin 88, r.1991, str. 27-58. Podrobnosti o diskusi a 

peripetiích provázejících vydání dekretů o toleranci viz: Jiří Kuděla, Historické kořeny rasového 

antisemitismu v českých zemích, str. 27-42 . In: Emancipácia Židov – antisemitismus – prenásledovanie 

v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. Ed. Jörg K. Hoensch, Stanislav Biman, 

L´ubomír Lipták, Bratislava 1999. 
78

 Požár zničil 166 měšťanských domů z celkového počtu 312, mezi nimi i všech 47 domů židovského ghetta. 

Židovská čtvrť byla sice brzy obnovena včetně radnice a trojích lázní, obnoveny už ale nebyly hradby 

ghetta, které splynulo s městem. Více viz: SPÁLA, Radek:  Židovské ghetto v Teplicích od svého vzniku 

do roku 1850. Diplomová práce, PF UJEP Ústí nad Labem, 2002. 
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židovské komunity nastal v druhé polovině 19. století, 

v období, kdy občanské svobody byly posíleny na základě úprav 

náboženské, spolčovací a osobní svobody prosincovou ústavou 

z roku 1867.  

Druhá polovina 19. století je na Teplicku obdobím prudkého 

rozvoje průmyslu, poháněného zejména rozsáhlou těžbou uhlí. Na 

předměstí a v okolí města vyrůstají sklárny, textilní, 

strojírenské, chemické a keramické podniky, často za rozsáhlé 

účasti židovského kapitálu.
79
 Od osmdesátých let 19. století 

roste, v souvislosti s možností neomezeného nákupu pozemků a 

nemovitostí, domovní vlastnictví teplických Židů. Komunita 

roste co do počtu, hospodářského i kulturního významu a kolem 

roku 1890 se stává druhou nejpočetnější v Čechách. Kromě 

teplické židovské obce (Israelische Kultus Gemeide Teplitz) 

působí těsně za hranicemi města Trnovany ještě židovská 

náboženská obec Sobědruhy (Israelische Kultus Gemeide 

Soborten)
80
. V Teplicích působila celá řada židovských spolků, 

některé zde měly své hlavní sídlo pro celé Čechy. 

Reprezentantem obce ve veřejném prostoru se stala nová 

synagoga, která se po v roce 1882 stala novou dominantou 

města.
81
 Podle katastrálních záznamů byly na počátku 20. 

století majetkem teplické obce dvě synagogy (kromě nově 

postavené ještě stará synagoga v obvodu bývalého židovského 

                     
79

 Mezi členy teplické židovské obce patřili významní podnikatelé v průmyslu a továrníci Perutz, Rindskopf, 

Birnhaum, Heller, Urbach, Lederer a další. 
80

 Židovská náboženská obec Sobědruhy (Soborten) byla založena před rokem 1500. Nejstarším náhrobním 

kamenem objeveným na místním židovském hřbitově  kámen patřící Jeruchimu Katzovi, který zemřel 

1669. Více viz Hugo Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, 

Brno-Praha 1934. 
81

 Od roku 1938 roste v Teplicích hnutí za  zbourání synagogy, nebo její přestavění do podoby, která by 

židovský svatostánek nepřipomínala, uvažovalo se o jejím využití jako muzea, galerie a městského archivu. 

V noci ze 14. na 15.3.1939, byla synagoga podpálena, patrně místními oddíly SdP. Zbytky stavby byly 

odstraněny 1941. Více viz SPÁLA, Radek:  Nová synagoga a chrámový spolek v Teplicích 1880 – 1939. 

Bakalářská práce, PF UJEP Ústí nad Labem, 1997. 
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ghetta) židovský lázeňský špitál, chudobinec a chorobinec a 

Sofiiny lázně.
82
  

Spolky v 19. století  

V prvním vydání Adress-Buch des politischen Bezirkes 

Teplitz
83
 z let 1872/73 najdeme stručné dějiny židovské 

komunity a obce a také její soudobé instituce.  

Autor připomíná stručnou historii židovské komunity na 

území města a s adresami a odpovědnými osobami uvádí židovské 

náboženské i spolkové instituce, které měly v Teplicích sídlo. 

Ke konci osmnáctého století, v roce 1786, bylo podle Ressela 

v Teplicích 47 židovských domů a 452 obyvatel. V roce 1787 si 

museli Židé místo svých dosavadních jmen zvolit jméno a 

příjmení ze seznamu jmen a příjmení, která byla pro Židy 

povolena. V roce 1793 postihl Teplice už zmiňovaný rozsáhlý 

požár, který kterému padla za oběť celá tehdejší Badegasse 

(Lázeňská ulice), poškozena byla stará synagoga. Nastalo už 

zmíněné období, kdy bylo Židům dočasně povoleno stěhování mimo 

město, v roce 1807 se ale museli všichni mimo ghetto, 

v křesťanské části města žijící Židé do ghetta vrátit. V roce 

1813 bylo obnoveno už v roce 1684 ustanovené ujednání, že 

židovská komunita zaplatí třetinu nákladů za ubytování vojska. 

Roku 1824 byl židovskou obcí vykoupen dům Franze Laubeho, 

zvaný U tří lilií, a Židovská obec tam vystavěla nové lázně, 

nazývané později Sofiiny. Léčivá voda pocházela z nejstaršího 

teplického pramene, Pravřídla. V Lípové ulici 14 založil 

v roce 1931 Nephtali Kotz (za podpory prostředků sebraných 

v Českých zemích i zahraničí) židovský lázeňský špitál, ve 

kterém působil věhlasný lékař a hygienik Med.Dr.Hirsch. 
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 KÚ Teplice, pozemkové knihy pro Teplice a Šanov, záznamy z období 1880-1970. 
83

 Adress-Buch des politischen Bezirkes Teplitz mit Wohnungs- Anzeiger von Teplitz-Schönau. Zugleich 

topographisch-historisches Handbuch. Autor G.A.Ressel, vydáno vlastním nákladem v Teplicích, 1872/73.  
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Mezi významné spolky působící v Teplicích v 19. Století 

patřilo Židovské pohřební bratrstvo (Chevra Kadiša). Bylo 

založeno ve druhé polovině 16. Století a v 70. letech 19. 

století mělo šedesát členů, kteří se starali o nemocné, 

umírající a o pohřby v duchu židovských tradic. Disponoval 

hotovostí 1700 zlatých.  

Židovský ženský spolek pro věno, založený 1862 měl 

sedmdesát členů a hlavní náplní jeho činnosti byla podpora 

nemajetných počestných dívek z teplické židovské komunity při 

vstupu do manželství (poskytoval věno). Hodnota vypláceného 

věna byla stanovena na 500 zlatých, mezi lety 1862 a 1872/73 

bylo věno takto vyplaceno třikrát. Předsedou byl vždy aktuálně 

sloužící rabín, spolupředsedajícími představenstvo Židovské 

náboženské obce, představenstvo tvořily významné členky obce, 

předsedkyní představenstva spolku byla v 70. letech Rosa 

Perutz rozená Bunzel. 

Zajímavou kapitolou je místní (německý) tělocvičný spolek 

Turnverein Teplitz, jehož nejvyšším funkcionářem byl bankéř a 

člen ŽNO Adolf Perutz. 

Průmysl 

Teplice a jejich bezprostřední okolí byly jedním z center 

přádelnictví. Mezi ctěné a vlivné občany města patřili v té 

době saský obchodní rada Beer Rindskopf, Aron Marcus Birnbaum 

a jeho syn Leopold, majitelé gumárny,
84
 firmy Wolf Blumberg a 

synové, Alfred Edelstein, Rotschild & Mandler vyráběly ve 

velkém na export. V oblasti tabulového skla patřily mezi 

přední reprezentanty tohoto průmyslu teplické sklárny 

Fischmann a synové, vlastněné Hanušem a Arnoldem Fischmannem, 

tabulové sklo světové extratřídy produkovala sklárna Dr. 

Edmunda Weinmanna. Posledně zmiňovaná firma dodala ve 
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 WEIHS, Friedrich: Aus Geschichte und Leben der teplitzer Judengemeide 1782-1932,  s.46-47. 
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třicátých letech 20. století velkoformátová skla do vily 

Tugendhat. Když bylo po válce kvůli poškození skla nutné 

vyměnit, nebyl je schopen vyrobit žádný podnik 

v Československu a při nedávné rekonstrukci vily byla situace 

identická – skla bylo nutné dovézt z Belgie. Další známou 

sklárnou byla například teplická Inwald Glassworks nebo Reiner 

& Poděbrad.
85
 Intenzivní rozvoj židovské komunity v Teplicích-

Šanově a Trnovanech po první světové válce lze dokumentovat i 

skutečností, že podle výzkumu v pozemkové knize katastru 

nemovitostí velká část židovských nemovitostí byla zakoupena 

nebo vybudována v období let 1918-1930.
86
  

 

Templ 

Synagoga byla symbolem vzestupu teplické židovské komunity 

a vnější reprezentací její ekonomické moci. Templ projektoval 

architekt Stiastny z Vídně, stavbu vedli významní místní 

architekti David Ferber a Richard Rudolph. Stavba stála 

100.000,- zlatých (tehdejší měny, tj. zlatého rakouského 

čísla
87
) a stala se novou dominantou města, jedním z 

nejviditelnějších objektů z mnoha dálkových pohledů. Templ 

stál mimo bývalé ghetto, v prestižní části nově budovaného 

zahradního města, v těsné blízkosti evangelického kostela. 

Základní kámen byl položen v roce 1880, což byl také rok 

zahájení sbírky na stavbu templu. Chrám, jehož dominantou byla 

kupole s Davidovou hvězdou, byl vysvěcen 10.9.1882. Nová 

synagoga byla skvělou ukázkou tehdy módního maurského a 

novorenesančního stylu.  
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 Podrobně o židovském podílu v průmyslu viz The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia-New York 1984. 
86

 KÚ Teplice, pozemkové knihy pro Teplice a Šanov z let 1880-1970. Srovnej též Přílohy, karty jednotlivých 

nemovitostí. 
87

 Poměr mezi zlatým konvenční měny a zlatým rakouského čísla byl 100 zl. k. m. : 105 zl. r. č. 
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Synagoga se od října 1938 používala k náboženským účelům 

sporadicky, v noci z 14. na 15. března 1938 pak vyhořela a 

byla stržena.  

Židovská komunita v Teplicích do konce třicátých let 

20. stol. 

Náboženský život 1918-1938   

Pokud bychom nahlíželi na židy žijící v Československu jako 

na náboženskou komunitu, jednalo by se o skupinu jednotlivců 

s individuálním, různě silným a různě institucionalizovaným 

vztahem k judaismu. Pokud se budeme ptát na jejich národnostní 

zakotvení, budou židé deklarující židovskou národnost ve 

sčítáních lidu 1921 a 1930 v Teplicích pouze částí židovské 

komunity. Náboženství, které bylo základem židovské identity 

v mnohonárodnostní Rakousko-uherské monarchii, hrálo i 

v Československu v roce 1930 stále větší roli, než národnost, 

přestože Židé byli v rámci nového státu ústavně uznanou 

národnostní menšinou a poměr „náboženských“ a „národních“ Židů 

měl tendenci se měnit (ve prospěch „národnostních“), jak je 

zřejmé z údajů o sčítání lidu v letech 1921 a 1930.
88
 To 

platilo především v západní části státu a ve velkých městech.
89
 

Teplická židovská obec
90
 měla pestrou strukturu, když v ní 

vedle sebe fungovaly tři skupiny: tradiční, sionistická a 

ortodoxní. Ortodoxní skupina byla složena zejména z haličských 

židů, většinou příslušníků striktně ortodoxní větve judaismu, 

kteří přišli do Teplic v období první světové války. Příchozí, 

přestože byli členy židovské náboženské obce Teplice, se 

neidentifikovali s liberálním a otevřeným prostředím tvořeným 

                     
88

 Československá statistika, sv. 9 a sv.98 . Údaje ze sčítání lidu z let 1921 a 1930. 
89

 The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia-New York 1984. 
90

 V roce 1932 tvořilo Židovskou náboženskou obec v Teplicích až 5 000 osob. Její obvod tvořily kromě Teplic a 

části Trnovan obce Bořislav, Rtyně nad Bílinou, Kladruby, Újezdeček, Žalany, Řetenice, Hudcov, 

Bystřany, Duchcov, Ledvice, Libkovice, Lahošť, Mariánské Radčice, Jeníkov, Oldřichov a Zabrušany. 
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vytvořeným příslušníky židovské komunity se starším domovským 

právem a jejich ortodoxní frakce (oficiálně však stále součást 

ŽNO Teplice) měla od roku 1925 bohoslužby ve Staré synagoze 

v bývalém židovském ghettu. Skupina s tradičnějším přístupem 

k náboženství navštěvovala synagogu minimálně v rámci 

šabatových bohoslužeb
91
.  

 

Konstrukce a obrození národa 

Konstrukce židovského národa je i ve třicátých letech stále 

poplatná 19. století. Lingvistické hry i vážné srovnávací 

studium vlastního jazyka a kultury, podpora hospodářské 

zdatnosti a společenská emancipace stejně jako propagace 

všestranné fyzické zdatnosti a formování a legitimizace 

národní reprezentace (národ nemusí být ztotožněn s politicky 

samostatnou jednotkou) se v mnohém neliší od vnějších forem 

doprovázejících obrození dalších národů v devatenáctém 

století, včetně národa českého. Důraz na vzdělání, kulturní 

přehled i tělesnou zdatnost je přítomen ve většině 

zpracovaných pramenů orální historie, které se týkají mladých 

židů, kteří před rokem 1938 bydleli v Teplicích. Za všechny 

dejme slovo Liesl Silverstoneové: „Matka měla poměrně přesnou 

představu o vzdělání a kultuře, byla jsem na první výstavě a 

byly mi asi čtyři roky, všechny věci nám představovali velmi 

brzy. Muzika, literatura, umění, to byla součást mého světa. 

Hrála jsem na piano. Chodili jsme na gymnastiku, plavat, 

všechny možné druhy sportů. Rodiče také hodně sportovali. Otec 

hodně pracoval, ale také se nám dost věnoval.“
92
  

                     
91

 Dnem odpočinku je pro židovské věřící sobota, tzv. šábes. Ten začíná v pátek se setměním, nejdůležitější 

bohoslužby jsou v pátek večer ( Máriv) a v sobotu ráno (Šachrit). 
92

 Interview s Liesl Fischmann Silverstone,  archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 32124, páska I. 
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Role sportu
93
 byla zásadní zejména v sionistickém 

prostředí, kde se zocelování těla a schopnost i těžce fyzicky 

pracovat pokládaly za integrální součást přípravy na obrábění 

„zaslíbené země“ a deklarace schopnosti přispět k vybudování 

případného samostatného státu.   

Proud zdůrazňující národní charakter židů, reprezentovaný 

sionistickým hnutím a proud založený na podpoře akulturace, 

který drží odlišnost pouze ve sféře náboženství, byly dvě 

hlavní legitimní cesty, kterými se etničtí židé v meziválečném 

období vydávali. Násilná vnější redefinice této pestré skupiny 

do vnucené, z vnějšku definované identity, ke které dochází 

pod tlakem nacistické vlády, neznamenala nutně posun ve 

vnitřním vnímání vlastní pozice ve vztahu k náboženství a 

národní příslušnosti.  

Sekularizace  

„Žádné židovské svátky jsme neslavili, akorát jsme jezdili 

k dědečkovi Jindřichovi na Seder, což byl jediný večer v roce, 

kdy celá rodina židovských bezvěrců obklopila našeho hluboce 

věřícího dědečka Fantla.“
94
  

Sekularizaci života nové generace, tak, jak o ní mluví 

v prozkoumaných pramenech orální historie pamětníci, potvrzuje 

pro období ve třicátých letech i teplický rabín Friedrich 

Weihs: „Náboženský život v naší obci nabízí pohled, který se 

vyskytuje v Čechách všude. Kromě skupin východních židů 

                     
93

 Židé byli před založením vlastních sportovních klubů aktivní v Teplicích v německých sportovních klubech 

(Deutsche Turnverein). V prvním a druhém desetiletí dvacátého století vzniklo v rámci Československa 

několik sportovních židovských klubů ( Hagibor, Makabi, Hakoach,Bar Kochba), jejichž názvy jsou 

v hebrejštině výrazem zdatnosti (hrdina, síla), nebo připomínají ta období z nejstarších židovských dějin, 

kdy  židé povstali proti utlačovatelům (Makabi, Bar Kochba).  Sportovní kluby  pomáhaly organizovat 

emigraci do britské Palestiny (viz příklad teplické skupiny, která odjíždí v roce 1923, aby se o sedm let 

později s dětmi vrátila do Teplic). Rozsah činnosti lze ilustrovat na počtu členů: svaz Makabi měl v roce 

1936 přes deset tisíc členů v 82 oddílech.  
94

 Biografický rozhovor s Asafem Auerbachem, česká verze rukopis, s.4, anglická verze dostupná na 

http://www.centropa.org/biography/asaf-auerbach. 
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(Weihs má na mysli skupinu pocházející z Haliče, pozn.aut.) je 

obec založena na liberálním přístupu k náboženství. Tento 

postupný vývoj trvá už jedno století. Denní bohoslužby ráno a 

odpoledne, o svátečních večerech šábesu a svátcích a zejména 

ty o Vysokých svátcích přitáhnou ještě většinu Židů do 

Synagogy. Rituální formy a pravidla židovství hrají, zejména 

od konce války, stále menší roli. Košer se kromě východních 

židů dodržuje už jen v malém počtu rodin. Mnohé staré, kdysi 

velmi zbožné teplické rodiny se (judaismu) už desítky let 

odcizují, některé z těchto někdejších opor židovstva 

v Teplicích jsou v troskách. Deklarace o opuštění víry se 

v Teplicích vyskytují často, jsou v posledních desetiletích 

doslova všude. Přibývají také smíšené sňatky a sňatky 

občanské, většina dětí narozených z takovýchto manželství je 

ale přesto zapsána v židovské matrice. Častější je i 

zpopelňování zemřelých. Politickým přesvědčením jsou tepličtí 

Židé dílem členy německé demokratické strany, dílem židovští 

nacionalisté, sionisté, částečně socialisté.“
95
 

Rabíni byli už od konce 19. století v obtížné situaci, měli 

totiž obec nejen duchovně povznášet a zásobovat pojednáními 

z židovské etiky, filosofie a náboženství, ale také se pokusit 

provést ji obdobím, kdy se nároky na církev měnily a židovská 

komunita se stávala z komunity definované především 

specifickým náboženstvím na komunitu definovanou i národně. 

Přimět v této konstelaci a s ohledem na myšlenkové proudy 

v majoritní společnosti členy obce k intenzivnímu praktikování 

ritu a k akceptování jeho důležitosti pro další vývoj obce byl 

obtížný úkol, který byl ještě ztěžován nedostatkem kvalitních 

rabínů a učitelů náboženství.  

Každodenní požadavky a rituály tradičního judaismu nebyly 

součástí běžného a obvyklého habitu, který lze popsat také 
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 Friedrich Weihs, Aus Geschichte und Leben der teplitzer Judengemeide 1782-1932, Brno-Praha 1932. 
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jako modernizovaný. Proces asimilace se, zdá se, zrychloval. 

Židovská identita spjatá s náboženstvím se sestávala především 

z dodržování některých vybraných zvyků a každoroční návštěvy 

synagogy v době Vysokých svátků. Pohromou pro držení košer 

kuchyně byl údajně především nedostatek potravin v období 

první světové války, po opadnutí problémů v zásobování se k ní 

už řada rodin nevrátila. Příčinou rozvolnění dodržování 

pravidel ve stravování mohlo být jisté nepohodlí, které se 

k jejich plnění váže, nicméně intenzita náboženského života má 

sestupnou tendenci napříč celou prvorepublikovou společností. 

Další zřetelnou tendencí bylo opouštění náboženství, což bylo 

ale dáno i celkovou atmosférou v Československu, kdy vyvázání 

z příslušnosti k církvi (v majoritní společnosti zejména 

katolické), bylo běžné a bylo pokládáno za moderní. 

Nově umožněná deklarace příslušnosti k židovské národnosti 

přebrala u části židů, zejména sionisticky zaměřených, roli 

náboženství jako kotvícího prvku identity. V tomto smyslu 

vzpomíná na svá dětská léta strávená v Teplicích Hana 

Franklová: „Jedině na Chanuka jsme chodili (do synagogy, 

pozn.aut), jinak moc ne. Otec byl funkcionář Makkabi, takže 

jsme na Cínovci
96
 měli sportovní dny pro děti, tam jsem se toho 

hodně zúčastňovala. Otec byl vášnivý sportovec, lyžař, bruslař 

a plavec. (…) Jinak z nábožensky založené rodiny nejsem, my 

jsme nějak moc nedodržovali židovské svátky, ne že vůbec ne, 

ale aby se sabat nějak dodržoval nebo něco takového, to u nás 

nebylo.“
 97

 

Progresivní rodiny odstranily mezuzy
98
 z dveří jako symbol 

osvíceného přístupu. Řada chlapců neprošla Bar Micva
99
 a 

                     
96

 Na Cínovci vlastnil tělocvičný spolek Makkabi horskou chatu s pozemkem. Více viz majetek ŽNO Teplice 

v dalším textu a Přílohy.  
97

 Hana Franklová, Archiv vizuální historie, Malach rozhovor č. 31009, páska I., segment 1-2. 
98

 Mezuza je malá schránka obsahující svinutý pergamen s dvěma pasážemi z Tóry umístěná na zárubni dveří. 
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rostoucí počet nebyl obřezán. Košer potraviny, kromě masa, 

byly i z důvodu nízké poptávky obtížně k sehnání v městských 

obcích a prakticky nemožné bylo sehnat je na českém venkově.
100
  

Většina Židů v historických zemích se s náboženskými 

rituály, jakkoliv třeba nebyly součástí jejich běžného života, 

dostala do kontaktu v čase smrti a pohřbu.
101
 Pohřební 

bratrstvo Chevra Kadiša bylo stále respektovaným spolkem i 

mezi nepříliš praktikujícími židy, často bylo i vlastníkem 

hřbitova (ale například v Teplicích-Šanově byla vlastníkem 

hřbitovních pozemků židovská obec). Také v Teplicích byla 

Chevra Kadiša pro komunitu podstatným prvkem spolkového 

života
102
. Přesnou dataci počátku její činnosti neznáme, podle 

tradice se její založení klade do druhé poloviny šestnáctého 

století, měla tedy vzniknout brzy po kodifikaci pravidel 

fungování bratrstev, které provedl roku 1573 pražský rabín Löw 

ben Bezalel. 

Také v Teplicích na židovském hřbitově můžeme najít doklady 

nové módy velkých a bohatě zdobených hrobek, což je postup, 

který je v Talmudu zapovězen kvůli dodržení rovnosti lidí 

v čase smrti, rozdíly mezi těmi, kdo oplývali a neoplývali 

statky tohoto světa, neměly být zřetelné. Přizpůsobení se 

většinové společnosti tedy zasáhlo i pohřbívání. Pořizování 

honosných hrobek a jejich zdobení květinami
103
 bylo sice proti 

duchu pravidel judaismu, ale bylo v teplické obci běžné a 

dokonce ani pražská Chevra Kadiša takové jednání striktně 

nezakázala údajně především proto, „aby neodradila množství 

                                                                
99

Bar micva  je židovský náboženský obřad, obvykle ve třinácti letech, kdy se z chlapce stává dospělý muž. Od 

této chvíle může být počítán do minjanu (deset židovských mužů potřebných k modlitbě) a má povinnost 

dodržovat micvot – přikázání. Jedná se o přechodový rituál judaismu. 
100

 The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia-New York 1984, s. 347-348. 
101

 Tamtéž, s.349. 
102

 Chevra Kadiša byl spolek fungující v nejužší vazbě na náboženskou obec. Členové spolku se starali o těžce 

nemocné příslušníky komunity a po smrti přebírali do své péče tělo zemřelého. Pohřeb probíhal druhý nebo 

třetí den. Všichni zemřelí  bez ohledu na majetkové poměry byli pohřbíváni v jednoduchém bílém rubáši 
103

 Na židovské hroby se kladou kamínky v upomínku na to, že B-h je skála a naše duše jsou částí této skály.  
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Židů, pro které tento zvyk byl (…) posledním pojítkem 

s judaismem“.
104

 Specifickou oblastí je pak umístění urnových 

hrobů na teplickém židovském hřbitově. Pohřeb žehem (místo 

uložení těla do země) je jednání v rozporu s tradičním 

judaismem, který jej považuje za zneuctění těla, ve 20. 

století se ale i v rámci židovských hřbitovů objevují místa, 

kde je možné uložit urny s popelem těch, kteří dali přednost 

pohřbu žehem.
105

 

Akulturace
106
, konstrukce identity 

V Českých zemích nenajdeme ve třicátých letech 20. století 

organizace propagující liberální judaismus, česká verze 

moderního judaismu je spíše reformovaná ortodoxie, která na 

základě legislativního zakotvení nevynucuje žádný doklad 

příslušnosti k židovské komunitě, ani pravidelné návštěvy 

bohoslužeb. Specifikum přístupu v historických zemích bylo 

neobvykle silné vědomí kontinuity a tradice, silný vztah 

k místu, k historickým budovám synagog, k židovským hřbitovům. 

Židovství v Čechách můžeme charakterizovat jako prolínání 

moderního osvícenského přístupu a pevného zakotvení v tradici 

                     
104

 The Jews of Czechoslovakia, Philadelphia-New York 1984, s. 350. 
105

 Pro období 1938-1945 to můžeme  doložit například z údajů uložených v kartotéce teplických židů zemřelých 

za okupace, ve které se objevují doklady o předání uren některých členů komunity, kteří ztratili život 

v Matthausenu  nebo Dachau v letech 1940-1941. V kartotéce je zapsáno místo uložení uren na židovském 

hřbitově v Teplicích a číslo pozice v urnové části hřbitova. 
106

 Akulturace představuje proces sociálních a kulturních změn, které vznikají v důsledku interakce různých 

kultur. Proces akulturace  je výsledkem trvalého a dlouhodobého kontaktu s odlišnou kulturou. Jedná se o 

vzájemné přejímání a splývání prvků rozdílných kultur jednotlivci (proces sociálního učení), skupinami, 

popřípadě celými sociálními vrstvami (např. elitami). Z hlediska jedince mluvíme o akulturaci jako o 

integraci jedince do kulturního společenství, popřípadě přizpůsobení se novému kulturnímu prostředí. U 

skupin obyvatelstva mluvíme o akulturaci jakožto o jevech, které jsou výsledkem styku mezi skupinami 

jedinců z různých kultur, výsledkem kterého je změna v původní kultuře nebo změna obou kultur.  Powell 

označoval již roku 1880 anglickým výrazem akulturace výpůjčku z jiné kultury. Pojem byl ale poprvé 

definován Robertem Redfieldem, Ralphem Lintonem a Melvillem J. Herskovitsem v roce 1935. Definice 

zní takto: „Akulturace zahrmuje jevy, které jsou výsledkem přímého a nepřerušeného styku mezi 

skupinami jedinců z různých kultur, z čehož následně vyplývají změny v původních kulturních typech 

jedné nebo obou skupin.“  Literatura: Herskovits,  Melville J., Akulturace: proces kulturního přenosu, 

Cahiers du CEFRES. N° 12, Zprostředkování a prostředníci v kultuře (ed. Françoise Mayer), 2012, 

ttp://www.cefres.cz/pdf/c12/herskovits_1997_akulturace.pdf 

PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004. VETEŠKA, Jaroslav - PRŮCHA, Jan. 

Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing, 2012. 
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zvyků, svátků a rodinné posloupnosti. Individuální ztvárnění 

náboženské praxe bylo osobní věcí každého příslušníka 

komunity. Tak, jako není možné definovat jeden habitus 

židovského života pro Československo, nemůžeme ho definovat 

ani pro Teplice – jak už jsme zmínili, byla ve městě početná, 

ale na několik podskupin rozdělená židovská obec a dále 

ortodoxněji zaměřená obec v Sobědruhách.
107

 Jazyk užívaný 

v každodenním životě byl většinou německý, v případě sionistů 

byla často uváděná národnost židovská, ostatní volili mezi 

národností českou nebo německou a své židovství odvozovali od 

náboženské nebo matrikové příslušnosti. Přestože modlitební 

knihy nadále plnily tradiční verze modliteb, na konci 19. 

století byl už málokterý člen obce schopen sledovat bohoslužbu 

vedenou v hebrejštině či aramejštině, pravidelné čtení z Tóry 

se muselo překládat do jazyků každodenního života, v teplickém 

případě do němčiny.   

Židovská komunita v Teplicích je typickým příkladem 

akulturované komunity tak, jak byla přítomna i v městech 

západní Evropy. Jejím specifikem oproti ostatním obcím je 

neobvykle velké procentuální zastoupení židů ve městě, které 

se ve třicátých letech pohybovalo okolo 10% obyvatel (židé 

byli nejpočetnější menšinou tohoto multikulturního, lázeňského 

a zároveň vysoce industrializovaného města). Pro srovnání 

uveďme, že v Praze tvořili židé asi 5% obyvatel města.  

Počet příslušníků Židovské náboženské obce byl podle v roce 

1932 vydané knihy rabína Weihse 5000 duší
108
. V rámci 

akulturace byla řada „osob židovského původu“ (jak podle 

                     
107

 Kromě již zmiňované Goldovy knihy lze pro základní informace o zaniklé židovské komunitě v Sobědruhách 

využít pečlivě zpracovanou webovou stránku http://www.jpreisler.com/SobedruhyHistorical.htm. 
108

 Jedná se o dobový termín, zapsaných členů a zejména členů, kteří platili náboženskou daň, bylo méně, 

obvykle se uvádí 3500 osob. 
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Halachy
109

 tak podle podstatně širší klasifikace vnucené 

komunitě později zvnějšku norimberskými zákony), členy jiných 

církví, případně bez vyznání. Tuto skutečnost nemůžeme doložit 

předválečnými statistikami, protože etnický původ nebyl 

statistickým kritériem (etnicita statistiky zajímala, ale 

pouze ve formě přihlášení se k určitému národu), vyplývá 

nicméně ze vzpomínek posledního teplického předválečného 

rabína, vyprávění pamětníků i z údajů, které jsou uloženy v 

poválečné kartotéce ŽNO Teplice, která zachycuje navrácení se 

k židovskému náboženství a přestupy na židovskou víru v období 

1945-1950.  

 

Generační výměna 

Akulturace tak, jak se zdá být typickou, se zřetelně 

zobrazuje ve vzpomínkách Ruth Hrbkové
110
, vnučky rituálního 

řezníka: „Otec pocházel z Teplic, dědeček byl rituální řezník 

v tamní židovské obci. V době, kdy já jsem byla malá, už 

nežil. Žila babička, která nějakou dobu vedla to řeznictví. 

Můj otec vystudoval klasické gymnázium a nechtělo se mu dělat 

řezníka a šel dělat úředníka, jeho sestra se vdala a její 

manžel potom vedl to košer řeznictví do devětatřicátého roku. 

(…)Babička žila náboženským životem, musím říct, že už tam byl 

rozdíl v generacích, babička ještě patřila k té starožidovské 

tradici, kdežto mí rodiče byli částečně asimilovaní, ovšem 

chodili jsme do Templu, pamatuji se na otce, jak jednou za rok 

přednášel v tom Templu s obrovskou šálou, četl modlitby. 

Protože můj otec byl nejstarší syn, tak se u nás konaly 

šábesové večeře.“
111

  

                     
109

 Halacha je tradiční pobiblické židovské právo sepsané do souboru textů, kterému se říká Mišna (jsou součástí 

Talmudu). V souboru najdeme popsaná pravidla pro všechny oblasti života v diaspoře, mimo jiné také 

definici, kdo je podle tohoto práva Židem.  
110

 Interview s Ruth Hrbkovou ,  archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 30485, páska I.  
111

 Tamtéž, páska I.segment 7. 
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Třicátá léta charakterizuje v Teplicích generační výměna. 

Zatímco generace prarodičů je zbožná, drží košer domácnost a 

má podle své společenské prestiže zakoupena patřičná místa 

v synagoze, generace rodičů zůstává členy obce a děti zapisuje 

do židovských matrik narození
112

, ale do synagogy, včetně 

potomků velmi zbožných židů, chodí obvykle pouze na Vysoké 

svátky, košer domácnost je raritní nebo velmi volně pojímaná, 

odlišnost od majoritní společnosti v oděvu a účesu neexistuje. 

Akulturace zahrnuje i přijetí místních „folklórních“ zvyků, 

dokonce i vnějších znaků takových zvyků, které jsou primárně 

navázány na jiné náboženství a jejich případné držení vedle 

tradičních svátků judaismu. Hana Franklová vzpomíná na 

návštěvy domu prarodičů v Chabařovicích nedaleko Teplic: 

„Jezdili jsme tam na vánoce, na štědrovečerní večeři. Byl 

sníh, nahoře byla jídelna v jejich domě, dědeček zazvonil na 

zvonek, dárky nosili andělé. I pes dostal párky, Vánoce byly 

skvělé. Měli jsme stromeček a doma i chanukiji
113
 (…) Jedli 

jsme kapra, pudink, štrůdl.“
114
 

Velmi podobně charakterizuje přístup své rodiny k judaismu 

pamětnice R.B.:   „Doma jsme samozřejmě měli na Vánoce ohromný 

stromeček a byli jsme jediní ve vesnici, kdo měl na stromečku 

elektrické svíčky. Ale u dědečka se slavilo Chanuka. Chodili 

jsme od vánočního stromečku k dědečkovi, kde jsme rozsvěcovali 

chanukové svíčky.“  

Přes volné pojímání ritu chodil i do rodiny R.B. každý 

týden rabín, aby děti vzdělával v židovském náboženství. 

„…hodinu týdně, moc jsme se toho nenaučili, to bylo naše 

                     
112

 Viz předchozí vyjádření rabína Friedricha Weihse. 
113

 Chanukija je svícen s pozicemi na osm a jednu svíčku, který se rozsvěcí na židovský svátek Chanuka 

připadající obvykle na dobu kolem Vánoc. 
114

 Interview s Hanou Franklovou,  archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 31009, páska I. 
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židovství. Na Boží tělo jsem chodila s kytičkama a s 

kamarádkou do kostela na Májovou. Tak jsme drželi oboje.“
115
 

 Počet členů židovské komunity, kteří konvertovali ke 

křesťanství (zejména katolictví) ve třicátých letech, případně 

viděli křest jako cestu z židovství a zejména na konci 

třicátých let jako formu ochrany před hrozícím nacistickým 

nebezpečím, nejsme schopni kvantifikovat. Fenomén existoval, 

k potvrzení jeho existence pro teplickou židovskou komunitu 

lze využít knihu konverzí a navrácení se k židovskému 

náboženství z let 1945 – 1950,
116
 z pramenů nelze získat 

podrobnější informace umožňující kvantifikaci zahrnující celou 

předválečnou komunitu.  

Jazyk a vzdělání 

Komplikované byly i jazykové afilace teplických židů. 

Tepličtí Židé byli často multilingvní, němčina však byla 

primárním jazykem obchodu, školství i kulturního a 

společenského života. Přestože Židé pociťovali s eskalací 

protižidovských opatření v Německu na politické rovině stále 

větší sounáležitost s Československem a děti zapisovali často 

alespoň na část školní docházky do českých škol, nemohlo to o 

mnoho snížit potřebnost němčiny jako prvního jazyka v běžném 

životě ani jako prvního jazyka rodičovské generace. 

Obsah komentáře Ruth Hrbkové najdeme v různým obměnách u 

celé řady pamětníků: „U nás v rodině to bylo tak: otec mluvil 

německy, matka byla z jižních Čech, mluvila česky, já jsem 

nějakou dobu chodila do české mateřské školy, to bylo těsně 

předtím, než jsem začala tu obecnou školu, a pak se najednou 

otec v rodině vzbouřil. Můj bratr také chodil první třídu do 

české obecné školy, ale potom otec řekl: to nejde, já se s 

                     
115

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětník žena R. B., nar. 27. 3. l927 v Deštnici u Žatce. 28. 5. l992 nahrála 

Anna Lorencová , kazeta l24. 
116

 Archiv ŽNO Teplice, netříděno, nezpracováno. Kniha přestupů k judaismu 1945-1950. 
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nimi pořádně nedomluvím. Otec se trochu naučil česky, ale moc 

neuměl. Takže jsme přešli do německé školy. A židovská škola 

tam byla jako opravdu ten nejnižší stupeň, do páté třídy, 

chodila do ní moje sestřenice Alisa, ale my ne, my jsme 

chodili do normální školy.(…) Otec uměl dobře hebrejsky, s 

námi už to bylo horší.“
117
  

Zajištění bilingvního vzdělání bylo obvyklé, školy se 

vybíraly tak, aby pokryly potřebu nejen běžné konverzace, ale 

i sofistikovanějšího vyjadřování v obou řečech, což umožňovalo 

širokou možnost volby vyššího vzdělání i uplatnění ve státní 

správě. Běžnou praxí byl také tzv. Handl nebo Tausch, tedy 

dlouhodobá, obvykle roční, výměna dětí mezi rodinami, obvykle 

v pohraničí a ve vnitrozemí za účelem ovládnutí druhého 

jazyka. „Brácha celý školní rok 1937/38 ve Strasserovic rodině 

v Teplicích žil, aby se dobře naučil německy a jejich syn Gad 

žil zase rok v naší rodině aby se naučil česky.“
118
 

O způsobu, jakým se vybíraly školy a jazyku, kterým se 

mluvilo doma, hovoří také Hana Franklová: 

 „Vyrostli jsme jako německy mluvící, němčina byla naším 

prvním jazykem, protože Teplice byly v Sudetech a moji rodiče 

vyrostli v Rakousko-Uhersku, a potom jsme bratr a já chodili 

do českých škol, a někdy jsme před rodiči mluvili česky, 

protože nám nemohli rozumět. Šla jsem do školy, když mi bylo 

šest. Nejdřív první rok do německé školy, a potom pět let do 

české školy, abych se naučila správně jazyk, oba jazyky, a 

potom přišlo gymnázium, německá střední škola.“
119
  

                     
117

 Interview s Ruth Hrbkovou ,  archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 30485, páska I. 
118

 Biografický rozhovor s Asafem Auerbachem, 27 stran, tištěný rukopis. Varianta biografického rozhovoru 

v angličtině je v elektronické podobě k dispozici na www.centropa.org včetně fotodokumentace, zapsala 

Lenka Kopřivová, říjen 2005-únor 2006.  
119

 Interview s Hanou Franklovou,  archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 31009, páska I.  
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Identita 

Pokusme se s použitím dostupných zdrojů a shora uvedeného 

zkonstruovat identitu teplických židů, respektive patrně spíše 

několik identit teplických židů.  

Identita vnímaná optikou antropologie má obvykle trojí 

rozměr: každý z nás někým je (identita žitá), jako někdo se 

snaží prezentovat (identita deklarovaná) a vnější svět ho jako 

někoho vnímá (identita vnější), pro případ této studie 

přidejme ještě jednu vrstvu, identitu vnucenou. Dále existují 

dílčí identity spojené s rolemi, které může osoba zastávat a 

identita zděděná. 

Židovské identity předválečného a poválečného období jsou 

mnohovrstevné, jedná se spíše o soubor profilovaných identit. 

Z hlediska cíle práce je nejdůležitější identita etnická 

(způsob života, kultura, matriková příslušnost) a identita 

náboženská. Náboženskou židovskou identitu mají jednoznačně 

imigranti z Haliče. U ostatních skupin se zdá, že nábožensky 

definovaná identita slábne. 

V souboru teplických židů se ovšem pohybují i osoby, 

jejichž (židovská) identita je spíše symbolická a projevuje se 

tichou solidaritou. Není to identita nacionální, sionistická, 

je neprofilovaným židovstvím založeným na vědomí kořenů a 

etnické sounáležitosti. Z etnicity, která do židovské identity 

patří i podle judaismu, se nelze vyvázat, je to sdílená 

historická a etnická entita. 

Klasickou nacionální identitu reprezentují u teplických 

židů sionisté. Sionismus byl určující pro životní styl a role, 

jako identita má zásadní vliv na všechny oblasti života, 

včetně volby směru vzdělání a povolání, případně přeškolení, 

což v případě symbolické, etnické identity neplatí. 

Doklad o silném působení sionistické větve teplické 

komunity a důkaz o (byť v tomto případě dočasném) působení 
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národní sionistické identity i na volbu povolání najdeme ve 

svědectví Ruth Hrbkové:  

„Tatínek byl bankovním úředníkem, v Anglounionce, to dělal 

až do osmatřicátého roku, kdy po „Mnichově“ jsme museli 

uprchnout. (…) Maminka byla doma. Rodiče se dávno před mým 

narozením vzali v Palestině. Oni v devatenáctém nebo dvacátém 

roce, tenkrát to sionistické hnutí bylo velice silné, mezi 

židovskou mládeží hlavně, se rozhodli jet do Palestiny a brali 

se v šestadvacátém roce v Palestině, jenže matka to podnebí 

nesnášela a proto se vraceli, těsně předtím, než se můj bratr 

Pavel narodil. (V Palestině, pozn.aut.) byli v kibucu. Otec se 

učil traktoristou, protože to už se vědělo, že to bude nějaké 

forma židovských osad a matka dokonce prodělala v Teplicích 

půlroční výcvik v jedné z nejlepších restaurací v rámci 

přípravy na odjezd do Palestiny.“
120
 Ze skupiny teplických 

židů, která emigrovala v roce 1923 do Palestiny, se část 

vrátila v roce 1930, zejména kvůli neutěšenému stavu tamního 

hospodářství a extrémně náročným životním podmínkám.
121
 

Identity tak, jak jsou shora formulované, jsou ideálním 

typem – sdílí je jen část lidí z židovské obce. Ze způsobu 

života vyplývá, že velké množství lidí je rozkročeno nad 

několika praktickými přístupy k obci, národnosti i náboženské 

identitě a v průběhu života může docházet k jejich mutaci. 

V židovské komunitě dochází k sociálnímu pohybu a redefinici 

identit od definovaných přísně nábožensky k těm, které jsou 

pragmaticky rozvolněné. První republika se táže po identitě, 

ale nevynucuje ji. Ačkoliv se tedy zde identitami zabýváme, 

jde nám spíše o zachycení pohybu a směru vývoje uvnitř 

                     
120

 Interview s Ruth Hrbkovou, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 30485,  páska I.  
121

 Tato skupina byla i nadále ve vzájemném přátelském kontaktu a její osud je specifickou kapitolou, více viz 

kapitola „Cesty a možnosti emigrace“,  dětské transporty organizované Nicolasem Wintonem. 
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židovské komunity, nemáme ambici přesně kvantifikovat, kolik 

židů náleželo té které identitě.  

Činnost židovské náboženské obce 1919-1932 

K obrazu identity patří také zaměření činnosti teplické 

židovské náboženské obce. Zápisy ze schůzí představenstva obce 

v tomto období jsou poměrně stereotypní a obsahují zejména 

stručné informace o administrativních úkonech a tématech 

týkajících se místního rabína, dalšího personálu a jejich 

mezd, náboženského vyučování a finančních záležitostí obce, 

včetně plánu na stanovení a výběr náboženské daně. Například 

v únoru roku 1920 se na obci konala schůze, jejímž podstatným 

bodem bylo odvolání dosavadního učitele judaismu Jakoba 

Frankfurtera a požadavek rodičů na nalezení jiného, 

vhodnějšího kandidáta. 
122
 Protokol z 26. října 1931 zmiňuje 

ustanovení učitele judaismu pro děti na české Volksschule. 

Stal se jím Samuel Friedl, který tam měl vyučovat dvě hodiny 

týdně judaismus oproti platbě 200 Kč měsíčně. 

Protokoly ze schůzí z let 1928 a 1931 nám umožňují 

nahlédnout do finančního plánu obce na dané roky. V rozpočtu 

na rok 1928 se počítá s příjmy (výnosy z majetku) 47.672,80 

Kč, výdaji 309.380,- Kč a rozdílem 261.707,20 Kč, který bude 

pokryt z vybrané církevní daně.
123
 Pro rok 1932 jsou plánované 

roční výdaje stanoveny na 393.090,- Kč, příjmy na 65.100,- Kč 

a rozdíl 327.990,- Kč plánuje obec opět vybrat na církevní 

dani.
124
  

V poklidném rytmu opakujících se témat nalezneme i 

specifická témata, jako například  rozhodnutí z roku 1929 o 

navýšení pojistky proti požáru nové teplické synagogy na 5 

miliónů korun a to podle následujícího klíče: 1 mil. Moldavia-

                     
122

 Archiv ŽMP, fond ŽNO Teplice, sign. 128255, Zasedací protokoly ŽNO 1919-1932. Schůze z 11.2.1920.  
123

 Tamtéž, schůze z 24.10.1927. 
124

 Tamtéž, schůze z 26.10.1931. 
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Generali, Praha. 1,5 mil. Kč Ersten Böhmischen Wechselseitigen 

Versicherungsanstalt (od roku 1827), Praha, 1 mil. Prager 

Städtischen Versicherungsanstalt, Praha, 750.000,- Phönix und 

Wiener Versicherungs A.G.Wien a 750.000,- Riunione Adriatica 

di Sicurita, filiálka Teplice-Šanov.
125
 Pojistka se objevuje i 

v soupisu majetku ŽNO z prosince 1938.
126
  

Postavení židovské obce jako náboženské komunnity se na 

počátku třicátých let zdá bezproblémové. Friedrich Weihs 

popisuje soužití Židů a Němců v Teplicích jako harmonické, 

respektive s tolerantní atmosférou, bez násilných excesů a 

slovních útoků.  

Město popisuje jako příjemné místo k životu s mnoha 

milovníky hudby, četným měšťanstvem a dělníky, kteří pracovali 

ve velkých teplických a trnovanských továrnách. Doslova říká: 

„Křesťané i Židé si slavili své svátky. (…) také církevní 

hodnostáři všech možných vyznání žili už dlouho ve vzájemné 

nejlepší shodě. (…)Měli jsme všechny důvody svou vlast 

milovat. Zaručovala nám svobodu, status menšiny, pocit 

bezpečí, bylo možné deklarovat židovskou národnost.“
127
  

                     
125

 Tamtéž, schůze  z 25.9.1929. 
126

 Teplická synagoga byla vypálena v noci ze 14. na 15. března 1939. Bohužel se mi do této chvíle nepodařilo 

zjistit, jestli byla po požáru synagogy zcela nebo částečně vyplacena, případně  jakým způsobem byla 

událost likvidována. Způsob likvidace pojistné události nevyplývá ani z obsahu korespondence mezi 

městem Teplice, které odklidilo na vlastní náklady dosahující 28 tis. RM trosky synagogy a úřadem STIKO 

v Liberci, které převzalo veškerý majetek ŽNO Teplice.    
127

 WEIHS, Friedrich: Hitler vor den Toren…, s.2, s.5. 
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EXKURS I. – ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE 

V Rakousku-Uhersku byly židovské náboženské obce jedinými 

institucemi, které mohly podle zákona navenek reprezentovat 

židovskou komunitu. Po vzniku nového státu židovské náboženské 

obce, zvláště v pohraničí, nevynikaly znalostí češtiny. 

16. listopadu 1917 požadoval Dr. Singer v Selbstwehru č. 45 

uznání Židů jako národnosti s kulturní autonomií a 

nacionalisté chtěli vytvořit židovskou náboženskou obec, která 

měla zahrnovat židovské vzdělávání dětí a mládeže, sociální 

pomoc nemajetným členům, a regionální pobočky tohoto 

celostátního organismu. Židovský národní kongres také 

požadoval demokratizaci židovských obcí, což byl i požadavek 

Svazu Čechů – Židů. Tyto požadavky byly zopakovány v deklaraci 

předané Národnímu výboru 28. října 1918.  

Aktivní organizátoři snažící se zajistit pozici Židů 

v novém státě byli zejména sionisté, kteří měli zájem na 

modernizaci židovských náboženských obcí.
128
 Požadavek 

demokratické volby vedení obce, modernizace metod vyučování 

náboženství i hebrejštiny, svobodná volba způsobu účasti na 

náboženském životě obce, udržování národních i mezinárodních 

vazeb mezi jednotlivými židovskými obcemi a otázka rabínského 

vzdělávání. Snahou českých židovských obcí bylo najít 

společného jmenovatele a umožnit tak vznik jednotné organizace 

českého židovstva přesto, že bylo nesmírně heterogenní.  

Úkol, jehož součástí bylo i posilování judaismu, byl těžký 

vzhledem k oficiálnímu vlažnému vztahu státu k náboženství a 

nedostatku kvalitních rabínů a učitelů náboženství. Dalším 

tématem byla politická reprezentace židovstva, představovaná 

                     
128

 Theodor Herzl vyzýval k „ Eroberung der Gemeiden“ na druhém sionistickém kongresu v Basileji v roce 

1898. Za důležitou pokládal nejen politickou práci pro Palestinu, ale také práci pro povznesení vnitřního 

života židovských komunit. Kongres také položil základní předpoklady ke vzniku Jewish National Trust, 

spolku pro finanční podporu zřízení židovského státu.  
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mimo zastoupení v tradičních politických stranách Židovskou 

stranou. Problémem případné široké spolupráce židovských obcí 

a komunit byly jejich odlišné národnostní a politické afilace 

a nedostatek společných témat. Společným tématem bylo 

zachování rituální porážky, otázka legálnosti kremace a 

pohřbívání v urnách na židovských hřbitovech.  

Zajímavou kapitolou je skutečnost, že příslušnost Židů 

k židovské obci byla založena nikoliv na vlastním rozhodnutí, 

ale na zákonné normě. Zákon č. 57 z 21. března 1890 spojoval 

povinnost příslušnosti židů k náboženské obci s příslušností 

k obci (městu), a to nezávisle na jejich státním občanství.
129
 

Zatímco v Českých zemích byly náboženské společnosti 

organizacemi, jejichž hlavní funkcí bylo umožňovat členům 

naplnění jejich náboženských potřeb a spravovat a podporovat 

instituci k tomuto účelu určenou. Detailní popis činnosti byl 

zakotven ve statutu organizace. Kontinuální spory byly vedeny 

o hranicích toho, co obec může poskytovat a kam ještě může 

zacílit svou aktivitu, jestli je podpora kulturních a 

sociálních programů nebo podpora Palestinských fondů ještě 

v legální kompetenci obce. Stanovy obcí ratifikoval Zemský 

úřad s dobrozdáním ministerstva školství a národní kultury, 

z čehož je zřejmé, že neměl námitek proti širokému výkladu 

toho, co spadá do náboženských potřeb obcí. Dle zákona byla 

obec povinna mít modlitebnu, zaměstnat rabína, provádět 

pastorační práci, dohlížet nad soukromými synagogami, mít 

k dispozici půdu pro rituální pohřby. Obce musely vést také 

matriky.
130

 Volby do obecního představenstva měly být 

všeobecné, přímé a tajné. Většina židovských obcí vyňala 

z práva být volen ženy (s poukazem na židovské tradice), 

                     
129

 Na Slovensku a podkarpatské Rusi byl jiný systém, který se řídil  Maďarským právem. 
130

 The Jews of Czecholsovakia, ed. Avigdor Dagan, Philadelphia 1984, The Religious Congregation, 1918-

1938, str.279-280. 
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zejména v západní části státu však ženy toto své právo 

konstantně reklamovaly. Pozice rabína se lišila od jeho 

tradiční funkce učitele a soudce dle židovského práva a 

redukovala se na výuku náboženství a židovských tradic ve 

školách (a to má s tradičním rabínským učením málo 

společného), dohlížení na bohoslužby, oddávaní a dohlížení na 

pohřby a vedení matriky narození, sňatků a úmrtí. Tato změna 

z náboženské autority, soudce a učitele na dohlížitele a 

administrátora se odehrála i z důvodu nemožnosti akceptování 

jediné autority pro širokou paletu příslušníků židovské obce. 

Rabín nebyl součástí vedení obce a neměl hlasovací právo, 

dokonce ani v náboženských záležitostech. Vedle rabína mohly 

mít židovské obce další personál: kantora, rituálního řezníka, 

dohlížitele nad košer potravinami (mažgiach). Praha už nějakou 

dobu nebyla intelektuálním centrem rabínského učení a neměla 

ani vlastní rabínský seminář, takže většina rabínů se 

vzdělávala ve Vídni, Budapešti nebo v Německu, což zase 

znamenalo problém v nedostatečné znalosti češtiny. Další potíž 

způsobovalo Československé občanství požadované pro 

funkcionáře a zaměstnance obce.  

Financování obcí bylo založeno na výnosech z majetku a 

zejména na právu vypisovat náboženskou daň, která byla 

odstupňována podle příjmu a která pokrývala schodek mezi 

výnosy a výdaji. Vedle daně měla obec právo účtovat si 

poplatky za úkony jako jsou svatby, použití rituální koupele, 

košer porážka, administrativní úkony (vystavení rodného, 

oddacího nebo úmrtního listu). Právní zakotvení židovských 

náboženských obcí umožňovalo zřízení nadací (Stiftungen), 

jejichž prostředky měly být využívány podle vůle donátora 

k náboženským, sociálním nebo charitativním účelům. Nadace 

byly řízeny nebo dozorovány obcí. Pohřby, starost o hřbitovy a 

hroby organizovalo pohřební bratrstvo Chevra Kadisha. Za první 

republiky populární zpopelňování je v rozporu s pravidly 
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pohřbívání, přesto začaly vznikat vymezené oblasti na 

židovských hřbitovech pro urnové pohřby. Tuhé boje byly 

sváděny o uložení zpopelněných ostatků do rodinných hrobek. 

Náboženské vyučování bylo podle pamětníků i teplického rabína 

Weihse obvykle nedostatečné a nepříliš kvalitní.
131
 

Německy mluvící obce v Čechách (Obce s německou obcovací 

řečí) vznikl z iniciativy Dr. Ernsta (Arnošta) Cantora, 

prezidenta teplické židovské obce a Dr. Emila Marguliese, 

prominentního sionisty a předsedy Litoměřické obce v říjnu 

1924.
 132

  

Těžko můžeme hovořit o jednom habitu židovského života 

v zemi, která je rozkročena mezi tradiční ortodoxií na 

Slovensku a podkarpatské Rusi a sekulárním pojetím židovství 

v Praze a severozápadním pohraničí. Pokusem o obnovení 

rabínského vyučování byl vznik Školy náboženských studií 

v Praze vzniklé v roce 1936, která měla zajistit kvalitní 

učitele pro výuku náboženství (muže i ženy) a zároveň 

nahrazovala první dva roky rabínských seminářů, takže 

k absolutoriu stačily poté pouze dva roky, což snižovalo 

nutnou finanční podporu poskytovanou studentům Federací ŽNO. 

Nedostatek rabínů byl zvlášť citelný v českém svazu, kde byla 

bez rabína většina obcí, celkem 54.
133

    

Zastřešující organizace zaznamenala kromě jiného úspěch při 

snahách o instalaci hebrejského vyučování na českých 

univerzitách. Místo profesora moderní hebrejštiny obsadil Dr. 

Isidor Hirsch, karlínský rabín a jeden z autorů překladu 

Pentateuchu do češtiny. V roce 1937 probíhala jednání o tom, 

                     
131

 Podrobněji viz WEIHS, Friedrich: Aus Geschichte und Leben der teplitzer Judengemeide 1782-1932, dále 

AŽM Praha, fond Teplice, zápisy ze schůzí ŽNO 1919-1932, vzpomínky pamětníků narozených 

v Teplicích v Archivu vizuální historie. 
132

 The Jews of Czecholsovakia, ed. Avigdor Dagan, Philadelphia 1984, s.298. Později se nazýval Svaz 

židovských náboženských obcí s jednací řečí německou (Verband der Kultusgemeiden mit deutscher 

Geschäftssprache), stanovy svazu byly potvrzeny v únoru 1926. 
133

 Tamtéž, s. 314-315. 
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že v rámci filosofického ústavu na České Karlově univerzitě 

bude působit židovská akademická instituce, která bude 

vyučovat budoucí rabíny. Na realizaci myšlenky bylo ale již 

pozdě.
134
  

Nejvyšší rada sestavila také výbor na pomoc uprchlíkům 

z Německa po roce 1935, neměla však příliš možností, jak 

pomoci. V období kolem obsazení Sudet dominovala židovskému 

tisku dvě témata: jaké země přicházejí v úvahu pro emigraci a 

jak se adaptovat a připravit na nové životní podmínky v těchto 

zemích.
135

 Jedním z posledních vydaných prohlášení bylo dlouhé 

memorandum československá vládě, které žádalo o pomoc 

s rekvalifikací a emigrací těch Židů, kteří si takovou pomoc 

přejí (začátek roku 1939).
136
  

    

                     
134

 Tamtéž, s. 316. 
135

 Tamtéž, s. 324. 
136

 Tamtéž, s. 325. 
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SPRÁVA PO ROCE 1938 A JEJÍ PROMĚNY137 

Z hlediska správního byl československý systém nahrazen 

říšskoněmeckým, přičemž byly odstraněny všechny prvky 

volitelnosti. V prvním období, tj. od 1. do 21. října 1938, 

držela veškerou výkonnou moc armáda. Při armádním velitelství 

skupiny 3 zahájil druhý den po začátku okupace činnost šéf 

civilní správy (Chef der Zivilverwaltung)
138
, jehož úkolem bylo 

připravit základy pro vybudování nacistického správního 

systému. Prvním zákonem vydaným pro tuto oblast byl Hitlerův 

Výnos o správě sudetoněmeckých území z 1.10.1938. Do čela 

správy byl postaven říšský komisař pro sudetoněmecká území  

(Reichskomissar für die Sudetendeutsche Gebiete), jehož úřad 

byl zároveň nejvyšším politickým úřadem v oblasti. Komisařem 

byl jmenován Konrád Henlein. Do čela okresních úřadů byli 

jmenováni tzv. komisariátní okresní hejtmani. 18. října 1938 

změnili šéfové civilní správy název na pověřence říšského 

komisaře pro sudetoněmecká území(Beaufragte des 

Reichskomissars für die Sudetendeutsche Gebiete). Pověřenci 

pracovali v obvodech Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Opava a 

byli přímými předchůdci vládních prezidentů. 

Období vojenské správy skončilo 21. října 1938, na její 

místo nastoupila správa civilní. Tato druhá správní fáze je 

ohraničena 21.říjnem 1938 - 30.dubnem 1939. Správní členění 

tak, jak ho vytvořily československé úřady, se na úrovni 

okresu nezměnilo. I sídlo okresního úřadu zůstalo v Teplicích-

Šanově, název Bezirksbehörde se ale používal jen do 

20.listopadu 1938, toho dne byl zaveden nový název landrát 

                     
137

 Kapitola o vývoji a proměnách správy říšské župy Sudety je převzata z mé rigorózní práce. Poznání systému 

správy umožňuje porozumět souvislostem sociálně – ekonomického pohybu v židovské komunitě.  Viz 

Lenka Burgerová, Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho 

sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
138

 Šéf civilní správy, Dr. Bachman, byl předtím vládním prezidentem ve Schneidemühlu v západním 

Pomořansku, dnešním Polsku. 
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(Landrat), a to jak pro úřad, tak pro jeho představeného. 

Zároveň byla zrušena okresní zastupitelstva a výbory a jejich 

pravomoci přešly na landrát (VOBl.s.175, nařízení 

z 18.listopadu 1938). V čele teplického landrátu
139
 byl 

nejdříve vládní rada Dr.Bruy ze Stuttgartu, (který se později 

stal landrátem v Ústí nad Labem), k 28.8.1939 je uváděn jako 

landrát SS Sturmbannführer Dipl.Ing.Rudolf Wenzel, který 

v úřadě setrval až do konce války. 

14.dubna 1939 vyšel Sudetský zákon (Sudetensgaugesetz 

RGBl.I S.180), kterým byla stanovena správní organizace na té 

části pohraničí, kde byla vytvořena tzv. Sudetská župa (Gau 

Sudetenland). V čele župy stál říšský místodržitel 

(Reichsstatthalter), sídlo úřadu bylo v Liberci. Sudetská župa 

se dělila na venkovské okresy (Landkreis) a městské 

okresy(Stadtkreis).  

Správním mezičlánkem mezi úřadem landráta a říšským 

místodržitelem byl úřad vládního prezidenta.  

Mezníkem pro vznik samotného úřadu vládního prezidenta 

v odtrženém území byl výnos říšského ministerstva vnitra ze 

dne 4. listopadu, kterým byl dosavadním pověřencům říšského 

komisaře pro sudetoněmecká území přidělen nový název spolu 

s celým úřadem, s platností od 7.listopadu a to vládní 

prezident (Regierungspräsident).
140
 Vládní prezidenti byli 

jmenováni 1.4.1939, k definitivnímu zformování jejich úřadů 

došlo na základě zákona o výstavbě správy v Říšské župě 

sudetské ze 4.dubna 1939. Úřad vládního prezidenta měl 4 

oddělení, a to I.všeobecné, II.pro školské záležitosti, III. 

                     
139

 Teplický landrát se skládal z těchto obcí: Běhánky, Bořislav, Bystřany, Bystřice, Bžany, Cinvald, Cukmantl, 

Drahůňky, Dubí, Fojtovice, Horní Krupka, Hudcov, Kladruby, Košťany, Krupka, Lysec, Malý Újezd, 

Mikulov, Mlýny, Moldava, Mstišov, Nové Město, Novosedlice, Oldříš, Pastviny, Proboštov, Přítkov, 

Rtyně, Řetenice, Sobědruhy, Srbice, Suché, Teplice-Šanov, Trnovany, Věšťany, Vrchoslav, Žalany, Žim. 

140 Vládní prezidenti byli v Sudetské župě tři, ustanovení v obvodech dřívějších pověřenců (Ústí nad 

Labem, Opava, Karlovy Vary), oblast Teplice-Šanov náležela do obvodu vládního prezidenta v Ústí nad 

Labem. 
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Pro hospodářské a zemědělské záležitosti, IV.pro náhradu škod. 

Území příslušné ústeckému vládnímu prezidentovi zahrnovalo 

dvacet venkovských a dva městské okresy, bylo definované na 

základě zákona o členění sudetoněmeckých území z 25.3.1939 a 

do konce války se nezměnilo. Dne 18.listopadu se vládním 

prezidentem v Ústí nad Labem stal jeden z předáků bývalé 

NSDAP, v té době ministerský rada a SS Oberführer Hans Krebs. 

Zástupcem a v ústeckém případě ze správního hlediska 

vedoucím úřadu byl Dr. Harry Craushaar, říšský němec původem 

ze Slezska. Archiválie zásadního významu zachované v LRT a AMT 

SOkA Teplice pocházejí většinou z pera Harryho Craushaara.
141
 

Z toho můžeme usuzovat na určitou nedůvěru, které se dostávalo 

sudetským Němcům na nejvyšších místech: jejich zástupci, kteří 

často fakticky řídili úřad, byli převážně nacisté z říše. 

Vládní prezidenti byli druhou instancí politické správy, 

třetí instanci představoval úřad říšského místodržitele 

(Reichsstatthalter) v Liberci, který se vyvinul z úřadu 

říšského komisaře pro sudetoněmecká území. V jeho čele stál 

říšský místodržitel, který vykonával i funkci župního 

vedoucího NSDAP (Gauleiter).  

Územní samospráva byla prakticky zlikvidována když byl i ve 

správě obcí nastolen tzv. vůdcovský princip, v městech a 

venkovských obcích byli jmenováni starostové a v městských 

obcích vrchní starostové (Oberbürgermeister). Stálými zástupci 

starostů byli přidělenci (Beigeordnete).  

Nejvyšší instancí finanční správy se staly úřady vrchních 

finančních prezidentů (Oberfinanzpräsident) v Karlových Varech 

a Opavě. Od roku 1941 byly kompetence vrchního finančního 

prezidenta v Karlových Varech rozděleny mezi úřady 

                     

141 Jedná se např. o pokyny k ustanovování nucených správců a vyvlastňování židovského majetku. SOkA 

Teplice, AMT k.409, složka 9327, Židovský domovní majetek. 
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v Drážďanech a Norimberku
142
. Finanční úřady (Finanzämter) 

vykonávaly v první instanci správu tzv. majetkových a 

oběhových daní dle říšskoněmecké berní soustavy. 

Základní právní normou pro dané území se stává říšský 

zákoník (Reichsgesetzblatt). Po obsazení území je první právní 

normou Nařízení pro sudetoněmecké oblasti (Verordnung für die 

sudetendeutschen Gebiete), po vytvoření tzv. Říšské župy 

Sudety pak Sbírka nařízení pro Říšskou župu Sudety 

(Verordnungsblatt für den Reichsgau Sudetenland).  

Nové správní uspořádání bylo sice účelné a v říši 

vyzkoušené, dohady o kompetence jednotlivých složek správy, 

zejména v oblasti zabavování a vyvlastňování majetku, ovšem 

vyplňují nejen konec roku 1938, ale i první měsíce roku 

následujícího. Podrobněji lze způsob vedení některých 

kompetenčních sporů sledovat na příkladech „arizací“ uvedených 

dále v této práci. 

 

                     
142

 Pro Teplice-Šanov byl příslušný vrchní finanční prezident v Drážďanech. 
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ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V TEPLICÍCH 1938-1945 

Sociálně-profesní struktura židovského obyvatelstva 

Podle memoranda zformulovaného Židovskou náboženskou obcí 

v Praze v srpnu 1938 byli židé v pohraničí profesním 

zakotvením zejména průmyslníci, obchodníci, lékaři, právníci a 

úředníci, jiné profesní skupiny byly zastoupeny minimálně.
143
 

To odpovídá výsledkům výzkumu provedeného na skupině 

židovských vlastníků domů v Teplicích a Šanově, jejichž 

povolání se podařilo z pramenů zjistit (273 osob). Z hlediska 

sociálně-profesní struktury byli židé v Teplicích nadprůměrně 

často příslušníky vyšších středních vrstev (lékaři, právníci, 

lázeňští podnikatelé, majitelé nemovitostí, živnostníci) a 

také bohatších podnikatelských vrstev.
144
  

 
                     

143
 Memorandum židovské náboženské obce v Praze k pronásledování židů henleinovským hnutím v 

sudetoněmeckých oblastech, srpen 1938. Citováno podle: P. Heumos, Die Emigration  aus der 

Czechoslowakei nach Westeuropa und Nahen Osten 1938-1945. Politisch-soziale Struktur, Organisation 

und Asylbedingungen der tschechischen, jüdischen, deutschen und slowakischen Flüchtlinge während des 

Nazionalsozialismus. Darstellung und Dokumentation. München 1989, Collegium Carolinum, 63, s.278-

281. Zcela odpovídá profesní struktuře židů v Teplicích rekonstruované na příkladě majitelů místních 

nemovitostí.  
144

 Profesi vlastníků nemovitostí nalezneme například v adresáři pro Teplice a Šanov z roku 1933 (Adressbuch 

Teplitz-Schönau, 1933) a v dalších pramenech tam, kde byla podstatná pro původní účel písemnosti (např. 

v kupních smlouvách). 
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Graf: Profesně – stavovská struktura „arizovaných“ 

v Teplicích-Šanově v době začátku „arizace“.
145

 

 

Současná sociologická literatura nenabízí model rozvrstvení 

společnosti ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století. 

Schéma sociálního statusu jsem tedy zejména z důvodu 

komparovatelnosti výsledků bádání převzala z monografie 

Drahomíra Jančíka a Eduarda Kubů „Arizace“, arizátoři a 

„arizační“ úvěry beze změn tak, jak jej pro svůj výzkum autoři 

vytvořili. Sociální status a jeho změny budeme zkoumat 

v případě „arizovaných“ i „arizátorů“. 

Změna majetkových poměrů se nutně odráží ve změně sociálního 

statusu. Zatímco „arizovaní“ byli v případě emigrace 

připraveni o značnou část svého majetku a v případě, že 

emigrovat nestačili, se postupným odebráním celého majetku 

ocitli v pozici chudiny (v případě odtransportování do ghetta  

Terezín nebo „na východ“ v pozici zcela bez majetku, 

z hlediska sociálního statusu definovatelné snad jen jako 

vězeň), „arizátoři“ i nucení správci své majetkové poměry 

vylepšovali a tím se minimálně na žebříčku střední třídy, 

jejíž součástí nejčastěji byli, posouvali výše.  

                     
145

 Graf vzhledem k tomu, že se jedná pouze o vlastníky domů v katastrálních územích Teplice a Šanov a 

vzhledem k omezenému počtu obyvatel, u kterých se podařilo zjistit profesi  reprezentuje spíše hlavní 

trendy v profesním rozvrstvení židovské komunity. Více viz BURGEROVÁ, Lenka:  Vyvlastnění 

židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. 

Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
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Schéma sociálního statusu
146
 

Vyšší třída 

(Kapitalisté a vrcholová 

státní byrokracie) 

Bankéři (majitelé soukromých bankovních domů, vrcholový 

management velkých veřejnoprávních peněžních ústavů), 

průmyslníci (majitelé továren, vrcholový management 

veřejnoprávních velkopodniků), velkoobchodníci a další 

velkopodnikatelé v oblasti služeb, velkostatkáři (nejméně 50, 

ale obvykle 100 a více ha půdy), vrcholoví představitelé 

zákonodárné, výkonné a soudní moci. 

 

 

 

 

 

 

Střední třída 

Horní vrstva 

 

Nezávislí – akademicky vzdělaní ve svobodných povoláních 

(lékaři, veterináři, lékárníci, advokáti, veřejní notáři), statkáři 

(20 – 49 ha půdy), rentiéři. 

Závislí – akademicky vzdělaní v zaměstnaneckém poměru s 

vyšším institucionálně vymezeným postavením (vyšší 

byrokracie, inženýři, národohospodáři, vysokoškolští učitelé 

apod.). 

střední 

vrstva 

Nezávislí – živnostníci a malopodnikatelé (majitelé obchodů, 

hostinští, drobní malovýrobci atd.), střední rolníci (s výměrou 

půdy mezi 10-19 ha). 

Závislí – úředníci a zaměstnanci státní a veřejné správy 

(policisté, vojáci, četníci, učitelé,  poštovní úředníci, 

železničáři), dílovedoucí a dílenští mistři. 

                     
146 Tabulka převzata z: Drahomír Jančík – Eduard Kubů, „Arizace“, arizátoři a „arizační“ úvěry, Kreditantalt der 

Deutschen a její příspěvek ke zcizení drobného a středního židovského majetku v "Protektorátu Čechy a 

Morava" (1939-1945), Praha  2004, s.6. Komentář autorů k tabulce: „Tabulka je pokusem zohlednit nejen 

majetek a výši příjmů, ale také podíl na ekonomické a politické moci, jakož i s nimi spojenou společenskou 

prestiž.  Výše jsou postaveny některé společenské skupiny s vysokoškolským vzděláním vyznačující se 

vysokou společenskou prestiží, přestože z hlediska výše jejich průměrných příjmů by mohly spadat do 

kategorie nižší. Klíčovou kategorii představuje „střední třída“, dobově označovaná také jako „střední stav“.   

Rozumí se jí nikoliv politická kategorie označující nositele  „třídního boje“ proti dělnickým stranám, nýbrž 

již prolínající „starý střední stav“ a „nový střední stav“, tj. v období první Československé republiky 

zájmově a profesně šíře profilované sociální seskupení se svými specifickými cíli. Vedle drobných a 

středních zemědělců, živnostníků v oblasti výroby i služeb, zejména obchodu, příslušníků svobodných 

povolání se v meziválečném období ke střední třídě počítalo i úřednictvo a učitelstvo. […] Mezní skupiny 

představuje rolnictvo s výměrou půdy kolem 10 ha a kvalifikované dělnictvo. 

Ke kategorii „střední třída“ byla pak přiřazena směrem vzhůru kategorie „vyšší třída“, více méně jednoznačně 

sociálně vymezená a vnímaná, která by mohla být označena také jako „kapitalisté a vrcholová státní 

byrokracie“. Hranici mezi vrchní vrstvou „střední třídy“ a spodní vrstvou kapitalistickou představují 

zhruba majitelé závodů s 5-10 zaměstnanci či ročním obratem kolem 1 mil. K, v zemědělství pak majitelé 

podniků zhruba s 50 a více ha půdy vyšší bonity, kteří představují spodní mez skupiny velkostatkářů. 

Směrem dolů byla ke kategorii „střední třída“ přiřazena kategorie „nižší třída“ (chudina). Je podstatně užší 

než marxisticky definovaný pojem proletariát. Zahrnuje skupiny obyvatelstva, jež se ekonomicky i 

společenskou prestiží nacházely na samém okraji společnosti, jejichž životní standard byl nízký, hluboko 

pod společenským průměrem a jejich život se vyznačoval každodenním bojem o zajištění potravy, bojem o 

holé přežití.  Náleží sem nádeníci, sezónní dělníci, majitelé trpasličích venkovských hospodářství 

(neúživná hospodářství do 2 ha), venkovská čeleď žijící v podruží, podomní poskytovatelé služeb, 

nezaměstnaní, žebráci apod. Kromě toho jsme pracovali i s kategorií „nejasný, nevykrystalizovaný sociální 

status“. Užili jsme ji u vdov, žen v domácnosti, učedníků, studentů apod. 
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spodní 

vrstva 

Nesamostatní řemeslníci a  kvalifikovaní dělníci,  obchodní 

příručí, malorolníci (s výměrou půdy 2 – 9 ha). 

Nižší třída (Chudina) 

Nádeníci, sezónní dělníci, majitelé trpasličích venkovských 

hospodářství (neúživná hospodářství do 2 ha), venkovská 

čeleď žijící v podruží, podomní poskytovatelé služeb, neza-

městnaní, žebráci. 

 Nejasný sociální status Vdovy, ženy v domácnosti, učedníci, studenti 

 

Schéma sociálního statusu  

Tabulka převzata z: Drahomír Jančík – Eduard Kubů, „Arizace“, arizátoři a „arizační“ úvěry, 

Kreditantalt der Deutschen a její příspěvek ke zcizení drobného a středního židovského 

majetku v "Protektorátu Čechy a Morava" (1939-1945), Praha  2004, s.6. 
 

Podmínky života ve městě 

„Hitlerovská propaganda byla úspěšná a bylo to znát na 

každém kroku.(…) Sousedovic děti přestaly zdravit, spolky a 

organizace, kde byli židé léta spoluzakladateli a 

rovnoprávnými členy se snažily od nich distancovat, lidé se 

vyhýbali pozdravu, aby nemuseli odpovídat.“
147
 

Podmínky pro život židovské komunity v Teplicích se 

z hlediska pocitu bezpečí a perspektivy podnikání začaly 

komplikovat už několik měsíců před připojením pohraničí 

k Německé říši. Uprchlíci z Německa přinášeli nepříznivé 

zprávy a někteří se dočasně usazovali v Teplicích, jak o tom 

hovoří pamětnice Hana Franklová: „Otec zemřel 1.7.1937 a 

koncem sedmatřicátého roku se k nám přistěhovala uprchlická 

židovská rodina z Drážďan, to byli naši přátelé, se kterými 

jsme se seznámili v Krkonoších v Peci někdy začátkem třicátých 

let, a bydleli u nás. (…) Stalo se mi jednou, že mě honily 

henleinovský děti s klackama, já jsem upadla a mám následek 

toho, že mám vadnou chrupavku v nose, protože jak jsem běžela, 

tak jsem upadla na obličej a asi týden pak jsem byla doma, 

                     
147

 WEIHS, Friedrich: „Hitler vor den Toren der Stadt“ Erinnerungen aus meinen letzten Amtsjahren in Teplitz-

Schönau 1933-1938. Leo Baeck Institute New York, digitální kopie rukopisu, 50 stran, č. 555139 , s. 16. 
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ležela jsem a matka se rozhodla, že urychleně odjedeme z 

Teplic, protože nejen že jsme jim vadili my, ale to že u nás 

ještě navíc z Říše, z Drážďan, bydlela uprchlická rodina. Na 

jaře 38, nějak o velikonocích, jsme odjeli i s touto rodinou 

do Prahy a bydleli jsme na Smíchově. Babička tam bydlela taky 

v podnájmu a my jsme s tou rodinou bydleli v jednom bytě.
 148

  

 Mohli bychom ono „přituhování“ sledovat z pohledu 

oficiálních dokumentů a hlášení, pro dokumentaci sociálního a 

ekonomického pohybu je ale důležitější poznat spíše vnitřní 

nálady a způsob uvažování komunity a jejích reprezentativních 

proudů. Zkusme se na situaci podívat ze dvou extrémních rovin, 

z pohledu dítěte a z pohledu rabína teplické židovské obce. 

Pamětníkovi E.S. bylo v roce 1938 třináct let. 

„V naší třídě byla možná čtvrtina židovských dětí, ostatní 

byli Němci. Z počátku byly ty vztahy mezi námi docela 

normální, bez jakýchkoli problémů, ovšem potom, tak snad v 

roce ´36. - ´37. se najednou začaly vytvářet takové ty 

přehrady, že většina těch německých dětí s námi nechtěly mít 

nic společného. I tak mezi kluky, když jsme třeba hráli někde 

na hřišti fotbal atd., bylo taky cítit, že jak proti židům, 

tak proti Čechům, byl odpor.“
149

 

Na jaře 1938 už bylo i ve veřejném prostoru lázeňsko-

průmyslového města Teplice zřetelné, komu patří sympatie části 

obyvatelstva:  

„Pamatuji se, že 14. září 1938 jsem byl v Teplicích, bylo 

to tam velmi nepříjemné, ne jak se to dneska líčí. Henleinovci 

s těma "schnellfeurhosnama" a v bílých fuseklích, s červenými 

odznaky SdP, Sudetendeutsche Partei, to všechno strašně 

působilo.“
150
 

                     
148

 Interview s Hanou Franklovou, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo31009,  páska I.  
149

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětník E. S., muž, nar. l3. 4. l924 Teplice-Šanov, 25. 5. l992 nahrála 

Anna Lorencová, kazeta l22. Jeho otec měl v Teplicích obchod s textilem a bílým zbožím. 
150

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětník B. F., muž, 29. 9. l992 nahrála Anna Hyndráková, kazeta 155. 
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Teplický rabín Friedrich Weihs
151

 sepsal své vzpomínky 

nedlouho poté, co se mu podařilo emigrovat do Palestiny. Přes 

patetický tón a ostrý kontrast mezi zdůrazňováním momentálního 

zmaru a líčením minulých světlých let je z jeho svědectví 

patrný přístup a způsob uvažování a argumentace různých skupin 

příslušníků teplické židovské komunity:  

„Velká obec se viditelně hroutila. Staří i mladí odcházeli. 

Mladí často do zámoří. Náboženské vyučování už se déle 

nekonalo. Obec ztratila členy i prostředky. Uprostřed léta 

1938 (…) panovala ve městě silně nervózní atmosféra. Večer 

jsme viděli mezi keři plamenné pohledy Němců. České hlídky jen 

zesílily doporučení odjet.(…) V létě 1938 byla většina členů 

komunity připravena k odjezdu, nebo už odjela. Před obchody 

stály velké stěhovací vozy, aby odvezly zbývající zboží. Po 

šábesové modlitbě jsem řekl Karlu Freundovi, představenému 

templu, aby do Prahy do bezpečí odvezl svitky tóry až na ty 

nejnutnější, ozdoby, starobylou oponu a oltářní pokrývku. „Nic 

se nestane“, řekl. Ani moje argumenty, že obchodníci odvážejí 

své zboží a celá řada rodin svůj majetek, jejichž hodnota se 

nedá s hodnotou chrámového vybavení vůbec srovnat, neotřásly 

jeho optimismem. (…) Nesnažil jsem se s rodinou odjet, protože 

jsem chtěl tak dlouho, jak to jen bude možné, zastávat svůj 

úřad. Nejnutnější šaty a prádlo jsme měli zabaleno v 

příručních zavazadlech už celé týdny.“
152
 

Všichni členové židovské komunity odejít nechtěli, často 

ani nemohli. Někteří byli pevní ve své důvěře v Československo 

a doufali v zastání, kterého se jim snad dostane, další 

nemohli odejít, protože se starali o své staré nebo nemocné 

příbuzné, některým chyběly finanční prostředky na financování 
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života v Praze nebo případnou emigraci a bez peněz se nechtěli 

pouštět do neznáma. Místní „kapitáni průmyslu“, například 

rodiny Petchků a Weinmannovů, kteří měli podíly i v teplických 

firmách, opustili Ústí nad Labem v létě 1938. Weinmannové 

prodali značnou část svého majetku Živnostenské bance.
153

 

Chování majoritního obyvatelstva nelze popsat jako a priori 

netečné nebo dokonce odsouzeníhodné, mělo různé podoby. Kromě 

těch, kteří přestali své židovské sousedy i jen zdravit, byly 

i případy opačného přístupu. Dlouhodobě společně sdílený 

život, členství ve spolcích, radách a výborech všeho typu 

vedlo v některých případech k soucitu a k pomoci. Rabín Weihs, 

který se vrátil po obsazení pohraničí do Teplic, aby tam se 

svými věřícími oslavil Jom Kipur a zařídil odvoz své knihovny 

a dalších věcí do Prahy, našel i tehdy pomocnou ruku nejen u 

své německé křesťanské pomocnice v domácnosti, která všechny 

knihy z rabínovy rozsáhlé knihovny připravila na převoz a 

„…uprostřed světa, který nás haněl a pronásledoval, si tahle 

věrná německá služka do krve rozedřela ruce, aby mi pomohla 

zachránit to, co mi bylo milé“
154
. Převoz na nádraží nakonec 

provedla malá, a jak rabín Weihs zdůrazňuje, křesťanská 

speditérská firma, jejíž majitel byl předsedou vzdělávacího 

spolku (Bildungs-Verbandes) ve městě. „Vděčně vzpomínajíc (na 

přednášku rabína ve spolku, pozn.aut.) nechtěl přijmout žádný 

příplatek kromě svých holých nákladů, musel jsem si jen sám od 

české drážní správy obstarat vagón pro převoz věcí do 

Prahy.(…) Také v přepravní kanceláři jsem byl českým úředníkem 

přijat velmi přátelsky a moc se mi omlouval, že mi nemůže 

poskytnout než jeden nekrytý vůz, slíbil mi ale, že všechny 

věci, kde je to třeba, budou přikryty plachtami. Přenechal 

jsem tedy vše přepravní firmě, daroval naší pomocnici 
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v domácnosti zbytek věcí a uchystal jsem si jen nouzové lůžko 

na dvě noci, které jsem se chystal ještě strávit ve městě.“
155
  

Nejobtížnější byla za změněných podmínek situace uprchlíků 

z Německa a Rakouska a cizích státních příslušníků, kteří se 

zdrželi na území odstoupeného pohraničí. Zbytek Československa 

přijímal pouze československé státní občany a ani ti neměli 

jistotu, že se dostanou přes uzavřenou a silně střeženou 

hranici. Situace byla skutečně vážná, jak dokumentuje 

například zkušenost rodiny majitelky obchodu Strass na Školním 

náměstí v Teplicích. Teplický rabín Friedrich Weihs potkal 

rodinu při svém odjezdu z Teplic na nádraží:  „Muž tam seděl 

se skelným pohledem, celý vystrašený a vedle něj malá 

dceruška, která spala. Byl rakouským státním občanem. S jeho 

výjezdními dokumenty nebylo něco v pořádku. (…) Měl obrovský 

strach, že už nebude moci se svou ženou a dítětem odjet, aby 

se zachránil.“
156
  

Útěk z Teplic 

 „Už jsem myslel jen na to, abych se odtamtud dostal pryč. 

Měl jsem toho dost! (…)Bylo to rozloučení s překrásnou 

sudetskou krajinou, s milovanými horami a lesy. (…)Praha 

nebude mým domovem, pouze přestupní stanicí. Bylo mi těžko u 

srdce a měl začít nový boj o budoucnost, dá-li Bůh. Budoucnost 

byla bez cíle, bez pevné půdy pod nohama.“
157
  

 

Události v nacistickém Německu, připojení Rakouska a hrozba 

obsazení pohraničí donutila řadu židovských rodin k odchodu 
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již koncem léta a v září 1938. Do konce roku opustilo teplický 

okres na 7 000 Židů
158
, po sobě zanechali značný majetek.   

Po podepsání Mnichovské dohody nastala nejsilnější 

emigrační vlna židů ze Sudet i z Teplic. Židé, kteří zůstali, 

jsou obvykle v historiografii označování za z větší části buď 

staré a nemocné, nebo patřící ke smíšeným rodinám. Se zápisy 

v městské kronice a publikovanými studiemi je v souladu už 

zmiňované vyjádření posledního teplického předválečného rabína 

Friedricha Weihse, že ve městě zůstávali ti, kteří ho nechtěli 

opustit za žádnou cenu, staří, nemocní, pomáhající osoby a ti, 

kteří na útěk neměli dost peněz nebo odvahy. 

Někteří z těch, kteří si přáli opustit okupované pohraničí, 

zejména ti, kteří nebyli československými občany, se ocitli 

v situaci, kdy „Říše“ si přála jejich odchod, ale 

Československo, respektive jeho okleštěná podoba, je odmítalo 

vpustit na své území. V blízkosti hranic zůstávaly skupiny 

běženců (německých židů, kteří nedlouho předtím hledali 

útočiště na československém území, i místních dlouhodobě 

usedlých židovských rodin), které byly nevítané na obou 

stranách hranice. Z domova je vyháněl strach a často také 

Gestapo, „svobodné“ území Československa jim ale brány 

neotvíralo nijak ochotně. K tomu přidejme všeobecný zmatek a 

nejasnost kompetencí jednotlivých správních orgánů a nejasnost 

oficiálních podmínek pro setrvání nebo odchod.
159
  

„Zbytek Československa“ - dočasné útočiště. 

Nejčastějším cílem uprchlíků bylo československé 

vnitrozemí, které vnímali jako výhodný bod k možnému odjezdu 

do „bezpečné ciziny“ i ke sledování dalšího vývoje situace 

v Sudetech zejména v případech, že tam zanechali majetek. Ze 
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sondy provedené pro majitele domů v Teplicích, kterou bylo 

možné provést na uceleném souboru aktuálních adres ze seznamu, 

kam se zapisovala došlá majetkové přiznání na konci roku 1938 

a na počátku roku 1939 vyplývá tendence stěhovat se zejména do 

Prahy a ostatních míst v Protektorátu (dohromady 77% lidí)s 

tím, že zhruba 20% židovského obyvatelstva zůstala na přelomu 

let 1938/39 v Teplicích.  

Situace v Praze byla poměrně nepřehledná a celá řada 

uprchlíků se snažila zajistit si vydání cestovního pasu a 

dalších dokumentů, které byly podmínkou k vycestování 

z republiky. Teplický rabín Friedrich Weihs:  

„Bylo to krátce před Roš Hašana 5699/1938. V Praze se 

nacházely tisíce židů z celého německo-českého pohraničí a z 

Německa. Potkávali jsme tam celou řadu známých, které jsme 

neviděli jak je rok dlouhý. Samozřejmě také přátele a známé z 

Teplic a okolí. Mnozí zachránili své obchodní zásoby a svůj 

majetek a znovu začali obchodovat. Cítili se šťastní, že se 

rozhodli odejít a mysleli si, že zůstanou nadlouho, nebo 

navždy. Někteří se rozhodli odjet do daleké ciziny, do USA, do 

jižních zemí, do Austrálie, na Nový Zéland, do Jižní Afriky a 

jinam. A někteří si mysleli, že se zakrátko zase budou moci 

vrátit domů. (…) Palestinský úřad byl každý den obležen těmi, 

kteří chtěli odjet. Mnohým se brzy povedlo získat výjezdní 

povolení do Erecu. (…) Můj cíl byl Erec, kde žil můj syn a pro 

který jsem od mládí a po celý svůj život pracoval.“
160
 

Někteří židé volili z důvodu přítomnosti širší rodiny 

nejprve jiné místo ve „zbytku Československa“. Například 

rodina Liesl Silverstoneové nejdříve odešla do Poděbrad a poté 

do Prahy: „V Poděbradech jsme bydleli v hotelu, chodila jsem 

tam do školy, a potom jsme odjeli do Prahy, tam jsem chodila 

do školy, po okupaci už to potom nešlo, židé do škol neměli 
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přístup. Pamatuji si lidi, jak sháněli víza, dělali Umschulung 

- učili se řemesla aby měli obživu, až odjedou. Zdálo se mi, 

že lidé, kteří neměli tolik majetku, o který by se museli 

starat, prostě zabalili kufr a odjeli, takže paradoxně, 

protože jsme měli v Čechách dost majetku, rozhodli se (rodiče, 

pozn.aut.) že zůstanou a těžké časy přečkají a budou doufat, 

že to dobře dopadne.“
 161

 

 

V zemi nikoho. Hranice mezi okupovaným pohraničím a 

„zbytkem Československa“. 

Těm židovským rodinám, které utíkaly z obsazeného pohraničí 

na konci října, v listopadu a prosinci 1938, ztěžovala situaci 

již zmíněná uzavřená hranice a neochota přijímat uprchlíky. 

Obecně popisuje situaci Helena Krejčová:  

 „První vlna přestěhovalců z pohraničí dorazila po 

mobilizaci 20.5.1938. Do vnitrozemí přicházeli tehdy především 

zámožnější obyvatelé (židé) kteří se snažili zachraňovat spíše 

majetek, než životy. K proměně sociální skladby uprchlíků 

dochází ve druhé uprchlické vlně po Hitlerově projevu z 

12.9.1938. Mnozí uprchlíci reagovali na střelbu do oken, na 

ultimativní výzvy k odchodu. Tato skupina utíkala už většinou 

tajně, narychlo a v noci. Třetí, silná vlna přestěhovalců 

přicházela v říjnu. Tyto uprchlíky však československé úřady 

již často nepřijímaly. […]Tak se „zemí nikoho“ stával celý 

nový mezihraniční prostor. Lidé zde žili v provizorních 

podmínkách, odkázáni na dobročinnost, leckdy zřejmě draze 

zaplacenou, […]. Postupně dostávali povolení odstěhovat se do 

vnitrozemí k židovským rodinám. Stalo se tak po zárukách Velké 
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Británie a USA, že tyto státy vynaloží prostředky na jejich 

emigraci do zahraničí.“ 
162

 

Konkétněji si lze podmínky na hranici představit na základě 

vzpomínek pamětnice R.B.
163

, otec utekl do „zbytku 

Československa“, matka s dětmi zůstala v Sudetech:  

„Tak nás vykázali a nařídili, že během čtyřiadvaceti hodin 

musíme opustit Německo. Vzaly jsme si taxíka - peníze jsme 

měli - jeli jsme do Deštnice pro bratra a ten taxík nás odvezl 

na hranici. Němci nás pustili ven, ale Češi nás nechtěli 

pustit dovnitř. Na hranici už stál tatínek a strýček, protože 

maminka ještě stačila zatelegrafovat, ale oni nás prostě 

nepustili. Byl už listopad, hrozná zima a tak jsme zase tím 

taxíkem jeli zpátky, ale teď nás už zase Němci nepustili 

dovnitř, tak jsme zůstali v tom „Niemandslandu“. Malá usínala 

zimou na kufru, a Němci nás vzali na celnici a nechali nás tam 

přespat. Malá spala na lavici, já s maminkou a s bratrem jsme 

seděli. Ráno jsme šli do vesnice na snídani a zase jsme se 

vrátili do toho „Niemandslandu“. Tam už bylo asi třicet Židů 

ze Žatce, všichni tam leželi, Češi je nepustili. Odpoledne 

přijelo vojenské auto, všechny nás sebrali, hodili do školy v 

Kolešovicích. To bylo na hranicích, ale v Sudetech. V té škole 

jsme byli asi týden, dostávali jsme nějaké vojenské jídlo, pak 

nás zase všechny naložili do auta a zavřeli nás na gestapo v 

Karlových Varech. My tři jsme byly jediné děti. Tam maminku 

zase vyslýchali, maminka jim říkala, že tu nechceme zůstat, že 

chceme pryč. Povolili nám, abychom jeli domů do Žatce, do 

našeho bytu. Když maminka řekla, že byt je zapečetěný, tak 

řekli, že ho můžeme otevřít a abychom se hlásili na gestapu. 

Tak jsme jeli v noci z Karlových Varů do Žatce (…). Přišli 
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jsme do žateckého bytu, už jsme ani nemohli spát a ráno jsme 

jeli do Deštnice. Tam zase přišlo gestapo a zase nás vykázalo. 

Tatínek pro nás poslal z Prahy taxi, poslal papíry, to už 

muselo být po l2. prosinci. Tím taxíkem jsme jeli znovu na 

hranici a bylo to stejné. Němci nás pustili ven, tatínek tam 

stál a Češi nás nepustili dovnitř. Tatínek plakal, my jsme 

plakali a maminka řekla: "Tak co máme dělat, mám se tady s 

těmi dětmi zabít?" Češi nás nepustili, ačkoliv táta měl 

papíry, že optoval a že dědeček prochází z Tábora. Taxíkem 

jsme se zase vrátili do Deštnice. Maminka jela ráno do Žatce 

na gestapo a řekla jim, co se stalo. Tak jí gestapo poradilo, 

aby jela na propustku na týden za tatínkem do Řevničova na 

návštěvu. Dali nám propustku na osm dní a řekli nám, abychom 

nemluvili, protože jsme neuměli česky, a aby si nebrala nic s 

sebou. Tak jsme se skutečně dostali do Řevničova, otcovi staří 

rodiče zůstali v Deštnici a žateckého dědečka si vzal k sobě 

maminčin bratr v Teplicích. Ti zůstali v Sudetech, vůbec 

nevím, co se s nimi stalo.“ 

V prosinci se počet uprchlíků opět zvýšil. Uprchlíky a 

jejich zabezpečení potravinami, ubytováním a dokonce i 

zprostředkování emigrace měl na starost Ústav pro 

přestěhovalce při ministerstvu vnitra zřízený československou 

vládou 11. listopadu 1938. „Tento úřad vyhodnocoval rozsáhlé 

dotazníky, které uprchlíci vyplňovali. Podle jeho statistiky 

uprchlo z pohraničních oblastí přičleněných k Velkoněmecké 

říši do vnitrozemí 18 673 židů, […]tento vysoký počet se týká 

pouze židů židovské národnosti (sic!). Ve statistice byly 

vedeny také údaje o náboženském vyznání přistěhovalců, nikde 

ale nejsou uváděny souhrnně.“
164
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Jaký byl počet těch, kteří se v dotaznících nepřihlásili k 

židovské národnosti, ale pouze k židovské víře a jaký byl 

počet etnických židů, není zřejmé.  

Cesty a možnosti emigrace 

Židovští uprchlíci se v Praze ocitali v situaci trpěných, 

kteří „komplikují“ už tak obtížnou situaci po odstoupení 

pohraničí. Často mluvili německy a byli proto vnímáni také 

jako „Němci“, a to dokonce i částí pražského židovského 

obyvatelstva. „Židovští pronajímatelé bytu, kde jsme žili, 

slušní lidé, se snažili nemluvit s námi za žádnou cenu německy 

a jejich syn nám, „Němcům“, nevěnoval ani pohled.“
165

   

Nejcennější komoditou se stalo vystěhovalecké vízum, které 

mohl obdržet ten, kdo si zajistil práci v zahraničí (nebo komu 

známí nebo příbuzní zajistili příslib práce nebo se zaručili, 

že jej budou živit), případně dotyčný mohl prokázat, že má 

v zahraničí uložen dostatek finančních prostředků. Zásadní 

otázkou pro možnost emigrace byla platnost, nebo spíše 

existence cestovního pasu, který nebyl tak běžnou součástí 

každodenního života jako dnes, platný pas měli k dispozici 

nejčastěji obchodníci a podnikatelé, kteří obchodovali se 

zahraničím. Podmínkou pro vydání cestovního pasu na území 

zbytku Československa byl výpis z matriky narození. Tepličtí 

židé měli v tomto směru štěstí – rabínovi Friedrichu Weihsovi 

se podařilo odvézt část matrik narození do Prahy ještě před 

okupací pohraničí. „Prozíravě jsem odvezl matriky své obce, 

které jsem, jako každý rabín, měl svěřeny od státu k vedení 

zápisů, přirozeně ne všechny svazky, (…) ale jen několik 

posledních desetiletí. Krátce před odjezdem z Teplic jsem si s 

tehdy nutným cestovním pasem vyžádal od politických úřadů 
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povolení, že mohu matriky vzít s sebou do Prahy. Bylo mi k 

tomu vystaveno i písemné povolení. Přemýšlel jsem takto: před 

mým odjezdem poptávka po výpisech z matriky stále rostla. 

Všichni, kdo utekli, potřebovali průkaz totožnosti, takže se 

dalo předpokládat, že v nejbližší době bude požadavků ještě 

více, protože úřady a konzuláty budou takové dokumenty 

vyžadovat. A tak se i stalo.“
166

 Vzhledem k tomu, že ne všichni 

rabíni matriky ze svých domovských obcí odvezli, ocitali se 

někteří rabíni v Praze pod značným tlakem, aby vydávali 

falešné výpisy z matriky narození. I teplického rabína o 

takovou službu žádala řada lidí, nebyli ale úspěšní. „Dnes 

vím, že jsem jednal korektně v rámci zákona, že to ale přesto 

bylo velké bezpráví, že jsem těmto naléhavým prosbám 

nevyhověl. Kdybych byl býval věděl, jak nezbytně nutně to bylo 

třeba, vystavil bych bez váhání, i za cenu falšování, těm 

ubohým lidem papíry podle jejich přání tak, abych jim ulehčil 

odjezd. V každém případě jsem tehdy mohl mnohým pomoci.“
167
 

Landráty, které brzy zaregistrovaly, že židovské matriky 

narození z některých obcí jsou v Praze, žádaly úředními 

přípisy jejich okamžité navrácení. Weihs však příkazu 

nevyhověl. „Věděl jsem, že uposlechnutí tohoto příkazu by 

uprchlíkům z mé obce způsobilo těžkosti a ztížilo jim přístup 

k dokumentům, nebo by je učinilo nedostupnými, protože 

poštovní spojení s německým územím bylo velmi obtížné, snad i 

nemožné.“
168
 Výpis z matriky byl ale pouze první z řady 

požadavků, které bylo nutné v případě žádosti o vystěhování 

splnit. Odvezení matrik ztěžovalo registraci „neárijců“ 

říšskými úřady v odstoupeném pohraničí. Vzhledem k tomu, že 

údaje o náboženské příslušnosti bylo možné rekonstruovat 
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z jiných zdrojů (policejní přihlášky, evidence branců atp.) a 

vzhledem k existenci adresářů a seznamů členů různých spolků 

se nepřítomnost matrik narození rovnala komplikaci, 

neznemožňovala však zcela sestavit seznamy židovských obyvatel 

jednotlivých obcí.
169
 Landrát v Teplicích-Šanově žádal v srpnu 

1940 o vytvoření seznamu všech v oblasti Teplic-Šanova 

(Landkreis Teplitz-Schönau) žijících židů včetně uvedení 

adresy, věku, zaměstnání a státní příslušnosti.
170
 

Po zřízení Ústředny pro židovské vystěhovalectví 

(Zentralstelle für Jüdische Auswanderung) se židé stěhovali do 

Prahy také z toho důvodu, že odjezd za asistence Ústředny byl 

po 15. březnu 1939 až do 1. října 1941, kdy začaly deportace, 

jedinou legálních možností, jak emigrovat. Ústředna se 

deklarovala jako orgán, který organizuje vystěhovalectví, byla 

však spíše orgánem, který dohlíží na „hospodářské zužitkování“ 

emigrantů. Na začátku celého procesu v Zentralstelle stál 

člověk, který měl profesi, majetek a stálé bydliště, na jeho 

konci byl bez těchto atributů, ale měl povolení, které 

nařizovalo do dvou měsíců opustit území Československa. Práci 

Ústředny měla urychlit koncentrace židů do Prahy. Okupační 

správa bezprostředně po 15. březnu vyvinula maximální úsilí, 

aby zabránila všemi prostředky ilegálnímu jakož i legálnímu 

transferu majetku, především těch, kteří emigrovali.
171
 Zejména 

pražské Gestapo si stěžovalo na údajně povrchní přístup 

protektorátních orgánů při schvalování převodů peněz do 

zahraničí a s ohledem na tuto situaci dostaly v prosinci 1939 

banky vyrozumění, že majetek všech židů, kteří se vystěhovali 
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od počátku roku 1939 do 10.7. 1939 (doba vzniku Ústředny) se 

policejně konfiskuje.
172

 Ústředna vyměřovala dávku za 

vystěhování (Fluchtsteuer) ve výši 25% hodnoty majetku, 

formálně se jednalo o poplatek za vystavení cestovního pasu.
173
 

Situaci na úřadovně ve Střešovicích popisují pamětníci H.K a 

V.K.
174
. H.K. pracovala jako osmnáctiletá krátce v Praze 

v Palestinském úřadu, který v tu dobu řídil Jakob Edelstein. 

„Na palestinský úřad chodila hromada lidí, kteří žádali o 

víza, o různá potvrzení, aby mohli dostat affidavit do Ameriky 

nebo přísliby na emigraci. Jak jsem říkala, my jsme sice 

patřili ke střední vrstvě, ale moc peněz jsme neměli, takže 

jsem mohla emigrovat jenom já. Moji rodiče byli schopni za mě 

zaplatit 6.500 panu Mandlerovi, který byl vedoucí tzv. 

cestovní kanceláře, která nás měla dovézt do Šanghaje. (…) 

Moji rodiče tady zůstali i s babičkou a víckrát jsem je 

neviděla. Odjížděla jsem 28. října 1939. Ten transport byl 

vypravený z Prahy a bylo nás asi osm set lidí. (…)„Než jsme se 

mohli pustit do této emigrace, tak jsme museli mít příslušná 

povolení gestapa. Gestapo okupovalo vilu ve Střešovicích, kde 

sídlila tzv. Auswanderunstelle a museli jsme projít celou tou 

ponižující procedurou, kdy jsme byli donuceni zanechat tady 

veškerý svůj majetek a museli jsme předložit dlouhatánskou 

listinu toho, co si bereme sebou. My jsme směli vzít s sebou 

dvacet kilo. (…) Ještě k těm Střešovicům. Za prvé jsme tam 

stáli hodiny a hodiny ve frontě. Za druhé: v té vile byly 

obrovské místnosti, byl tam stůl vedle stolu a my jsme 

skutečně museli projít celou tou parádou od jednoho stolu pro 

nějaké razítko k druhému stolu zase razítko a u každého stolu 

jsme byli nějakým způsobem vyslýcháni. Proč, kam, za co, kdy, 
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jak atd., všechny tyto otázky byly do nekonečna opakovány.  

Konečným výsledkem bylo lejstro, povolující nám účast na tomto 

transportu.“ 

Na zoufalé situaci židů, kteří se chtěli vystěhovat za 

každou cenu, profitovaly takzvané cestovní kanceláře, které se 

zabývaly zprostředkováním odjezdu (např. Mitteleuropäische 

Reisenbüro). Jejich klienty byli i H.K. a V.K. Transport 

organizovaný „panem Mandlerem“, jehož účastníci cestovali na 

hromadné vízum, byl zastaven v Bratislavě a jeho účastníci 

internováni. Po několikaměsíční anabázi se však H.K i V.K. 

dostali do Palestiny, kde vstoupili do armádních jednotek. 

Mezi Mnichovem a březnovou okupací se z území „zbytku 

Československa“ vystěhovalo více než 14000 lidí, kteří se 

hlásili k židovskému náboženství (tzv. Glaubensjuden). Počet 

vystěhovalců, kteří sice nebyli členy Židovských náboženských 

obcí, ale podléhali nomenklatuře Norimberských zákonů (tzv. 

Geltungsjuden), neznáme.
175

 Od 15. března 1939 do ledna 1940 

odešlo podle tajemníka pražské ŽNO Františka Weidmanna 

z Protektorátu 25 tisíc židů.
176

 Část z takto uváděného počtu 

ovšem odešla ilegálně, nejsme též schopni definovat, jak 

velkou skupinu z tohoto počtu tvoří českoslovenští židé a jak 

velký je podíl utečenců z Německa a Rakouska. 

Značná část teplických židů byla nucena zůstat kvůli 

ztěžujícím se podmínkám legálního i nelegálního opuštění území 

Československa a později Protektorátu Čechy a Morava v Praze, 

případně jinde na území obsazeném Německem. Sdíleli tak osud 

židů z Protektorátu, byli zařazováni do transportů do Terezína 

i „na východ“. Ve chvíli, kdy začalo být zřejmé, že emigrace 
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celých rodin je takřka nemožná, se rodiče snažili dostat do 

emigrace alespoň své děti. Děti a mladí lidé, kteří několika 

dostupnými způsoby opustili obsazená území, tvoří skupinu se 

specifickým válečným osudem a specifickou zkušeností. 

Podívejme se podrobněji na několik možností takové emigrace.  

Palestina 

Do Palestiny se chtěli vystěhovat především sionisticky 

zaměřené rodiny a mladí lidé. Například pamětník E.S. byl 

rozhodnut odjet s „jugendalijá“
177
 do Palestiny a nakonec 

přesvědčil rodinu, aby si žádost podali všichni. Na podzim 

roku 1938 odjela celá rodina do Chustu, důvodem byl „pocit 

větší bezpečnosti“. Když dostali potvrzení, že dostanou 

certifikát pro vystěhování, vrátili se na jaře 1939 do Prahy. 

Po příjezdu do Prahy si pamětníkův otec podal žádost o vydání 

cestovního pasu: „… a teď mu začal problém, protože skutečně 

rodiče za naší nepřítomnosti hledala tady policie, zřejmě s 

úmyslem je vystěhovat. Rodiče se tady policejně neodhlásili, 

tak je hledali na jejich adrese, nemohli je najít a prohlásili 

otce na nezvěstného. (…)Otec musel dokazovat, že je on a 

podobně. To se vyřídilo, dostali jsme všichni pasy a měli jsme 

se odstěhovat a vyjet l4. března ´39. Měli jsme jet do 

Rumunska a z Konstanci 23. března vyplout do Haify.“
 178

  

V předvečer vpádu nacistického Německa do „zbytku 

Československa“ byla rodina na Masarykově nádraží připravena 

k odjezdu. “Tam maminka přišla s tím, že bychom náš odjezd 

měli odložit o několik dní, abychom tu ještě mohli tuto dobu 

strávit s její maminkou a s jejími sourozenci. (…) Tak jsme se 

ještě večer vrátili z nádraží domů a příští ráno tady byli 
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Němci. Pochopitelně s tím potom byly problémy. Přes Čedok jsme 

museli žádat o výjezdní povolení, které muselo dát gestapo, 

někde ve Střešovicích, podrobnosti o tom nevím. Každý den tam 

rodiče chodili, do Čedoku, a nikdy tam nic nebylo. Až prvního 

dubna dopoledne tam byla výjezdní povolení pro otce, pro 

sestru a pro mne, pro matku ne. Teď začaly dohady, jestli máme 

jet, nebo nemáme jet, samozřejmě s námi se rodiče neradili, 

ale mezi sebou a s příbuznými, kteří ještě tady zbyli a 

rozhodli se, že tedy pojedem i bez matky, protože hlavně byl 

vlastně ohrožen otec. Ale pak to dopadlo tak, že odpoledne 

přišel telefonát ke strýci a z Čedoku oznámili, že dostali 

povolení ještě taky pro matku. Takže jsme prvního dubna 

odcestovali, ovšem to už nebylo do Rumunska, ale do Itálie, do 

Terstu. A tak jsme se tedy vystěhovali.
179
 

Dánsko – Terezín – Švédsko 

Méně známou možností byla varianta emigrace do Palestiny 

před Dánsko. Pamětník J.F. absolvoval na jaře a v létě 1939, 

tedy už po vzniku Protektorátu Čechy a Morava, školení u 

sionistické organizace, která měla připravit mladé lidi pro 

práci v kibucech v Palestině. 24. listopadu 1939 odjel do 

Dánska ve zhruba čtyřicetičlenné skupině mladých. „Odjížděli 

jsme z Masarykova nádraží a pamatuju si zvlášť na otce, jak se 

na mě díval, byl to takový pohled, jako by tušil, že už mě 

neuvidí. (…)V Dánsku se o nás starala Mírová liga žen. Byly to 

dámy kolem čtyřiceti padesáti let a činily to takovým 

charitativním způsobem. (…)Přišli jsme do selských rodin a my, 

co jsme spolu přijeli, jsme byli v jedné oblasti, my jsme se 

stýkali. Byl tam jeden člověk, byl to učitel a tam jsme se 

scházeli a učili jsme se hebrejsky a anglicky a ještě jiné 
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věci. Já jsem byl přidělen do rodiny pana Pedersena, bylo to v 

severozápadním Jutsku, ten okres, nebo kraj se jmenuje 

Thün.“
180
  

V létě roku 1940, po obsazení Dánska Německem, byla skupina 

odvezena na ostrov Flynn. V té době se také skupina starších 

od ročníku 1923 dostala přes Švédsko, Finsko a Sovětský svaz 

do Palestiny. Někteří se přihlásili do československé brigády 

v Palestině pod velením generála Klapálka
181
, další se stali 

příslušníky židovské brigády, která se účastnila bojů v 

Itálii. Pamětník udává, že do roku 1941 (do nástupu jeho 

rodiny do transportu do Lodže
182

) bylo možné udržovat písemný 

styk s Prahou a že pravidelně poslouchal londýnské vysílání 

v češtině, němčině a dánštině. V srpnu 1943 se situace začala 

vyostřovat, 8. srpna 1943 vypukla v Dánsku generální stávka, 

byla rozpuštěna dánská vláda. Když 1. října začala akce 

zatýkání židů, byl pan F. mezi těmi, kterým se nepodařilo 

uprchnout.
183
 „Přišlo asi pět nebo šest mužů 

Sicherheitsdienstu, jeden z nich měl modré kalhoty a to byl 

Dán, který je doprovázel, kolaborant. Venku už čekal náklaďák, 

ale nemohu říct, že by se chovali nějak špatně, když nás tam 

vezli, už možná taky tušili, že se chýlí konec. Jezdili jsme 
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kolem dokola po těch statcích a sbírali ty děti. (…) My jsme 

měli vystěhovalecké pasy s označením "Rückkehr unerwünscht", 

návrat nežádoucí a ty nám byly zabaveny, nevím, kam se ty pasy 

dostaly. (…) Odvezli nás do zemědělské školy v Odensee, do 

nějaké tělocvičny. Tam nás soustředili a potom nás odvezli do 

Koldingustu, to bylo v Jutsku, byl to takový zámek a tam 

soustředili všechny Židy, kteří tam v těch končinách byli. (…) 

Druhý den, z 2. na 3. října, nás naložili do dobytčáků, 

čtyřicet lidí s jedním kbelíkem na určité potřeby a jeli jsme 

směrem dolů. (…)Vodu jsme pili z holinek, to jsme si vždycky 

někde byli načepovat. Bylo nám devatenáct, tak to šlo, pro ty 

starší to bylo horší, ale v devatenácti letech má člověk k těm 

věcem jiný postoj. Přijeli jsme do Terezína 5. října 1943. Na 

uvítání jsme dostali čtvrtku chleba, chtěli jsme ji tam 

nechat, ale oni nám řekli: "Jen si to nechte, budete to 

potřebovat." Byli jsme ubytováni nejdřív v Hanoveru
184
 na půdě, 

tam byla strašná spousta štěnic a blech, potom jsem bydlel v 

Drážďanech a pak někde v jedné ulici Q, bylo to blízko 

komandatury, kolmo na ulici, kde byli esesáci, mám takový 

dojem, že to byly Sudety.“
185
  

Protože byl pan F. transportován do Terezína z Dánska, měl 

zvláštní status, který zahrnoval privilegium nezařazování do 

transportů „na východ“. 15. dubna 1945 odjel se skupinou 

dánských vězňů transportem švédského Červeného kříže přes 

Teplice, Drážďany a Berlín zpět do Dánska a dále do Švédska. 

„V Dánsku nás čekalo fantastické uvítání. V době, kdy tam 

ještě byli Němci, vítali Dánové své vězně se vztyčenými 

vlajkami. Ubytovali nás přechodně v tělocvičně v Odensee. 

                     
184

 Hanover, Sudety atp. jsou zde názvy objektů v Terezíně, kde byly ubytovány určité skupiny internovaných, 

nejedná se o zeměpisné názvy. 
185

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětník  J. F., muž nar. 14. 9. 1924 v Teplicích, 14. 2. 1993 nahrála Anna 

Lorencová, kazeta 168. 
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(…)Po cestě jsme měli německý doprovod a bylo pro nás 

zadostiučiněním, když tam vstoupil německý Obersturmführer a 

pravil: "Die Sterne abtrennen!
186
" Němci nás doprovodili až do 

Kodaně, pak jsme jeli do Malmö a tam nás převzali Švédové.“
 187

 

Ve švédském internačním táboře byli židé z Terezína až do 

konce války.  

Wintonovy vlaky a teplická skupina 

Poměrně známou se v poslední době stala akce Nicolase 

Wintona na záchranu ohrožených židovských dětí z Prahy. 

Rozhodnutí rodičů poslat děti do maximálního věku šestnáct let 

věku dětským transportem přes německá území do Anglie 

k pěstounským rodinám, o kterých měli jen základní informace 

jako bylo jméno a adresa, bylo jistě obtížné. „Bylo mi deset, 

jedenáct. Předtím, než jsem odjela do Anglie, otec mi 

označoval zavazadlo a říkal mi, že je brzy uvidím, že 

přijedou. Často přemýšlím, jak těžké pro ně muselo být poslat 

mě pryč. (…)Bratr byl moc starý na to, aby mohl odjet také.“
188
  

Nikoho v té chvíli nenapadlo, že děti se se svými rodiči 

často už neshledají. „Nebylo to lehké rozhodnutí, přestože 

tehdy nikoho nenapadlo, že se situace vyvine tak tragicky a 

hrůzně, jak my to dnes víme. Můžeme se dnes jen domýšlet, jak 

naši rodiče a rodiče ostatních dětí uvažovali. Především 

věděli o perzekucích Židů v Německu, které se daly 

předpokládat i v Protektorátu, někteří možná už předvídali 

válku s Německem. Když zvážili všechna pro a proti, tak u 

                     
186

 „Hvězdy dolů!“ 
187

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětník  J. F., muž nar. 14. 9. 1924 v Teplicích, 14. 2. 1993 nahrála Anna 

Lorencová, kazeta 168. 
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většiny z nich převážil důvod hlavní, že jejich děti budou v 

Anglii v bezpečí.“
189
  

Z Teplic odjela skupina dětí, jejichž rodiče se vzájemně 

znali (Auerbachovi, Placzkovi, Strasserovi a Fischmannovi)
190
. 

Rodiny se seznámily v Palestině, kde byly od roku 1923 a kde 

se narodily i některé děti. Rodiče Asafa Auerbacha (měl ještě 

bratra Rubena) byli zakládajícími členy kibucu Chefciba v Bet 

Alfa pod horou Gilboa. Právě v kibucu se seznámili s Hansem a 

Hannou Strasserovými (syn Gad) a Placzkovými Vítězslav  (děti 

David, Josef
191

). Všechny zmíněné děti se za války sešly 

v Anglii a všechny tři rodiny měly podobné osudy. Hana 

Franklová, která bude také do skupiny patřit, žila v Praze 

pouze s maminkou:   „Po okupaci matka měla zájem zachránit 

aspoň mě, protože v tom květnu a červnu a červenci a ještě v 

srpnu odsud odcházely dětské transporty do Anglie.(…) A já 

jsem se do toho transportu dostala. Takže 18. července 1939 

jsem jedním z těch dětských transportů odjela do Anglie, 

přijeli jsme tam 20. července 1939. (…) My jsme měli zajištěno 

v nějakém městečku ve střední Anglii, že tam budeme bydlet. 

Nás jela skupina přátel z Prahy, osm dětí, ty rodiče se 

vzájemně znali, buď v návaznosti na Teplice, nebo na rodiště 

mé matky, na Jablonec, takže to byla taková propojená skupina 

známých.“
192
 

Akce na záchranu židovských dětí organizovaná Nicolasem 

Wintonem měla následující podmínky: náhradní rodiče v Anglii 

si děti vybírali podle základních informací a fotografií. 

                     
189

 Biografický rozhovor s Asafem Auerbachem, 27 stran, tištěný rukopis, s.15. Varianta biografického 

rozhovoru v angličtině je v elektronické podobě k dispozici na www.centropa.org včetně fotodokumentace, 

zapsala Lenka Kopřivová, říjen 2005-únor 2006.  
190

 Děti ze zmíněných rodin v rozhovorech natočených pro Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation 

zmiňují, že život v Palestině byl pro rodiče nesmírně náročný a proto se v roce 1930 vrátili do Teplic.  
191

 Josef Placzek, zvaný Jossl, narozený v Palestině v kibucu Bet Alpha v roce 1929, v Izraeli po válce známý 

jako Joe Alon, se stal jedním ze čtyř zakladatelů izraelských vzdušných sil. Zemřel při atentátu jako 

vojenský přidělenec Izraele ve Washingtonu v roce 1973.  
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 Interview s Hanou Franklovou, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 31009, páska I.  

http://www.centropa.org/


 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

119 

 

Zavazovali se, že se o dítě postarají až do osmnácti let věku 

a museli složit kauci 50 liber využitelnou pro případ, že 

v rodině děti nebudou moci zůstat a bude třeba je vrátit do 

země původu.  

Pro zmíněnou skupinu rodičů, které se budeme nyní věnovat 

podrobněji, neplatí tak zcela, že posílají své děti do cizího 

prostředí. Do Anglie totiž ještě před 15. březnem 1939 legálně 

emigruje Hans Strasser, jeho žena Hanna a syn Gad. Hans 

Strasser, který pracoval v Teplicích jako ředitel porcelánky, 

měl díky svým kontaktům zajištěné pracovní uplatnění v Anglii 

ve městě Stoke on Trent, což mu umožňovalo získat vízum. Asaf 

Auerbach k tomu říká: „Paní Strasserová si usmyslela, že 

zachrání děti svých přátel. Považuji to za naprosto výjimečné, 

protože normální čerstvý emigrant se nestará o nic jiného než 

o sebe.(…) Ne tak paní Strasserová, ta začala po příjezdu do 

Anglie realizovat svůj plán. Domluvila si s několika občany 

Stoke on Trent vytvoření Komitétu pro české dětské emigranty a 

začali sbírat peníze. Město Stoke on Trent provozovalo 

sirotčinec velmi moderního typu. Nebyla to obrovská budova pro 

sto dětí, ale něco na způsob dnešních sos vesniček. Ten jejich 

sirotčinec se sestával z deseti dvojdomků, když v každém tom 

domku žilo zhruba 12 dětí obou pohlaví ve věku od 5 do 15 let. 

O ty se starala takzvaná máma a děti ji také mámo oslovovaly.  

Jeden z domků město poskytlo pro české dětské uprchlíky a 

Hanna Strasserová předala Wintonovi garanci ve formě 

starostova dopisu za nás osm. Hanna napsala rodičům o komitétu 

a Wintonově akci a nabádala je, aby nás přihlásili.“
193
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Děti se dozvěděly, že pojedou do Anglie za paní Hannou 

Strasserovou. Ve skupině byla ještě Ruth Strasserová (Hrbková) 

a její bratr, jejichž rodina plánovala odjet do Anglie celá:  

„Po patnáctém březnu jsme měli všechno spakované, všechno v 

bednách, ale neuvažovali o tom jet do Palestiny, ale jet do 

Anglie, poněvadž tam byli jedni známí v Teplicích, který on 

byl fachmanem v porcelánce, a právě to místo, kam jsme potom 

jako děti přišly, Stok-on-Trent on tam právě působil. (…) 

Takže oni byli orientovaní spíš na Anglii, ale k tomu byla 

zapotřebí pozvánka. Vzhledem k tomu, že Anglie měla 

nezaměstnanost a bránila se přílivu emigrantů, pamatuji se na 

to, že koncem dubna všechno bylo připraveno, doufali jsme, že 

dostaneme to pozvání a to pozvání bohužel nedošlo.“
 194

 

Ze skupiny „teplických dětí“ chlapci po dosažení věku 

sedmnácti let odcházeli dobrovolně do armády.„David měl drsnou 

vojnu, protože (…) ho v armádě posadili do tanku, dokonce 

vyprošťovacího, takže musel zajíždět do frontové linie a tahat 

zapadlé tanky ven. Ruben měl skříňový náklaďák, s dílnou vzadu 

(…) do frontové linie se nikdy nedostal, takže právem dostal 

tu medaili Za zásluhy mimo boj.“
195
 Mladší chlapci a dívky 

studovaly na školách ve Stoke on Trent nebo na československém 

gymnáziu. Nejmenším dítětem z teplické skupiny byla dcera 

manželů Daschových z Teplic. Její matka Ella Daschová se o 

děti starala po dobu, kdy její muž, lékař, dokončoval 

nostrifikační zkoušky, aby mohl v Anglii pracovat. Také 

Daschovi vděčí za záchranu Hanně Strasserové, která jim 

vychovatelskými místy v domě pro skupinu teplických dětí 

                     
194

 Ruth Hrbková, páska I., segment 30.. Ruth a její bratr opustili Prahu v  červenci 1939. Do Anglie odjela 18. 

července 1939 také Hana Franklová, obě dívky strávily válku v Stoke-on-Trent společně s dalšími shora 

zmíněnými dětmi. 
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zajistila právě příslib práce nutný pro vydání 

vystěhovaleckého víza. 

Poslední zprávy o rodičích měly děti z teplické skupiny 

z listopadu roku 1942
196

 před transportem svých rodičů do 

Terezína. V Terezíně vedl Vítězslav Placzek kartotéku, v 

administrativě pracoval na jeho přímluvu i Oskar Auerbach. 

Podle svědectví Miroslava Kárného zprostředkovaného Asafem 

Auerbachem tvořili Kárný, Placzek a Auerbach v Terezíně jednu 

z buněk podzemního komunistického hnutí. 28.října 1944 byli 

Vítězslav Placzek a Oskar Auerbach s manželkami zařazeni do 

posledního transportu „na východ“.
197

 Všichni zemřeli.  

Tepličtí židé v armádě 

Pokud jde o aktivitu teplických židů ve východních a 

západních armádách, bojovali na obou frontách, předváleční 

členové obce a jejich potomci častěji v západní armádě.
198

 

Svědectvím o úsilí emigrantů co nejdříve se aktivně účastnit 

válečných operací je snaha chlapců, kteří sotva dosáhli 17 let 

zapojit se do armádních jednotek, jak o tom hovoří teplická 

rodačka paní Ruth Hrbková
199
, která odjela společně s bratrem 

v rámci dětských transportů organizovaných Nicholasem Wintonem 

do Anglie: „Kluci, kteří byli s námi, poměrně velice brzy, v 

sedmnácti letech, přešli do československé jednotky, do 

(britské, pozn.aut.)armády. Můj bratr taky, jakmile mu bylo 17 

let.“
200
 Vstupy do armády nebyly formální a znamenaly reálnou 

účast na osvobozovacích bojích: „Bratr byl od 
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 Tamtéž, s.23. Dopis poslaný na formuláři německého červeného kříže odeslaný z Prahy 14. října 1942 

s přáním k narozeninám pro Rubena Auerbacha. Jako bydliště uvedena Praha 13, Bulharská ulice 17.  
197

 Posledními dvěma transporty byli „ke konečnému řešení“ posláni pracovníci  terezínské samosprávy, včetně 

většiny členů Rady starších. Do Osvětimi II-Birkenau odjelo od 28. září do 28. října 1944  18400 lidí, 

přežilo 1574 osob. 
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 Archiv ŽNO Teplice, list účastníků bojů, kartotéka účastníků bojů na obou frontách.  
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 Interview s Ruth Hrbkovou, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 30485,  páska I. 
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čtyřiačtyřicátého do začátku šestačtyřicátého roku v české 

jednotce a v pětačtyřicátém roce už v březnu byli na 

československé půdě, v Domažlicích.“
201
  

Také ženy, pokud jim bylo více než sedmnáct let, se snažily 

najít své místo v protihitlerovských armádách.  

„Chtěla jsem se mermomocí přihlásit na vojnu, ale na vojnu 

brali až v osmnácti a mě bylo teprve sedmnáct pryč. Jakmile mi 

bylo sedmnáct a půl, to už se člověk mohl přihlásit, 

přihlásila jsem se jako dobrovolník k letectvu. Musela jsem 

jít k britskému letectvu, protože Československo nemělo v 

Británii ženské jednotky. (…) Když jsem narukovala, mohla jsem 

si vybrat, co chci dělat, ale tehdy byla zrovna jediná volná 

možnost, a sice jako elektrikář.“
 202

   

R.T.
203

 se díky dokonalé znalosti německého jazyka bez 

přízvuku dostala do tajné jednotky Y-Service, která se 

zabývala odposloucháváním pokynů pro německou Luftwafe a 

naváděním britských stíhačů na pozice udávané německými 

pozemními vysílačkami. „V první řadě jsme se musely naučit 

německé kódy, protože se všechno vysílalo v kódech, které jiné 

složky v letectvu dekódovaly. Nebylo to těžké, těch slov bylo, 

co já vím, 200 - 300, to byl velmi omezený slovník. (…)Když 

nám někdo udal pozici, kde se nějaký německý pilot nachází - 

to jsme podle kurzu věděly - tak jsme vykřikly, že nepřátelské 

jednotky se v tuto chvíli nacházejí tam a tam. A angličtí 

piloti dali pokyn anglickým stíhačkám a ty vzlétly. To byla v 

prvních letech na vojně moje hlavní práce. (…)Naše jednotka se 

skládala z 8O % děvčat z Československa a ještě tam bylo 

několik holek z Dánska a Norska, dokonce i z Rakouska, což 

bylo divné, protože Rakousko bylo nepřátelskou zemí. Asi to 

                     
201

 Tamtéž, segment 57. 
202

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, pamětnice R. T., žena, nar. 8. 9. l925 v Przemyslu, Polsko. Nahrála Anna 

Lorencová, kazeta 016. 
203

 Rodina pocházela z Teplic, před válkou bydlela v Teplicích. 
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byly židovské holky. (…) Pak najednou přišli s tím, že hledají 

pár děvčat, která mluví německy bez přízvuku, bez českého, bez 

anglického, bez jakéhokoliv přízvuku. To jsem taky prošla (…) 

byly jsme přiděleny do místnosti, kde seděl navigátor a 

radarista. A oni sami, když byl nějaký nálet nebo když vzlétla 

letadla německé Luftwaffe, tak si je našli na svém radaru - 

bylo tam samozřejmě taky rádio - a ten radiotelegrafista 

nějakým záhadným technickým způsobem přerušil spojení toho 

letadla s německou základnou a místo toho je napojil na mě 

nebo na někoho z nás. Vypracovali mi přesný kurz, dali mi 

přesné pokyny, co mám říkat, samozřejmě v jejich kódu a já 

jsem je teď naváděla - fünfzehn, fünfundzwanzig, tak, jak mi 

to navigátor dával, (…) a německá letadla létala tam, kam jsem 

jim řekla. (…)Pak přišla druhá fronta - to bylo 6. června 

l944. Spojenci postupovali dál a dál do vnitrozemí. (…) 

Nejdřív přemýšleli, co s námi, a ptali se nás, jestli bychom 

stejnou práci nechtěly dělat dobrovolně v letadle. Letět s 

nimi při náletu a dělat totéž v letadle. Když je člověku 

osmnáct, udělá všechno možné a já jsem řekla ano a několikrát 

jsem s nimi letěla a dělala to samé, co na zemi.“  

R.T. působila také jako překladatelka a tlumočnice na území 

Belgie a v dubnu 1945 byla jako překladatelka armádou vyslána 

do osvobozeného koncentračního tábora Bergen-Belsen, kde se 

podílela na soupisu československých vězňů a přeživších. 

„ … mě poslali do takového dřevěného baráčku, kde seděl 

jakýsi člověk, původem z Československa, který dělal soupis 

československých heftlingů. (…) Já jsem tam stála a hlásila 

jsem se: Ruth Ornsteinová, atd. Kousek dál stála nějaká dívka, 

která vypadala relativně dobře, nebyla tak hrozně zbídačená 

jako ti ostatní. Dívala se na mě - já jsem s tím pánem mluvila 

česky - přišla ke mně a řekla: "Vy se jmenujete Ruth?" "Ano." 

"Jak se jmenuje váš otec?" "Ten se jmenuje Willy." "A vaše 

matka?" "Anna." "A říkalo se jí Anka, je to tak"? "Bydleli 
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jste v Přemyslovské?" "Ano". A pokračovala: "Já se jmenuju 

Marietka Druckerová, jsem z Brna a vaše matka je tady." "To je 

blbost, to je vyloučená věc, to není možné, moje matka ... ta 

už nemůže být naživu, to není možné." Matka R.T. se se svou 

dcerou, důstojnicí britské armády, setkala v Bergen-Belsenu. 

Po skončení války se R.T. vdala, porodila dceru a v roce l949 

nastoupila do anglické sekce vysílání československého 

rozhlasu, kde pracovala až do května 1952, kdy musela tuto 

práci opustit. „To bylo normální v té době, (…) A ještě mi 

přitom vykládali, že mě vlastně chrání, protože jsem byla za 

války na západě, že jsem proto vhodný objekt pro západní 

rozvědky.“
204
 R.T. emigrovala v roce 1968 do Velké Británie.  

Odjezd do Velké Británie byl osudem svým způsobem 

atypickým, protože vyhrazeným jen malé části teplických židů, 

zejména dětí. Vraťme se proto k osudům typickým pro většinu 

komunity, tedy životu v Teplicích, potažmo v Protektorátu 

Čechy a Morava. 

Počet příslušníků židovské komunity, kteří zůstali v 

Teplicích 

Přesný počet židů v obsazených oblastech v roce 1938 můžeme 

zjistit jen velmi obtížně. Poslední sčítání lidu předválečného 

Československa je z roku 1930 a prováděl ho Československý 

státní statistický úřad v Praze. Statistika udává v 

odstoupených oblastech 27 073 osob židovského vyznání.  

Etnickou příslušnost sčítací dotazník nezaznamenával. Podle 

definice norimberských zákonů spadalo ovšem do kategorie 

„židé“ daleko více lidí, než shora zmíněných 27 073 osob 

uvádějících židovské náboženství. Část etnických židů byla 

jiného (katolického, evangelického) vyznání nebo bez vyznání. 

                     
204

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, pamětnice R. T., žena, nar. 8. 9. l925 v Przemyslu, Polsko. Nahrála Anna 

Lorencová, kazeta 016. 
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V pohraničí byl také neznámý počet židovských uprchlíků z 

Německa a Rakouska. Tito uprchlíci se také stěhovali dále do 

Prahy s vidinou, že se jim podaří získat vystěhovalecká víza.  

Město Teplice-Šanov a Trnovany 

V roce 1930 žilo v Teplicích-Šanově podle sčítání lidu 3213 

náboženských židů, což při počtu obyvatel města 30799 

představovalo 10,4%,národních Židů bylo 984, což je 3,2% 

obyvatel města. V Trnovanech bylo při 16551 obyvatelích 731 

náboženských židů (4,4% obyvatel) a 343 národních Židů (2,1% 

obyvatel).
205
 Po odstoupení pohraničí a obsazení Teplic 

wehrmachtem udává městská kronika, že z okresu Teplice-Šanov 

odešlo 7000 židů.
206

 

Sčítání lidu ze 17.5.1939 provedeném Říšským statistickým 

úřadem udává k tomuto datu v „Říšské župě Sudety“ 2341 židů, 

2186 „míšenců 1.stupně“, 1301 „míšenců 2.stupně“.  Ve vládním 

okrese Ústí nad Labem bylo sčítáním zjištěno 1419 židů, 1260 

„míšenců 1.stupně“ a 745 „míšenců 2.stupně“. V Teplicích uvádí 

říšská statistika údaj jednak pro Teplice-Šanov a Trnovany 

zvlášť i součet (Teplice), který vzhledem k další struktuře a 

zaměření práce je relevantním údajem. Vzhledem k aplikaci 

rasových zákonů vymazuje říšská statistika pro Teplice tři 

skupiny „rasových“ židů, a to „plné“ židy (465 osob) a 

„míšence“ 1. (242 osob)a 2. (129 osob)stupně.
207

  Podle tohoto 

sčítání obyvatelstva byly Teplice městem s nejvyšším počtem 

židů v sudetské župě. Miroslava Kocourková uvádí ve svém 

článku přesné počty židů v Teplicích v únoru 1940 (705) a 

v září 1940 (197), neuvádí však pramen. Domnívám se, že se 

jedná o počty zmíněné ve stati teplického landráta 

                     
205

 Počty náboženských a národních židů uvedeny podle Československá statistika, svazek 98, s. 70-78. 
206

 SokA Teplice, AMT, inv.č.462, Kronika, s.575. 
207

 Statistik des Deutschen Reichs, svazek 552. Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich, s. 

4/25-38. 
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„Gegenwartsfragen der Verwaltung im Landkreis Teplitz-Schönau“ 

208
. Landrát Rudolf Wenzel tam uvádí, že „ještě dnes bydlí 

v okrese 821 židů a míšenců, z toho 705 v obcích Teplice-Šanov 

a Trnovany.“
209

  

Jmenný seznam židovských obyvatel, kteří zůstali ve městě, 

nejen pro Teplice-Šanov a Trnovany, ale pro širší území říšské 

župy Sudety včetně adres a dalších údajů se mi podařilo najít 

v archivu teplické židovské obce. Jedná se o nedatovaný seznam 

z roku 1939 a datovaný seznam z února 1940, počty uváděné 

landrátem zhruba odpovídají počtům židovských obyvatel obou 

sídel uvedených v seznamech
210
.  

V létě roku 1940 už byl počet židovských obyvatel Teplic ve 

vztahu k počtu obyvatel před rokem 1938 zanedbatelný: situační 

zpráva starosty Franze Czermaka ze dne 10.9.1940 zmiňuje 197 

židů a 48 položidů ve městě.
211
 Přesto je město nadále 

označováno jako „nejžidovštější“ v celé sudetské župě.  

Židé, kteří zůstali na území odstoupeného pohraničí ještě 

v létě 1940, mají být dle svědectví pamětníků zejména staří 

lidé, nemocní a příslušníci jejich rodin, kteří se o ně 

starali.
212

 

Koncentrace - židovské domy 

   Po vydání zákona „O nájemních vztazích s Židy“ z dubna 

1939
213
 najdeme v Teplicích stále častější známky jeho 

uplatňování.
214

 Podle této právní úpravy bylo možné dávat 

                     
208

 Počet židovských obyvatel Teplic-Šanova je zmíněn v článku PhDr. M.Kocourkové, in: Sborník Židé 

v Sudetech, není uveden použitý pramen. Údaje o počtu židů v Teplicích obsahuje text „Gegenwartsfragen 

der Verwaltung im Landkreis Teplitz-Schönau“, SOkA Teplice, LRT, dodatky k.16, osobní spisy landráta. 
209

 SOkA Teplice, LRT, dodatky k.16, osobní spisy landráta, Gegenwartsfragen der Verwaltung im Kreis 

Teplitz-Schönau, s.4. 
210

 Více viz Přílohy a kapitola Věková struktura teplických židů zůstávajících ve městě 1939-1940. 
211

 SokA Teplice, LRT, k.8, POL X., s.22-23 
212

 Interview s Markétou Lichtensteinovou,  zapsala Strachová a Plocková, přepis viz Přílohy, zapsáno 2001. 
213

 Vydán 30.4.1939.  
214

 Tzv.židovské domy byly nemovitosti s židovskými vlastníky, sestěhovávání židů probíhalo od roku 1939. 

Více viz  SOkA Teplice, AMT, k.409, složka 9327 Židovský domovní majetek. 
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výpovědi židovským nájemcům, městské samosprávy dostaly 

možnost sestěhovávat židy do tzv. „židovských domů“ a tam, kde 

židé ještě drželi domovní majetek, měli přijímat do svých domů 

další židovské rodiny. Cílem těchto opatření byla koncentrace 

těch, kteří ve městech ještě zůstali, uprázdnění větších bytů 

pro účely ubytování „potřebných árijců“ a v neposlední řadě 

posílení dohledu. Jörg Osterloh uvádí čtyři doložitelné 

teplické „židovské domy“, Breite Gasse 7, Karlsgasse 3, Grüne 

Ringstrasse 24, Lange Gasse 28.
215
 Vzhledem ke značnému počtu 

židů ve městě muselo takových domů být, minimálně do léta 1940 

(tedy ještě v době vzniku zkoumaných seznamů), mnohem více, 

než ony čtyři Osterlohem zmiňované, což můžeme doložit z údajů 

o bydlišti židů přítomných v Teplicích na konci roku 1939 a 

v únoru roku 1940, které jsou uloženy v autorkou sestavené 

databázi.   

Analýzou 560 adres v seznamu židů bydlících v Teplicích a 

Trnovanech na konci roku 1939 jsme zjistili, že některé adresy 

se vyskytují mnohem častěji než jiné a naznačují tak oblasti, 

kde bydlelo více osob z těchto seznamů, čímž vyznačují 

„židovské oblasti“ města. Jsou to oblasti ulice Langegasse 

(Dlouhá), Theresiengasse (Revoluční), Hamburgerstrasse 

(Dubská), Jägerzeile (U zámku), Mühlstrasse (Mlýnská), 

Duxerstrasse (Duchcovská), Mariengasse (U Nádraží), 

Frauenstrasse (Českobratrská), Andrassystrasse, 

Schlangensbadstrasse (U hadích lázní), případně 

Reichsbahnstrasse (Masarykova) a Runcimanstrasse (Husova)
216
 v 

Trnovanech. 

                     
215

 Široká 7. Karlova 3, Zelená 24 a Dlouhá 28. Zmíněné ulice byly součástí bývalého židovského ghetta 

v Teplicích, které se nacházelo v lázeňské části města. OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické 

pronásledování…s.  
216

 Runcimanova ulice získala své jméno po obsazení pohraničí patrně  pro připomenutí diplomatické mise  lorda 

Runcimana.  Více viz např. dobová biografie HENDERSON, Neville: Failure of a  Mission: Berlin 1937-

1939, London 1940.  
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Z celkového počtu židů v Teplicích – Šanově a Trnovanech 

bydlelo na těchto adresách necelých 25% lidí. Když jsme ale 

zvlášť analyzovali skupinu, která má v seznamech poznámku 

„Ar.“, tj. pravděpodobně jde o osobu s „árijským“ životním 

partnerem, najdeme jich na uvedených adresách statisticky 

nevýznamné minimum (pod 5%). Z toho usuzujeme, že židé byli na 

zmíněných adresách shromažďováni záměrně a tudíž tyto adresy 

odpovídají pozici dalších „židovských domů“. 

Čtyři teplické „židovské domy“, Breite Gasse (Široká) 7, 

Karlsgasse (Karlova)3, Grüne Ringstrasse (Zelená) 24, Lange 

Gasse (Dlouhá) 28 (všechny bývalé ghetto a bezprostřední 

okolí), fungovaly prakticky až do konce války a byli v nich, 

soudě podle data narození ubytovaných, shromažďováni zejména 

starší a nemocní. Obsazenost domů se doplňovala s odjezdem 

transportů.
217
 Životní prostor poskytnutý nájemcům v 

„židovských domech“ byl nesmírně stísněný a obvykle se 

sestával z jedné až dvou místností, pamětníci hovoří o 

absolutní ztrátě soukromí a častých neohlášených kontrolách.
218
  

Se snižováním počtu židovských obyvatel Teplic se 

koncentrace nevyhnula ani smíšeným rodinám. Paní Markéta 

Lichtensteinová, která strávila v Teplicích jako dítě ze 

smíšeného manželství téměř celou válku, vzpomíná na neustálé 

stěhování, kdy všechna smíšená manželství byla soustředěna do 

jednoho místa. Měli nouzi o jídlo, potravinových lístků bylo 

málo a na „židovských“ chybělo mléko, maso a vejce. Paní 

Lichtensteinová pracovala v té době v tiskárně, kde musela být 

separována od ostatních. Jednou ji jeden z jejích přátel, 

patřící do Hitlerjugend, doprovázel domů. Byl zastaven 

                     
217

 Řečené lze doložit údaji z databáze zemřelých za války, „židovské domy“ figurují jako poslední místo pobytu 

u většiny zemřelých v Teplicích v průběhu let 1939-1942.Archiv ŽNO Teplice, kartotéka zemřelých za 

války. 
218

 Srovnej OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-

1945, s. 383, autor zmiňuje paměti Victora Klemperera „Ich will Zeugnis ablegen bis zum 

letzten.“Tagebücher 1933-1945, Berlin 1996, 1. díl, str. 527. 
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příslušníkem Gestapa, který se ho zeptal, jak si dovoluje 

nosit tuto uniformu a zároveň se ukazovat se židovkou. Přítel 

odpověděl, že je jeho přítelkyně a on ji doprovází domů. Byl 

vyzván, aby uniformu sundal.
219
  

Uvedená situace dokládá, že přijetí některých znaků 

konformního způsobu chování společnosti nevylučuje zachování 

přátelských vazeb vůči marginalizovaným skupinám, například 

židům. 

Věková struktura teplických židů zůstávajících ve 

městě 1939-1940 

Seznamy židů objevené v archivu ŽNO Teplice (jsou v nich 

vedeni židovští obyvatelé Teplic-Šanova, Trnovan, ale i 

dalších měst působnosti vládního prezidenta Ústí nad Labem, na 

seznamech nejsou židé z Ústí n.L. a Liberce) umožňují pro 

období 1939-1940 provést ověření výpovědí pamětníků a údajů 

citovaných v monografii Jörga Osterloha, že se mělo jednat 

zejména o starší a nemocné lidi a příslušníky jejich rodin, 

kteří se o ně starali. Pokusila jsem se rekonstruovat 

podrobněji věkovou strukturu analýzou data narození těch 

židovských obyvatel města, kteří jsou v seznamech zapsáni. 

Jeden nedatovaný (chybí úvodní strana)a jeden datovaný seznam 

„Verzeichnis der im Landkreis Teplitz-Schönau wohnhaften Juden 

nach dem Stand vom 10. Jänner 1940“ obsahují data a místa 

narození, adresy, profesi a další údaje. Digitalizovaná podoba 

dokumentů nám umožnila prokázat věkovou strukturu židovských 

obyvatel Teplic, kteří na území říšské župy Sudety na přelomu 

let 1939-1940 zůstávali. 

Nedatovaný seznam vznikl patrně mezi květnem 1939 a únorem 

1940 jako soupis ke sčítání lidu, případně v souvislosti 

                     
219

 Rozhovor s Markétou Löblovou-Lichtensteinovou, nar. 1921 v Teplicích, zapsáno 29.7.2000 Lucií Plochovou 

a Janou Strachovou, rukopis. 
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s aplikací říšského systému evidence obyvatelstva. První 

strana seznamu chybí, protože však máme k dispozici méně 

obsáhlý jmenný seznam, který je datovaný a prokazatelně tak 

pochází z února 1940, předpokládáme, že nedatovaný seznam 

reflektuje stav nejpozději ke konci roku 1939
220

, spíše však ke 

konci první poloviny roku 1939.   

Pokud ze seznamu vybereme Židy přítomné v Teplicích-Šanově 

a Trnovanech (tedy sídlech, která společně figurují v říšské 

statistice počtu obyvatel ke sčítání lidu), dostaneme se 

k číslu 569. Z tohoto počtu se 423 Židů nachází i v druhém 

seznamu datovaném únor 1940. Počet židů podle seznamu 

uvedeného v přílohách k této práci se rozchází s počtem 

uváděným Jörgem Osterlohem
221
. Osterloh uvádí v textu pouze 

počet „plných židů“, v materiálech úřední provenience 

(především seznamy osob) jsou však v některých případech 

uváděni i tzv. míšenci. Graf věkové struktury všech 

v seznamech zapsaných teplických židů představuje značně 

vychýlenou demografickou křivku s vysokým počtem lidí 

v seniorském věku. Ještě zřetelněji se vychýlení křivky 

projeví, pokud sestavíme oddělené grafy pro osoby, u kterých 

je v seznamech poznámka Ar. (pravděpodobně ji lze 

interpretovat jako označení osob, které měly nežidovského 

manželského partnera, případně se jedná o dítě z takového 

manželství a představuje určitou ochranu). V odděleném grafu 

převažují u seznamu s vynětím osob označených „Ar.“ starší 

lidé ještě výrazněji. Nezbývá než souhlasit, že většina 

                     
220

 Sčítání lidu, které bylo provedeno  ze 17.5.1939 Říšským statistickým úřadem udává k tomuto datu v „Říšské 

župě Sudety“ 2341 židů, 2186 „míšenců 1.stupně“, 1301 „míšenců 2.stupně“.  Ve vládním okrese Ústí nad 

Labem bylo sčítáním zjištěno 1419 židů, 1260 „míšenců 1.stupně“ a 745 „míšenců 2.stupně“, seznam je 

pravděpodobně z tohoto období, nebo byl vytvořen do konce roku 1939, rozhodně však před únorem 1940. 
221

 OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945, 

str. 378. Osterloh neuvádí zdroj těchto údajů. Dva jmenné seznamy s adresami, daty narození a dalšími 

údaji zachované v nesetříděném archivu ŽNO Teplice nás naproti tomu vedou k prezentování odlišných 

údajů a umožňují popsat dynamiku úbytku obyvatel Teplic označených za židy. Seznamy v elektronické 

podobě jsou součástí příloh.    
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obyvatel, kteří se rozhodli neodejít do zbytku Československa 

nebo do emigrace, jsou skutečně starší lidé. Podíváme-li se na 

strukturu dat blíže, zjistíme, že z grafu věkové struktury 

těch židovských obyvatel města, kteří se rozhodli zůstat, je 

patrné, že od standardní křivky věkové struktury populace je 

vychýlená ve prospěch starších osob narozených především mezi 

lety 1860 a 1890. 

 

Věková struktura židů v Teplicích (1939) 

 

Z grafu je také zřejmý malý počet dětí a především téměř 

chybějí lidé narození mezi lety 1905-1920, tedy ti, kterým 

v době sestavení seznamu bylo 19-34 let. Sestavíme-li takový 

graf pro obyvatele, kteří neopustili Teplice ani po únoru 

1940, můžeme pozorovat úbytek zejména ve skupině narozených 

mezi lety 1890-1910 a dále u dětí narozených v rozmezí let 

1920-1940.  
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Graf: Věková struktura židů v Teplicích 1939-1940 

 

Některá jména jsou v seznamech označena zkratkou „Ar.“, 

kterou jsem interpretovala jako označení osoby s „árijskou 

vazbou“ (tj. pravděpodobně s „árijským“ životním partnerem 

(případně dítě z takového manželství), tedy takové osoby, 

které se vzhledem ke zkušenostem z vývoje v Německu mohly 

odůvodněně domnívat, že jsou do určité míry před dopadem 

protižidovských opatření chráněné. 

Sestavíme-li grafy zobrazující věkovou strukturu židovských 

obyvatel Teplic z konce roku 1939 a února 1940 znovu s tím, že 

osoby s poznámkou „Ar.“ a bez této poznámky umístíme odděleně, 

grafy se významně liší, když mezi osobami bez „árijské vazby“ 

najdeme výrazně více starých lidí, než mezi osobami, u kterých 

je poznámka „Ar.“ v seznamech uvedena. Pro osoby s poznámkou 

„Ar.“ zůstávající v Teplicích je průběh demografické křivky 

standardnější, opět s výjimkou osob narozených mezi lety 1905-

1915, děti později narozené v tomto souboru zcela chybějí.   
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Graf: Věková struktura židů v Teplicích (1939) 

 

 

Graf: Věková struktura židů v Teplicích (1939) 
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Při porovnání demografické křivky osob s označením „Ar.“ a 

bez tohoto označení pro období konce roku 1939, můžeme z grafu 

vyčíst rozdílný charakter věkové struktury těchto skupin. 

Ve skupině bez označení „Ar.“ početně převažují lidé 

narození mezi lety 1850-1885, tj, osoby ve věku 54-89 let, 

další poměrně početně zastoupenou skupinou jsou lidé ve věku 

54-39 let.  

 

Graf: Věková struktura židů v Teplicích (2/1940) 
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Graf: Věková struktura židů v Teplicích (2/1940) 

 

 

Interpretuji nalezené rozdíly tak, že ti z židovské 

komunity, kteří měli „árijskou vazbu“, se cítili ve větším 

bezpečí, a tudíž z této skupiny zůstalo ve městě více lidí 

v poměru k absolutnímu počtu „židů s árijskou vazbou“ a mají 

tudíž standardnější demografickou křivku, ve které chybí pouze 

věková skupina ve věku 8 až 28 let, tedy mladí lidé a děti 

školního věku. V Teplicích tedy zůstávaly rodiny, nebo části 

rodin, kterým „árijská vazba“ poskytovala určitou ochranu. 

Reálnost takové úvahy můžeme doložit na příběhu pamětnice 

J.T. z Teplic. Otec byl v Teplicích váženým právníkem a po 

odstoupení pohraničí se on, jeho žena a J.T. odstěhovali do 

„zbytku Československa“, sestra J.T. „…si vzala Němce a byla 

chráněná, nemusela do transportu a ta žila pořád tady, v 

Teplicích, měla dvě děti.“ Zatímco sestra J.T. s německým 

„árijským“ manželem a dětmi zůstala v Teplicích (poslední tři 

měsíce války strávila v Terezíně), rodiče jsou povoláni do 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

136 

 

transportu do Lodže, kde zahynuli. Pamětnice sama dobrovolně 

nastoupila do transportu do Terezína a po válce se do Teplic 

vrátila.
222

 Shora řečené potvrzuje také paní Markéta 

Lichtensteinová, která strávila v Teplicích celé období až na 

krátký úsek na konci války, kdy byli i členové smíšených rodin 

deportováni do Terezína. K otázce emigrace uvádí, že „část 

teplických židů se už v průběhu první poloviny roku 1938 

vystěhovala převážně do Ameriky, Anglie a jinam do zahraničí 

ke svým příbuzným, někteří odjeli zakládat nový židovský stát 

do Palestiny. Většina židů v tomto období ještě v Teplicích-

Šanově zůstala, buď neměli kam jít, nebo nevěřili, že situace 

bude tak špatná.“ Paní Lichtensteinová si vzhledem ke svému 

původu ze smíšeného manželství připadala v bezpečí. Změna 

podle ní nastala s obsazením pohraničí, kdy rodiny postupně 

odcházely a nakonec zůstalo jen několik desítek židů, mezi 

nimi mnoho ze smíšených manželství. Rodina paní Markéty 

Lichtensteinové zůstala v Teplicích kvůli vážnému onemocnění 

matky.
223
 Výrazný pokles počtu židů v Teplicích udávaných 

v úřední korespondenci a v hlášeních landráta lze dát do 

souvislosti také se skutečností, že emigrace byla možná pouze 

přes Prahu a za asistence Zentralstelle a že koncentrace židů 

v Praze byla považována za žádoucí také ze strany nacistických 

orgánů.  

 

                     

 
222

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, pamětník J. T., žena, nar. 11. 7. l9l4 ve Vimperku, 20. 4. l998 nahrála 

Anna Hyndráková, kazeta 73l. 
223

 Rozhovor s Markétou Löblovou-Lichtensteinovou, nar. 1921 v Teplicích, zapsáno 29.7.2000 Lucií Plochovou 

a Janou Strachovou, rukopis, přepis viz Přílohy. 
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OZNAČENÍ A GHETTOIZACE 

Označení, židovští konzulenti 

Vymezování a zužování prostoru vyhrazeného židům 

nezahrnovalo pouze fyzický prostor určený k bydlení, ale i 

veřejný prostor a styk s úřady. Po označení dokladů totožnosti 

a cestovních pasů velkým červeným „J“ bezprostředně po 

obsazení pohraničí následovaly právní předpisy o jménech, 

které ukládaly vložit mezi jméno a příjmení další „židovský“ 

přívlastek  - pro muže Izrael a pro ženy Sára
224

 - společně 

s nařízením o povinnosti nosit na veřejnosti nášivku 

s židovskou hvězdou předepsané velikosti. V říjnu 1941 píše 

teplický landrát vládnímu prezidentovi v Ústí nad Labem: 

„Označení židů bylo árijským obyvatelstvem přivítáno. Různí 

židé se snaží zakrývat své hvězdy kabelkami, aktovkami atp.“
225
 

Zužování veřejného prostoru se týkalo i prostoru 

právního.
226
 Právní spory a podávání stížností na úřadech mohly 

„židovské strany“ vést pouze skrze takzvané „židovské 

konzulenty“. V květnu 1939 byl konzulentem pro celou sudetskou 

župu jmenován dr. Arthur Gutfreund z Teplic – Šanova. Vzhledem 

k množství zpracovávaných případů byli záhy jmenováni další 

dva konzulenti pro Opavu a Cheb, teplická oblast s velkým 

počtem soudních případů byla posílena o dr. Roberta Gutfreunda 

a na jaře 1940 se místo Artura Gutfreunda stal židovským 

konzulentem dr. Felix Löwy.
227
 Jedním z typů případů, kde byli 

židovští konzulenti účastni, bylo jejich jmenování zástupcem 

nepřítomného „uprchlého žida“ před soudem, neméně důležitá 

                     
224

 V říšské župě Sudety vstoupilo nařízení v platnost 1.2.1939. 
225

 SOA Litoměřice, fond Landrát Teplice, 1938-1945. POL, karton č.8, Složka Evidence židů. 
226

 Omezování působnosti právních kanceláří „s židovskou účastí“ se datuje od října 1939. Více Osterloh, 

Nacionálněsocialistické pronásledování, str. 391-392.  
227

OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945,  

str. 393. 
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byla formální role konzulentů jako zástupců židovských stran 

při rozsáhlých majetkových transferech tam, kde místo pobytu 

židovského majitele bylo neznámé. Jako zástupce nepřítomného 

židovského majitele nebo majitele, který odmítl přijmout 

navrhovaný způsob „arizace“, mohla být jmenována i osoba 

„nežidovského původu“, obvykle se jednalo o dosavadního 

nuceného správce.
228

 

Domy a byty, stížnosti a přidělování 

Už před obsazením pohraničí lamentuje dobový německý tisk 

nad údajným nedostatkem kvalitních bytů ve městě. Obsazení 

pohraničí a příchod říšských správních institucí a úředníků 

znamenal zabrání celé řady nemovitostí, zejména takových, 

které byly po útěku svých, zejména židovských, majitelů do 

„zbytku Československa“ považovány za uprázdněný majetek. 

Spolehneme-li se na údaj teplického kronikáře Pavla Wanieho, 

zůstalo v období po říjnu 1938 v Teplicích 200 prázdných 

obchodů a přes 500 vil a domů, stejně jako 300 bytů většinou 

včetně vnitřního vybavení.
229
  Po pogromové listopadové noci 

bylo vydáno nařízení „O vyřazení židů z německého 

hospodářského života“, které se spolu s nařízením „O využití 

uprázdněných prostor v sudetoněmeckých oblastech“ (Anordnung 

über die Bewirtschaftung leerstehender Räumlichkeiten in den 

sudetendeutschen Gebieten z 18.října 1938)
230
 stalo základní 

oporou zavádění první vlny nucených správ.
231
 V případě 

židovských nemovitostí bylo pro odůvodnění nucených správ v 

                     
228

 Viz taková jmenování v jednotlivých „arizačních“ příkladech v této práci. 
229

 Die Chronik der Stadtgemeide Teplitz-Schönau nach der Heimkehr des Sudetenlandes ins Grossdeutsche 

Vaterland. Městský archivář Pavel Wanie, 1938-1940. SOkA Teplice, inv.č.462, kniha 473, s.419. 
230

  Nařízení „O využití uprázdněných prostor v sudetoněmeckých oblastech“ (Anordnung über die 

Bewirtschaftung leerstehender Räumlichkeiten in den sudetendeutschen Gebieten)VOBl. für die 

sudetendeutschen Gebiete 1938, Nr.5, S.29.  
231

 Konrád Henlein nařídil 12.listopadu 1938, že do všech židovských podniků v Sudetech mají být dosazeni 

nucení správci, kteří se musejí nechat potvrdit nadřízeným vyšším správním úřadem, v případě Teplic-

Šanova vládním prezidentem v Ústí nad Labem. 
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období do jara 1939 nejčastěji využíváno právě shora zmíněné 

nařízení „O využívání uprázdněných prostor v sudetoněmeckých 

oblastech“ z 18.října 1938, jehož volné formulace umožnily 

využít jej i proti českému majetku.
232

  

Živelné zabírání židovských nemovitostí říšskými 

organizacemi a úřady, které se etablovaly v pohraničí, 

ukončilo institucionální dosazování prověřených nucených 

správců nejpozději na jaře 1939.
233
 Situace v sudetské župě 

byla podle hlášení teplického starosty Franze Czermaka “horší, 

než také obtížná bytová situace v Říši“.
234

 Archivní materiály 

z archivu města Teplice nám zachovaly lamentace nad špatným 

stavem bytů a nízkým standardem bydlení v Sudetech, podle 

seznamu vybavení bytů a jejich popisu je ale pravděpodobné, že 

ostrost výtek není přesným obrazem reality a že mohly být 

motivovány snahou získat co nejvíce z přislíbené říšské pomoci 

na stavbu nových bytových domů.
235
 Je obtížné uvěřit, že 

zejména samotné lázeňské město Teplice mělo mít tak markantní 

počet hygienicky nevyhovujících nemovitostí, jak by odpovídalo 

argumentům, které se sešly v dopisech s požadavky na zajištění 

kvalitnějšího, „odpovídajícího bydlení“. Styl těchto dopisů, 

jejichž torzo je zachováno v archivu města Teplice, můžeme 

ilustrovat na několika příkladech: 4. října 1939 si okresní 

hospodářský poradce Plaschka  stěžuje starostovi, že 

třípokojový byt v Heinrich Bank Strasse 1081 obývá samotná 

židovka paní F. „To je vzhledem k nedostatku bytů v Teplicích-

                     
232

 VOBl. für die sudetendeutschen Gebiete 1938, Nr.5, S.29.  Byla uvalena nucená správa na majetek českých 

bytových družstev a spolků (např. Sokol). Podrobná dokumentace v SOkA Teplice, AMT,k.409. 
233

 Snaha institucionalizovat nucené správy jako nástroj předcházející majetkové převody je zřejmá z požadavku 

vládního prezidenta Ústí nad Labem, aby mu byly nahlášeny všechny nemovitosti, které jsou využívány 

říšskými úřady a institucemi. SOkA Teplice, fond AMT, karton 409, složka 9327/11-39. Opis oběžníku 

adresovaného vládním prezidentem v Ústí nad Labem landrátům a vrchnímu starostovi v Liberci z 

20.1.1939. Podrobnosti viz Lenka Burgerová, Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-

Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 

2005. 
234

 SOkA Teplice, fond AMT, karton 507, složka „Židé“. 
235

 SOkA Teplice, fond AMT,karton 409, složka „Židovský domovní majetek“. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

140 

 

Šanově úplně neuvěřitelné. […] V tomtéž domě se nachází v 

přízemí stejný byt, který je ale prázdný, neboť je vlhký a 

nezdravý. V tomto bytě žila čtyři roky rodina Jentschikových, 

která se v listopadu přestěhovala do bytu v prvním patře 

uvolněném po židovské majitelce Hermannové. Nevidím důvod, 

proč by se židovka neměla přestěhovat minimálně do bytu v 

přízemí, který byl po mnoho let dostatečně dobrý pro rodinu 

Jentschikových. Tak by byl prostorný byt ve druhém patře volný 

a mohl by být nabídnut bydlení hledajícím soukmenovcům.
236

 

V domě patřícím v době odeslání dopisu již zemřelému Dr. 

Emilu Steinovi měla obchod Margarethe Schaffasch – Unger, 

která u starosty města reklamovala svůj „legitimní“ požadavek 

na získání většího a kvalitnějšího bytu po vlastníkovi v domě, 

kde provozovala svou živnost. 

 „… já sama mám k dispozici pro tři osoby pouze 

jednopokojový byt, který navíc není ve stejném domě  jako můj 

obchod, že mi byl tento byt po židu Steinovi už přislíben Dr. 

Nykodymem a že při současné bytové nouzi  je neuvěřitelné, že 

jedna samotná židovka obývá třípokojový byt.“ 
237
 

                     
236

 SOkA Teplice, fond AMT, k. 409, složka 9328 Židovské byty. 
237

 Tamtéž. Byt byl po urgencích přidělen žadatelce. 
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Domovní majetek – „arizace“ na základě kupní smlouvy, graf 

počtu případů, fyzické osoby.  

 

Zájem o byty „po židech“ a zejména zájem zakoupit domy po 

židovských majitelích rostl až do obratu na východní frontě 

v roce 1943. Úřadu teplického starosty chodily od roku 1939 

stovky žádostí o přidělení bytu. V létě roku 1942 si 

v souvislosti s nárůstem požadavků kvůli předpokládanému 

uvolnění bytů po židech z prvního teplického transportu 

starosta stěžuje, že „Kdybych měl uspokojit všechny žádosti 

zájemců o byty, (…) potřeboval bych mnohonásobně vyšší počet 

bytů, než je ve skutečnosti k dispozici.“
238
 Byty uvolněné 

v roce 1942 byly však zejména ve zde už několikrát zmíněných 

„židovských domech“, jednalo se tedy o jednopokojové a 

dvoupokojové byty horšího standardu. Jako spíše propagační 

výkřik se tak jeví prohlášení ústeckého vládního prezidenta 

Krebse z počátku října 1942, že zásluhou „akce odsunu židů se 

                     
238

 SOkA Teplice, fond AMT,karton 409, složka „Židovský domovní majetek“. Z dochované dokumentace 

rozsáhle cituje též Jörg Osterloh, v  knižním vydání jeho dizertační práce je tisková chyba v uvedení 

zdroje.  
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pro německé obyvatelstvo uvolnil drahocenný obytný prostor.“
239
 

Krebs má tak zřejmě na mysli jinou součást „odsunu židů“, než 

je ta realizovaná relativně málo početnými sudetskými 

transporty. V téže době totiž z Prahy odcházejí transporty do 

Terezína i na „východ“ s mimořádně početným zastoupením židů 

ze Sudet, jak můžeme vyčíst z dokladů o předání majetku 

Vystěhovaleckému fondu, podepisovaných den před odjezdem 

transportů. V archivních fondech příslušných institucí 

(Auswanderungsfond) obvykle tento materiál chybí. V případě, 

že transportovaný vlastnil nemovitosti nebo pozemky, byla 

jedna kopie písemností, na základě kterých Vystěhovalecký fond 

knihovně převáděl majetek do svého vlastnictví, zaslána na 

příslušný katastrální úřad, aby provedl v pozemkových knihách 

zápis příslušné změny. Písemností z provenience 

Vystěhovaleckého fondu se zachovalo v tzv. listinném materiálu 

pozemkové knihy nebývalé množství, uvážíme-li, že tento typ 

písemností měl být na konci války zničen. Dataci nedochovaných 

písemností, kterými se majetek převáděl, jsme rekonstruovali 

z originálních zápisů v pozemkové knize, které obsahují nejen 

datum, ke kterému se změna vlastnictví zapisuje, ale 

samozřejmě i datum skutečného přechodu vlastnictví na 

Vystěhovalecký fond - a tím je obvykle datum podepsání 

příslušného převodního dokumentu, které o den předchází dni 

odjezdu transportu s bývalým vlastníkem z pražského nádraží 

Holešovice - Bubny. Graficky zpracované údaje data „arizace“ 

Vystěhovaleckým fondem pro katastrální území Teplice a Šanov 

dokumentuje dominanci letních měsíců roku 1942 jako doby 

podepsání převodních listin.
240
   

                     
239

 Citováno podle OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety 

v letech 1938-1945,  str. 65.  
240

 Více viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 

1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
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 http://www.holocaust.cz/cz2/resources/documents/terezin/terezin_trans 
 

 

Graf: Domovní majetek teplických židů – zajištění majetku a 

zapsání v pozemkových knihách pro Teplice, Šanov a Trnovany, 

časové schéma.  
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Mapa vypracovaná terezínskou samosprávou zobrazuje proud 

transportů z protektorátu, Německa a Rakouska a místa, odkud 

byly transporty vypravovány. Jak je patrné z grafů na této 

mapě, bylo mezi listopadem 1941 a prosincem 1942 dopraveno do 

koncentračního tábora Terezín nejvíce vězňů z Prahy.
241
 Tomu 

odpovídá též tendence zvýšeného odebírání nemovitého majetku 

ve prospěch Vystěhovaleckého fondu (zejména ve třetím, druhém 

a čtvrtém čtvrtletí roku 1942).  

 

 

 

TABULKA POČTY!! 

                     
241

 Více viz: KREJČOVÁ, Helena, a kol. Židé v protektorátu: Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, 

Praha 1997, s.55-62. 
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NUCENÉ SPRÁVY A „ARIZACE“ 

Nucené správy jako první fáze vedoucí buď k likvidaci, nebo 

„arizaci“ majetku teplických židů byly ustanovovány na domovní 

majetek, ale i na cenný majetek v bytech po židovských 

nájemcích
242
, majetek průmyslový, živnostenský a zbylý majetek 

obchodních firem. 

Pod pojmem „arizace“ - Arisierung (zpočátku se zejména 

úřední korespondence pokouší prosadit pojem „odžidovštění“, 

Entjudung) rozumíme v této práci odstranění židovské 

konkurence ze všech oblastí života. Jednalo se nejen o 

odejmutí majetku, ale také o vyloučení z výkonu svobodných 

povolání, propouštění ze zaměstnání, vyloučení ze vzdělávání 

na veřejných školách, obsazování a odjímání obchodů a 

živností, tedy ožebračení a vyřazení na okraj společnosti. 

Proces se odehrával pod soustředěným tlakem nacistické strany 

a státních institucí za součinnosti obchodních konkurentů a 

sousedů, očekávajících případné obohacení. „Árijské“ paragrafy 

přijala postupně celá řada stavovských institucí, například 

notářská, advokátní, lékařská a lékárnická komora.  

V Německu probíhala „arizace“ jako změna vlastnických 

poměrů od roku 1933 na formálně dobrovolné bázi
243
, kterou 

v roce 1938 vystřídala nucená „arizace“ upravená zákonnými 

normami, které v principu znemožňovaly Židům jakoukoliv 

hospodářskou aktivitu. Zbylé židovské firmy byly urychleně 

prodány nebo likvidovány. Z německých „arizací“ neprofitovali 

pouze noví vlastníci, kteří kupovali za snížené ceny, ale ve 

formě různých daní („arizačních“ dávek, poplatků za 

                     
242

 SOkA Teplice, fond AMT, karton 409, složka 9327. 
243

 Ve skutečnosti však existoval silný tlak na prodej židovského majetku ve formě bojkotu, pouličního násilí, 

devizového znevýhodňování, neudělování veřejných zakázek a v neposlední řadě různých forem 

policejního pronásledování židů. Za povinnost člena a sympatizanta NSDAP bylo považováno nakupovat, 

stravovat se a bavit se v „čistě německých, árijských podnicích“.  V této první fázi byla arizována většina 

židovských majetků.   
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vystěhování nebo tzv. usmiřovací daně (Sühneleistung) po 

pogromové „křišťálové“ noci také státní pokladna, která po 

vydání zákona „O ztrátě říšského občanství“ a zahájení 

deportací konfiskovala zbylý majetek osob označených podle 

Norimberských rasových zákonů za Židy. Mechanismus arizace se 

postupně vyvíjel od neřízené, pouze pronásledováním a 

zvláštními poplatky usměrňované fáze, až k nucené „arizaci“, 

ve které se řídícím elementem stává stát.
244
   

Arizace zasahovala všechny oblasti ekonomiky. Ve sféře 

průmyslu umocňovala vliv koncernu Hermann Göring – Werke, ve 

sféře bankovní vliv největších německých bank (Deutsche Bank, 

Dresdner Bank), ve sféře podnikatelské odstraňovala konkurenci 

a umožňovala středostavovským podnikatelům za výhodných 

podmínek rozšiřovat firmu, ve sféře trhu práce (zejména ve 

svobodných povoláních) usnadnila „nežidům“ pracovní a 

společenský vzestup. 

„Arizace“ byla součástí německé politiky také na všech 

postupně obsazených územích. V takových případech měla obvykle 

jiná nebo modifikovaná legislativní zakotvení a jiné tempo. 

V Německu se největší díl „arizací“ uskutečnil do podzimu 

roku 1937. Počátkem roku 1938 bylo arizováno už 60-70% všech 

židovských podniků a arizace zasahovala do všech oblastí 

hospodářství. V Rakousku, které bylo připojeno k Německé říši 

12. března 1938, proběhly fáze „arizace“ popsané pro Německo 

výrazně rychleji. Proces, který v Německu probíhal postupně po 

                     
244

 Obecně přijímanou periodizaci „arizace“ v Německu (zahrnující šest fází) popsal ve své studii z roku 1966 

Helmut Genschel: 1/30.ledna 1933 – léto 1933. Charakteristickými rysy jsou pouliční teror a tzv. árijský 

paragraf. 2/ Léto 1933 – počátek 1935. Postupné pronásledování plíživě zasahující stále nové oblasti 

života. 

3/ 1935 – 15.září 1935. Návrat k pouličnímu teroru, etapa završena schválením tzv. norimberských zákonů. 

4/ 15.září 1935 – podzim 1937. Perzekuce na „zákonné“ bázi. 5/ Podzim 1937 – listopad 1938. Zostřování 

protižidovských opatření vyvrcholilo tzv. „křišťálovou nocí“, organizovaným pogromem vydávaným za 

výbuch lidového hněvu po zavraždění legačního rady v Paříži, Ersta von Ratha. 6/ Listopad 1938 – konec 

války. Poslední fáze „arizace“, židé byli zbaveni veškerých majetkových a občanských práv i státního 

občanství. Celý jejich majetek propadal Německé říši. Arizace je v této fázi plně institucializována a řízena 

státem. 
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dobu pěti let, trval v Rakousku pouze několik měsíců. Rychlá a 

institucionálně a legislativně neukotvená tzv. „divoká 

arizace“ měla za následek rychlý exodus rakouských židů
245

 a 

zabrání jejich majetku samozvanými „arizátory“ a tomuto 

„divokému komisařskému hospodářství“, jak situaci nazval 

Hermann Göring, se chtěly německé okupační a správní orgány v 

případě obsazení československého pohraničí rozhodně vyhnout. 

V odstoupeném pohraničí (pozdější Říšské župě Sudety) 

probíhala „arizace“ také ve zrychleném tempu, fáze 

„dobrovolných“ prodejů byla velmi krátká a trvala jen do konce 

listopadu 1938. Neřízená „arizace“ tam byla výjimkou zejména 

kvůli špatné zkušenosti z Rakouska a dále proto, že velká část 

Židů z pohraničních oblastí utekla nebo byla vyhnána ještě 

předtím, než „arizace“ naplno začala a celý proces se tak na 

„prázdném“ majetku dařilo lépe organizovat 
246
 (s tím, že když 

odmítl podmínky „arizace“ přijmout židovský vlastník, bylo 

možné mu soudně stanovit „pečovatele“, zástupce před zákonem, 

který smlouvu uzavřel v požadované podobě jeho jménem).
247

  

Zatímco „arizace“ průmyslových koncernů, bank a významných 

firem byla řízena z Berlína, na „malé arizaci“ živností, 

obchodů a nemovitostí se široce podílely místní správní a 

finanční instituce a profitovali z ní zejména místní obyvatelé 

německé národnosti. 

                     
245

 Adolf Eichmann, "specialista" SS na židovskou otázku, zřídil 20. srpna 1938 ve Vídni Ústřednu pro židovské 

vystěhovalectví, předobraz Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Praze, kde rakouští židé výměnou za 

naději na možnost emigrace odevzdali většinu svého movitého i nemovitého majetku. Kombinací 

administrativní mašinérie a všudypřítomného tlaku opustilo Rakousko do konce roku 1940 více než 130 

tisíc (dvě třetiny) rakouských židů. 
246

 Většina židů utekla na území „zbytku Československa“ a vyčkávala, jak se situace vyvine. Domovní majetek 

těchto uprchlíků (a to i Čechů) byl podřízen nucené správě podle nařízení „O využití uprázdněných prostor 

v sudetoněmeckých oblastech“ (Anordnung über die Bewirtschaftung leerstehender Räumlichkeiten in den 

sudetendeutschen Gebieten)VOBl. für die sudetendeutschen Gebiete 1938, Nr.5, S.29.   

 
247

 Více viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 

1945 , s. a dále OSTERLOH, Jörg, Nacionálněsocialistické pronásledování. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

148 

 

Změny v tempu, organizaci a mechanismu „arizací“ nastaly po 

vypuknutí války, kdy byla snaha „arizace“ firem a obchodů 

pokud možno urychlit kvůli změně parametrů výroby tak, aby 

podniky byly využitelné pro válečné hospodářství. 

V oblasti nemovitostí došlo ke změně po roce 1941, kdy byl 

do té doby poměrně volně probíhající prodej židovských 

nemovitostí až na výjimky zastaven a odložen na poválečnou 

dobu s poukazem na to, že přístup k jejich výhodné „arizaci“ 

momentálně ztrácejí vojáci na frontě. 

V českých zemích měla „arizace“ židovského majetku sloužit 

k posílení němectví v jeho konfrontaci s hospodářskými 

pozicemi Čechů, kteří byli z jejího uskutečňování oficiálně 

vyloučeni. „Arizovaný“ židovský majetek měl rozšířit německé 

hospodářské pozice, na území Protektorátu stimulovat německé 

přistěhovalectví
248

 a v odstoupených oblastech se prezentoval 

jako náhrada za utrpení místních Němců v „národnostním boji“.  

S tím poněkud kontrastuje oficiální stanovisko říšských 

institucí. Například podle prohlášení Hermana Göringa 

„arizace“ nemá a nemůže být zaopatřovacím instrumentem 

zasloužilých členů NSDAP a židovský majetek náleží do státní 

pokladny
249

. U nemovitostí v Teplicích najdeme řadu příkladů 

snahy více či méně nápadně se přihlásit o odměnu za „léta 

bojů“ a rozšířit tak rodinný majetek nebo firmu. Dopisy, jimiž 

tepličtí Němci podporují své žádosti, mají podobnou stylizaci 

i argumentační bázi. Za všechny uveďme příklad z Trnovan.  

Adolf Pilsak v říjnu 1940 v žádosti o povolení koupě domu čp. 

1878 v Teplicích, zatím ve vlastnictví Dr. Friedricha 

Steinera, píše říšskému ministrovi hospodářství 

(Reichswirtschaftsminister in Berlin) následující: 

                     
248

 Srovnej: JANČÍK, D.,KUBŮ,E., KUKLÍK, J.ml.: Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích 

(1939-2000), FF UK Praha, Praha 2003. 
249

 Srovnej: BARKAI, Avraham: Die deutschen Unternehmer und die Judenpolitik im „Dritten Reich“. In: Die 

Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich, Ursula Büttner (Hrsg.), Hamburg 1992, S. 212. 
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„Profesně jsem od roku 1920 zaměstnanec Kreditanstalt der 

Deutschen, pobočka Teplice-Šanov. Tři roky jsem hlavním 

pokladníkem této banky. Jako takový jsem osvobozen od služby 

v armádě, nejsem proto z těchto důvodů schopen naplnit 

požadavek (u prodeje nemovitostí v době války pozn.aut.) 

přímého účastníka válečných bojů. 

Jsem sudetský Němec čistě árijského původu (rozsáhlý 

árijský průkaz), od mládí činný v německém národním hnutí, 

člen NSDAP, vedoucí okresní pobočky německé tělocvičné 

jednoty, člen sudetoněmecké Heimatfront od roku 1934, po 

připojení sudetoněmeckých oblastí k Říši politický vedoucí 

NSDAP a člen štábu místní skupiny (Ortsgruppenstabes) jako šéf 

pomocné kasy (Hilfskassenobman) a vedoucí vzdělávání.  

Můj současný byt se bohužel nachází v hlučné části našeho 

města, kde je provoz od časných ranních hodin, takže noční 

odpočinek, pro mé povolání pokladníka tolik potřebný, je zcela 

nepostačující. Kromě toho není součástí domu zahrada ani jiná 

zelená plocha, což nepřispívá ke zdraví mých dvou dětí ve věku 

3 a 8 let. To je také základní důvod, který mne vede 

k požadavku na arizaci shora popsaného domu, který má krásnou 

zahradu.
250

 

Situace ve velkých podnicích a společnostech 

Také v Teplicích, respektive v obvodu teplického landráta, 

byly strategicky důležité podniky začleněny do velkých 

průmyslových říšských koncernů, zatímco střední a menší 

podniky mohli arizovat i „místní“. Konkrétní případy „arizací“ 

a rušení podniků uvedeme dále v textu. 

Od léta 1938 můžeme mluvit o konkrétní protižidovské 

činnosti funkcionářů a příslušníku strany a přípravě akcí pro 

                     
250

 SOkA Teplice, LRT, karton 17, Židovský majetek 1940-42 (83/7),  Dokument ozn. JdII/279, Adolf a Marie 

Pilsak, arizace domu NC 1878, vlastník Dr.Friedrich Steiner. Dopis z 17.10.1940. 
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dobu, kdy budou sudetští Němci „doma v Říši“ a bude třeba 

vypořádat se s praktickými záležitostmi, jako například 

důsledným označením židovských a českých obchodů.
251
   

Pronásledování židů v pohraničí po vstupu wehrmachtu bylo 

poslední násilnou tečkou za stupňujícím se psychologickým a 

mediálním tlakem i jednotlivými případy fyzického násilí. 

Nutno ovšem podotknout, že například židovské obchody 

drancované v Teplicích během tzv. křišťálové noci byly často 

prázdné a zavřené už před obsazením pohraničí. Malou 

důležitost židovské otázky v politickém slova smyslu 

zdůrazňuje i situační zpráva za ústecký vládní kraj 

z 31.1.1939. V oddílu 7. Židé je uvedeno: „Z politického 

hlediska nemůže být o židovské otázce po připojení Sudet k 

německé říši a po s tím spojeným útěkem velké části zde 

předtím usazených židů vůbec řeč, z hlediska hospodářského se 

židovská otázka vyřeší arizací podniků, které zde uprchlí židé 

zanechali.“
252
    

Město Teplice bylo jako lázeňsko – průmyslové centrum 

z hlediska hospodářské produkce vystaveno obtížné zkoušce, což 

si uvědomovaly i odpovědné německé úřady. V polovině listopadu 

1938 zdůrazňují sice okresní hejtman, starosta a okresní 

vedoucí z Teplic na vládním prezidiu v Ústí nad Labem že stav, 

kdy město bylo považováno za „židovské lázně“, patří 

definitivně minulosti, ale také to, že se po útěku a vyhnání 

4000 židů (při celkovém počtu obyvatel města 32 000) „obávají 

silného zpustnutí“.
253
  Židovské podniky, zčásti také utlumené 

                     
251

   Cedule určené k označení „židovský obchod“, „árijský obchod“ byly jako import z říše k dipozici na konci 

léta 1938. Jeden pramen SOPADE hlásil, že už před obsazením byly v Duchcově rozdělovány plakáty s 

nápisy „árijský“, „židovský“ a „český“, aby mohly být označeny obchody. In: Deutschland Berichte der 

sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1934-1949, Salzhausen, Frankfurt a.M. 1980, ročník 1938, říjen, 

s.1034. Citováno podle ZIMMERMANN, Volker: Pachatelé a přihlížející. Pronásledování židů v Sudetské 

župě, Terezínské studie a dokumenty 1999, s.131.   
252

 SOA Litoměřice, Vládní prezident Ústí nad Labem, inv.č. 3021, karton 29, Situační zpráva z 31.1.1939. 
253

Zápis z porady okresního hejtmana, starosty a okresního vedoucího z Teplic u zastupujícího ústeckého 

vládního prezidenta Dr. Harryho von Craushaara z 16.11.1938. SOA Litoměřice, ÚVP Ústí, karton 648. 
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a v některých případech bez účetních knih a aktiv v zahraničí 

v nucené správě zčásti nepracovaly
254

 , židovské nemovitosti 

teprve osazovali nucení správci. Obtíže spojené s odchodem 

židovských průmyslníků a obchodníků a situaci v oblasti 

„arizací“ dokumentuje výroční zpráva landráta Rudolfa Wenzela: 

„Teplice byly nejžidovštějším městem v Sudetech. Z 206 

průmyslových podniků bylo k 10.říjnu 1938 88 v židovském 

vlastnictví. Židovské kapitálové účasti dosahovaly (v 

průmyslu) 75%. Dědictvím tohoto bezpříkladného „zažidovštění“ 

(Verjudung) je skutečnost, že okres Teplice-Šanov se podílí 

1/3 na počtu veškerých případů nucených správ a „arizací“ v 

celém vládním kraji (Ústí nad Labem, pozn.aut.). […] 413 

podniků a domů je v současnosti spravováno 157 nucenými 

správci.
255

 

Landrát dále konstatuje, že spolupráce se staroříšskými 

peněžními institucemi na provádění arizací zklamala a jako 

příklad jmenuje nucenou správu bývalého židovského bankovního 

domu Perutz s tím, že „celá řada obchodů by mohla proběhnout 

prostřednictvím tohoto bankovního domu.“
256

 

„Arizace“ měly být dokončeny do května, tento termín se ale 

vzhledem ke komplikované situaci některých podniků (bylo nutné 

nejprve vypořádat finanční závazky)protahuje a některé 

„arizace“ i likvidace podniků probíhají až do května 1945, jak 

lze dokumentovat na vybraných příkladech v dalším textu. 

Kronikář mšsta Paul Wanie, který byl dobrým znalcem židovského 

prostředí a měl detailní informace o podnikání a investičních 

podílech židů (je mimo jiné autorem publikace o životě 

                                                                

Citováno podle: ZIMMERMANN, V.:  Pachatelé a přihlížející. Pronásledování židů v Sudetské župě, 

Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 137. 
254

 SoKA Teplice, LRT, k.16, dodatky, Výroční zpráva Landráta, S.2-4. 
255

 Tamtéž. 
256

 Tamtéž.  
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teplické židovské komunity vydané v roce 1925)a jeho údaje 

proto lze považovat za relevantní, napsal:   

 „Z 73 výrobních podniků je 9 arizováno, 16 v zásadě k 

arizaci schváleno. Také zde jednají árijští nabyvatelé s 

bývalými židovskými vlastníky. V jedenácti případech jsou 

vedena taková jednání, ve zbývajících 37 případech budou 

výrobní podniky zrušeny, čímž se významně přispěje k 

racionalizaci hospodářství v okrese.[…] Zkušenosti s nucenými 

správci ukazují, že pokud to byli zaměstnanci příslušného 

židovského vlastníka, projevovali zpočátku méně iniciativy, 

jako se to stává lidem, kteří byli zvyklí pracovat podle 

pokynů svého šéfa. Skutečný přehled o společnostech nemají 

často ani árijští prokuristé. Jestliže přes toto všechno dnes 

arizované podniky nejen pracují, ale i hospodářsky vzkvétají, 

je třeba to připsat úsilí nucených správců.“
257
  

Teplická městská kronika udává, že z 213 velkých podniků 

v Teplicích mělo 89 židovské majitele.
 258

 Také 511 vil a 526 

bytů v Teplicích-Šanově  mělo židovské vlastníky, k roku 1940 

se udává na území města 820 ha židovského pozemkového majetku, 

možný „arizační“ profit tedy vypadal lákavě.
 259

  

 

                     
257

 Die Chronik der Stadtgemeide Teplitz-Schönau nach der Heimkehr des Sudetenlandes ins Grossdeutsche 

Vaterland. Městský archivář Pavel Wanie, 1938-1940. SOkA Teplice, inv.č.462, kniha 473, s.552. 

Kronikář Paul Wanie byl výborně seznámen s poměry židovské obce nejen v oblasti majetku, ale také 

s jejich dějinami, jeho soud můžeme považovat za velmi přesný. Wanie napsal v roce 1925 vydanou knihu 

o dějinách židů v Teplicích. Více viz WANIE, Paul: Geschichte Juden von Teplitz. Verlag Binzenz, 

Raaden 1925. 
258

 SOkA Teplice, Die Chronik der Stadtgemeide Teplitz-Schönau nach der Heimkehr des Sudetenlandes ins 

Grossdeutsche Vaterland. SOkA Teplice,  kniha 473.  
259

 U bytů šlo o „právo obývání“, tzn. Formu dnešních bytových dekretů. SOkA Teplice, Die Chronik der 

Stadtgemeide Teplitz-Schönau nach der Heimkehr des Sudetenlandes ins Grossdeutsche Vaterland, kniha 

473. 
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Průmyslové podniky 

V oblasti podnikového majetku a přínosu „arizovaných“ 

podniků pro utěšený rozvoj válečné ekonomiky je třeba v první 

řadě říci, že „arizační kořist“ zde byla poněkud zklamáním. 

Důvodů bylo hned několik. Předně odvětvová struktura podniků 

v Teplicích a nejbližším okolí byla převážně vhodná pro 

mírovou ekonomiku (textilní závody, sklárny, spotřební 

průmysl) a jednotlivé podniky i celá odvětví byly poškozeny 

hospodářskou krizí třicátých let. Podstatnějším důvodem však 

byla zastaralost provozů a zařízení, do kterých jejich 

především židovští vlastníci v nejistých posledních letech 

před zabráním pohraničí příliš neinvestovali a v některých 

případech nízký dostupný provozní kapitál firmy. Dále 

docházelo k „tunelování“ některých firem ve formě cíleného 

vyvádění prostředků do zahraničí (prostřednictvím prodeje 

zboží a uložení utržených peněz v zemi prodeje, ale i dalšími 

způsoby).   

Německá okupační správa zaujímala k podnikům diferencovaný 

přístup podle jejich užitečnosti pro válečné hospodářství, i 

podle formy statutu společnosti.  

V obvodu landrátu Teplice byly některé podniky z důvodu 

nerentability, nekompatibility s válečnou výrobou nebo kvůli 

nedostatku surovinových zdrojů nutných pro provoz podniku 

zrušeny, strategicky důležité podniky začleněny do velkých 

říšských průmyslových koncernů a menší podniky mohli arizovat 

i místní sudetští Němci. Těm však často chyběl „arizační“ 

kapitál a banky pochopitelně neměly zájem půjčovat prostředky 

ve formě „arizačních úvěrů“ tam, kde rentabilita jejich 

investice byla nízká nebo dokonce ohrožená. O komplikovanosti 

situace a počtu podniků a obchodů, které přicházejí v úvahu 

pro „arizaci“ a likvidaci, si můžeme udělat obrázek na základě 

několika příkladů dokumentujících různé varianty „arizace“ 
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z materiálu tzv. „Arizačních spisů“ SÚAr v Praze. Pokusila 

jsem se také sestavit podle Kompasu pro rok 1938 seznam 

židovského podnikového vlastnictví (plný seznam viz přílohy).    

Pro ilustraci situace jsme provedli několik sond do 

průmyslového židovského majetku, které zmapovaly jeho typické 

osudy.  

Soubor „arizovaného“ majetku zachovaný v Arizačních 

spisech SÚAr v Praze 

 

 

Název Typ podniku Destinace 

Číslo v 
arizačních 
spisech 

Robert Aufrichtig velkoobchod Teplice 74/15 

Ed. Niesel mlýn Novosedlice 77/22 

Arnošt Steinwald sklárna Teplice 78/23 

Beer Perutz a synové spořitelna Teplice 81/36 

Otto Löbl  výroba čepic a kamaší Teplice 89/66 

Alois Pick  
 

Teplice 89/68 

Ortos, inv. Družstvo 
 

Teplice 90/72 

Austria společnost hněd. Dolů Teplice 91/81 

     

Velkoobchod Robert Aufrichtig 

Robert Aufrichtig, velkoobchodní firma. 22. března 1940 

píše Vládní prezident Ústí nad Labem „Jako majiteli firmy vám 

nařizuji dle § 1 Nařízení o obsazení židovského majetku 

z 3.12. 1938 (Reichsgesetzblat I. S.1709), abyste se do dvou 

týdnů vzdal vlastnictví. Jestliže se to do dvou týdnů nestane, 

ustanovuji dle § 2 shora jmenovaného nařízení ke spolupráci na 

odnětí majetku Adolfa Pechu, bytem Teplice – Šanov, Hermann 

Göring Strasse 24/11 jako nuceného správce (správce k věrné 

ruce), čímž se vám odnímá právo jakékoliv dispozice se shora 
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jmenovanou společností. 10.dubna 1940, Vládní prezident Ústi 

nad Labem, podpis nečitelný. 
260

 Zmatky a pravděpodobně i 

jistou formu konkurenčního boje v osazování firem nucenými 

správci dokumentuje odpověď Roberta Aufrichtiga z 27. března 

1940, ve které konstatuje, že Adolfa Pechu ustanovil nuceným 

správcem jeho bývalé společnosti už landrát Teplice 5. března 

1940 a to sice jako náhradu za nuceného správce Wilhelma 

Pötzla z Teplic-Šanova (dosazeného také landrátem Teplice), 

kterému momentálně brání ve vykonávání správy povolávací 

rozkaz k nástupu do armády. Upozorňuje, že jakýkoliv vliv na 

chod společnosti pozbyl už nasazením prvně jmenovaného 

nuceného správce v prosinci 1938. Robert Aufristig má 

protektorátní státní příslušnost. 10. května 1940 byl Adolf 

Pecha oficiálně ustanoven nuceným správcem. 25. června 1940 

píše Pecha vládnímu prezidentovi, že není schopen přesně 

určit, kdy bude možné ukončit činnost společnosti, protože mu 

zbývá vyrovnat ještě určité pohledávky a konstatuje, že další 

zprávu o stavu procesu podá do tří měsíců. 7. srpna 1940 žádá 

říšský místodržitel (Reichsstatthalter in Sudetengau) o 

sdělení postupu v ukončení činnosti společnosti. Po urgenci 

vládního prezidenta z ledna 1941, aby byl sdělen stav 

pohledávek a datum ukončení činnosti sděluje Adolf Pecha 

5.1.1941, že společnost ukončí činnost nejpozději na konci 

února, neboť zbývá vyrovnat pohledávky ve výši 1.043,88 RM. 

28. června 1941 ovšem sděluje nucený správce vládnímu 

prezidentovi, že společnost ještě není zlikvidována, protože 

ještě není ukončen jeden procesní úkon a že celá záležitost 

bude trvat ještě několik týdnů. Z další korespondence mezi 

nuceným správce, vládním prezidentem a landrátem vyplývá, že 

se jedná o soudní spor ohledně dluhu za zboží ve výši 720,- RM 

                     
260

 SÚA Praha, fond Arizační spisy, k. 74, inv.č.15. 
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vedený mezi Robertem Aufristigem a Ing. Wernerem Pistlem
261
 u 

zemského soudu (Landgericht) v Litoměřicích. 27. ledna 1942 

sděluje Adolf Pecha vládnímu prezidentovi, že proces stále 

není ukončen, takže nemohl k 31.12.1941 nahlásit definitivní 

ukončení činnosti společnosti a poznamenává, že firma není 

registrována, takže odpadá její výmaz z obchodního rejstříku 

(Handelsregister).  24. září 1941 sděluje Pecha vládnímu 

prezidentovi, že se v záležitosti nic podstatného nezměnilo, a 

že dlužník je v tuto chvíli odveden k Wehrmachtu. Dále 

sděluje, že existují ještě aktiva ve výši 297,60 RM, která 

nebyla bankou Beer Perutz & Söhne Teplice Šanov zprocesována, 

protože pro bankovní dům ještě nebyl ustanoven zástupce 

v nepřítomnosti (Abwesenheitspfleger).  11.března 1943 byla 

bankovní úložka vyplacena, stále ještě nebyly ukončeny všechny 

spory. 12. března 1943 sděluje vládní prezident Pechovi, že je 

třeba co nejdříve ukončit činnost společnosti a že proti dluhu 

je možné započítat vybranou bankovní úložku. 2. května 1945 

urguje vládní prezident okamžité předložení konečného 

vyúčtování ukončení činnosti společnosti, k tomu už ovšem 

s koncem války nedošlo.
262
  Příklad shora uvedený je, domnívám 

se, nejen dokladem o komplikovaném ukončení činnosti podniku, 

ale též dokladem o snaze toto ukončení činnosti neurychlovat. 

Pozice nuceného správce byla totiž nikoliv institucionálně, 

ale neformálně jistou ochranou před nasazením ve frontových 

liniích. Dalším příkladem, tentokrát podniku, o který měla 

nacistická správa eminentní zájem (součást potravinářské 

výroby a tudíž zásobování potravinami) byl parní mlýn 

vlastněný částečně židy a „árijci“. 

                     

 

 
262

 SÚA, f. AS NSMPO, k.74, sign.15. 
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Parní mlýn Eduard Niessl a spol.  

SÚA,f.AS NSMPO, k.77, sign.21. 

12. prosince 1938 sděluje GESTAPO Liberec, expozitura Ústí 

nad Labem, že mlýn je ze dvou třetin v židovských rukách a 

jedna třetina patří „árijskému“ majiteli. Židovský podíl patří 

majitelům firmy Gebrüder Glassner v Lovosicích, velkoobchod 

s obilím, „která se skládá z plných židů Emanuela Glässnera, 

Gotlieba Glässnera a Dr. Emila Glässnera.“ „Árijským“ 

spolumajitelem byl Eduard Niessl, jehož rodina podle sdělení 

Gestapa vlastnila mlýn po čtyři generace a „teprve krátce před 

válkou byl mlýn z důvodu hospodářské krize osazen židovským 

kapitálem.“ Eduard Niessl chtěl židovské podílníky vyplatit a 

převést mlýn do svého výhradního vlastnictví. Gestapo v dopise 

dále zdůrazňuje, že „jediným odborníkem ve firmě byl Niessl, 

kdežto Emil Glässner se staral pouze o peníze a kapitál“. 

Ještě není rozhodnuto, jestli žid Emil Glässner, který by měl 

být ještě v současnosti členem SDP, …Je také známo, že 

židovská firma Gebrüder Glässner v Lovosicích… Takže vazba 

Emila Glässnera k členům SDP nebude špatná.  

 

„Vzhledem k tomu, že tento mlýn je od založení ve 

vlastnictví rodiny Niessl, představuje rodinné jmění a jen 

z důvodu nedostatku kapitálu došlo k účasti židovských 

podnikatelů, prosím dnes, aby se společnost dostala do čistě 

„árijských“ rukou, o povolení koupit židovské podíly. 

V případě potřeby jakýchkoliv dalších upřesnění se na mne 

neváhejte obrátit.“
263
 Eduard Niessl dodal také tabulku 

dokumentující podíl jednotlivých vlastníků na kapitalizaci 

firmy: 

Vlastník   Podíl na základním jmění  % 

Emanuel Glässner, Lovosice, žid 47.100,- Kč  26,17% 

                     
263

 SÚA, fond Arizační spisy, NSMPO, k.77, sign.21.  
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Gottlieb Glässner, Lovosice, žid 47.100,- Kč  26,17% 

Brüder Glässner Lovosice, židé 25.800,- Kč  14,33% 

Eduard Niessl, Novosedlice, árijský němec, 60.000,- Kč 33.33% 

 

Celkem 180.000,- Kč , 100% 

Provozní ředitelé jsou Dr. Emil Glässner, Lovosice,žid, Eduard 

Niessl, Novosedlice, árijský Němec 

7. června 1939 potvrzuje osobní oddělení Kreisleitung der 

NSDAP v Teplicích-Šanově, že Eduard Niessl narozený 15.7.1883 

v Novosedlicích se stal členem strany SdP 21.3.1938 a má 

členskou legitimaci č. 1195893 a že proti jeho osobě a 

případné „arizaci“ není z politického ani národního pohledu 

žádných námitek. Stejné potvrzení vystavila strana 19.6.1939 

Eduardovi Niesslovi mladšímu, nar. 8.1.1911, který vstoupil do 

SdP už 1.5.1935 a měl stranické číslo 373172. Do NSDAP 

vstoupil 1.11.1938 a má číslo průkazu 6603040. 

 11.7.1939 píše zástupce představenstva Hauptvereinigung der 

deutschen Getreide- und Futtermittelwirtschaft teplickému 

landrátovi, že mlýny v židovském vlastnictví se budou 

„arizovat“ podle stejného schématu, jako mlýny v Říši.  

26. června píše právník Dr.jur. Rudolf Schicketanz z Liberce 

v zastoupení Niessla staršího a mladšího vládnímu prezidentovi 

žádost o zaujetí stanoviska k nabídce na „arizaci“ mlýna. 

Kapacitu mlýna deklaroval jako dva až tři vagóny pšenice 

denně.  

6.července předkládají Niesslovi potvrzení Dresdner Bank, 

filiálky v Teplicích – Šanově, že Eduard NIessl junior má 

k dispozici 28.500,- RM.  

11. července 1939 poslal okresní hospodářský poradce 

(Kreiswirtschaftsberater) dopis Sudetoněmecké hospodářské 

komoře, oddělení průmyslu v Liberci, kde zdůrazňuje, že: 

„Eduard Niessl pochází z staré dobré německé a národně 

orientované rodiny, dříve byl jediným vlastníkem mlýny a byl 
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dotlačen známými metodami židovských šmelinářů s obilím 

přibrat židovského velkošmelináře Glässnera do podniku. Vliv 

židů (protože byli kapitálově silnější) byl stále větší, 

zatímco Niesslův byl stlačen až na 33,33%. Podnik je vzhelem 

k podílům považován za zcela židovský a musí být arizován. 

Navrhoval jsem v září 1938 dosazení Niessla juniora a seniora 

jako komisařských správců. Nyní se dozvídám, že firma Brüder 

Glässner dostala povolení k převodu židovské části po E. 

Glässnerovi na položidy Wernera a Franze Glässnera. To je do 

nebe volající nespravedlnost, že těmto židovským manévrům se 

napomáhá místo toho, aby se pomohlo staré německé rodině 

zajistit si svá kdysi podvodem odňatá práva.“ 

21. července 1939 sděluje landrát vládnímu prezidentovi v Ústí 

nad Labem, že „ve vyúčtování uvedená aktiva Eduarda Niessla 

seniora ve výši 43.234,05 RM jsou soukromé prostředky, které 

jsou vydávány ve prospěch podniku a které by společně se 

jměním Eduarda Niessla juniora mohly být dobře použity 

k vykoupení židovských podílů.“  

Ve stanovisku NSDAP z 31.7.1939 k „arizační nabídce“ zopakoval 

okresní hospodářský poradce S. Plaschka, již uvedené argumenty 

ve prospěch „arizace“ dvou třetin mlýna rodinou Niesslových. 

Pátého srpna 1939 vyjádřil souhlas s „arizací“ ve prospěch 

Niesslových také říšský místodržitel v sudetské župě 

(Reichsstatthalter für Sudetengau). Na základě toho souhlasil 

s „arizací“ také vládní prezident v Ústí nad Labem (dopis ze 

dne 8.9.1939) a žádal o předložení kupní smlouvy ve lhůtě tří 

měsíců. „Arizace“ se ale začala komplikovat když se ukázalo, 

že Emanuel a Gottlieb Glässnerovi nevlastnili již patrně podíl 

osobně, ale převedli ho do firmy Brüder Glässner (v té době 

již „arizované“), což pouze nebylo poznamenáno v obchodním 

rejstříku.  Prošetřením této skutečnosti byla pověřena 

Deutsche Revisions- und Treuhandgesellschaft. 13. Prosince 

sděluje landrát vládnímu prezidentovi, že podle rozhodnutí 
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starosty Lovosic mají Emanuel Glässner, stejně jako děti Dr. 

Emila Glässnera Werner a Franz Glässnerovi podle §1 odst.1 

Staats- und Optionsvertrages z 20.11.1938 (RGSBl. 

II.S.895)německou státní příslušnost. Gottlieb Glässner, který 

utekl do Terezína, pozbyl německé státní příslušnosti. 

V případě, že by se židé zdráhali uzavřít smlouvu, navrhuji 

jmenovat Dr. Hanse Hausera pověřeným nuceným správcem. 16. 

Prosince byl Hans Hauser skutečně jmenován pověřeným nuceným 

správcem a židovským podílníkům byl doručen dopis, že se mají 

do dvou týdnů vyjádřit k případnému prodeji firmy Niesslovým.  

4.1.1940 sděluje NSDAP, župní hospodářský poradce vládnímu 

prezidentovi, že proti „arizaci“ mlýna do rukou Niesslových 

nemá připomínky. Pátého ledna sděluje Gottlieb Glässner 

(Terezín) vládnímu prezidentovi, že vzhledem k tomu, že nemá 

žádný podíl na vlastnictví mlýna, neboť ten je ve vlastnictví 

firmy Brüder Glässner (již „arizované“, pozn. aut.), Lovosice 

a on ze společnosti vystoupil ještě před odstoupením pohraničí 

a že nositelem všech práv je tedy zmiňovaná společnost. Stejně 

se 13.1.1940 vyjádřil Emanuel Glässner z Lovosic.  

K témuž názoru došla při auditu i Deutsche Revisions- und 

Treuhandgesellschaft.  

Pod bodem 3/ sděluje, že firma Brüder Glässner má být 

považována za „arizovanou“, protože polovinu vlastní Friedrich 

Sperl (árijec a člen strany) a druhou polovinu míšenci prvního 

stupně Werner a Franz Glässnerovi, když správa jejich podílu 

je byla rozhodnutím vládního prezidenta svěřena „árijskému“ 

kurátorovi Emilu Fehresovi („árijec“, člen strany). 

Pod bodem čtyři se nicméně dozvídáme, že Friedrich Sperl právě 

narukoval k Wehrmachtu a není možné se s ním prozatím nijak 

spojit ke zjištění stanoviska k dalšímu průběhu případu. 

Přesto však má firma zájem na odprodeji svého podílu na mlýně 

do rukou Niesslových, čeká se na zprávu Treuhandgesellschaft 

A.G., která by měla stanovit hodnotu jednotlivých podílů.  
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Situace se opět mění s vyjádřením vládního prezidenta, že 

nepřijímá námitku Friedricha Sperla proti záměru prodat podíl 

Emanuela a Gottlieba Glässnera Niesslovým s odůvodněním, že 

nejsou notářské zápisy dokumentující převod vlastnictví mezi 

Emanuelem a Gottliebem Glässnerem a firmou Brüder Glässner a 

vzhledem k tomu, že židovští vlastníci nesvolili k prodeji 

svého majetku (respektive tvrdili, že se o jejich majetek 

nejedná a byli jako vlastníci zapsáni pouze formálně), 

stanovuje vládní prezident podle § 2 Nařízení o obsazení 

židovského majetku v sudetoněmeckých oblastech z 3.12.1938 

jako správce pro prodej nemovitosti (Verkaufstreuhänder) už 

zmiňovaného právníka Hanse Hausera z Teplic-Šanova.  

25.září 1939 se firma Brüder Glässer vyjadřuje, že je ochotná 

prodat svůj 66% podíl na mlýně, požaduje ale nové ohodnocení 

majetku.  

Arizační případ nebyl do konce války dokončen. V dokumentaci 

figurují také dopisy z východní fronty, jimiž se snaží Eduard 

Niessl mladší podpořit svůj zájem na dokončení transakce. 

V dokumentaci lze nalézt také výroční zprávy. 

Živnosti a obchody 

Židé, kteří tvořili cca 10% obyvatel Teplic, vlastnili dle 

soudobě psané městské 40% místních podniků, obchody se 

označovaly za téměř zcela židovské. Dle stejného pramene 

zůstalo v období po říjnu 1938 v Teplicích 200 prázdných 

obchodů a přes 500 vil a domů
264

, stejně jako 300 bytů většinou 

včetně vnitřního vybavení.
265
 Teplický landrát Wenzel na 

podkladě hlášení majetku, která měl k dispozici a která se, 

                     
264

 V tuto chvíli se podařilo zdokumentovat 516 položek domovního majetku teplických židů. Více viz karty 

jednotlivých objektů v Přílohách. 
265

 Die Chronik der Stadtgemeide Teplitz-Schönau nach der Heimkehr des Sudetenlandes ins Grossdeutsche 

Vaterland. Městský archivář Pavel Wanie, 1938-1940. SOkA Teplice, inv.č.462, kniha 473, s.419. 
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bohužel, v dostupném archivním materiálu nezachovala, shrnuje 

v roce 1940 počty židovských obchodních podniků následovně: 

„Ze 173 židovských obchodních podniků je 5 arizováno, 8 

stojí těsně před arizací, o dvou případech se jedná a všech 

dalších 158 bude zrušeno, čímž se někdejší přesycení okresu 

obchodními podniky zcela vyřeší“.
266
 

Velký počet rušených podniků zřejmě souvisí s tím, že 

židovští majitelé se pokusili odstěhovat do Prahy vše, co bylo 

možné převézt, včetně zásob, know-how a účetních knih. 

Vytloukání výloh obchodů a rabování za tzv. Křišťálové noci 

nebylo v Teplicích příliš výtěžné, obchody byly totiž, jak už 

bylo uvedeno, z většiny prázdné a zavřené. Takové situaci 

odpovídá i rozhodnutí landrátu z roku 1940, kdy byla většina 

obchodních podniků určena k likvidaci. Evakuaci „celých 

obchodů“ do Prahy a pokus zajistit si tam novou existenci 

potvrzují i pamětníci:  

„Bylo to krátce před Roš Hašana 5699/1938
267
. V Praze se 

nacházely tisíce židů z celého německo-českého pohraničí a z 

Německa. Potkávali jsme tam celou řadu známých, které jsme 

neviděli jak je rok dlouhý. Samozřejmě také přátele a známé z 

Teplic a okolí. Mnozí zachránili své obchodní zásoby a svůj 

majetek a znovu začali obchodovat.“
268

 

Živnosti a obchody jsou pro pochopení struktury a významu 

židovské komunity stejně významné, jako domovní majetek a 

velké průmyslové podniky. Jejich výpovědní hodnota může být 

dokonce vyšší, než je tomu u nemovitostí a velkých firem, 

pramenná základna pro relevantní postižení vývoje 

živnostenského podnikání a majetku je však pro sledované 

období ještě chudší, než pro ostatní typy majetku. Výpovědní 

                     
266

 SOkA Teplice, fond LRT, osobní spisy landráta, k.16. 
267

 V roce 1938 se Roš Hašana slavil 26.a 27. září. 
268

 WEIHS, Friedrich, Hitler vor den Toren, s.33. 
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hodnota pramenů k různým typům majetkových podstat je odlišná 

- absolutní hodnotě se blíží pozemkové knihy a související 

písemný materiál, podobně můžeme hodnotit obchodní soudy 

s registrací firem. Obtížnější situace nastává u majetků 

malých a středních živností, často operujících v pronajatých 

prostorách, jejichž význam sestává ze zásob, kontaktů a 

dlouhodobě budovaných obchodních vztahů, zákazníků a know-how. 

Relativně přesný přehled o takovém typu majetku bychom mohli 

získat z majetkových přiznání, která židé měli vyplnit podle 

nařízení z 26.4.1938 O přihlášení židovského majetku
269
. 

Formuláře měly být vyplněny a odeslány do konce ledna 1939, 

zkoumal se stav židovského majetku k 1.12.1938. Tato majetková 

přiznání, pokud jsou zachována, jsou bohatým zdrojem informací 

o celé struktuře majetku jednotlivých osob a zahrnují celé 

majetkové portfolio od nemovitostí, firem, hodnoty 

skladovaného zboží až po úložky v bankovních ústavech, držení 

dluhopisů a akcií, pojistky a poskytnuté hypotéky. Tento typ 

archivních pramenů je zachován pro území bývalé sudetské Župy 

ve fondu Finanční prezident Opava, Teplice v tomto případě 

spadají pod říšskou finanční správu, finanční ředitelství 

nejprve Karlovy Vary a posléze Drážďany a jak už jsme uvedli 

výše při hodnocení dostupných archivních fondů, ve fondech 

Finanzpresident Dresden, Finanzpresident Karlsbad drážďanského 

archivu (Hauptstaatsarchiv Dresden) se formuláře nedochovaly. 

Můžeme jen spekulovat, zda se staly součástí trofejního 

materiálu Rudé armády, podlehly zkáze nebo jsou zachovány na 

místě a ve fondech, kde je zatím neumíme dohledat. Nalezení 

těchto materiálů v budoucnosti je sice málo pravděpodobné, 

nicméně možné. Z důvodu momentální nedostupnosti pramenů jsem 

                     
269

 VO. Über die Anmeldung des Vermögens von Juden RGBL.I, S.414 Rechtspflicht zur Anmeldung des 

Vermögens - 26.4.1938 Anordnung auf Grund der VO. Über die Anmeldung des Vermögens von Juden, 

RGBl. I, S.415. 
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se proto soustředila především na takové typické majetkové 

podstaty, které jsou systematicky sledovatelné, kde faktor 

náhody nehraje takovou roli, tj. nemovitosti a průmyslové 

podniky a živnosti sleduji tam, kde prameny umožňují takovou 

sondu provést. Informace k malým a středním živnostenským 

podnikům a obchodům, pokud se v pramenech raritně objeví, 

nicméně systematicky shromažďuji.  

Podobně obtížná je z hlediska možných rešerší v primárním 

materiálu situace tam, kde nelze evidenci případně obsaženou 

v majetkových přiznáních nahradit. Mám na mysli zejména akcie, 

státní papíry, pojistky, konta atp. Je pravděpodobné, že 

majetní židé měli široká a rovnoměrně rozdělená portfolia, 

vklady do záložen a bank (včetně zahraničních, velice často i 

Švýcarských), cenné papíry na firmy atp. Principy a mechanismy 

„arizace“ bankovních kont, nuceného výkupu zlata a drahých 

kovů a například role Hadegy
270
, mechanismy odebírání 

uměleckých děl a dalších typů majetku jsou historiograficky 

zpracovány,
271
 není ale bohužel v mých silách (a částečně to 

ani není možné z důvodu bankovního tajemství, omezením 

spojeným s ochranou osobních údajů fyzických osob a z důvodu 

nepřístupnosti některých pramenů běžnému badatelskému zájmu) 

                     
270

 „Hadega“ Handelsgesellschaft m.b.H. obchodní společnost, která měla od 26.1.1940 výlučné právo 

vykupovat šperky a drahé kovy z židovského majetku. 
271

 Např.: KUBŮ E., JANČÍK D.,  KUKLÍK  J. ml.,  NOVOTNÝ J., MILOTOVÁ J., ŠOUŠA  J.: Židovské 

zlato, ostatní drahé kovy, drahé kameny a předměty z nich v českých zemích 1939-45. Protiprávní zásahy 

do majetkových práv, jejich rozsah a následné osudy tohoto majetku. Praha 2001, KUBŮ E., JANČÍK D.,  

KUKLÍK  J. ml.,  NOVOTNÝ J., ŠOUŠA  J.: „Spící konta“ ve švýcarských bankách za znárodněný 

švýcarský majetek v Československu? Československo-švýcarská jednání o tzv. náhradových otázkách 

(1945-1967). Studie k moderním dějinám. Sborník prací k 70. narozeninám  Vlastislava Laciny. Editoři 

Josef Harna a Petr Prokš. Praha 2001, Historický ústav Akademie věd ČR, s. 445-462, KUBŮ E., JANČÍK 

D., NOVOTNÝ J., ŠOUŠA  J.: Zrůdný monopol. „Hadega“ Handelsgesellschaft m.b.H. a její obchod 

drahými kovy a drahokamy za druhé světové války. Terezínské studie a dokumenty 2001. Praha 2001, s. 

249-307, JANČÍK, D.,KUBŮ,E., KUKLÍK, J.ml.: Arizace a restituce židovského majetku v českých 

zemích (1939-2000), FF UK Praha, Praha 2003.  

PhDr. Jaroslava Milotová, CSc. byla hlavní koordinátorkou  výzkumu smíšené pracovní komise zřízené vládou 

České republiky usnesením č. 773 ze dne 25. listopadu 1998, který se týká osudu nacisty konfiskovaného 

majetku (financí, zlata, cenných papírů, pojistek atd.). Komise má svou činností přispět ke zmírnění 

některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu. 
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zpracovat takto pojaté portfolio majetku pro celou teplickou 

židovskou komunitu.  

 

Sonda – Anton Tittl, rozšíření podnikání 

Jedním ze zdokumentovatelných případů rozšíření 

živnostenského podnikání „arizací“ je expanze největšího 

zámečnického podniku v okrese, jehož majitelem byl Anton 

Tittl. Svou žádost o „arizaci“ domu čp. 1801 v katastrálním 

území Teplice odůvodňuje údajným hospodářským zájmem Říše na 

rozšíření jeho podnikání (dostal říšské zakázky a měl snahu 

vybudovat vzorový „árijský“ podnik). Aby si zajistil výhodný 

nákup nemovitostí bez konkurence dalších zájemců o „arizaci“ 

ještě během války a zdůvodnil oprávněnost mimořádného 

případného přidělení nemovitosti, uvádí, že jeho synové, kteří 

přicházejí jako dědici podniku v úvahu, se momentálně 

nacházejí na východní frontě.
272

 Tittl byl také příkladem 

nuceného správce, který se později stal „arizátorem“ 

spravované nemovitosti(již dříve měl pronajatý k podnikání 

výrobní objekt ve dvoře požadované nemovitosti). Původní 

majitel Arnold Fischer, bývalý ředitel Uhelného syndikátu 

v Praze, byl ale rozvedený s dánskou „árijkou“ Idou 

Synnesvedt, se kterou měl dvě nezletilé děti. Tím se Tittlova 

cesta k rychlé „arizaci“ zkomplikovala. 26.8.1941 sdělil 

právník spolumajitelky Johan Asmussen z Kodaně stanovisko, že 

dům lze prodat pouze za obvyklou cenu 30000 RM.  

29.září 1941 píše Tittl vládnímu prezidentovi v Ústí nad 

Labem: „Protože majitel uprchl do nepřátelské ciziny, žádám o 

udělení povolení k arizaci uvedené nemovitosti. Je mi známo, 

že arizace během války je povolována jen ve zvláštních 

případech, protože v potaz přicházející objekty budou v první 
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řadě podrženy pro účastníky válečných bojů, přesto s ohledem 

na skutečnost, že oba moji synové přicházející v úvahu jako 

dědici podniku, jsou v současnosti na východní frontě, myslím, 

že v mém případě se udělení výjimky ukazuje jako možné. Jsem 

účastník první světové války postižený chronickým onemocněním 

nohou a kromě toho objekt nutně potřebuji k uskutečnění mě 

svěřených, důležitých válečně-hospodářských úkolů.
273

“ 

Landrát 13.11.1941 v dopise vládnímu prezidentovi z důvodů 

Tittlem uvedených shledává „arizaci“ možnou. 

Potíž nastala v okamžiku, kdy devizový úřad Karlovy Vary 

(Devisenstelle in Karlsbad) zamítl převod 15000 RM pro 

rozvedenou manželku majitele (v dopise z Kreditanstalt der 

Deutschen, Teplice-Šanov z 19.9.1941), kodaňský právník poté 

odmítl za těchto okolností kupní smlouvu uzavřít.  

9.6.1942 se Tittl znovu obrací dopisem na vládního 

prezidenta v Ústí nad Labem Hanse Krebse. Opět připomíná svou 

záslužnou činnost ve válečném hospodářství, mimo jiné píše: 

„od mládí jsem členem národního hnutí, jsem aktivním členem 

nacionálních společenství, za což jsem musel v bývalém 

Československém státě vytrpět 6 týdnů vazby“ a opět žádá o 

povolení koupě. 

Kvůli nesouhlasu spolumajitelky nebylo možné uzavřít 

„regulérní“ kupní smlouvu. Řešením v takovém případě bylo 

soudní stanovení opatrovníka v nepřítomnosti 

(Abwesenheitspfleger) pro Arnolda Fischera, kterým byl 

jmenován Eduard Walter. Ten uzavřel s Tittlem 21.7.1942 kupní 

smlouvu, 5.10.1942 byla tato smlouva přijata landrátem a 

posléze zapsána do pozemkových knih. 274   Antonu Tittlovi byla 

tedy přiznána výjimka z rozhodnutí Berlína, podle kterého měl 

                     
273

 Pracoval pro firmu Rüstungswerk der Dynamith A.G. (výrobce dynamitu pro válečné účely) a svoji žádost o 

koupi zdůvodňoval tím, že nemovitost nutně potřebuje, aby byl schopen plnit důležité úkoly v rámci 

válečného hospodářství. 
274

 SOkA Teplice, LRT, k.8,  Židovský majetek 1940-1942 - 83/7, Jd.II/0595. 
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být prodej židovských domů v zásadě odložen na konec války a 

povolován jen z naléhavých politických nebo hospodářských 

důvodů.
275

 

 „Arizace“ nemovitostí – Vystěhovalecký fond, Německá 

říše a „arizátoři“ z řad místních německých obyvatel 

„Arizační“ aktivita měla v oblasti domovního majetku 

několik vrcholů rozlišitelných podle typu „arizátora“: 

v případě „arizace“ ve prospěch Vystěhovaleckého fondu pro 

Čechy a Moravu nastává vrcholná fáze podpisu dokumentů, 

kterými se domy převádějí do majetku fondu, v roce 1942 a úzce 

souvisí s obdobím masových deportací židů, kteří před 

obsazením pohraničí utekli do zbytku Československa, 

nepodařilo se jim však emigrovat dále, museli zůstat 

v Protektorátu a sdíleli tak od března 1939 možnosti a osud 

židů ze „zbytku Československa“. V druhé polovině roku 1942 

byla z Protektorátu vypravena řada transportů do Terezína a 

„na východ“
276
, ve kterých odjížděli zejména do Terezína i 

tepličtí židé. Majetek těch, kdo nastoupili do transportu, byl 

formálně dokonalou procedurou předán Vystěhovaleckému fondu 

pro Čechy a Moravu. Značný rozsah odebíraných majetkových 

podstat ztěžoval administrativní zpracování a k formálnímu 

zápisu převodů docházelo o celé měsíce později, zejména 

v  letech 1943 a 1944, prakticky až do osvobození.  

V roce 1943 dostalo německé válečné sebevědomí po bitvě u 

Stalingradu značné trhliny, což se projevuje zejména v poklesu 

                     
275

 Více k popsanému případu viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku 

v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK 

Praha, 2005. 
276

 Od dvacátého června do 20. listopadu bylo z Prahy vypraveno 30 transportů, v nichž opustilo hlavní město 

16499 osob. Velkých transportů o počtu 1000 a více osob bylo šestnáct. Vlastní statistiku jsem sestavila 

z údajů o všech transportech vypravených z Prahy v průběhu války a počtu transportovaných 

publikovaných na www.holocaust.cz.  

http://www.holocaust.cz/
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počtu domů „arizovaných“ fyzickými osobami
277
. Situace na 

východní frontě však nebyla jedinou příčinou tohoto stavu, 

stejně důležitou se zdá být skutečnost, že lukrativní domy už 

v té době byly v rukou těch, kdo si je za pomoci stranických 

konexí a s poukazem na své zásluhy současné i někdejší 

dokázali zajistit „Arizace“ se ale nezastavila - v průběhu let 

1943 a 1944 Německá říše masivně profitovala z druhé vlny 

převodů domovního majetku. Po roce 1943 byla Německá říše 

spolu s Vystěhovaleckým fondem největším „arizátorem“ - 

„arizace“ se tak definitivně přesunula z roviny kontraktu mezi 

prodejcem – židovským vlastníkem a „árijským“ nabyvatelem do 

roviny převodu židovského vlastnictví na instituce státu.
 
 

Majetkový transfer v pohraničí se stejně jako v případě 

majetku živnostenského potýkal se specifickými problémy, 

zejména nedostatkem politicky spolehlivých a profesně 

zkušených nucených správců, na rozdíl od firemního majetku 

nebyl tak velký nedostatek politicky spolehlivých a majetných 

„arizátorů“. 

Nucení správci sehráli zejména v případě „arizace“ 

domovního majetku důležitou úlohu: vzhledem k už zmiňovanému 

plánu odsunutí konečné etapy „arizace“ domovního majetku na 

„vítězný konec“ války byla většina domů (kromě domů prodaných 

fyzickým osobám) v Teplicích-Šanově v nucené správě nebo 

správě k věrné ruce (Treuhand), ať už na základě zápisu v 

katastru nemovitostí patřily původním židovským vlastníkům, 

Německé říši nebo Vystěhovaleckému fondu pro Čechy a Moravu.  

Správci „arizovaného“ i „nearizovaného“ židovského 

domovního majetku byli tepličtí občané, často s právním 

vzděláním a v případě správy většího počtu domů i s prokázanou 

příslušností k NSDAP
278
 a správa nemovitostí byla poměrně 

                     
277

 Srovnej karty nemovitostí v Příloze. 
278

 Srovnej tabulku nucených správců domovního majetku v Přílohách. 
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lukrativním zaměstnáním, zejména v případě svěření většího 

množství nemovitostí.  

V případech „arizace“ na základě kupní smlouvy mezi 

židovským vlastníkem (v případě Teplic obvykle jeho zástupcem) 

a „arizátorem“ měla transakce budit zdání zcela běžného 

obchodu. Jedna strana prodává, druhá kupuje, obojí se 

uskutečňuje ze svobodné vůle zúčastněných a obě strany jsou 

spokojeny se ziskem, který jim z obchodu plyne. Formálně, 

alespoň vnějškově, byly podmínky splněny: nemovitosti měnily 

majitele na základě kupních smluv. Prodeje byly ale 

nedobrovolné, kupní cena obvykle neodpovídala tržní hodnotě 

majetku
279

 a končila převážně na vázaných účtech prodávajících, 

pokud ne přímo na účtech zřízených k tomuto účelu např.  

vrchním finančním prezidentem v Karlových Varech nebo tajnou 

státní policií – služebnou Liberec
280

.  

Pro každou koupi bylo vyžadováno stanovisko NSDAP 

k pretendentovi arizace a hodnocení jeho společenské a 

politické spolehlivosti.
281

 

Domovní majetek – úřadovny  

Po připojení Teplic-Šanova k Německé říši byly v židovských 

domech umístěny byty dosazených německých úředníků, stejně 

jako správní, policejní a vojenské úřady.  

V bývalé Rotschild-Mandlerově továrně byl zřízen sklad 

zabaveného nábytku, ze kterého se zásobovaly zařízením nejen 

nově zřízené úřady, ale byl podle různých kritérií přidělován 

i dalším osobám.
282

  

                     
279

 Nemovitost v centru města byla městu Teplice prodána za 2000 RM. 
280

 Viz dům čp.1462, čp.1415, dokumentováno v příslušných kupních smlouvách uložených v písemném 

materiálu k zápisům do pozemkové knihy, KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice a Šanov, srovnej 

údaje v kartách jednotlivých domů. 
281

 SOkA Teplice,  LRT, k.17, Židovský majetek 1940 – 1942, 83/17. 
282

 Klíče od skladu měl odbor výstavby teplického městského úřadu. Podrobnosti viz AMT, k.409, složka 9327 

Židovský domovní majetek. 
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Nejrychleji se v zabírání nemovitostí pro vlastní potřebu 

zorientovali příslušníci armády (Wehrmacht), Říšské pracovní 

služby (Reichsarbeitdienst) a tajné policie (Gestapa), kteří 

se bezprostředně po obsazení pohraničí v Teplicích nastěhovali 

do „opuštěných“ a plně zařízených židovských vil.  

Také pro své veřejné úřadovny využívaly tyto instituce 

židovské nemovitosti, které dovybavovaly nábytkem vystěhovaným 

z bytů obývaných židovskými nájemci, kteří odjeli do Prahy a 

v Teplicích zanechali vybavení domácností.
283
 Nábytek si 

instituce v některých případech vybíraly také přímo v domech 

opuštěných židovskými vlastníky a vyhotovovali o tom podrobné 

soupisy.
284

  

„Arizace“ byla v Teplicích-Šanově záležitostí širokého 

společenského konsenzu, rozhodně ji nelze prezentovat jako 

záležitost úzké špičky nacistického establishmentu a 

příchozích říšských Němců. Na nucených správách, rušení a 

přejímání obchodů, obsazování nemovitostí, „arizacích“ domů a 

firem a bojkotu židovských sousedů se podílely stovky lidí, ať 

už jako přímí aktéři a profitenti, administrátoři, 

treuhändeři, notáři, nebo mlčící přihlížející. Odstavování 

židovských vlastníků od majetku a jeho následná „arizace“ byly 

součásti všeobecně vítaného procesu, který sliboval odstranit 

židovskou konkurenci a nabízel možnost osobního vzestupu.  

V počáteční fázi zabírání domovního majetku a dosazování 

nucených správců se široce angažovala NSDAP. Aktivní 

participace na činnosti strany, německá národnost a předchozí 

                     
283

 Nábytek a veškeré vybavení domácností vystěhované z židovských bytů se shromažďovalo na jedno místě, 

v bývalé Rotschild-Mandlerově továrně. Podrobněji viz SOkA Teplice, AMT, karton 409, složka 2367 

Židovské byty, složka 2368 Židovský domovní majetek. 
284

 SOkA Teplice, AMT, k.409, 9327 Židovský domovní majetek. 
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členství v SdP byla pro podíl na „arizační“ akci nutnou 

podmínkou.
285
  

Na soupisech Židů a židovského majetku se aktivně podílely 

místní správní orgány, které ve spolupráci s novými správními 

orgány zajišťovaly úplnost a správnost údajů, dosazování 

nucených správců a koordinaci „arizace“. Primární prameny 

uložené zejména ve Státním okresním archivu Teplice a 

rozhovory s pamětníky poskytují důkazy o snaze využít obtížné 

situace židovských sousedů a spoluobčanů, aktivní roli NSDAP a 

lhostejnosti přihlížejících. 

Typickým „arizátorem“ středostavovského domovního majetku 

v Teplicích byl český Němec, který se definoval jako „národní 

trpitel za československé nadvlády“, často podnikatel nebo 

příslušník veřejné správy.
286
  

„Arizace“ neúspěšných ve vlastním podnikání vnímaná 

spíše jako restituce 

Mezi „arizátory“ a pretendenty „arizace“ nemovitostí se 

vyskytovaly také případy lidí nepříliš úspěšných ve vlastním 

podnikání, kteří příčinu své obtížné životní situace svalovali 

na nepřejícnost zákazníků, obtížnost situace v bývalém 

Československu, válečné nasazení v letech 1914-1918 nebo 

neutěšenou hospodářskou situaci, která je údajně donutila 

přibrat k podnikání kapitálově silné židovské společníky. 

O přivolení k „arizaci“ domu čp.1561 žádá Doris Schuttová, 

příbuzná architekta Hermanna Schutta. Ten podle emotivního 

dopisu paní Schuttové postavil v Teplicích-Šanově dvojdům pro 

své dva syny, jednu část byl ale nucen kvůli hospodářským 

                     
285

 Většina nucených správců židovského domovního majetku, u kterých se podařilo doložit členství v NSDAP, 

tam vstoupila 1.11.1938, tedy k prvnímu datu, kdy to bylo možné. Do funkce nuceného správce byli 

uvedeni v průběhu října a listopadu, nejčastěji mezi 5.-20.11.1938.  SOkA Teplice, AMT, k.409, 9327 

Židovský domovní majetek. Více viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku 

v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK 

Praha, 2005. 
286

 Více viz Přílohy, karty jednotlivých nemovitostí.  
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těžkostem v roce 1918 prodat „židům“. Paní Schuttová pokládala 

za přirozené, že po připojení pohraničí k Německé říši bude 

mít možnost druhou polovinu domu odkoupit v rámci „arizace“ 

levně zpět.
287
  

„Arizace“ na základě darování podílu na majetku 

nežidovskému manželskému partnerovi 

Jinou situaci řešila Gisela Baumgartenová, která darovala 

23. února 1940 svou ideální polovinu domu čp. 1359 zapsaného 

ve vložce 403 pozemkové knihy pro katastrální území Šanov 

svému manželovi Ing. Ernstovi (Arnoštovi) Baumgartenovi. Oba 

manželé uzavřeli darovací smlouvu v zastoupení(byla 5.srpna 

1940 potvrzena landrátem). Gisela Baumgartenová je ve smlouvě 

označena jako „židovka“ a její muž jako „plný árijec“. 

Darovací smlouva obsahovala též klauzuli o převzetí dluhů 

váznoucích na nemovitosti. 

 

„Arizace“ domu na úvěr  

„Arizace“ domu čp. 363 zapsaného ve vložce č. 363 pozemkové 

knihy pro Teplice byla provedena tzv. na úvěr. Dům je v centru 

města na Masarykově ulici 4 (po obsazení pohraničí Hermann 

Göring Strasse) na místě výhodném pro provozování obchodu i 

služeb. Arnoštka a Siegmund Felixovi koupili nemovitost v roce  

1908. Dům byl od podzimu 1938 v nucené správě (nuceným 

správcem byl Dr. Heinrich Nykodym) a v dubnu 1940 byl převeden 

do majetku Německé říše – říšské finanční správy.
288
 V září 

1941 je do pozemkové knihy zapsána změna vlastnictví na 

                     
287

 SOkA Teplice, LRT, k.17, Židovský majetek 1940-1942. 
288

 Převod z 20.4.1940 je blíže specifikován v zachovaných písemnostech k zápisům do pozemkových knih pod 

č. 868/40. KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice. Zápis vlastnictví pro německou říši, říšskou finanční 

správu má ustálenou formu:  Auf Grund der Verfügung der Geheimen Staatspolizei – Staatspolizeileitstelle 

Reichenberg vom 13.2.1940, I C-S 329/39 wird gemäss §§ 1,2,4 der Vo. über die Einziehung von volks- 

und staatsfeindlichen Eigentum in den sudetendeutschen Gebieten vom 12.5.1939, RGBl.I, S.911, in 

Verbindung mit dem Erl. des Reichsmin. d.Innern vom 12.7.1939, und des Reichsstatthalters im 

Sudetengau vom 29.8.1939 – III WI/Jd.7126/39 wird das Eigentumsrecht für das Deutsche Reich – 

Reichsfinanzverwaltung – einverleibt. 
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základě kupní smlouvy z června 1941. Nemovitost odkoupil 

obchodník s obuví Josef Bönsche za 60.000.- RM.
289
 Nákup nebyl 

schopen financovat z volných prostředků, vzal si proto 

hypotéční úvěr u Kreditanstalt der Deutschen, G.m.b.H. ve výši 

28 000 říšských marek, jak dokládá poválečný soudní protokol. 

V dubnu 1948 bylo zahájeno restituční řízení a smírem z 

20.8.1948 obnoveno vlastnické právo pro Felixovy a proveden 

výmaz zástavního práva pro úvěrní pohledávku Kreditanstalt der 

Deutschen, vzhledem k tomu, že úvěr si vzal „arizátor“, nebyl 

restituent povinen jej splácet. Arnoštka Felixová zemřela 

v Osvětimi a Siegmund Felix v Treblince, dům v dědickém řízení 

dostala Eliška Salusová
290
 z Teplic. V únoru 1964 následuje 

zápis vlastnictví pro československý stát, okresní národní 

výbor Teplice, finanční odbor.  

 

„Arizace“ na základě kupní smlouvy s vyplacením kupní 

ceny na vázaný účet 

Při realizaci prodejů po obsazení pohraničí německou 

armádou se jen málokdy podařilo uzavřít smlouvu, ve které by 

byť jen část kupní ceny byla vyplacena v hotovosti. Typický 

převod kupní ceny byl realizován na vázaný účet. Příkladem 

takovéto smlouvy je kupní smlouva uzavřená v prosinci 1938 

mezi Annou a Jaroslavem Robitschek a Ernstem Dopplerem, 

obchodníkem z Vimperku na dům čp.1179 vedený ve vložce č. 79 

pozemkové knihy pro katastrální území Šanov. Robitschekovi 

koupili dům v lázeňské části města v ulici U nových lázní 

v roce 1927. Dům figuruje v seznamu nemovitostí, které 

přicházejí v úvahu pro umístění lázeňských provozů a jeho 

hodnota byla v roce 1939 v rámci soupisu těchto nemovitostí 

                     
289

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice, písemný materiál k zápisům do pozemkových knih, č. 1900/41.  
290

 Eliška Salusová se narodila v roce 1880, byla členkou ŽNO Teplice a ještě v roce 1954 zaplatila náboženskou 

daň.  Archiv ŽNO Teplice, kartotéka členů obce okolo r. 1964.  
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městem odhadnuta na 420.000,- Kč. V pozůstalosti z 21.3.1940 

je jeho hodnota stanovena na 400.000,- Kč. Už zmiňovaná 

smlouva o prodeji nemovitosti z 15.prosince 1938 zní na kupní 

cenu 45.894,- RM ve dvou splátkách na konto zřízené ve 

prospěch prodávajících u Kreditanstalt der Deutschen, Teplice-

Šanov. Podmínky přijetí kupní smlouvy a způsob platby za 

nemovitost byly vymezeny v povolení ke kupní smlouvě z pera 

vrchního finančního prezidenta v Karlových Varech ze dne 10. 

června 1939.
 291

 V únoru 1948 bylo zahájeno restituční řízení 

dům osazen národním správcem a v červenci 1949 bylo zahájeno 

restituční řízení, o jehož výsledku není v pozemkové knize 

žádný záznam.  

 

 „Arizační“ dávky 

Rozdíl mezi uměle nízkou kupní cenou vyplacenou na účet 

židovského majitele a reálnou tržní cenou říšské úřady 

zdaňovaly v podobě „arizační“ dávky. Vzhledem k tomu, že tato 

dávka byla příjmem státu, vyměřovala se obvykle bez výjimky, 

včetně „arizátorů“ z vysokých pater nacistického stranického 

aparátu. Pro teplické nemovitosti lze v pramenech pouze 

výjimečně doložit její vyměření a výši, přesto vzhledem k 

uvedeným skutečnostem předpokládáme, že o tento příjem z 

„arizace“ se Říše nenechala připravit. Pokud vyměřenou 

„arizační“ dávku v písemných pramenech nacházíme, potom se 

jedná o sumu připočítaná v případě, že je kupní cena „příliš 

nízká“ a její vyměření a výše je uvedena v rozhodnutí landrátu 

a potvrzena rozhodnutím vládního prezidenta v Ústí nad 

Labem
292
.  

                     
291

 SOkA Teplice, AMT, k.409, Židovský majetek. 
292

Např.  SOkA Teplice, LRT, k.17, 83/17, Židovský majetek, dům čp.1455. Tento dům byl prodán říšským 

Němcům. 
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Například dům čp.1455 koupili od Heinricha Grünberga 

manželé Halbauerovi z Gery v únoru 1939 za cenu 23 450,- 

říšských marek.
293
 K prodeji se pro landrát 30.4.1940 pozitivně 

vyjádřil okresní hospodářský poradce NSDAP v Teplicích-Šanově 

Hans Plaschka, stejně jako okresní vedoucí (Kreisleiter) 

z Gery, župa Thüringen, který 21.3.1940 sděluje, že „manželé  

Kurt a Klára Halbauerovi, řezník a manželka z Gery, 

Plauenstrasse 112, jsou politicky zcela spolehliví. Halbauer 

je členem NSDAP od 1.5.1937.“  

Kupní smlouva byla v červnu 1940 přijata landrátem 

v Teplicích-Šanově s dodatkem, že kupujícím vyměřil arizační 

dávku jako rozdíl mezi kupní a skutečnou cenou nemovitosti na 

6 550,- říšských marek.  

Skutečná hodnota nemovitosti byla vypočítána na základě 

hodnoty v době postavení domu a dále ročního výnosu 

z nájemních smluv a stanovena na 30 000 říšských marek.
294

  

Proti stanovení tohoto arizačního vyrovnávacího poplatku se 

Halbauerovi ohradili dopisem z 18.6.1940: tvrdí, že za kupní 

cenu koupili odpovídající nemovitost a nevidí důvod, proč by 

měli zaplatit místo 23 450 říšských marek 30 000. Spor se 

pravděpodobně do konce války nevyřešil, protože zápis 

vlastnictví pro Halbauerovy není v pozemkových knihách 

doložen. Přesto Halbauerovi nemovitost využívali a vybírali 

z ní nájem. V listopadu 1950 byla na základě smíru ze 

září roku 1949 obnovena původní vlastnická práva pro Heinricha 

Grünberga a v říjnu 1956 dědí nemovitost MUDr. Jiří Grünberg a 

jeho manželka. V červenci 1958 je na nemovitost uvalena 

národní správa a v prosinci téhož roku je dům na základě 

                     
293

 Popis případu in: BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově 

1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
294

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Šanov, knihovní vložka 424, zápisy a příslušné listiny. 
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výměru lidového trestního soudu v Praze převeden do majetku 

Čs.státu, MNV Teplice.
295

 

 

 

„Arizace“ organizací, spolků a nadací 

Rychlé zastavení činnosti židovských organizací a spolků 

v odstoupeném pohraničí měl zajistit speciální úřad, 

Stilhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds 

(STIKO, česky Komisař pro zastavení činnosti organizací). 

Motivací instalace takového úřadu byl osvědčený rakouský vzor, 

rychlost a zejména možnost soustředit majetek organizací, 

spolků a nadací pod jednu správu a zabránit jeho rozmělnění 

(jak to lze pozorovat v Teplicích zejména na příkladu velkých 

vil v centru města, které pro svou činnost řádově hodiny po 

obsazení města zabraly různé správní, vojenské a politické 

organizace nacistické správy). Nařízení o vzniku úřadu vydal 

vrchní velitel vojska generálplukovník Walther von Braunisch 

dne 14.10.1938.
296
 Zatímco STIKO řešilo především likvidaci 

organizací, jeho nástupnická organizace „Aufbaufonds“ 

Vermögensverwaltungs-Gesellschaft m.b.H. (Aufbaufond, česky 

Fond výstavby), která vznikla na počátku roku 1939, měla na 

starost především správu a likvidaci zabraného majetku.
297

 

V pramenech se někdy označuje také jako Treuhandstelle při 

úřadu komisaře pro organizace. Aufbaufond se stal vlastníkem 

zabraných nemovitostí, pozemků i vnitřního vybavení objektů. 

                     
295

 Tamtéž. 
296

 Zřízení STIKO bylo oznámeno v tisku. Více viz OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické 

pronásledování…, s.208, pozn. č. 184, uvádí publikaci vzniku úřadu v Die Zeit z 18.10.1938, Egerer 

Zeitung z 21.10.1938, Jägerndorfer Zeitung z 22.10.1938. 
297

 Více např. LHOTOVÁ, Markéta: Stilhaltenkommissar Reichenberg a Aufbaufonds Gesellschaft Wien-

Reichengerg – reorganizace spolkového života v sudetské župě podle rakouského vzoru,studie,. In: Fontes 

Nissae/Prameny Nisy  VIII./2012,  s.3 a dále (http://fontesnissae.cz/pdf/Fontes_2012_2_01.pdf). Viz též  

OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování…, s.208-212.  
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Teplice patřily pod libereckou pobočku STIKO. Do působnosti 

STIKO patřily v oblasti židovského majetku Židovské náboženské 

obce, židovské spolky a nadace, majetek soukromých fyzických 

osob zabavovalo Gestapo Liberec.
298
  

Postup při likvidaci organizací, jak jej můžeme 

dokumentovat i pro ŽNO Teplice, byl následující: organizace 

měla do 25. října 1938 vyplnit dotazník zjišťující vedle názvu 

a typu spolku zejména počet členů, současnou činnost a stav 

majetku. Současně byly finanční instituce vyzvány k nahlášení 

bankovních kont, pojistek a cenných papírů. Následuje dosazení 

Treuhändera a zpracování celkové informace o aktivech a 

pasivech. Způsob zastavení činnosti organizace a další 

informace byly pro sudetské oblasti zveřejněny v Amtliches 

Nachrichtenblatt
299

. STIKO ukončilo činnost 15. září 1940. 

Většina majetku teplické ŽNO byla prostřednictvím Aufbaufondu 

převedena na město Teplice. Teplická ŽNO byla zrušena a židé, 

kteří zůstali na území sudetské župy, se dostali pod kuratelu 

říšské organizace Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.  

 

Majetek ŽNO v Teplicích 

Podstatnou majetkovou hodnotou patřící ŽNO byla v Teplicích 

velká synagoga. Zřejmě poslední bohoslužbu tam sloužil rabín 

Friedrich Weihs na večer Kol Nidrei svátku Jom Kipur: 

„Náš překrásný svatostánek byl osvětlen jako každý rok. Na 

mohutných, umělecky ztvárněných lampách vysoko nad námi, 

ukutých ze železa, která z pohledu z empory dávala tvar 

Davidovy hvězdy, zářil nespočet světel. (…) Náš templ ležel 

před námi ve sváteční den v celé své kráse, jako by se nic 

                     
298

 Pod STIKO  v odstoupených územích spadaly také konzumní spolky, jejichž ovládnutí bylo zajímavé 

z finančního i politického hlediska. Více viz  LHOTOVÁ, Markéta: Stilhaltenkommissar…s. 10. 
299

 Tamtéž, s. 12-13. Vycházel v letech 1938–1940 (první číslo 22. prosince 1938) a dosáhl počtu nejméně 50 

čísel. 
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nestalo. Co se ale stalo s naší velkou, několik tisíc duší 

čítající obcí? Uprostřed obrovského slavnostního prostoru bylo 

velké, strach nahánějící prázdno, až srdce usedalo. Možná tak 

150-200 lidí! (…) Obsazeno bylo pouze několik řad, ženská část 

prázdná. Kde jsou děti, kde je výkvět mládí, moji žáci a 

žákyně (…)Žádný kantor, ani předříkávač, nikdo 

z představenstva, nikdo z těch, kteří se předtím podíleli na 

bohoslužbě. (…) Bankéř Perutz, chrámový sluha a já jsme 

vzepjali své chabé síly k modlitbě, přestože jsme nebyli 

příliš školení zpěváci. Varhany zůstaly tiché, nezněl žádný 

sbor ani radostně zpívající společenství. Myslím ale, že jsme 

se ještě nikdy na Jom Kipur tak upřímně a vroucně nemodlili, 

jako tehdy. (…) Ten večer vládla dusná atmosféra, , nejen že 

nám chyběla víra v boží všeodpouštějící lásku, chyběla nám i 

víra v budoucnost.“
300
  

Vzhledem k plánovanému odnětí synagogy z vlastnictví 

židovské náboženské obce se začalo uvažovat o novém využití 

stavby. Teplický starosta považoval budovu synagogy, vzhledem 

k deklarovanému nedostatku správních prostor v pohraničí,
301
 za 

vhodnou pro umístění některé městské veřejné instituce. 

Prosadil proto v prosinci opatření na ochranu majetku, kterým 

byla synagoga zajištěna proti možnému působení vandalů, a 

město se společně s říšskou správou radilo o jejím novém 

využití. Nejvhodnější se jevilo umístit do synagogy (po 

vnějších úpravách) muzeum a městský archiv a současně ji 

využít i jako koncertní sál a galerii. Tomuto řešení byla 

nakloněna i říšská správa. Pokus o zachování stavby byl však 

přerušen nocí ze 14. na 15. března 1939, kdy byla při místních 

nepokojích synagoga zapálena a do rána zcela vyhořela. 

Vzhledem k povaze škod bylo městským stavebním úřadem 

                     
300

 WEIHS, Friedrich: Hitler vor den Toren…, s.41-42. 
301

 OSTERLOH, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování židů v říšské župě Sudety, Praha 2010, s.207-233. 
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rozhodnuto o demolici ruin. Dohady, kdo bude platit odklízení 

ruin a spor o příslušný pozemek v centru města a jeho nákup, 

případně bezplatné převedení na město Teplice-Šanov plní 

korespondenci mezi městem a komisařem pro zastavení činnosti 

organizací v Liberci dalších několik týdnů.
302
 Konečné 

rozhodnutí uspokojilo obě strany: město dostalo stavební 

pozemek v centru jako kompenzaci za 28.000,- RM vynaložených 

na odstranění trosek synagogy.  

Židovské náboženské obce, spolky a nadace byly likvidovány 

a „arizovány“ za pomoci úřadu, který v „Říši“ nikdy nevznikl a 

nepůsobil, tzv. komisaře pro zastavení činnosti organizací se 

sídlem v Liberci (Stillhaltenkommissar für Organisationen), 

Stiko.
303
 Tento úřad má na starost organizace, zatímco soukromý 

majetek fyzických osob, jeho evidence a likvidace je 

záležitostí Gestapa.
304
  

Předmětem „arizace“ v režii Stiko se v Teplicích stal kromě 

nové synagogy i ostatní majetek Židovské náboženské obce
305
  - 

pozemky, stavební parcely, stará synagoga, lázeňský dům Katz 

v Lípové ulici, Sofiiny lázně v Lázeňské ulici a budova 

chudobince v Lázeňské ulici. Zároveň s majetkem židovské obce 

byl zabrán a likvidován majetek spolku Chevra Kadiša. 

Písemnosti židovské náboženské obce (především židovské 

matriky) byly po útěku posledního předválečného teplického 

rabína Weihse na podzim 1938 byly předány teplickému muzeu a 

poté Landrátu.
306
   

                     
302

 Stavba byla kombinací novorenezančního a maorského slohu, osmidílná kupole připomínala Brunelleschiho 

kupoli florentského dómu. Maorský sloh byl v 19. století v židovských komunitách populární  kvůli 

připomínce jejich vlasti původu, Palestiny, která stála už několik století pod vlivem arabské islámské 

architektury. Více viz Radek Spála: Nová synagoga a chrámový spolek v Teplicích 1880 – 1939. 

Bakalářská práce, PF UJEP Ústí nad Labem, 1997. 
303

 Úřad stejné funkce se ovšem osvědčil v Rakousku. Jörg Osterloh, Nacionálně socialistické pronásledování 

židů v říšské župě Sudety, str. 208. 
304

 OSTERLOH, Jörg: Nacionálně socialistické pronásledování židů v říšské župě Sudety, str. 211. 
305

 KÚ Teplice, pozemková kniha, např. knihovní vložky č. 333, 562, 642, 844 pro Teplice. 
306

   Landrát ale obdržel pouze část matrik narození (starší knihy) a matriky úmrtí a některé knihy matriky 

sňatků. Aktuální matriční knihy nutné pro vystavování výpisů kvůli vyhotovení  průkazů totožnosti a 
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Teplická židovská obec byla zrušena rozhodnutím STIKO ze 

dne 24.7.1939 (Reg.Nr. VI/36/6957) a část jejího majetku byla 

vzápětí převedena na město Teplice. Převody a jejich peripetie 

dokumentují archiválie z fondu STIKO uložené ve Vídeňském 

státním archivu.
307

  

Soupis majetku ŽNO na území zabraném Německem se podařilo 

najít v archivu Židovského muzea, včetně stanovení hodnoty.
308
 

Jedná se o nedatovaný soupis movitého i nemovitého majetku, 

jeho vznik můžeme ale díky dataci přiložených dokumentů 

spolehlivě umístit ke dni 30.12.1938. Soupis vznikl zřejmě 

v souvislosti s požadavkem STIKO na hlášení majetku židovských 

spolků a organizací. Jako příklad postupu likvidace majetku 

teplické ŽNO a spolků uveďme chatu Makabi na Cínovci. 

 

Chata Makabi na Cínovci 

Chata Makkabi na Cínovci sloužila k rekreaci a sportovnímu 

vyžití, jak vzpomíná například pamětnice Hana Franklová: 

„…otec byl funkcionář Makkabi, takže my jsme na Cínovci měli 

sportovní dny pro děti, tam jsem se toho hodně zúčastňovala, 

protože otec byl vášnivý sportovec, lyžař, bruslař a 

plavec.“
309

 Nemovitost a pozemky, které tento židovský 

sportovní klub vlastnil od září 1932
310
, prodal 

Stilhaltenkomisär für Organisationen kupní smlouvou ze dne 

25.září 1939 soukromému zájemci Rudolfu Billichovi 

z Zuckmantlu (Zlaté Hory) za 2.700,- RM. Prodejní cena byla 

oproti hodnotě nemovitosti výrazně snížena, cena obvyklá by 

                                                                

cestovních pasů odvezl Friedrich Weihs na podzim roku 1938 do Prahy a přes urgence landrátu je nevydal. 

Více viz WEIHS, Friedrich: Hitler vor den Toren.  
307

 Stillhaltekommissar Wien, 1938–1944.  Archivu republiky (Archiv  der Republik) byl tento fond převeden v 

roce 1987 z Allgemeines Verwaltungsarchiv. 
308

 Archiv ŽMP, fond ŽNO Teplice, sign.47235, Soupis pohledávek v území zabraném Německem. 
309

 Hana Franklová, Malach, rozhovor 31009, kazeta 1. 
310

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Cínovec, č. knih. vložky 63. Vklad vlastnictví k 1.10.1932, kupní smlouva 

ze dne 10. září 1932.  
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byla cca 5.000,- RM.
311
 Židovský tělocvičný a sportovní klub 

Makkabi, zastoupený STIKO, zabral tento majetek na základě § 3 

nařízení z 22.listopadu 1938, Verordnungsblatt pro 

sudetoněmecká území 7/38 o zrušení, převodu a začleňování 

spolků, sdružení a organizací v sudetoněmeckých oblastech. 

Nucený správce byl na majetek dosazen oběžníkem 18.1.1939 a 

stal se jím Ferdinand Böhm z Horního Dubí. Kupní smlouva byla 

vrchní finanční správou v Karlových Varech přijata a potvrzena 

26.února 1940. Z ceny nebyla vyměřena arizační dávka. Jak 

vyplývá ze zápisů v pozemkové knize pro Cínovec, byl vklad 

vlastnictví proveden 25.ledna 1940. Poválečná historie chaty 

zahrnuje návrh na restituci podaný v červnu 1949 (zapsáno 

v pozemkové knize)ve prospěch židovské obce Teplice (spolek 

Makabi nebyl v Teplicích po válce obnoven). Přestože k 

restituci nedošlo, byla chata s pozemkem uvedena v seznamu 

majetku, který byl vypracován Krajským národním výborem v Ústí 

nad Labem kvůli platbám dávky z majetku. V přihlášce k dávkám 

z majetku ze srpna 1950 uvádí ŽNO v Teplicích, že tato 

nemovitost nebyla restituována, 20. října 1952 bylo podle 

prohlášení krajského národního výboru v Ústí n.L. ze 13. 

června 1952 vloženo vlastnické právo pro Západočeské rudné 

doly, n.p. Dubí. Poslední zápis v pozemkové knize mění pouze 

název operativního správce na Teplické rudné doly, n.p.  

Hodnota „arizovaného“ majetku 

Stanovit přesně hodnotu jednotlivých oblastí „arizovaného“ 

majetku součtem jednotlivých majetkových hodnot není v dnešním 

stádiu bádání možné. Pro oblast nemovitostí jsem aplikovala už 

                     
311

 Archiv ŽNO Teplice, netříděno, listinný materiál z roku 1948-1950, Přihláška k dávkám z majetku ze dne 

14.8.1950.  Hodnota majetku, který zahrnuje chatu a přilehlé pozemky, se k 1.1.1939  uvádí 50.000,- 

československých korun, tj. dle obvyklého převodního kurzu mezi korunou a říšskou markou  1:10 cca 

5.000,- RM. 
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v rámci rigorózní práce prověřenou metodu kvalifikovaného 

odhadu hodnoty nemovitostí na základě rozhodovacího stromu 

s využitím neuronové sítě.
312
  

Zjistit studiem pramenů exaktními metodami celkovou hodnotu 

teplických nemovitostí „arizovaných“ v období 1938-1945 lze 

pouze s určitou licencí. K dispozici máme údaje o hodnotě nebo 

kupní ceně 102 nemovitostí z katastrálních území Teplice, 

Šanov a Trnovany. Jedná se kupní ceny některých nemovitostí 

uvedené v československých korunách v kupních smlouvách z léta 

1938, kupní ceny skupiny nemovitostí (v říšských markách) 

uvedené v kupních smlouvách z období od října 1938 do jara 

1945 a odhady hodnoty vybraných nemovitostí  provedené 

městským stavebním úřadem v Teplicích-Šanově na přelomu let 

1938-1939.  

Ceny a odhady hodnoty v uvedených dokumentech nelze srovnat 

za pomoci převedení na hodnotu v jedné ze dvou uváděných měn 

(Kč, RM). Důvodem je skutečnost, že se jedná o odhadní nebo 

kupní ceny z poměrně dlouhého období 1938-1945, kdy měly 

měnící se hospodářské, sociální a politické podmínky vliv na 

stanovení hodnoty nemovitostí. Od ledna 1938 do léta téhož 

roku se jednalo o ceny sice nižší z důvodu poměrně velké 

nabídky nemovitostí na trhu, stále ale do velké míry odrážely 

reálnou hodnotu nemovitosti. Prodejní cena klesala od léta do 

října 1938, vlastníci dostali ve většině případů zaplaceno, 

většinou částečně hotově a částečně převodem na účet.   

Kupní ceny, zejména po říjnu 1938, nemůžeme v důsledku 

různého stupně nátlaku, který byl na prodávající vyvíjen, 

považovat za „spravedlivé ceny tržní“.  

                     
312

 Tyto metody umožnily s použitím určitých parametrů na základě známých hodnot celkovou hodnotu 

domovního majetku vlastněného teplickými židy a neznámou hodnotu jednotlivých objektů. Více 

k metodě, stanovení parametrů a aplikaci viz: Více viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského 

domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní 

práce, UHSD FF UK Praha, 2005, s.80-89, 
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K získání přehledu o hodnotě „arizovaných“ domů byly 

použity dvě vzájemně kombinované metody, expertní systém – 

neuronová síť a metoda rozhodovacího stromu. Vstupními daty 

byly počítačově zpracovatelné charakteristiky jednotlivých 

domů tak, jak jsme je zjistili během terénního výzkumu a 

studia pramenů. Jednalo se o tyto charakteristiky: počet 

podlaží, velikost domu, počet bytů, luxusnost stavby, 

charakter domu (řadový, řadový s obchody, vila), umístění v 

rámci města (staré Teplice, nové Teplice, Šanov, Řetenice, 

periferie),kupní ceny a případně odhad hodnoty domu. Vzhledem 

k omezenému množství relevantních dat (např. hodnota 

nemovitostí odhadnutá u skupiny domů městským stavebním úřadem 

v roce 1939 ) jsou čísla takto získaná pouze orientační. 

Neuronová síť určila pro katastrální území Teplice a Šanov 

hodnotu domů v rozmezí 700 000 – 300 000 československých 

korun, průměrná hodnota byla systémem určena na 430 000 

československých korun.  

Expertní systém také navrhl považovat za rozhodující 

kritérium pro hodnotu domu je lokalitu a charakter domu, což 

jsme se rozhodli respektovat při určování hodnoty za pomoci 

druhé metody tzv. rozhodovacího stromu (decision tree). 

Rozhodovací strom je schéma, ve kterém na základě známých 

charakteristik lokalit a domů rozhodujeme o pravděpodobné 

hodnotě nemovitosti. V případě židovského domovního majetku v 

Teplicích-Šanově je metoda použitelná zejména proto, že domy 

lze rozdělit do skupin se stejným charakterem a velikostí 

zástavby, stupněm luxusnosti stavby a bonity lokality. 

Vycházíme z toho, že domy podobného charakteru umístěné v 

určité části města mají pravděpodobně podobnou hodnotu. Pro 

všechny převody cen a odhadů nemovitostí mezi říšskou markou a 

československou korunou jsme v této práci používali převodní 
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kurs 10Kč = 1 RM.
313

 Hodnotu domovního majetku „arizovaného“ 

v Teplicích jsme za pomoci zmíněné techniky stanovili na 230 

mil. korun. U ostatních typů majetku lze „arizační“ profit 

odhadovat jen stěží.   

 

 

Charakteristiky lokalit, odhady hodnoty domů na základě 

rozhodovacího stromu, struktura pro kú Teplice a Šanov. 

 

Strukturu majetkových hodnot můžeme ilustrovat na příkladu 

dochovaného vyplněného formuláře Hlášení židovského majetku ve 

stavu k 1.12.1938, který poslali Samuel a Beatrix Donathovi 

landrátu v Teplicích 30. ledna 1939. Samuel Donath v průvodním 

dopise vyjadřuje přesvědčení, že „vzhledem k tomu, že jsem od 

20. listopadu čs. státní občan, domnívám se, že nemusím 

hlášení poskytovat, přesto tak raději činím.“ 

                     
313

 Poprvé jsme tuto metodu použili pro stanovení hodnoty nemovitostí v rámci rigorózní práce. Svoji relevanci 

prokázala tím, že během dalšího bádání nalezené kupní nebo odhadní ceny nemovitostí korelovaly 

s hodnotami navrženými expertním systémem. Více viz BURGEROVÁ, Lenka: Vyvlastnění židovského 

domovního majetku v Teplicích-Šanově 1938 – 1945 a jeho sociálně – ekonomické souvislosti. Rigorózní 

práce, UHSD FF UK Praha, 2005. 
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Samuel Donath uvádí v přehledu majetku dům v hodnotě 285 

tis. Kč, hypotéku na dům v Litoměřicích v hodnotě 150 tis. Kč, 

zařízení obchodu v Teplicích 30 tis., hodnota skladu tamtéž 

40.tis.Kč, pohledávky v hodnotě 40 tis. Kč, kapitálové účasti 

v hodnotě 28 tis. Kč, podnikatelské konto u Kreditanstalt der 

Deutschen 16 tis. RM a vklady u pěti různých poboček 

bankovních domů v Teplicích (Živnostenská banka, Menšinová 

záložna, Anglobank, Deutsche Agrarbank, Teplitzer Sparkasse) 

v souhrnné hodnotě cca 9 tis. Kč. Celková hodnota hlášeného 

majetku manželů Donathových je 742 tisíc Kč.
314
 Vzhledem 

k tomu, že nemáme k dispozici reprezentativní vzorek 

majetkových přiznání teplických židů, můžeme se pouze 

domnívat, že shora popsaná struktura majetku může být typická 

pro středostavovského podnikatele, majitele obchodu a 

nemovitosti v Teplicích. 

 

                     
314

 SOkA Teplice, fond LRT, k.7, Pol.X. 1938-1945. 
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TRANSPORTY ŽIDŮ Z TEPLIC A Z PROTEKTORÁTU 

Na podzim roku 1941 začaly transporty židů z Protektorátu. 

Rozhodnutí o jejich zahájení souvisí s plánem na vysídlení 

židů „na východní území“, které padlo 17.9.1941. V říjnu 1941 

byla nařízena nová registrace židů z Protektorátu a byly 

vypraveny první transporty do ghetta v Lodži. Zároveň se 

legální vystěhování ze Sudet i z Protektorátu stalo prakticky 

nemožným. Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která předtím 

vystěhování umožňovala, se soustředila na deportace židů, 

zejména do ghetta Terezín.
315
  

Odsuzování pronásledování židů, pokud se s ním setkáváme, 

patrně pramení v soucitu se situací pronásledovaných.  Širokou 

pasivitu a snahu pokud možno nedomýšlet, co se se zmizelými 

sousedy stalo, ilustrují vzpomínky shromážděné ve Východní 

dokumentaci ve Spolkovém archívu. Pamětníci vesměs líčí 

události podobně a jejich výpovědi odpovídají zkušenostem 

židů, kteří v pohraničí zůstali. Pamětník Viktor G. z okresu 

Duchcov: „Z těch nemnoha židů ve městě jich v roce 1938 

většina odcestovala. Na místě zůstalo jen pár starších osob, 

které pak musely nosit žlutou hvězdu a které jednoho dne 

zmizely. Židovský majetek byl převzat dosazeným správcem, byl 

však hospodářsky zužitkován.“
316

 V Teplicích zůstalo na podzim 

1941 v době zahájení transportů do Terezína 149 židů. 

                     
315

 Jako první byla do Terezína deportována skupina mladých mužů 24. listopadu 1941, tzv. komando výstavby. 

Na konci roku 1942 byla do Terezína odvezena většina židovského obyvatelstva protektorátu (cca 61 tisíc 

mužů, žen a dětí), v letech 1943-1944 následovalo dalších  více než 8000 protektorátních židů. Na závěr 

války - i přes zjevnost nadcházející porážky - se nacisté rozhodli deportovat do koncentračních táborů též 

židovské míšence a Židy žijící ve smíšených manželstvích, kteří byli doposud před deportací chráněni. Z 

protektorátu bylo od 31. ledna do 16. března Terezína k "uzavřenému pracovnímu nasazení " deportováno 

3657 osob. Ze Sudet, připojených po mnichovské dohodě k německé "Říši", bylo do Terezína v letech 

1942 - 1945 deportováno více 600 Židů. Celkem bylo z českých zemí do terezínského ghetta deportováno 

přes 74 tisíc Židů. Údaje převzaty z webové prezentace Terezínských studií,  autor Michal Frankl, 

26.9.2011, (http://www.holocaust.cz/cz2/history/jew/czech/transport). 
316

 Citováno podle: V.Zimmermann, Sudetští Němci v nacistickém státě, s.332 
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Deportace byly zaregistrovány jen okrajově, i když 

transporty do Terezína a Osvětimi projížděly všemi velkými 

městy, nevzbudily větší rozruch.
317
   Na druhé straně můžeme 

pochybovat o širokém souhlasu s vyvražďováním židů. Z 

dostupných pramenů nelze rekonstruovat, jak rozšířené bylo 

povědomí o skutečném osudu těch, kteří „mizeli“ na východě. 

Krajský vedoucí z Aše informoval už v zimě 1941: „Masové 

vyvražďování židů na východě (zde má pisatel na mysli ještě 

masové vyvražďování střelbou, pozn.aut.) se postupně mezi 

obyvatelstvem stává známým. Zprávy přinášejí zranění a 

dovolenci z východní fronty.“ Jak rychle se takové informace 

šířily a jak hluboce se nad nimi informovaní zamýšleli, 

nevíme. Reakce sudetských Němců se dá popsat podobně, jako 

chování obyvatel v celém obvodu Říše: násilných excesů (jako 

pogromů Křišťálové noci) se většina neúčastnila, s omezováním 

práv židů souhlasila, ze zabavování židovského majetku a 

odstranění židovské konkurence profitovala, k dalšímu osudu 

bývalých sousedů převládala lhostejnost. Standardním způsobem 

chování byla soustředěnost na sebe a starosti válečného 

života.    

Tepličtí židé byli zařazováni do transportů v Sudetech i 

v Protektorátu. Připomeňme, že většina z kdysi pětitisícové 

komunity teplických židů byla už na jaře roku 1939 na území 

Protektorátu, případně na území třetích zemí, kam se 

jednotlivcům i skupinám podařilo uprchnout nebo se legálně 

vystěhovat.  

                     
317

 Trasa transportů vedla obcemi Krásný Les (Schönwald), Dlažkovice (Dlaschkowitz), Chomutov (Komotau),  

Most (Brüx), Teplice-Šanov  (Teplitz-Schönau), Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe), , Litoměřice 

(Leitmeritz). Od 3.11.1942 do 2.3.1945 bylo vypraveno 13 transportů, kterými prošlo podle Terezínské 

pamětní knihy 366 osob. Z nich podle Terezínské pamětní knihy zahynulo 224, osvobození se dočkaly 142 

osoby. Srovnej: KOCOUREK Ludomír:  Několik poznámek k postavení Židů v Sudetské župě 1938-1945, 

in: Židé v Sudetech. 
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Transporty z Teplic podléhaly zákonům a nařízením platným 

pro Říši a začaly v létě roku 1942.
318

 Od června 1942 do únoru 

1945 byli židé z Teplic zařazeni do čtyř transportů, dvou do 

Terezína a dvou do Osvětimi. Pro poslední dva transporty známe 

jmenný seznam transportovaných. Třetí transport nemá přeživší, 

ze čtvrtého transportu vypraveného na jaře roku 1945 do 

Terezína, ve kterém byli i židé ze smíšených manželství, 

přežilo a bylo v Terezíně osvobozeno všech 21 osob.
319
 

Tepličtí židé, kteří odešli z okupovaného pohraničí do 

Protektorátu, byli zařazováni do transportů zejména v Praze, 

případně podle místa svého pobytu. Výzkum nad otázkou, do 

kterých transportů byli zařazováni a jestli jejich zařazování 

jakkoliv souviselo s pozicí přesídlenců ze Sudet, stále 

probíhá a bude pokračovat. Známé údaje jsou uvedeny v databázi 

zpracované v rámci doktorské dizertace a sondy do výsledků 

výzkumu jsou prezentovány v přílohách. 

                     
318

 OSTERLOH, Jörg, Nacionálněsocialistické pronásledování…, s. 410.  
319

 Tamtéž. Dále PLOCHOVÁ Lucie, STRACHOVÁ Jana, Osudy Židů v Teplicích v období 2. světové války, 

Teplice 2000, s.44-46, nevydaná studie. 
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EXKURZ - PRACOVNÍ TÁBOR RTYNĚ, OKRES 

TEPLICE – ŠANOV 

Ve Rtyni nad Bílinou v teplickém okrese, pouze několik 

kilometrů od města Teplice – Šanov, fungovala mezi březnem 

1944 a 8. květnem 1945
320

 pobočka koncentračního tábora 

Flossenbürg. V továrně na munici Gesellschaft zur Verwertung 

chem. Erzeugnisse mbH pracovalo 602 vězenkyň židovského 

původu. V rozhovorech Archivu vizuální historie lze nalézt 

jedenáct rozhovorů
321
 s přeživšími vězenkyněmi tohoto 

pracovního tábora, z nichž většina prošla selekcemi v táboře 

Osvětim II. – Birkenau a byla přidělena na práci do Rtyně. 

Vězenkyně byly rozděleny na dvě skupiny, jedna vyráběla 

v muniční továrně bomby a granáty a druhá měla na starost 

balení a nakládání vagónů na vlečce napojené na trať Bílina –

Ústí nad Labem. Rita Herschley vzpomíná: „Sestra pracovala v 

továrně na bomby a já jsem nakládala na vlaky bedny s granáty. 

Byly těžké, ale dvě dívky je nějak dostaly do vagónu, to bylo 

v Československu. Měly jsme české dohlížitele, nemohli nám 

pomáhat, měli na nás jen dohlížet. Ale protože ty bedny byly 

těžké, mohly mít padesát liber, kdykoliv Němci nebyli v 

dohledu,  tak nám (náš strážný, pozn.aut) řekl, abychom 

pracovaly pomalu a když byla tma, pomáhal nám nakládat 

poslední bedny v horních řadách. (…)Později  utekl,(…) 

                     
320

 Rita Herschley a další pamětnice uvádějí dobu strávenou v táboře od března 1944. USC Shoah Foundation 

Institute, Visual History Archive. Jörg Osterloh ( Nacionálně socialistické pronásledování, str. 691, tabulka 

XVII.)  čerpal z německých úředních pramenů a uvádí zřízení tábora v říjnu 1944. Vzhledem k tomu, že 

paměti vězenkyň shromážděné ve Visual History Archive se v datu zřízení tábora shodují, upřednostnila 

jsem jimi uváděnou dataci a předpokládám možnou tiskovou chybu.  
321

 USC Shoah Foundation Institute, Visual History Archive. Interview se svědkyněmi : Serah Schwartz, Susan 

Rochlitz, Rochelle Philips, Klara Meyers, Iren Lantos, Eva Kasierer, Berta Kaczor, Rita Herschley, Agnes 

Goldberger, Martha Chernof, Dina Berger. 
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doufáme, že přežil.“
 322

 Rita Hersley dále uvedla, že se 

vězenkyně snažily o sabotáže ve smyslu nedodržení přesné 

technologie výroby, že do bomb v rámci možností nedávaly 

všechny náležitosti nebo v jiném pořadí a doufaly, že 

nevybuchnou. Vzhledem k tomu, že vězenkyně byly přivezeny 

transportním vlakem z Osvětimi, připadal jim tábor „velmi 

„humánní“, měli jsme slušné jídlo, brambory, pití, polévku, 

chleba, studenou a teplou vodu, baráky byly vytápěné. To vše 

bylo ale nutné, protože výroba byla velmi toxická, musely jsme 

mít možnost se mýt, lidé modrali, já jsem pracovala venku, ale 

ti, kteří pracovali v továrně, včetně mé matky, která dělala 

bomby, byli modří, měli modré obličeje a rty. (…)My jsme 

pracovaly venku, i v zimě, (…) a musely jsme přesouvat bedny s 

bombami vážící 50, 100 kg (…)a nakládaly jsme je do vlaku. 

(…). Také jsme musely vykládat kyselinu sírovou a další 

chemikálie, které potřebovali (…) pořád jsme byly v kontaktu s 

chemikáliemi (…). Lidé, kteří pracovali v továrně, měli k 

dispozici i trochu mléka, aby snížili intoxikaci, asi. Práce 

byla extrémně těžká.“
323

 

V prosinci 1944 při jedné ze směn vybouchla v továrně část 

vyráběné munice.  

„„Nevím, jestli to byla nehoda, nebo sabotáž. Mohla to být 

i sabotáž, protože myslím, že řada politických vězňů byla v 

odboji.(…)Poté, co továrna vybuchla, nebylo tam moc co dělat, 

byla hodně poničená, uklízely jsme a někdy v dubnu (1945, 

pozn.aut.) nás odvezli do Litoměřic, na náklaďácích.(…) to byl 

mužský tábor, příšerné podmínky, muži byli kost a kůže, 

nejedli celou věčnost, ale v tu chvíli jsme neměli, určitě já 

a moji přátelé nic, co bychom jim mohli dát. Odtamtud jsme šly 

                     
322

 Rita Herschley měla šest sester a bratra. Poslední sestru ztratila ve Rtyni, když jí pod rukama vybuchl 

vyráběný granát. USC Shoah Foundation Institute, Visual History Archive,  Rita Herschley, rozhovor č. 

15107, páska 4. 
323

 USC Shoah Foundation Institute, Visual History Archive, Interview s  Agnes Goldberger, páska III.. 
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pěšky do Terezína, bylo to asi 3 kilometry, noc jsme strávily 

v Litoměřicích a další den nás vzali do Terezína.“
324

 

 

Návraty domů se u vězenkyň ze Rtyně podobaly prožitými 

situacemi návratům teplických židů. Agnes Goldberger
325
 po 

návratu do svého rodného domu konstatovala:  

„Vrátila jsem se sama, dům byl prázdný, všechno rozkradeno. 

(…) Zůstalo tam pár fotografií a knih. Potkala jsem jednoho 

křesťana, kterého jsme znali, a viděla jsem u nich nádobí a 

skleničky a porcelán, který jsme měli … ptala jsem se: odkud 

to všechno máte? A oni říkali: no, vzali jsme to, že to 

schováme, tušili jsme, že se vrátíte a pak že vám to dáme 

zpátky. Ale nenabídli mi, že něco vrátí, prostě to ukradli.“
326
 

 

                     
324

Tamtéž. 
325

 Interview s Agnes Goldberger, USC Shoah Foundation Institute, Visual History Archive, č. , páska III. 
326

 Tamtéž. 
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OBĚTI „KONEČNÉHO ŘEŠENÍ“ 

 

Zjištěné válečné osudy teplických židů, stav probíhajícího 

výzkumu. 

 

Postihnout úspěšnost vymanění se z působnosti „konečného 

řešení židovské otázky“ lze v tuto chvíli jen omezeně vzhledem 

k omezené možnosti přesného ztotožnění obětí i přeživších. Je 

tomu tak z několika důvodů: někteří přeživší se do města po 

válce vůbec nevrátili a místo jejich dalšího pobytu se doposud 

nepodařilo z dostupných pramenů zjistit, jiní během let 1938-

1945 změnili příjmení, jméno nebo obojí, o některých osobách 

zavražděných v koncentračních táborech, východních ghettech 

nebo zastřelených tzv. Sonderkomandy nemáme přesné zprávy 

dodnes (jako místo pravděpodobné smrti se uvádí místo určení 

transportu, kterým zemřelý prokazatelně odjel). 

Dokonce ani Židovské muzeum v Praze nedisponuje v tuto 

chvíli ucelenou databází, která by obsahovala přesnější data, 

tj. například určení domicilu, odkud se jednotliví uprchlíci 

z let 1938 a 1939 dostali do „zbytku Československa“, aby tak 

bylo možné identifikovat některé oběti holocaustu jako 

„teplické“.  Bádání v této oblasti dále ztěžuje skutečnost, že 

26% 

65% 

6% 

Přežil

Zemřel v KT

Zemřel za války
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datum narození je jako identifikační údaj užíván pouze 

v některých typech dokumentů, které máme k dějinám teplických 

židů k dispozici. Například v kupních smlouvách z tohoto 

období figuruje jméno a příjmení, adresa a povolání. Toto 

obvykle postačující a stabilní identifikační schéma je ale pro 

židovské uprchlíky, kteří pozbyli původní adresu a povolání, 

obtížně využitelné. Adres typicky existuje několik. Jedna je 

stálá adresa dohledatelná pro konkrétní osoby v adresáři pro 

Teplice (Teplice-Šanov a Trnovany), na této adrese se ale 

většina osob v říjnu 1938 nenacházela. Dále lze najít adresy, 

nejčastěji pražské, platné po útěku židovských obyvatel do 

„zbytku Československa“ (například ze seznamů majitelů 

nemovitostí zachovaných ve fondu AMT SOkA v Teplicích). Adresy 

se ale od data útěku do data případné emigrace / nástupu do 

transportu často měnily a nejsme vždy schopni tyto změny 

v pramenech postihnout. U jmen spočívá komplikace v uvádění 

několika různých variant jména v různých kontextech a 

obdobích. Uveďme fiktivní příklad, který je založen na 

skutečných typech změn jména. Např. Frida Adler (forma jména 

v zápisech pozemkových knih a seznamech nacistických úřadů) se 

ve „zbytku Československa“ stává Bedřiškou Adlerovou, v době 

deportace Fridou Adler a v Terezínské pamětní knize je opět 

uvedena jako Bedřiška Adlerová. 

Ztotožnění osob jsme ve výzkumu prováděli na základě 

srovnávacího studia různých typů písemností, ve kterých lze 

nalézt jméno a příjmení, datum narození, někdejší adresu 

v Teplicích, další adresu v Teplicích, adresu na místě 

přestěhování (zbytek Československa/Protektorát, zejména 

Praha), datum úmrtí, příbuzenské vazby a vazby majetek-

vlastník. Jednalo se zejména o seznamy vytvořené židovskou 

obcí v Teplicích, soupisy majetku s uvedením vlastníků vzniklé 

činností města Teplice a teplického landrátu, písemnosti 

Vystěhovaleckého fondu a Říšské finanční správy zachované jako 
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doklady k zápisům do pozemkových knih katastrálního úřadu 

v Teplicích, dále prameny orální historie (Jad Vašem, databáze 

terezínských obětí založená na údajích terezínské pamětní 

knihy www.holocaust.cz, vzpomínky pamětníků shromážděné ve 

sbírce orální historie Židovského muzea v Praze). V současné 

chvíli jsme schopni ztotožnit a zdokumentovat válečný a 

poválečný osud 952 teplických židů (cca 25% židovských 

obyvatel Teplic podle sčítání z roku 1930, jedná se zejména o 

dospělé osoby, které figurují v některém z dostupných 

pramenů). Z tohoto počtu šedesát pět procent osob zahynulo 

v koncentračních táborech, dvacet šest procent přežilo 

v emigraci nebo se navrátili z koncentračních a pracovních 

táborů, případně přežili pod falešnou identitou nebo na útěku, 

v zahraničních armádách atp. Mezi přeživšími jsou především 

mladí lidé, kteří emigrovali do Palestiny, Anglie a dalších 

zemí a mladí lidé, kteří přežili otrockou práci 

v koncentračních táborech. Část přeživších měla chráněný 

status, například byli manželskými partnery nebo dětmi ze 

smíšených manželství (pokud po obsazení pohraničí zůstali 

v Teplicích, byli deportováni do Terezína posledním 

transportem z Teplic tři měsíce před koncem války a všichni 

přežili). Uvedená, dnes velmi hrubá a spíše tendence 

vymezující statistika, bude zpřesňována za pomoci projektu 

rekonstrukce paměti, k čemuž slouží webová stránka dostupná 

z www.kehilateplice.cz. Využíváme zde k rozšíření možností 

historického výzkumu moderní databázové a internetové 

technologie a komunikační nástroje.  

http://www.holocaust.cz/
http://www.kehilateplice.cz/
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ŽIDÉ V TEPLICÍCH 1945 – 1948. OBDOBÍ 

LIMITOVANÉ DEMOKRACIE 

Období mezi koncem války v květnu 1945 a únorem 1948 je 

specifickým časovým úsekem, který má vyjadřovat cestu k lepším 

zítřkům prostřednictvím eliminace starých ideologií a řádů, 

přičemž obnova demokracie je vnímána pod specifickým úhlem 

zájmů vlády lidu jako proces stojící v protikladu k instalaci 

nacistické diktatury. S ohledem na podstatné charakteristiky 

můžeme tento úsek vývoje po roce 1945 nazvat obdobím 

limitované demokracie. Limity byly nastaveny v celé řadě 

aspektů. V politické rovině se jedná zejména o to, že 

politické strany vytvářejí uzavřený politický systém Národní 

fronty, který neumožňuje vznik dalších politických subjektů, V 

rovině sociální jde o nerovný přístup státu k jednotlivým 

sociálním vrstvám, kde systém marginalizuje bývalé majetné 

vrstvy a favorizuje příslušníky dělnické třídy a rolnictva 

(tj. bývalé vrstvy nemajetné, vymezené na základě „sociálního 

původu“), antikapitalistické nastavení dále toleruje, pro 

přechodné období, drobnou a nižší buržoazii, a konečně můžeme 

mluvit o omezení v oblasti práva, kde zejména určitým 

sociálním vrstvám jsou jejich práva redukována. Sociální 

perzekuce je instrumentální a postihuje tzv. „asociální 

chování a jednání“
327
.  

Pohraničí bylo po skončení bojů ve stavu neustálého pohybu 

stovek lidí různými směry. V období krátce po skončení války 

působily v pohraničí paralelně různé správní orgány s různou 

mírou legitimace a legitimity a s překrývajícími se 

pravomocemi (revoluční gardy, jednotky sovětské armády, 

                     
327

 Viz známá causa Beer, např. KUBŮ, Eduard, JANČÍK, Drahomír, KUKLÍK, Jan ml.: „Arizace“ a restituce 

židovského majetku v českých zemích (1939-2000), Praha 2003, s.64-68., podrobně rozebrána je nověji 

v dizertační práci Petra Sedláka. 
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národní výbory, státní správní orgány, sbory národní 

bezpečnosti, osidlovací komise, vojenské ruské i americké 

jednotky).
328
 Nastalá situace se dá charakterizovat také jako 

uvolnění základních sociálních a hospodářských jistot stejně 

jako jistot právního postavení osob a jejich majetku. V první 

fázi docházelo k vyhánění Němců, divokému zabírání domů a 

jejich příslušenství i rabování, druhá fáze je 

charakteristická přidělováním majetku „po Němcích“ národními 

výbory, přičemž zejména u majetku náročného na správu (některé 

firmy, zemědělské podniky) nebyla tato fáze úspěšná. Ve třetí 

fázi přidělovala majetek národní správa, národní správce už 

nesl hmotnou odpovědnost za svěřený majetek. Ve všech fázích 

probíhalo přistěhovalectví a v případě Teplic optovací akce.  

Nejasnost situace byla umocněna postupným návratem některých 

emigrantů, válečných zajatců a přeživších vězňů koncentračních 

táborů.  

Nejistota ohledně spravovaného nebo drženého majetku byla 

způsobena proměnami přístupu k národním správám a restitucím 

různých typů majetku, kvůli velkému množství složitých 

dědických řízení byla navíc řada restitučních případů soudy 

projednána několik měsíců i let po podání návrhu na restituci 

majetku
329

. Kladné soudní rozhodnutí (ve prospěch původního 

židovského vlastníka) ale ještě nezaručovalo fyzické předání 

majetku, pouze jej umožňovalo. V některých případech nebyli 

původní židovští vlastníci schopni splácet předválečné 

hypotéky, neboť nebyly financovatelné příjmy z nájmu. 

Vedení židovských obcí i RŽNO se snažily agitovat pro co 

nejširší zapojení židů do života těch obcí, kde nalezli po 

válce domov, včetně zapojení pracovního. To vzhledem 

                     
328

 Více viz SPURNÝ, Matěj, Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 – 1960), Praha 

2012, dizertační práce. 
329

 Viz karty jednotlivých nemovitostí v Přílohách.  
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k fyzickému i psychickému stavu, ve kterém se hlavně v prvních 

měsících navrátilci z koncentračních táborů nacházeli, nebylo 

hledání odpovídající práce a zejména bydlení snadným úkolem, 

dokonce ani v případě, že existovaly restituovatelné 

nemovitosti, které přeživším nebo jejich rodině před rokem 

1938 patřily. I v takovém případě totiž o přidělování bytu 

rozhodovaly národní výbory a bývalí vlastníci neměli nárok na 

příjmy z takového majetku. 

Židé byli dále, zejména v pohraničí, viditelnou menšinou ve 

smyslu (jazykové a kulturní) jinakosti ve společnosti, která 

se cíleně stávala homogenním celkem. Část židů v Teplicích 

nemluvila dobře česky, prvním jazykem pro ně byla němčina, 

jidiš
330
 nebo maďarština, omezoval je tedy zákaz používat 

němčinu (maďarštinu) na veřejnosti jako komunikační jazyk. 

V pohraničí zůstala i po jeho obsazení Wehrmachtem skupina 

Čechů a zejména ti z nich, kteří žili ve smíšených 

manželstvích, byli po skončení války obviňováni 

z nejednoznačné národní identity, zpochybňována byla jejich 

„věrnost národu“. Ještě intenzivnější byly pochybnosti nad 

jednoznačností národní identitou židů. I většinová společnost 

procházela nelehkou rekonstrukcí, jak ve své dizertační práci 

zaznamenal Matěj Spurný. V pohraničí bylo hodně smíšených česko-

německých manželství. Odsouvaní Němci jim často věnovali nebo 

dali do úschovy majetek, který se nevešel do předepsaných 

transportních váhových limitů, což budilo u novoosídlenců závist. 

Nově příchozí Češi se pozastavovali také nad špatnými znalostmi 

češtiny dětí z takových rodin: „ mají-li takové rodiny u nás 

zůstat, bylo by nejlépe, přesídlit je do vnitrozemí, kde by 

                     
330

 Jidiš jako komunikační jazyk se v Teplicích ve větším rozsahu objevuje s optanty z podkarpatské Rusi. 

V předválečném období se jidiš dle pamětníků až na výjimky (ortodoxní rodiny) nepoužíval jako jazyk 

běžné komunikace, patrně též vzhledem k možnostem (a nutnosti) užívat pro každodenní komunikaci, 

v administrativě i v zaměstnání především jazyk německý. Pokud se jidiš uplatňuje, pak pouze ve formě 

několika slov (např. mešuge), která pronikla do hovorové němčiny a v oblasti Teplicka je jejich užívání 

dodnes běžné, aniž by uživatelé tušili, že jsou původem z jidiš. 
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ztratily kontakt s německým živlem, přizpůsobily by se novým 

poměrům a odněmčily se“
331
. „Nenávist a pohrdání smíšenými 

manželstvími a starousedlíky se strany novoosídlenců udávají 

soužití zdejšího obyvatelstva“, konstatoval zpravodaj SNB v 

Ústeckém kraji ještě v lednu roku 1948.
332
  

V osvobozeném pohraničí probíhal kromě návratu přeživších 

židovských obyvatel a příchodu řady uprchlíků také odsun 

Němců. Také část židovského obyvatelstva se v letech 1921 a / 

nebo 1930 přihlásila k německé národnosti a němčina byla pro 

(často multilingvní) teplické židy prvním jazykem každodenní 

komunikace, což způsobovalo, zejména zpočátku, značné 

komplikace ve vyřízení potvrzení o zachování státního 

občanství. Němci (do této kategorie spadali zpočátku i židé, 

kteří se ve sčítání lidu 1930 přihlásili k německé národnosti) 

byli prohlášeni za státně nespolehlivé a neměli tudíž právo na 

restituci majetku. Dekret označoval za Němce každého, kdo od 

roku 1929 jako československý státní příslušník přihlásil ve 

sčítání lidu za osobu národnosti Německé. V dekretu byla 

stanovena také možnost, aby příslušníci sociálně slabších 

tříd, nebo dědici takovýchto osob, požádali o vynětí svého 

majetku z národní správy, pokud majetek pozbyli z důvodu 

národní, politické či rasové perzekuce. Muselo se jednat o 

československé státní příslušníky a osoby státně spolehlivé, 

které musely hodnověrně prokázat, že byly obětí rasového 

(národního, politického) pronásledování a „zůstaly věrny 

demokraticko-republikánské státní myšlence“. Zde sehrály 

značně pozitivní roli obnovené židovské náboženské obce, které 

svým příslušníkům i dalším osobám „označeným za židy“ pomáhaly 

zdolat administrativní těžkosti provázející vyreklamování 

                     
331

 Podobná prohlášení jsou známá vůči smíšeným česko-německým  rodinám z období okupace, pouze se měly 

dostatečně poněmčit. 
332

 SPURNÝ, Matěj, Nejsou jako my…, s., zdroj archivního materiálu AMV-P, 304, sg. 304-194-4, fol. 105, 

Ústí nad Labem, Měsíční přehled zpravodajské služby (Ústí n.L. - obvod SNB), 7. ledna 1948.  
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státního občanství a vydání vysvědčení o zachování věrnosti 

Československu a vydání příslušných potvrzení o utrpěné rasové 

perzekuci. Zde je třeba říci, že před vyřízením shora 

zmíněných dokladů zůstávali mnozí židé – navrátilci z 

koncentračních táborů ale i ze zahraničních armádních 

jednotek, zcela bez prostředků, odkázáni na židovské podpůrné 

organizace a židovské obce.  

Praktická realizace zmíněného ustanovení (vyjádření 

ministerstva průmyslu z 12. prosince 1945)o možnosti vynětí 

majetku z národní správy přinesla, jak konstatuje Jan Kuklík, 

váhání národních výborů, zda je možné postiženým osobám 

majetky vracet.  Teprve 19. března 1946 definovalo 

ministerstvo průmyslu v rámci směrnice nejen pojem 

„perzekuce“, ale také provedlo výčet dokladů, které je třeba 

při žádosti o vynětí majetku z národní správy předložit 

(osvědčení o státním občanství a státní spolehlivosti, 

osvědčení o perzekuci, přesný výčep požadovaného majetku 

včetně dokladů dřívějšího vlastnictví a výsledek dědického 

řízení, pokud nežádal přeživší původní majitel, ale dědic. 

Situace žadatelů byla ale nadále obtížná, neboť ani 

zaknihovaný vlastník neměl nárok na výnos z majetku ani jeho 

část s výjimkou státně spolehlivých osob z prověřených 

sociálních důvodů, tam bylo možné vyplácet až 5000 Kč měsíčně. 

V odborné literatuře se konstantně objevují zprávy, že někteří 

židovští přeživší byli zbaveni hvězdy a vzápětí označeni bílou 

páskou jako Němci. V rámci tohoto výzkumu se zatím takové 

organizované jednání nepodařilo prokázat. Ve smírech, a to i 

takových, které byly uzavřeny po únorovém komunistickém puči 

roku 1948, se typicky v takových případech konstatuje, že 

osoba se sice v roce 1930 přihlásila k národnosti německé, ale 

byla obětí národní a rasové perzekuce a jako taková má 

zachováno čs. státní občanství a o její věrnosti republice 

není pochyb. Obvyklá formulace vypadá takto: „Zůstavitelé byli 
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sice národnosti německé, trpěli však rasovou persekucí a dle 

sdělení místního a okresního národního výboru v Teplicích-

Šanově nebylo zjištěno, že by se nějak provinili proti národu 

českému a slovenskému.“
333
 

Nemáme jistotu, že případy perzekuce židů „německé 

národnosti“ ve smyslu bránění v restituci a případného 

zařazení do odsunu neexistovaly, nalezené prameny však o nich 

nehovoří.   

Návraty  

„V Praze jsme dostali každý pět set korun na přivítanou v 

repatriačním úřadě, dostali jsme pracovní knížku a jinak nic. 

Žádný byt, nic! Byty tenkrát pro nás nebyly. My dva jsme 

tenkrát měli tu smůlu, že jsme nebyli v té správné armádě, že 

jsme byli v té západní armádě.“
334
 

Po osvobození koncentračních táborů a ukončení bojů druhé 

světové války se židé vraceli v první řadě na místa, kde mohli 

získat informace o svých blízkých. Standardním dohodnutým 

místem poválečného setkání přeživších bylo poslední společné 

místo pobytu, obvykle rodné město, nebo Praha, bylo možné se 

informovat na přeživších z celé Evropy.  

Po skončení druhé světové války se do Teplic z  židovské 

komunity vrátil k trvalejšímu pobytu pouze zlomek jejích 

původních členů. „Teplické židy“ můžeme rozdělit do několika 

skupin, které se liší osudem za války i představou o 

následující životní etapě: 

 Přeživší, předváleční obyvatelé města vracející se do 

Teplic z koncentračních táborů. 

                     
333

 Listinný materiál k zápisům v pozemkové knize pro Teplice, list č. 162/49, opis výměru ministerstva financí , 

ministerstva vnitra a ministerstva sociální péče o zrušení zabavovacího výměru státní tajné policie 

v Liberci ze dne 28.2.1940. Dědic a správce pozůstalosti se na základě tohoto výměru může domáhat 

restituce. 
334

 ŽM Praha, sbírka orální historie, pamětníci H. K., žena, nar. v Teplicích, V. K., muž nar. 6. 10. 1912 v Praze.  

Kazeta 088, 15. 9. 1993 nahrála Anna Lorencová. 
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 Přeživší, předváleční obyvatelé města vracející se 

z emigrace a zahraničních armád. 

 Přeživší, kteří opustili Teplice pouze krátce na konci 

války na období tří měsíců, když byli v Terezíně 

internováni i členové smíšených rodin.  

 Přeživší, předváleční obyvatelé města, kteří se do 

města nevrátili, ale snažili se restituovat svůj 

majetek.  

Dalšími židovskými obyvateli města byli po roce 1945 přeživší 

různých národností a původního domicilu, hledající dočasné 

útočiště před rozhodnutím o dalších životních krocích, optanti 

z podkarpatské Rusi, skupiny terezínských vězňů léčené 

v místní nemocnici a skupina židovských sirotků, která byla 

v průběhu roku 1946 dětskými transporty vypravena přes Německo 

do Palestiny. Žádnou z těchto skupin neumíme, bohužel, zcela 

přesně kvantifikovat, přistoupili jsme proto ke kvalifikovaným 

odhadům. Přesněji se lze vyjádřit o těch poválečných 

příslušnících ŽNO, kteří v Teplicích zůstali i v letech 1949-

1967, neboť z kartotéky vedené pro toto období lze vyčíst 

místo narození člena platícího náboženskou daň. Jakkoliv místo 

narození neznamená automaticky původní dlouhodobý domicil, je 

přesto výpovědí o pravděpodobné příslušnosti k jedné 

z několika skupin teplických židů, kteří se rozhodli ve městě 

dlouhodobě zůstat, případně byli k pobytu „donuceni“, neboť se 

jim z různých důvodů nepodařilo emigrovat v letech 1945-1949. 
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Místo narození členů ŽNO Teplice (1949-1967) platících 

náboženskou daň.  

 

Obtížnou sociální situaci navrátilců (vraceli se bez 

prostředků, bez dokladů, obvykle v neutěšeném fyzickém i 

psychickém stavu) pomáhaly mírnit podpory ze zahraničí, 

například materiální pomoc americké židovské organizace 

American Jewish Joint Distribution Committee, (v českosl. 

pramenech se nejčastěji užívá zkratka Joint)
335
, později také 

rozdělování drobného majetku z tzv. terezínské podstaty
336

. Pro 

shromáždění a distribuci všech forem pomoci bylo důležitým 

                     
335

 Založena 27.11.1914 zejména na podporu Židů ve východní Evropě a na Blízkém východě  během první 

světové války. V meziválečném období se angažovala v podpoře zemědělské činnosti Židů na Ukrajině a 

financovala přípravu židovských osídlenců pro Palestinu. V letech 1939-1944 pomohla organizace 81000 

evropských židů při emigraci a hledání nového domova. V období mezi koncem války a rokem 1950 

poskytoval JOINT oblečení, knihy, náboženské potřeby pro více než čtyři sta tisíc židů z celé východní 

Evropy. Od roku 1947 se organizace zaměřovala také na podporu židovské emigrace z Evropy do britské 

Palestiny. V Teplicích bylo z podpory organizace rozdělováno především šatstvo.  
336

 Terezínská podstata se sestávala hlavně z drobného majetku přivezeného do Terezína v transportních 

zavazadlech. 
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krokem co nejrychlejší obnovení židovské náboženské obce 

v Praze a posléze sítě dalších židovských obcí. 

Přeživší se ze strany bývalých sousedů, kterým často 

svěřili část majetku, kterou vzhledem k limitovanému rozsahu 

transportních zavazadel nemohli vzít s sebou, setkali 

s přístupem vstřícným a navrácení svěřených věcí, i se 

zapíráním. Pamětník V.K. popisuje, že „V novinách hledali, jak 

jsme se dočetli, syny pana Josefa Krause, což byl můj otec, s 

udanou adresou, v Davli, tam žila rodina železničáře, jeho 

manželka kdysi u nás doma šila, kterým otec svěřil, to co jim 

svěřit mohl, nějaké zařízení bytu a nějaké staré doklady, 

fotografie apod., ale žádné cennosti. Ale tito lidé nás 

hledali a našli a také nám absolutně všechno vrátili. Nechtěli 

si nechat ale vůbec nic, my jsme je přímo museli nutit, aby si 

nechali něco, co se jim tam do toho jejich baráčku hodilo.“
337
 

Pamětnice H.K. se setkala s opačným přístupem: „…ne že bych 

o to stála, protože jsme neměli kvartýr, ale například viděla 

jsem tam skříň mé mámy a jiné věci, tak jsem řekla: "To kdysi 

patřívalo mé mamince", a ona mi hlásila: "Jó, ta mi to 

darovala".“
338
 

Pražská obec byla oficiálně obnovena jako první už v květnu 

1945, v ostatních obcích vznikly přípravné výbory, které se 

především v průběhu léta 1945 transformovaly na ŽNO 

v jednotlivých městech. Poválečné židovské náboženské obce 

byly nástupci předválečných ŽNO a zajišťovaly právní 

kontinuitu, jejich vnitřní uspořádání i priority činnosti se 

ale od předválečných v mnohém lišily. Počet členů např. 

teplické obce (jev byl ale společný pro všechny židovské obce 

v Československu) byl i se započítáním židovských optantů 

                     
337

 Židovské muzeum v Praze, sbírka orální historie, kazeta 088, H. K., žena, nar. v Teplicích, V. K., muž, nar. 6. 

10. 1912 v Praze, 15. 9. 1993 nahrála Anna Lorencová. 
338

 Tamtéž. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

204 

 

z podkarpatské Rusi a dočasně usazených výrazně nižší 

(nejvyšší udávaný předválečný počet členů je 5000, poválečný 

1900). 

Sociální proměnou i proměnou politického směřování a 

proměnou představy o ideálním uspořádání společnosti prošla 

také majoritní společnost. Diskontinuitní prvky vývoje byly v 

pohraničí podpořeny také odsunem německého obyvatelstva.  

Máme-li snahu srozumitelně popsat situaci a možnosti 

židovské komunity i jejích jednotlivých členů, musíme se 

postupně věnovat právní kontinuitě židovských obcí, různým 

výchozím pozicím židovských přeživších a strategiím integrace 

do většinové společnosti, případně strategiím opačného směru, 

tedy strategiím emigračním.  

Problematika obnovení židovských obcí a právní 

kontinuity 

Po obsazení pohraničí v roce 1938 byla také správa spolků a 

náboženských společností podřízena novému schématu. To vzniklo 

podle rakouského vzoru. Vzhledem k tomu, že značná část 

teplických židů se po říjnu 1938 nacházela v protektorátu nebo 

na území třetích států, musíme se věnovat způsobu správy 

židovských obcí v odstoupeném pohraničí i v Protektorátu Čechy 

a Morava, jejich kompetencím a poměru k institucím, které 

majetek označený jako židovský zabíraly, shromažďovaly a 

využívaly.  

Tak jako v ostatních obsazených územích, i v Protektorátu 

se nacistická správa zaměřila na úkol vytvořit co nejrychleji 

centralizovanou židovskou instituci
339

. V případě Protektorátu 

se jí stala Židovská náboženská obec v Praze, od roku 1943 

přejmenovaná na Židovskou rada starších (ŽRS), která měla za 

úkol zprostředkovávat informace o nařízeních skupině 

                     
339

 Judenrat, Altestenrat 
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obyvatelstva označené za židy (tedy nikoliv jen Židům 

mojžíšského vyznání), kontrolovat je, zpracovávat pro správní 

orgány i státní instituce soupisy, vyplňovat dotazníky a 

spravovat kultové záležitosti. V oblasti majetku ŽRS coby 

zastupující orgán spravovala majetek podřízených židovských 

obcí na území Protektorátu, stejně jako objem prostředků 

vybraný na náboženské dani, výnos sbírky „Obětovat-budovat-

žít“ a majetek zrušeného Ústředního sionistického svazu 

(Palestinského úřadu).
340

 Pod gesci centrální zastřešující 

instituce původně zaměřené na správu náboženských záležitostí 

se tak dostali i lidé přiřazení k židovské komunitě na základě 

kritérií norimberských zákonů.   

Židovské rady starších jsou kontroverzní a velmi senzitivní 

kapitolou židovských dějin, neboť jimi poskytované písemnosti 

se staly prostředkem ke snazší kontrole, izolaci a 

pronásledování i ghettoizaci a fyzické likvidaci židů.
341

  

Rady starších se ocitaly mezi Skyllou a Charybdou: na jedné 

straně jim nelze upřít snahu o nezhoršování situace a 

organizaci sociální péče, na straně druhé disponovaly 

závažnými pravomocemi, které měly zásadní vliv na životy 

příslušníků židovských komunit. V některých případech se 

rozhodly k nečinnosti a neinformování přes závažnost 

obdržených informací.
342

  Kvůli spolupráci s nacistickou 

správou (pomiňme zde palčivou otázku, jestli existovala 

možnost volby a zda forma spolupráce byla nutná) a podílu na 

dokumentaci, která usnadnila koncentraci židů i jejich 

                     
340

 V roce 1942 dosáhl objem majetku spravovaného  ŽNO v Praze 444 milionů korun, náklady na sociální 

program a další programy dosáhly v letech 1939-1942 to bylo 254 mil.korun.  
341

Židovská rada starších se podílela na správě koncentračního tábora Terezín. Mezi její úkoly patřilo i 

sestavování transportů a určování osob, které transportem odjedou.   
342

 Příkladem může být varování dvou uprchlých vězňů koncentračního tábora Osvětim, že se chystá deportace a 

vyvraždění maďarských židů předaná ŽNO na Slovensku  Židovské radě starších v Maďarsku před 

zahájením deportací. Zpráva sepsaná Rudolfem Vrbou a Alfredem Wetzlerem byla nejzávažnějším 

dokumentem o nacistickém „konečném řešení“ publikovaným v průběhu války. Podrobně VRBA, Rudolf : 

Utekl jsem z Osvětimi, Praha 1998. 
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deportace, byly Židovské rady starších po válce označeny za 

kolaborantské organizace. Toto označení ztěžovalo snahu o 

deklaraci právní kontinuity mezi předválečnými židovskými 

náboženskými obcemi, ŽRS a nově se konstituujícími obcemi 

poválečnými. Právní kontinuita byla přitom pro poválečné obce 

životně důležitá, neboť zajišťovala legitimitu restitučních 

nároků a tím pádem zdroje financí pro další činnost.  

Činnost Židovské rady starších byla ukončena rozhodnutím 

Národního výboru z 9. května 1945. Organizace byla poté 

urychleně převedena pod národní správu. Rychlost akce je 

zřejmě vedena snahou převést spravovaný majetek pod kuratelu 

státu. Národní správa byla uvalena také na majetek tzv. 

Vystěhovaleckého fondu. Vzhledem k centralizaci správy majetku 

obcí i jednotlivců pod Aufbaufond, národní správu tzv. 

Terezínské podstaty a národní správu Vystěhovaleckého fondu a 

potřebě jednat rychle a efektivně v majetkových a zejména 

sociálních otázkách se do jisté míry zachovala centralizace 

židovských obcí vzniklá pod nacistickou kuratelou, vyjádřená 

vznikem Rady židovských náboženských obcí v zemích České a 

Moravskoslezské (RŽNO). Na začátku září 1945
343
 se v Praze za 

přítomnosti delegátů z 46 obcí koná ustavující sjezd Rady, 

tajemníkem byl zvolen Kurt Wehle
344
. Jedním z prvních úkolů 

nové reprezentace židovských komunit v poválečném 

Československu bylo oddělení agendy Rady od agendy židovské 

náboženské obce v Praze.
345

 Rada židovských náboženských obcí, 

                     
343

 1. a 2. září 1945. 
344

 Kurt Wehle (1907 – 1995) byl členem výboru a tajemníkem RŽNO (5/ 1945 – 2/1948). Je spoluautorem 

sborníku The Jews of Czechoslovakia, ed. Avigdor Dagan. 
345

 Územní správa židovských obcí byla postavena na obvodním principu,  do druhé světové války více či méně 

kopírovala hranice soudních okresů a pokrývala tak celé české země. Nacisté zrušili všechny židovské obce 

vyjma Prahy (myšleno Praha-střed, se sídlem v Maiselově ulici), která měla naopak tzv. přikazovací právo 

k venkovským pobočkám a místním úřadovnám (rozuměno svým – pražské obce), ve které byly tyto obce 

změněny – těch bylo v historických zemích celkem 136. Po válce bylo zřejmé, že židovských obcí bude 

obnoveno znatelně méně, než jich nacisté zrušili, neboť většina z nich by nebyla schopna zajistit 

administrativní a jiné úkoly, které jim ze zákona vyplývaly. Dále bylo nutné vyřešit správu majetku těch 

obcí, které zanikly. Návrh na rozdělení obvodů byl předložen venkovským referátem již na zářijovém 
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reprezentativní orgán židovských obcí, který byl před válkou 

ve financování závislý na pravidelných příspěvcích 

jednotlivých ŽNO, se v poválečném období stává hlavním 

zprostředkovatelem finančních prostředků i materiální podpory, 

neboť zajišťuje rozdělování prostředků tzv. terezínské 

podstaty (např. za období 1945-47 se jednalo o 60 mil. Kč) a 

finanční podpory poskytnuté Jointem (50 mil. Kč do konce roku 

1947). Tyto prostředky zajišťovaly židovským obcím ekonomickou 

existenci, neboť pokrývaly náklady na administrativní 

zajištění jejich práce a financovaly rozsáhlý program sociální 

péče
346
.  

Obnovení ŽNO v Praze 

 Jako první byla 20. května 1945 oficiálně obnovena pražská 

ŽNO, která se zpočátku zabývala především repatriací, sociální 

pomocí přeživším a likvidací terezínského ghetta (zejména 

zajištění terezínských skladů, které se ve formě tzv. 

terezínské podstaty staly jedním ze zdrojů hmotné pomoci 

poskytované židovskými obcemi). Jednou z priorit bylo dále 

zajištění právní kontinuity tak, aby obnovované ŽNO měly šanci 

získat v restituci svůj předválečný majetek. Obec poskytovala 

právní a administrativní pomoc při shromažďování dokladů 

nutných pro žádost o restituci majetku ostatním židovským 

obcím i jednotlivcům a v sociální oblasti zajišťovala zejména 

okamžitou a všestrannou péče a podporu pro osamělé seniory a 

děti ve specializovaných židovských sirotčincích a 

starobincích. Sociální služby poskytovala ŽNO nejen svým 

                                                                

sjezdu delegátů obcí. Postupné schvalování nových obvodů však nebylo snadné, zvláště proto, že nacisti 

zničili mnoho dokladů židovských obcí a nebylo tak jediné pomůcky, která by ukázala stav resp. rozvržení 

obvodů před okupací. Při slučování jednotlivých obcí brali v potaz příslušní jednatelé dvě hlavní zásady: 

jednak: "netvořiti malých, života neschopných obcí, i když o znovuoživení žádá několik příslušníků té 

které bývalé obce" a "dbáti možnosti technického a administrativního zvládnutí celého obvodu." 

Reorganizaci obvodů upravila vyhláška ministerstva školství a osvěty ze dne 20. září 1946. 
346

 Částky podpory z „terezínské podstaty“ a poskytnuté „Jointem“ pocházejí ze zápisu o schůzi RŽNO z března 

1949. Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949.  Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
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řádným členům, ale všem osobám, které byly obětí nacistické 

protižidovské perzekuce.  

Demografická, sociální a kulturní diskontinuita 

Teplice byly jedním ze severočeských pohraničních měst, kde 

se po událostech let 1938 – 1948 demografická, sociální a 

kulturní diskontinuita projevovala nejsilněji. Město 

považované za německé, s desetiprocentním podílem židovské 

populace, ztratilo po válce více než dvě třetiny svých 

původních stálých obyvatel. Nově nabývaná etnická homogenita 

(jako jeden z propagovaných cílů poválečného uspořádání 

Evropy, který měl zajistit mírové soužití) nebyla v Teplicích 

naplněna, byla „narušována“ návraty přeživších původních 

židovských obyvatel, příjezdy především židovských optantů 

z podkarpatské Rusi a také příchody židovských přeživších, 

kteří nebyli předválečnými obyvateli Teplic (vzhledem 

k blízkosti terezínského ghetta, kam na konci války směřovaly 

pochody smrti a kam vlaky před postupující frontou evakuovaly 

vězně z celé řady koncentračních táborů). Činnost poměrně 

velké
347
 a dobře organizované Židovské obce jim dávala možnost 

získat ubytování, základní prostředky k životu a sociální 

podporu stejně jako kontakty na případné přeživší příbuzné a 

právní pomoc v případných restitučních kauzách. Možnosti 

ubytování i zaměstnání byly kvůli probíhajícímu odsunu Němců 

přístupnější, než například v Praze. Někteří přeživší, zejména 

pokud přežili jediní z široké rodiny, se do města po válce 

odmítali vrátit. Uvádějí, že pro ně byla byť i jen návštěva 

prostředí, kde dlouho žili a ze kterého byli vyhnáni, nesmírně 

psychicky náročná, hlavně vzhledem k tomu, že vše jim 

připomínalo ztracené blízké, případně situaci těsně před 

                     
347

 Židovská komunita v Teplicích čítala  v poválečném období 1700 - 2000 členů. Údaje z hlášení počtu 

příslušníků komunity  Radě židovských náboženských obcí v Praze je ale třeba interpretovat opatrně 

vzhledem ke značnému počtů židů, kteří městem pouze procházeli.  
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obsazením pohraničí a lhostejnost sousedů. Také ti, kteří 

vstoupili do armády a dostali se na československé území, se 

snažili co nejdříve získat zprávy o svých blízkých: „… všichni 

jsme dostali postupně takové tři dny dovolené, abychom se 

mohli podívat domů. Já jsem jel do Teplic.(…)My jsme tam z 

vlaku vystoupili tři, všichni tři vojáci z naší armády. 

Všechny tři jsem znal, protože byli také z Teplic. Tak jsem 

šel po všech adresách těch příbuzných, protože jsem chtěl 

vědět, jestli se o někom něco ví, všude jsem taky nechal svou 

adresu. Pochopitelně, o nikom nejmenší zpráva. Tam na mě 

poprvé padlo takové to vědomí, že je zřejmě konec se všemi. 

Chtěl jsem hned odtamtud pryč, byl jsem sice mladý a voják, 

ale to bylo prostě hrozné.“
348
 Teplice byly také bodem setkání a 

jedním z míst, kde se shromažďovali váleční sirotci. Tyto 

osiřelé židovské děti byly podle dokumentace uložené v archivu 

ŽNO v Teplicích přes Palestinský úřad posílány dětskými 

transporty do zahraničí.
349

 Tzv.„Alija“ probíhala v roce 1946 a 

byla určena pro děti do sedmnácti let věku, které byly osiřelé 

a sociálně slabé. Pražská ŽNO za spolupráce dalších židovských 

náboženských obcí a židovských dětských domovů v Teplicích a  

Rumburku jim zajišťovala pobyt v anglických domovech pro 

mládež. Finanční podporu akce poskytoval Joint.
350
  

                     
348

 ŽM Praha, Archiv rozhovorů, Kazeta l22, E. S., muž, nar. l3. 4. l924 Teplice-Šanov, 25. 5. l992 nahrála 

Anna Lorencová. 
349

 Archiv ŽNO v Teplicích, netříděno, složka Evidence sirotků, transportní akce židovských sirotků do Anglie, 

datace 1946.  
350

 První transport se týkal 150 dětí. Těchto prvních 150 dětí „neurčité státní příslušnosti“ dorazilo do Anglie 3. 

března 1946, což se týkalo také blíže neurčeného počtu dětí z Teplic. Další transport se připravoval již od 

dubna 1946, jenž se realizoval v polovině května. 6. května 1946 informovala Rada jednotlivé ŽNO o 

bližších podmínkách transportu, kterého se mělo zúčastnit opět 150 dětí, jejichž věk nepřekročil 17 a půl 

roku, tzn. že byly narozeny po 1. prosinci 1928. 13. května Rada obdržela seznam 18 dětí z bývalé 

Podkarpatské Rusi, které navrhla ŽNO Teplice pro tento transport. Tento seznam byl schválen a všech 18 

dětí odletělo do Anglie. 

In: KADLEC, Jaroslav, Rada židovských náboženských obcí – politika židovské organizace, diplomová 

práce,MUNI Brno 2009,s.72. Podrobně viz Archiv ŽNO v Teplicích, netříděno, složka Evidence sirotků, 

transportní akce židovských sirotků do Anglie, datace 1946.  
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Postupný návrat židů z koncentračních táborů a emigrace 

probíhala po celý zbytek roku 1945 a ještě i v roce 1946. 

Z emigrace se do země častěji vracely děti nebo jednotliví 

členové rodin
351

, kteří hledali přeživší rodinné příslušníky. 

Pokud se podařilo emigrovat celé rodině, byly návraty méně 

časté.  

V nepřehledné situaci na konci války nelze mluvit o rychlém 

obnovení normálního předválečného života v židovských obcích 

ani ve městě. Nejdůležitější úkoly, které stály před obecními 

představenými, měly s předválečnou převážně kultovou (a 

kulturní) činností židovské obce málo společného. Bylo třeba 

shromažďovat a poskytovat informace o přeživších a zemřelých, 

poskytovat přeživším potraviny, oděv, ubytování a duchovní 

podporu, pomoc v administrativních záležitostech (např. výpisy 

z matrik a potvrzení o pobytu v koncentračním táboře jako 

podklady pro potvrzení o národní spolehlivosti).  

Teplická židovská komunita se po skončení války od 

předválečné lišila také sociální strukturou a strukturou 

zastávaných povolání. Zaměřme se tedy před popisem konkrétních 

trendů posunu ve struktuře povolání a sociálním statusu na 

podrobnější charakteristiku období a konstrukce sociální 

stratifikace. Ucelená sociální stratifikace pro období 1945-

1960 v české odborné literatuře zatím chybí.
352
 

Politika komunistů a jejich spojenců po r. 1945 v období 

limitované demokracie je antikapitalistická a směřuje svými 

opatřeními (II. Pozemkovou reformou, znárodněním, sociálním 

zákonodárstvím – např. dekret o závodních radách) k odstranění 

vlivu určitých vrstev obyvatel a k odstranění těchto vrstev 

samotných. Velká buržoazie byla znárodněna, střední a malá 

                     
351

Zejména děti odeslané do zahraničí v rámci tzv. dětských transportů Nicolase Wintona. Viz příběhy 

jednotlivých přeživších v dalším textu práce. 
352

 Možné schéma sociální stratifikace a problémy spojené s jeho vytvořením tématizuje např. Jadwiga 

Šanderová. ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha 2000. 
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buržoazie oslabeny a určeny jako dočasný spojenec k postupnému 

sociálnímu zániku. Po 25. únoru 1948 jsou opatření, která 

fakticky likvidují klasickou sociální strukturu – většina lidí 

se ocitá v zaměstnaneckém poměru, často jsou zaměstnanci 

státu. Živnostenstvo dramaticky oslabuje, aby do roku 1960 

tvořilo méně než 1%, podnikatelstvo je likvidováno. 

Zaměstnanci pracují za standardní mzdu, formuje se 

zaměstnanecká střední třída s novou podstatou a kompozicí a 

tato podstata a kompozice se od dřívější liší. Vyšší střední 

třída mění podstatu a je založena politicky, nikoliv profesně. 

Nesporně kladnou sociální změnou je likvidace sociálního dna, 

nejnižší vrstvy se dostávají na přiměřenou životní úroveň až 

do nižší střední třídy. V nejvyšším patře sociální 

stratifikace nové společnosti se objevují ti, kdo 

v předválečné patřili zejména k nižší střední třídě, případně 

vyšší střední třídě. Svrchní vrstvu tvoří stranické a armádní 

špičky, špičky byrokratického aparátu a exkluzivní povolání 

(horník, tavič). Nová struktura společnosti je konstruována 

jako ideálně bez vertikální stratifikace a její výsledná 

podoba má být nastolena po vítězství třídy proletariátu nad 

třídou kapitalistů. Proces přeměny akceptuje existenci tzv. 

přechodných tříd (malí a střední podnikatelé a rolníci) a je v 

podstatě dichotomickým, převráceným stratifikačním modelem 

předválečné společnosti.  Výsledkem této nepřirozené sociální 

stratifikace záměrně generované politicko-mocenskými 

prostředky je nivelizace společnosti. Nový systém umožňuje 

vysokou mobilitu v rámci třídy, ta ale není přímo úměrná 

(pracovnímu) výkonu, protože její realizaci podstatně 

ovlivňují politicko-mocenské okolnosti a zejména někdejší 

pozice v sociální stratifikaci (třídní původ). Podstatným 

momentem proměny identity se stává ideologicky definovaný 

model jejího vzniku: fyzická práce měla být oblastí, kde se 
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člověk realizoval a získával identitu, práce byla považována 

za formativní element pro jazyk, zvyky, mravy i instituce.
353
 

V případě židovské komunity v Teplicích se jedná o posun, 

který lze vzhledem ke stavu pramenů dokumentovat pouze jako 

tendenci. K proměnám sociální stratifikace náleží proměny 

zastávaných povolání. Předválečnou a poválečnou strukturu 

povolání pro všechny příslušníky židovské komunity neznáme, 

tendence změn v oblasti povolání a sociálního statusu si však 

můžeme dovolit stanovit ze sond provedených na takových 

skupinách v židovské komunitě, pro které prameny nabízejí pro 

srovnávaná časová období spolehlivé údaje o zaměstnání. V roce 

1938 můžeme profesní strukturu stanovit pro skupinu židů - 

majitelů nemovitostí v Teplicích-Šanově. Údaje o povolání jsme 

převzali z adresáře pro Teplice-Šanov z roku 1933, případně 

z kupních smluv a dalších dokumentů.
354
 Údaje o poúnorové 

struktuře povolání teplické židovské komunity jsou zpracovány 

na základě kartotéky dlouhodobě přítomných členů teplické obce 

(kartotéka z let 1949-1967). Takovou volbou se snažíme 

eliminovat přechodné období po skončení války, kdy jsou údaje 

fragmentární a také nemají vzhledem k masivní emigraci 

v letech 1946-1949 pro další vývoj komunity relevanci.  

Budeme-li na těchto dvou souborech, jakkoliv si uvědomujeme 

jejich obtížnou souměřitelnost, zkoumat tendence změn profesní 

struktury v židovské komunitě v Teplicích, můžeme sdělit 

následující: v předválečném období bylo v obchodě a živnostech 

činných 34% osob ze souboru majitelů nemovitostí, po válce 

klesl počet v obchodě a živnostech pracujících v souboru členů 

obce platících náboženskou daň na deset procent. Předválečná 

kategorie továrníků (10%) a rentiérů (7%) se v poválečné 

                     
353

 ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha 2000, s.41. 
354

 Údaje o zaměstnání pro předválečné a poválečné období, pokud jsme je v pramenech nalezli, jsou uloženy 

v databázi osob – teplických židů. Vzhledem k pravidlům pro zacházení s osobními údaji (zejména pro 

žijící osoby) je nelze plošně zveřejnit. 
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struktuře povolání samozřejmě neobjevuje, ve schématu naopak 

přibyla dělnická povolání v procentním zastoupení rovnajícím 

se dvěma shora uvedeným skupinám (továrníci + rentiéři, 17%). 

Počet osob činných ve svobodných povoláních mírně klesá 

z patnácti na dvanáct procent (pro období po roce 1948 se 

z těchto provozovatelů svobodných povolání stávají 

zaměstnanci, kteří za stejnou práci pobírají pevnou mzdu). 

Z dvanácti na dvacet procent vzrostl počet osob činných 

v administrativě, z dvaceti dvou na čtyřicet procent vzrostl 

počet osob s nejasným sociálním statusem - nepracující 

manželky, vdovy, studenti etc. - což souvisí také 

s nestandardním demografickým složením židovské komunity, kde 

výrazně chybí starší, ale v běžné struktuře společnosti stále 

ještě pracující generace. Osoby vedené pod vyššími třídami 

mohou po roce 1945 figurovat i v dělnických profesích, je to 

sestup coby jev vertikální sociální mobility. Můžeme tedy 

konstatovat, že po válce v profesní struktuře židovské 

komunity prakticky mizí v předválečném období významná vyšší 

třída, oslabuje horní vrstva střední třídy a významně posiluje 

spodní vrstva střední třídy, kde se objevuje do té doby 

v Teplicích statisticky nevýznamná kategorie dělníků (z 

hlediska sociálního statusu příslušníků spodní vrstvy střední 

třídy až nižší třídy).  

Znovu zdůrazňujeme, že zde v absolutních číslech vyjádřené 

závěry je třeba chápat pouze jako trend a že máme na paměti, 

že srovnáváme svým způsobem nesrovnatelné, neboť se mění 

sociální paradigma i obsah jednotlivých kategorií. Podrobné 

schéma sociální stratifikace zejména poúnorové společnosti je 

potřebným tématem, které bude jistě předmětem diskusí, dalších 

úvah a prací. Přesto se domníváme, že má smysl poukázat na 

tendence, byť je kontinuita mezi sociálními kategoriemi nejen 

z hlediska reálného, ale i z hlediska jejich obsahu (např. 

střední třída) minimální. Vycházíme z terminologie současné 
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sociologie (nikoliv z dobové terminologie marxismu leninismu) 

a snažíme se marxistickou novou sociální teorii přemostit 

směrem k současnosti a předválečnému období, uvědomujeme si 

však, že je výrazem v sociální oblasti velmi výrazné 

diskontinuity.  

 

Profesní struktura teplických židů – majitelů domů v roce 

1938. 

 

 

 Profesní struktura teplických židů – poválečné období, dle 

kartotéky osob ŽNO 1949-1967.  

 

34% 

7% 

10% 15% 

12% 

22% 

Obchod a živnosti

Rentiéři

Továrníci

Svobodná povolání

Administrativa

Nejasný sociální status

18% 

20% 

40% 

12% 

10% 

Dělnické profese

Administrativa

Nejasný sociální status

Svobodná povolání

Obchod a živnosti



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

215 

 

ŽNO Teplice – obnova organizace 

V květnu 1945 se v jednotlivých městech s existující 

židovskou komunitou a s tradicí předválečné náboženské obce 

utvořily prozatímní výbory pro obnovení židovských 

náboženských obcí. Obnovení oficiální reprezentace židů na 

národní i místní úrovni bylo základním předpokladem pro 

efektivní distribuci finanční i materiální pomoci. 

Zejména obce v pohraničí byly díky přílivu karpatských židů 

početně silné
355

, typický se zdá být i malý počet starousedlíků 

v porovnání s optanty.  

Členy přípravného výboru pro obnovení ŽNO v Teplicích byli 

přes slabé početní zastoupení v poválečné obci nositelé 

kontinuity s předválečnou ŽNO - tepličtí rodáci a předváleční 

členové obce právník Harry Löwy, který později emigroval do 

Švýcarska, Max Kraus (emigroval do Kanady), Robert 

Lichtenstein, majitelka továrny na hořčici Ada Hermannová, Jan 

Müller, Max Beck a Pavel Seideman. Už přípravný výbor vyvíjel 

činnost charakterem a rozsahem srovnatelnou s pozdější 

činností ŽNO.
356

 Ustavující schůze obnovené ŽNO se konala 

5.srpna 1945 v teplické kavárně Monopol a kromě shora 

zmíněných osob se jí účastnili i židé z podkarpatské Rusi, 

zejména příslušníci východní Svobodovy armády. Hlavní náplní 

                     
355

 „Také počet narozených židovských dětí je díky novým přistěhovalcům v severočeských městech poměrně 

veliký – např. v roce 1947 se narodilo, podle židovských matrik, ve Františkových Lázních 23 dětí, v 

Rumburku 39, ve Varnsdorfu 13, v Mostě 20, V Karlových Varech 50, v Ústí nad Labem 76 a v Liberci 

dokonce 87 dětí. Nejlépe vynikne porodnost ve srovnání s tradičními obcemi ve vnitrozemí – v Brně se 

narodilo ve stejný rok 19 dětí, v Plzni devět a v takových tradičních a početných židovských sídlech, jako 

býval Český Těšín, pouze děti dvě, v Hradci Králové, Jihlavě a Boskovicích dokonce jen jedno. V Praze se 

narodilo v roce 1946 120 a v roce 1947 191 židovských dětí.“ Petr Sedlák, http://www.fzo.cz/o-

nas/historie/ , zdrojem tohoto zajímavého údaje jsou zřejmě statistiky nad židovskými matrikami z roku 

1946, které jsou uložené v Národním archivu a byly v roce 2011 digitalizovány a postupně budou 

zpřístupněny elektronicky. V souladu se zněním zákona o matrikách (č. 301/2000 Sb.) budou však v 

jednotlivých svazcích fondu HBMa zpřístupněny pouze zápisy starší 100 let od posledního zápisu v 

matrikách narozených a zápisy starší 75 let v matrikách oddaných a matrikách zemřelých. Ostatní matriční 

údaje jsou badatelsky dostupné na mikrofilmech (1. oddělení Národního archivu, ul. Milady Horákové 

133). 
356

 Příkladem může být sociální činnost spojená s distribucí šatstva a potravin a vyplácení sociální podpory , 

v období od jara 1945 do srpna 1945 výhradně z dotací poskytnutých Jointem. 
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činnosti výboru i nově vzniklé teplické židovské náboženské 

obce bylo dohledávání osob a míst pobytu přeživších, péče o 

nemocné a distribuce sociální a zdravotní pomoci. Výbor 

v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, které se v průběhu 

roku 1945 prodloužily na měsíční, posílal na centrálu ŽNO 

v Praze (Maislova 18) hlášení o počtu náboženských i 

nenáboženských židů, který se v důsledku silné emigrační vlny 

z podkarpatské Rusi a exodu v důsledku antisemitských projevů 

na polském území neustále měnil a dosahoval až 2000 osob (zde 

je třeba poznamenat, že se jednalo o hlášení počtu momentálně 

přítomných židů, které mělo význam zejména z hlediska množství 

a struktury požadované hmotné a finanční pomoci, nikoliv o 

osoby, které by měly zájem dlouhodobě setrvat v Teplicích). 

Statistické přehledy poskytované teplickou obcí Radě 

židovských náboženských obcí od roku 1947 obsahovaly jednak 

údaj o počtu „etnických“ židů a jednak údaje o jejich 

náboženském vyznání, resp. příslušnosti nebo nepříslušnosti 

k judaismu. V září roku 1947 reportovala teplická obec ve svém 

obvodu 1 286 osob (1 195 mojžíšského vyznání, 91 jiného, 

případně bez vyznání), v únoru 1948 se jednalo o 1 310 osob (1 

218 mojžíšského vyznání, 92 ostatních). Ještě v listopadu 1948 

se počet členů obce oproti počtům v únoru změnil jen mírně 

(1 239 osob), v červnu 1949 se ale počet členů obce snížil na 

polovinu (683 osob) zejména kvůli masivní emigraci.  

Na přelomu let 1949/1950 měla teplická obec 513 členů a 

tento počet se výrazně sníží až s další emigrační vlnou 

v šedesátých letech.
357
 Tendence úbytku příslušníků teplické 

židovské komunity lze sledovat na grafu popisujícím změny 

počtu členů ŽNO platících příspěvky mezi lety 1946-1949. Jedná 

se sice o ucelený soubor zpracovávaných dat, a sice všechny 

                     
357

 Archiv ŽNO Teplice, netříděno, Šanon dokumenty z let 1946-1949 obsahuje chronologicky řazené statistické 

přehledy a hlášení ŽNO Teplice RŽNO v Praze. 
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soupisy členů ŽNO Teplice platící náboženskou daň pro období 

1946 – 1969, takové soupisy ovšem nepostihují nejen všechny 

členy obce, ale zejména ne ty, kteří sice využívali její 

infrastruktury, ale oficiálně registrovaní nebyli.

 

Členové ŽNO Teplice platící náboženskou daň – sociální pohyb 

1946 – 1949. 

 

Vzhledem k tomu, že při ukončení platby náboženské daně 

byly v letech 1946-1949 do knih, kde se platby zapisovaly, 

připisovány důvody ukončení platby, lze postihnout počet těch, 

kteří opouštěli Teplice z důvodu stěhování do britské 

Palestiny (Izraele), případně na jiná místa. Počet členů 

židovské komunity se kontinuálně snižoval až do roku 1969, pro 

období po roce 1950 však u plateb daně údaje o důvodu 

zastavení platby už chybí. V následující tabulce jsme 

domodelovali pravděpodobný počet příslušníků teplické židovské 

komunity pro jednotlivé roky na základě těch údajů, kde byl 

pro daný rok znám jak počet hlášených příslušníků obce tak 

počet těch, kteří platili náboženskou daň. 
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Rok Členové platící Členové celkem 

1946 303 868 

1947 345 989 

1948 306 877 

1949 206 590 

1950 179 513 

1951 173 496 

1952 167 479 

1953 166 476 

1954 163 467 

1955 165 473 

1956 163 467 

1957 163 467 

1958 160 459 

1959 165 473 

1960 149 427 

1961 141 404 

1962 141 404 

1963 145 416 

1964 154 441 

1965 116 332 

1966 109 312 

1967 104 298 

1968 90 258 

1969 46 132 

 

Počet členů ŽNO Teplice platících náboženskou daň, model 

celkového počtu členů. 
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ŽNO Teplice - obnova náboženské a sociální činnosti 

Židovská komunita v Teplicích byla po skončení války bez 

využitelné budovy synagogy. Nová synagoga lehla popelem na 

jaře 1939, stará byla v nevyhovujícím stavu a byla srovnána se 

zemí v rámci asanačních zásahů. Synagoga v Sobědruhách byla 

podle přípravného výboru „od našeho města tak odlehlá a 

v takovém špatném stavu, že prozatím od jejího spravení 

ustoupíme“.
358
 Modlitebna byla v září zřízena v hotelu Monopol, 

kde se konala také ustavující schůze obnovené teplické ŽNO. 

Rozdílné náboženské potřeby členů obce, zejména odlišný 

přístup k ortodoxii v rámci různých skupin věřících, vedly ke 

zřízení ortodoxní modlitebny v bývalém židovském špitále 

v Lípové ulici 49
359

, další neortodoxní modlitebna byla 

v Lípové ulici 25
360

. 

Hřbitovy v Teplicích i Sobědruhách byly podle ŽNO ve 

špatném stavu a vyžadovaly značné investice i množství práce. 

Už přípravný výbor ŽNO požádal o vydání nemovitého majetku 

předválečné ŽNO, tj. budov a pozemků, které byly ve správě 

městských obcí Teplic-Šanova a Sobědruh. Židé se snažili 

obnovit náboženskou činnost obce, vzhledem ke zničení 

teplických synagog potřebovala obec náboženské předměty, 

jejichž větší část si vyžádala od Židovského muzea v Praze.   

Třetího srpna 1945 žádá Přípravný výbor ŽNO v Teplicích, 

jmenovitě úřadující místopředseda M. Lebovič, pokladník R. 

Lichtenstein a tajemník Jan Müller o poukázání většího obnosu 

od American Joint Distribution Committee. O měsíc později
361
 

děkuje přípravný výbor za dotaci ve výši K 25.000,- od Jointu 

                     
358

 27.8.1945, dopis přípravného výboru ŽNO Teplice oddělení pro venkovské obce ŽNO v Praze. Archiv ŽNO 

Teplice, neinventarizováno. Složka Korespondence RŽNO Praha, 1945. 
359

 Tato budova byla ŽNO vydáva v restituci. Více viz kapitola Restituce majetku ŽNO Teplice. 
360

 Počet modliteben odpovídal vysokému počtu příslušníků židovské komunity v tomto období. Možnost 

účastnit se bohoslužeb byla poskytována i těm, pro které byly Teplice pouze dočasným útočištěm  a 

nečlenům ŽNO. SOkA Teplice, fond ONV Teplice, Židovská náboženská obec, i. č. 1046. 
361

 27.8.1945, dopis přípravného výboru ŽNO Teplice oddělení pro venkovské obce ŽNO v Praze. Archiv ŽNO 

Teplice, neinventarizováno. Složka Korespondence RŽNO Praha, 1945.  
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a dodává, že dotaci použije uvážlivě k sociálním účelům. 10. 

srpna 1945 žádá už oficiálně ustavená ŽNO v Teplicích sociální 

oddělení ŽNO v Praze o dotaci ve výši 150.000,- korun na 

sociální účely a přesně specifikuje její využití. Šedesát 

tisíc korun ze zmíněné částky mělo být použito na vyplácení 

sociálních podpor jednotlivcům, další částka na zařízení 

nemocenského provozu v objektu ŽNO v Lípové ulici 25, které 

mělo přijmout skupinu „tuberkulosních židovských dívek“ 

maďarské a jiné státní příslušnosti, které měly být propuštěny 

ze státní nemocnice v Teplicích.
362
 Židovská obec 

spolupracovala také tzv. dokumentační akci.
363
 V jednotlivých 

případech zajišťovala vlastnoruční podpisy na protokolech 

vytvořených v rámci dokumentační akce. 24. října 1945 oznamuje 

ŽNO kulturnímu oddělení okresní správní komise, že bude 

vyučovat židovské náboženství ve školách teplického okresu a 

že jako učitel bude působit dr. B. Farkaš.  

Nová manželství, navrácení k judaismu 

Mezi snahu obnovit normalitu života patří také uzavírání 

nových manželství. Vzhledem k tomu, že celá řada přeživších 

ztratila za války širší rodinu, manželského partnera, případně 

děti, snažili se po válce vytvořit nové rodiny. Specifikem 

nových rodin bylo velké věkové rozpětí matek, které porodily 

po válce své první děti do nové rodiny. V případě teplické 

obce tvořily matky nejméně dvě standardní generace. Typickým 

znakem nově vytvořených rodin byl také obvykle malý počet dětí 

(jedno až dvě), což plně odpovídá závěrům studie Aleny 

                     
362

 10.9.1945, dopis ŽNO Teplice sociálnímu oddělení ŽNO v Praze. Archiv ŽNO Teplice, neinventarizováno. 

Složka Korespondence RŽNO Praha, 1945. 
363

 Dokumentační akce, Jewish Agency for Palestine Ezra Komitét pro ČSR. Například protokol sepsaný 

s panem Hanušem Gibianem o hromadném zastřelení 42 osob 1. listopadu 1944 ve 13hod. v sedle mezi 

kozím Chrbátem a Prašivou v Nízkých Tatrách blízko obce Hiadel, kterou přežil (předstíral smrt). Archiv 

ŽNO Teplice, neinventarizováno. Složka Dokumentační akce. Dokumentační akce měla shromáždit 

svědectví, která souvisela s pronásledováním židů v letech  1938-1945. Materiály jsou uloženy 

v dokumentačním středisku Jad Vašem. 
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Heitlingerové
364

. Ve třicátých letech se asi čtvrtina židů 

ženila a vdávala mimo víru a poválečná doba tento habitus 

změnila pouze krátkodobě, na jednu generaci přímých obětí 

nacistického pronásledování, a to podle pamětníků především 

proto, že mohli být ve společnosti někoho, komu se nemuselo 

nic vysvětlovat.
365

  Relativně velký počet smíšených manželství 

a „židů mimo víru“ před druhou světovou válkou lze dedukovat i 

z poválečných požadavků na konverze a opětovné přijetí do 

židovské náboženské pospolitosti
 
.
366

 Žádosti o přijetí do ŽNO 

jsou ovšem motivovány i praktickými ohledy. Příslušnost 

k židovské náboženské obci je v případě, že se rodina rozhodne 

emigrovat do britské Palestiny / Izraele, USA i dalších zemí, 

formou průkazu „minulého utrpení“ a tudíž argumentem pro 

získání vystěhovaleckého víza. Praktické a pragmatické příčiny 

vstupu do ŽNO bychom mohli hledat zejména u těch, kteří tak 

činí v letech 1948 a 1949, tedy v období, kdy komunistická 

strana získává moc a zároveň je umožněno vystěhování do 

britské Palestiny / Izraele.  

                     
364

 HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé po roce 1945, Praha 

2007. 
365

 Srovnej např. SCHIFF, Vera: Theresienstadt. The town the Nazis Gave to the Jews.Toronto 1996. 
366

 Statistika konverzí je vytvořena dle materiálu z Archivu ŽNO Teplice,  neinventarizováno. Složka Konverze, 

ŽNO Teplice 1945-1950. 
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Navrácení k judaismu a přestupy do ŽNO 

1945-1950. 

        

            

            
Počet přestupů/navrácení k judaismu 1945-1950. 

 

Specifickým znakem mnoha židovských rodičů (v pohraničí 

zvlášť) byla výborná znalost cizích jazyků němčiny (v případě 

emigrantů z podkarpatské Rusi jidiš), maďarštiny, hebrejštiny, 

ale i angličtiny a špatná znalost češtiny.  Němčina a 

maďarština byly využívány jako jazyk, kterým se mluvilo před 
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dětmi, když neměly rozumět. „Když nechtěli, abych rozuměla, 

mluvili rodiče německy, když jsem časem začala rozumět, přešli 

na maďarštinu.“
367
  

Příslušníci první generace přeživších trpěli často 

v důsledku prožitých traumatických zkušeností některými z řady 

potíží, které Alena Heitlingerová na základě svého výzkumu 

shrnula pod „deprese, migréna, nedůvěra k cizím lidem, 

nedůvěra a strach z úřadů, malá sebedůvěra, obsese směrem 

k jídlu, spiklenecká mlčenlivost ohledně válečné 

zkušenosti“.
368

 Shromažďování jídla a neustále plná spíž je 

výrazem touhy po sociálním bezpečí.  

Oslava svátků jako Vánoce nebo Velikonoce nečinila židům 

většinou potíže pro jejich v nové socialistické společnosti 

prosazovaný sekulárně-folklórní charakter. Vánoční dárky 

nosili, podobně jako v předválečných Teplicích, třeba andělé. 

Kromě toho se v některých rodinách slavily hlavní svátky 

Chanuka, Purim a Pesach, Roš Hašana
369

.  

Mezi asimilací a emigrací. Strategie integrace do 

poválečné československé společnosti.  

V červnu 1945 postavil na své přednášce Erik Kolár „osoby 

židovského původu“ před volbu splynout s českým (slovenským) 

národem nebo emigrovat z republiky. Návrat na místo 

předválečného pobytu stavěl před jednotlivce i celou závažný 

problém: na jakém základě se mají židé integrovat do nově 

sociálně i politicky konstituované společnosti, a mají se 

integrovat, nebo je lépe zvolit emigraci?  

                     
367

 Pamětnice J.A., narozena 1948,  rozhovor  z 10.1.2013, zapsala Lenka Burgerová, rukopis autora. 
368

 HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé po roce 1945, Praha 

2007,  s. 78. 
369

 Chanuka je svátkem zázraku, kdy po poboření chrámu nalezená nádobka s olejem stačila na osm dní místo 

jednoho (osm dní trvala příprava nového, „čistého“ oleje). Svátek má v deuterokanonické knize 

Makabejských.  Roš Hašana je oslava židovského nového roku. Pesach  je svátkem nekvašených chlebů, 

oslavou vyjití z Egypta a osvobození, ale i svátkem probouzející se přírody. Purim připomíná příběh 

deuterokanonické knihy Ester. 
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Volba má tragický rozměr. Předválečná volba identitního 

směřování byla dobrovolná a obrážela nitro jedince, jeho přání 

a intelektuální obzory. Poválečná volba je nastavená okolím, 

které není připraveno některé formy identity bez problémů 

akceptovat. Nutno dodat, že popsané není specifikem 

poválečného Československa ani specifikem evropských zemí. 

Před podobnou otázku jsou stavěny židovské komunity ve velké 

části světa, kde majoritní společnost obtížně vnímá jinakost. 

Vstupní „devizy“ pro integraci se zdají být problematické. 

Především si nový stát nepřál sebevědomé etnické menšiny 

s rozsáhlými menšinovými právy tak, jak jejich existenci 

umožňovala První československá republika.  

Nové mononárodnostní linii nekonvenovaly ani široce 

založené mezinárodní styky, které židé a židovské obce kvůli 

kontaktu s příbuznými, vyhledávání obětí a mezinárodní pomoci 

udržovaly, závist vzbuzovaly v období lístkového systému 

Jointem distribuované balíčky, které obsahovaly nedostatkové a 

na černém trhu draze placené potraviny a kuřivo
370
, stejně jako 

pozdější sociální příplatky v podobě bonů, které se 

distribuovaly jako pomoc potřebným a pocházely ze švýcarské 

pomoci
371
. 

V Teplicích, podobně jako v dalších městech v pohraničí, se 

vrátila pouze malá část lidí, kteří tvořili předválečnou 

komunitu. Početnější byla skupina tzv. karpatských židů (tak 

řečení PKRníci) a dále nespecifikovaný počet ostatních 

přeživších, kteří Teplice využívali jako tranzitní bod pro 

dočasný pobyt před emigrací do třetích zemí, zejména britské 

Palestiny. Optanti z podkarpatské Rusi, kteří tvořili 

v pohraničí značnou část příslušníků poválečných židovských 

                     
370

 Balíčky dostával zpočátku široký okruh příjemců, později pouze sociálně potřební nemajetní členové 

komunity. V balíčcích byla čokoláda, kakao, olejovky atp.  
371

 Více viz Archiv ŽNO v Teplicích, zápisy ze schůzí z let 1945-1948. 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

225 

 

komunit, byli zpočátku vnímáni rozporuplně i v samotné 

židovské komunitě, jak o tom svědčí projev Maxe Krause na 

ustavující schůzi teplické ŽNO:  

„Chceme a musíme vystavět základ nového židovského života v 

nové republice. K tomu Vám chci říci toto: musíme začít 

budovat poctivým způsobem náš život, abychom zajistili naším 

dětem a příští generaci pevný základ. To ale neznamená, aby 

určité nezodpovědné živly, které k nám přišly z východu, 

vydrancovaly zde byty, statky apod. a odjely. Bohužel se již 

takové případy vyskytly a byl jsem na to z úředních míst 

upozorněn. Tyto případy vyvolávají antisemitismus a jest na 

nás, abychom tomu za každou cenu zabránili.“
372
 

 „My všichni, kteří jsme aktivně pomáhali při osvobození 

naší republiky a Vy, kteří jste přežili hrůzy koncentračních 

táborů, máme nárok na to, abychom se zúčastnili nového života. 

Každý z nás je si jistě vědom svých povinností, které v novém 

státě musí vždy svědomitě plniti. Nestačí, abychom pouze žili 

podle toho, co nám zákon předepisuje, nestačí, abychom jen 

česky mluvili, musíme v prvé řadě taky česky myslet a být ve 

svém chování vždy korektní, slušní a hlavně nenápadní. Musíme 

se snažit vyjít svým nežidovským spoluobčanům v každém ohledu 

vstříc.“
373

  

Opět zde můžeme vidět rozdíly oproti předválečné ŽNO, která 

úřadovala a „myslela“ v němčině, pro novou obec je úřední řečí 

čeština, obec se chová pragmaticky a učí se česky myslet.  

Slova, která pronesl v jednom z projevů v Monopolu při 

ustavujícím zasedání obnovené ŽNO v Teplicích Harry Löwy, 

kontrastují se snahou pražské obce medializovat situace židů 

tak, aby „jak veřejné mínění, tak i veřejná správa si 

                     
372

 Max Kraus, projev z 5. září 1945, Teplice.  SOkA Teplice, fond ONV Teplice, k. Židovská náboženská obec, 

inv. č. 1046. 
373

 JUDr. Harry Löwy, projev z 5. září 1945 v kavárně Monopol.  SOkA Teplice, fond ONV Teplice, k. 

Židovská náboženská obec, inv. č. 1046.  
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uvědomily, že židovské obyvatelstvo tohoto státu bylo zcela 

zvláštním způsobem perzekuováno a utrpělo škody na životě, 

zdraví a na majetku nadprůměrně vysoké“.
374

  

Touha na jedné straně zdůraznit specifickou situaci 

židovských obětí a na straně druhé být společenstvím 

loajálních občanů státu, kteří si nenárokují více, než „to 

samé, co ostatní“ (a jsou v tomto nenárokování nejen státem 

podporováni, je to od nich přímo požadováno) je typickým 

znakem jednání náboženských obcí i Rady židovských 

náboženských obcí po skončení války. 

Ministr informací Václav Kopecký na sjezdu delegátů 

židovských náboženských obcí v Praze 1. září 1945 prohlásil:  

„Chci vás ujistit, že český národ je ochoten přijmout ve svém 

prostředí židovské spoluobčany, s nimiž ho sblížil tentýž 

těžký úděl. Také vláda je ochotna zajistiti všechny možnosti 

plného a rovnoprávného života s českým neb slovenským 

národem.“
375
 V tomto vyjádření je obsaženo sdělení, že židé 

nebudou bráni jako zvláštní národ (to bude pouze národ český a 

slovenský), budou přijati v prostoru „českého a slovenského 

národa“. Jaké požadavky to klade na způsob začlenění 

židovských komunit do poválečné společnosti? Pro pochopení 

kontextu potřebujeme zde krátký vhled do národní otázky v 50. 

a 60. letech, konstrukci židovské identity po druhé světové 

válce a strategiích a problémech asimilace a emigrace.  

Národnostní otázka, Češi a Slováci 

Snaha nezdůrazňovat národnost, nivelizovat společnost a 

soustředit rozhodovací pravomoci do jednoho centra je patrná 

nejen ve vztahu židů a většinové společnosti. Nad pojem národa 

se stavěla kategorie československého pracujícího lidu (bez 

                     
374

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. Projev 

bývalého člena ŽRS. 
375

 Věštník ŽNO, číslo 7/IX, ročník 1947. 
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zdůraznění národnosti), kde tato kategorie měla nejen 

symbolizovat nedůležitost a zpozdilost zdůrazňování národní 

příslušnosti, ale měla též ospravedlnit existenci společného 

státu Čechů a Slováků. Preambule ústavy 9. května 1948 

začínala slovy: „My, lid československý, prohlašujeme, že jsme 

pevně rozhodnuti vybudovat svůj osvobozený stát jako lidovou 

demokracii, která nám zajistí pokojnou cestu k socialismu“. 

Idea československého politického národa byla tak nahrazena 

ideologickou konstrukcí o československém pracujícím lidu, v 

jehož rámci se Češi, Slováci a další národnosti vyvíjejí 

směrem k socialismu.
376
 V duch nového „demokratického 

centralismu“ došlo i ke sloučení slovenské komunistické strany 

s komunistickou stranou Československa, sjednocení trestního a 

civilního práva a procesního řádu v roce 1950, odstranění od 

roku 1918 trvající dvojkolejnosti správy. Protože KSČ 

realizovala svá rozhodnutí převodovými pákami na státní 

administrativu, našlo „sjednocení“ svůj odraz i v legislativě. 

Komunisté tak teprve nyní učinili to, o co se marně snažila 

první republika, totiž unifikovat správu, soudnictví a 

zákonodárství.
377
 Sjednocení správy mělo zřejmou mocenskou 

výhodu, která byla zejména podpořena zákonem č. 47/1950  

Sb. z 18. května 1950 o úpravách v organizaci státní správy, 

podle kterého mohla vláda pouhým nařízením zřizovat a rušit 

ministerstva, resp. pověřenectva.
378
  

Přístup k židům se tedy z hlediska možné autonomie vývoje a 

rozhodování nelišil od přístupu ke Slovákům. Interpretovat 

nechuť etablujícího se komunistického aparátu k jakýmkoliv 

specifickým výjimkám jako antisemitismus je ve světle shora 

řečeného problematické, jedná se spíše o snahu o jednotnou 

                     
376

 Podle RYCHLÍK,Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992 , Praha, s.374. 
377

 Tamtéž, s.377. 
378
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politickou, sociální a hospodářskou linii nového státu 

budovanou „pracujícím lidem“, kterou neměla narušit pokud 

možno žádná specifická práva a výjimky.  

 

Židovská identita po druhé světové válce 

Československý stát představil po skončení války snahu o 

úplnou integraci a asimilaci židů a konec rozlišování osob 

židovského původu na etnickém podkladě jako řešení vedoucí 

k vymizení antisemitismu. Antisemitismus měl se zánikem 

židovské národnosti a zánikem majetkových rozdílů ztratit 

argumentační bázi.  

To zahrnovalo také nevydělování židovských obětí 

z celkového počtu československých obětí války a židovských 

vojáků z počtu příslušníků branných sil na obou frontách (více 

než dvě třetiny obětí války
379
 tvořili židé, podle Ericha Kulky 

pak židovští vojáci představovali až polovinu vojáků 

československých zahraničních jednotek). Také právní rámec 

řešení židovských záležitostí, včetně restitucí, neměl být 

specifický. Popsané snahy určují limity veřejné prezentace 

židovské identity. Zatímco etnicky chápanému židovství je 

zakódována v samé fyzické existenci člověka a tudíž může být 

odstraněna pouze zánikem fyzické existence – pronásledování za 

války bylo založeno na potírání této specificity od 

marginalizace až k fyzické likvidaci. Židovství definované 

jako souhrn vnějších a proměnitelných znaků, z části získaných 

pod značným vnějším tlakem (např.jazyková afilace), je 

z hlediska asimilačního potenciálu lákavé. Popření validity 

prvně jmenovaného znamená ale rozchod s tradičním chápáním 

                     
379

 Charta 77, dokument č. 29/1989. Oficiální muzejní dokumenty a průvodci po Terezíně hovoří obvykle o „360 

tisících československých občanů zavražděných nacisty“, aniž by přibližně 250 tis. židovských obětí 

zmiňoval. Více viz: HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé 

po roce 1945, Praha 2007. 
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židovství, které je postaveno na specifické etnicitě a 

specifickém náboženství, poválečný československý stát pak 

neumožňuje veřejnou podporu ani národní, sionistické varianty 

židovské identity, možnost prezentovat židovství ve veřejném 

prostoru je omezena na využívání práva svobody vyznání 

(návštěvu bohoslužeb a praktikování židovského ritu) ve 

společnosti, která není ani ve své majoritní části nijak silně 

nábožensky založená.  

Většinový poválečný přístup k židovství mezi přeživšími, 

kteří žili v západní části Československa a velkých městech, 

můžeme popsat následujícím způsobem: příslušníci židovských 

komunit se definovali jako čeští židé, vědomí si své etnicity 

(kterou jim nacistický režim tvrdě připomněl), se symbolickým 

vztahem k náboženství (slavící vybrané svátky). Taková 

definice platí pro přeživší, kteří žili na území Teplic před 

druhou světovou válkou. Optanti z podkarpatské Rusi se 

nejčastěji definovali jako českoslovenští židé, rozdílem 

oproti první skupině bylo silnější zastoupení ortodoxních 

věřících. 

Židé tedy měli přesně takovou charakteristiku, kterou 

toužil režim etablující se po roce 1945 a zejména 1948 

rozhodně vymýtit: byli specifickou skupinou definovatelnou 

etnicky i nábožensky, se specifickým a tragickým válečným 

osudem s távají se nepohodlným elementem hned z několika 

dalších důvodů, přičemž jedním z nich je již zmíněný počet 

židovských vojáků v zahraniční armádě
380
 pohyboval kolem 50% a 

většinu českých a slovenských válečných obětí tvořili židé 

odvlečení do koncentračních táborů.  

                     
380

 Podle studií Ericha Kulky s e jejich počet  pohyboval kolem 50% KULKA, Erich: Jews in the Czechoslovak 

Armed forces Abroad During World War II., In: The Jews of Czecholsovakia, ed. Avigdor Dagan, 

Philadelphia 1984, s. 331-340. 
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Zatímco nacisté vháněli židy do role socialistických 

politických extrémistů, konstituující se komunistický režim je 

postupně objevil jako protivníka, který údajně vytváří 

mezinárodní etnicky definovanou síť, „světový sionismus“. 

Etnický internacionalismus je ovšem jako konkurence 

socialistického internacionalismu nanejvýš nežádoucí.  

Vystoupení proti židům po roce 1945 tak byla spojena 

s tímto novým antisionismem, nikoliv s již známým 

antisemitismem pramenícím z odlišného náboženství nebo 

antisemitismem hospodářské konkurence (ten v kontextu 

pauperizace židů za druhé světové války, programového 

znárodňování a proměněné sociální struktury židovských komunit 

postupně pozbýval údernou argumentační bázi).  

Vzhledem k poválečným přátelským vztahům mezi nově vzniklým 

státem Izrael a Sovětským svazem nebyly otevřené antisemitské 

projevy vítány. Případná protižidovská kampaň se podle dikce 

dekretů soustředila na „velkoburžoazní (židovský)“ majetek, 

přečin proti socialistickému zřízení mohla představovat snaha 

o restituci velkých průmyslových závodů a provozů nad 50 

zaměstnanců tak, jak to odpovídalo pravidlům pro znárodňování.  

Restitucím drobného majetku, především nemovitostí, nebyly 

kladeny zvláštní překážky a byly započaty vzápětí po vyřízení 

nutných dokladů, kterými bylo především potvrzení o zachování 

státního občanství a osvědčení o zachování věrnosti 

Československu. Pozemkový majetek jednotlivých vlastníků i 

židovských obcí byl obtížněji restituovatelný, protože 

vzhledem k osobě arizátora (Bodenamt, Deutsche Reich, 

Auswanderungsfond, města) se jednalo buď o majetky, které 

mohly být označeny jako nevydatelné (např. u pozemků, které 
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držely obce), nebo byly spravovány Správou majetkových 

podstat.
381

  

Strategie integrace a asimilace 

Proměnlivá „síla“ teplické židovské komunity v poválečném 

období je dána zejména častou emigrací jejích jak 

předválečných, tak zejména poválečných příslušníků. 

 Zdaleka ne každý „žid“
382
 byl a chtěl být členem ŽNO v místě 

svého pobytu. Část přeživších se z psychických příčin cítila 

lépe v anonymním velkoměstě, v našem případě nejčastěji 

v Praze, než v Teplicích, které jim příliš připomínaly zemřelé 

příbuzné a přátele. Častou strategií přeživších byl krátký 

pobyt v rodném městě z důvodu snadného nalezení přeživších 

příbuzných a následné místo pobytu zvolené podle dalších 

životních plánů (zůstat a stát se členem ŽNO, emigrovat, 

splynout ve všech parametrech s většinovou společností).  

Touha splynout s většinovou společností zahrnuje i snahu 

některých teplických přeživších změnit si jméno na neutrální a 

česky znějící. „V pětačtyřicátém roce, když jsem viděl, co ti 

nacisti a hitlerovci napáchali s celou mou rodinou (…) tak 

jsem doslova dostal strach, a řekl jsem si, že je lepší snad 

mít jiný jméno, než Kohn, pač to je typicky židovský, tak jsem 

požádal československé úřady, to bylo ještě v armádě, abych si 

mohl změnit moje jméno. Podal jsem si žádost a dostal jsem 

odpověď, (…) že mojí žádosti bylo vyhověno a moje nový jméno 

je Jan Kadlec.(…) Jsem docela rád a to jméno Kadlec mi docela 

často pomohlo, protože (…) ten antisemitismus ještě dneska 

existuje, a kdyby bývali věděli ti moji spolunájemníci tady, 

                     
381

 Právě pozemkový majetek je často v teplických pozemkových knihách zapsán až do poloviny šedesátých let 

na jméno zmiňovaných institucí a organizací. 
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že jsem žid, tak bych s nima možná nevydržel v tom baráku 

takhle, jak tu s nima třicet let bydlim.“
383
 

Jan Kadlec nebyl sám. Jména si v rámci naturalizace změnila 

i celá řada těch teplických židů, kteří se stali 

naturalizovanými Američany, přídadně Brity. 

Praktické komplikace integrace a asimilace – 

specifika přístupu k židům  

Jednotný a oficiálně deklarovaný ideologický přístup 

k řešení postavení židů po válce nicméně narážel na praktické 

komplikace způsobené různorodostí židovských přeživších a 

nutností z různých, i zahraničně-politických důvodů aplikovat 

postupy, které ideálu rychlé asimilace a „vymizení židovské 

otázky“ odporovaly.
384
 Narážel také na nutnost i v úředních 

dokumentech, vyjádřeních a nařízeních nějakým způsobem vymezit 

osoby (židy), kterých se týkají. „Pokud v této směrnici se 

mluví v uvozovkách o osobách židovského původu neb Židech a 

židovských míšencích, činí se tak jen proto, aby osoby, které 

byly okupanty takto označovány a nelidsky persekvovány 

netrpěly újmy tím, že by náš právní řád, který takové 

rasistické rozlišování neuznává a odmítá, je, pokud jsou 

národnosti německé nebo maďarské odlišoval od německých a 

maďarských zrádců.“ 
385
 

Po období typickém nejasným postojem k situaci židů jiné 

než československé národnosti (k definování národnosti bylo 

užíváno zejména údajů uvedených ve sčítání lidu z r. 1930), 

kdy panovaly nejasnosti ohledně uplatňování pravidel pro 

určení národnosti i na židovské přeživší nakonec 
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 Interview s Janem Kadlecem, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 6525,  páska VI.  Teplický rodák a 

voják zahraniční západní armády. Vyjádření v rozhovoru vedeném v roce 1996 v Praze.  
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 Zákonné úpravy specifického postavení německých židů, karpatských židů, oslabením důsledků přihlášení se 
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Československý stát do zákonných norem vtělil zvláštní zákonná 

ustanovení pro úpravu přiznání státního občanství židům a 

uvolnil část tzv. „terezínské podstaty“ k financování 

sociálních programů židovských obcí (část terezínské podstaty, 

40%, byla se souhlasem židovských obcí využita ke zmírnění 

hmotného nedostatku nežidovských obětí války). Taková výjimka 

z jednotného přístupu k obyvatelstvu má několik příčin 

v mezinárodně – politických ohledech, snaze o humanitární 

přístup a patrně též v touze potvrdit oprávněnost existence 

poválečného samostatného Československa jako obnoveného 

demokratického státu s politikou vstřícnou vůči národům a 

národnostem.  

V „přechodném“ období po konci války tak bylo možné 

z humanitárních důvodů rezignovat na ideologickou čistotu 

přístupu. Z vyjádření i činů vedení státu bylo však zřejmé, že 

bezprostředně po „přechodném období“ bude následovat situace, 

kdy se židé budou rozhodovat pro emigraci nebo úplnou 

asimilaci, tj. existenci bez specifických menšinových výhod.  

Antisemitismus, antisionismus 

Židé se v některých případech stali terčem výpadů, které v 

neuspořádaných poměrech v pohraničí přispívaly k rozjitřené 

atmosféře. V březnu 1947 svaz osvobozených politických vězňů a 

pozůstalých po obětech nacismu - pobočka Teplice-Šanov 

protestuje proti obsahu zprávy o projevu předneseném ministrem 

Václavem Kopeckým na teplické schůzi KSČ (projev měl zřejmě 

zůstat za zdmi místnosti, kde byl pronesen)
386
.  

Teplický svaz poslal předsednictvu poslaneckého klubu 

sociální demokracie dopis, kde mimo jiné uvádí: „Ministr 
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 Schůze se konala 16.3.1947 v Teplicích – Šanově. Článek vyšel v Právu lidu dne 25.3.1947.  In: Věštník 
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Kopecký
387

 napadl nevhodným způsobem občany židovského původu. 

Tvrdil doslovně, že „tito bradatí Šalamounové, tato židovská 

svoloč, která se teprve v poslední době připojila k domácímu 

nebo zahraničnímu odboji, nemá přednostního práva podle 

dekretu 5 před řádnými Čechy.“ V závěru dopisu se žádá, aby se 

tento antisemitský projev stal předmětem interpelace. 

Z ministrova kabinetu zaznělo dementi publikované ve 

venkovském vydání Rudého práva 26. března a v pražském vydání 

27. března, kde stojí: „Ministr informací soudruh V. Kopecký 

zmocnil nás k prohlášení, že jeho slova byla nejhrubším a 

lživým způsobem skreslena a že ve svém projevu nepoužil ani 

v nejmenší míře antisemitských výrazů. Takovéto falšování 

skutečnosti je podlou a zjevně lživou urážkou soudruha 

Kopeckého, který celý svůj život zasvětil boji za svobodu 

lidstva a potírání antisemitismu. Soudruh Kopecký neučinil nic 

jiného, než že zaujal věcné stanovisko k ožehavé otázce 

přistěhovalců ze Zakarpatské Ukrajiny, z nichž mnoho zcela 

neoprávněně, bez opčních nároků, se usazuje v našem pohraničí 

a snaží se tam nabýt hospodářsky výhodných posic.(…) Soudruh 

Kopecký nám sdělil, že podává na Právo lidu žalobu.“
388
 

Věštník ŽNO v článku K projevu ministra informací Václava 

Kopeckého v Teplicích – Šanově podotýká, že pokud by ministr 

takové výroky proti židovským účastníkům odboje pronesl, 

odporoval by sám sobě, protože na sjezdu delegátů židovských 

náboženských obcí v Praze konaném 1. září 1945 prohlásil: 

„Jako účastník zahraničního hnutí za svobodu a účastník 

zahraničního odboje na východě mohu potvrditi, jak hrdinsky 

bojovali hrdinní vojíni židovského původu. Vedle toho 

nezapomenutelného Otakara Jaroše, který padl v bitvě u 

Sokolova, musím vzpomenouti Hugo Redische, Wolfa, Spiegla, a 

                     
387

 KOPECKÝ, Václav: Antisemitismus poslední zbraní nacismu, Praha 1945. 
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mnoho dalších. Jak statečně a hrdinně bojovali tito lidé v té 

první bitvě, kde si založila svoji slávu hrdinná armáda, 

v jejímž čele stál armádní generál Svoboda.“  

Je skutečně možné, a vzhledem k postupu fronty i logické, 

že se karpatští židé přidávali ke Svobodově armádě až 

v průběhu bojů. Ani to ale neospravedlňuje Kopeckého projev. 

Václav Kopecký byl nicméně antisemitismem znám a vyvolal 

dramatickou zápletku na moskevských jednáních v březnu 1945 o 

složení vlády a jejím programu. Nelze vyloučit ani skutečnost, 

mohlo jít také o prohlášení konvenující posluchačům v situaci, 

kdy se teplickým židům dařilo minimálně zahájit, v některých 

případech dokončit restituční procesy části nemovitostí a malé 

části menších firem a tudíž vyjmout tyto z národní správy (a 

možnosti obdržet je, v případě nemovitostí, jako příděl).   

K „ožehavé otázce přistěhovalců ze Zakarpatské Ukrajiny“, 

jak ministr pojmenoval exodus (v tomto případě židů, odcházeli 

ale i nežidé) z území Zakarpatské Ukrajiny náležejícího 

předválečnému Československu, je třeba širší vysvětlení. 

V kontextu stereotypního myšlení o židech je zvláště zajímavé 

zdůrazňování, že přistěhovalci „snaží tam (v pohraničí, 

pozn.aut.) nabýt hospodářsky výhodných posic“. Formulace dává 

vzpomenout na podobné výroky o židovském „nabývání 

hospodářských pozic“ pronášené německou nacistickou a 

henleinovskou propagandou jako integrální součást 

antisemitských vyjádření. Tendence zbavit se některých 

obyvatel pohraničí je patrná také v dokumentu z roku 1946: „že 

z hospodářského i státně-bezpečnostního zájmu bylo by záhodno 

pohraničí těchto „živlů“ zbaviti“.
389
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Optanti, optovací akce 

(23% z 513 příslušníků obce v roce 1950, 118 osob je počet 

karpatských židů, kteří jsou v tomto roce stále v Teplicích. 

Obvyklejším scénářem byla další emigrace směr Izrael, USA ) 

 

Samostatnou kapitolou je např. v Teplicích financování 

další činnosti, jakou bylo např. přijímání a začleňování 

značného množství optantů – židů z Podkarpatské Rusi, dočasná 

přítomnost skupiny navrátilců z koncentračních táborů mířících 

do emigrace přes sběrné tábory v Německu a zajištění 

všestranné péče o skupinu židovských sirotků.  

Pojmem „optanti“ se označovali židé z podkarpatské Rusi, 

kteří se v rámci tzv. „Optovací akce“ (podle Sovětsko-

československé smlouvy ze dne 29. června 1945) rozhodli pro 

československé státní občanství. Status optanta byl však pouze 

mezistadiem na cestě k případnému přidělení občanství. V rámci 

procesu udělení občanství bylo nutné prokázat trvalé bydliště 

na Podkarpatské Rusi, politickou bezúhonnost a doložit 

potvrzení o zaměstnání na území poválečného Československa, 

přihlíželo se též k absolvování nebo navštěvování českých škol 

a účasti na osvobozovacích bojích v rámci československých 

jednotek.
390
  

Optanti hledali v Teplicích novou perspektivu, případně 

dočasné útočiště a teplická židovská obec jim všestranně 

pomáhala zvládnout zejména administrativu spojenou s optovací 

akcí a vyřizováním dokladů o perzekuci za nacismu. Situaci, 

kdy se přeživší rozhodovali o místě svého dalšího pobytu a 

                     
390

 Požadované doklady odevzdávané k optovací akci: Opční potvrzení, Osvědčení o státním občanství, 
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životním směřování můžeme ilustrovat na vzpomínkách několika 

pamětníků. Matilda Kleinová, narozená ve Sválavě u Mukačeva
391
, 

popisuje svůj návrat z Osvětimi do Sválavy a rozhodnutí odejít 

do Československa a jeho peripetie: (bratr) „Slyšel, že jsem 

na živu, a proto na mě čekal doma (…)Odjeli jsme pak za pár 

dní, přišli komunisté. (S dalšími bratry) jsme se setkali 

později v Praze, jeden byl velmi nemocný, v nemocnici, druhý 

byl v pořádku. (…) Z rodiny jsem přežila já a mí tři bratři. 

Nebyli jsme v uprchlickém táboře, šli jsme od jednoho 

dočasného útočiště k druhému.  Uprchlické tábory byly v 

Německu, a já jsem se nechtěla vrátit do Německa, za žádnou 

cenu. (…) Žili jsme v Teplicích-Šanově, byla jsem vdaná a měla 

jsem dítě. (…) 1948 jsme legálně odjeli do Izraele, z 

Československa do Itálie vlakem a z Itálie (Neapol, organizace 

Sochnut – pozn.aut.) lodí do Haify.“
 392

 Otázku problémů 

s konstituující se komunistickou mocí při emigraci do 

Palestiny komentuje paní Kleinová následovně: „Byli u moci 

teprve několik týdnů, pustili nás. Jeden z mých bratrů se tam 

ale zasekl, chtěl odjet o několik týdnů později a nepustili 

ho, musel zůstat dalších dvacet let.“
393
  Podobný scénář 

návratu a rozhodování popisuje i David Mandel
394

 z Mukačeva: 

„Vrátili jsme se do Mukačeva, město bylo poloprázdné, většina 

lidí se nikdy nevrátila, bylo tam jen několik přeživších.(…)Na 

konci května 1945 jsme zjistili, že bratr přežil, že byl 

osvobozen Američany na konci války 5. května v západním 

Německu. Počkali jsme, než přijede domů. Když přijel, byli 

jsme tři a zjistili jsme, že v Mukačevu pro nás není 

budoucnost jiná, než jen velmi neradostná. Měli jsme tetu 
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 V Mukačevu byla před druhou světovou válkou velká židovská komunita, 11313 židů představovalo při 
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žijící v USA a rozhodli jsme se, že ji budeme kontaktovat. 

Opustili jsme tedy Mukačevo a odjeli do Československa a žili 

jsme ve městě, které se jmenovalo Teplice – Šanov. Bydleli 

jsme tam nějakou dobu s bratranci a sestřenicemi, také 

přeživšími a rozhodli jsme se zjistit, jestli bychom měli 

možnost emigrovat do Spojených států, protože tam byl jediný 

příbuzný, kterého jsme měli mimo Evropu.“  David Mandel i jeho 

příbuzní úspěšně emigrovali do Spojených států (New York) přes 

sběrný tábor Gabersee v Německu.  

Pamětnice L.K. narozená v roce 1924 v Roztoce na 

podkarpatské Rusi se rozhodla, že bude společně se sestrou 

optovat pro Československo a usadí se tam. „V listopadu 1945 

jsme se pak skutečně sešly v Teplicích v Čechách, kde jsme 

dostaly pokoj v podnájmu a zaměstnání jako švadleny. Větší 

část mladých z Podkarpatské Rusi odjížděla do Izraele a do 

Ameriky, my jsme zůstaly v Teplicích. Postupně jsme se 

dozvěděly, že nikdo z příbuzných se nevrátil, ale naše sestry 

v Belgii nás prostřednictvím Červeného kříže našly, a tak jsme 

si opět začaly dopisovat.“
395
 Příběh čtyř sester, které přežily 

válku, dokladuje složitost poválečné situace, kdy se rodiny 

scházely a dozvídaly o osudu svých mrtvých nebo přeživších 

ještě několik let po ukončení bojů a osvobození.
396
 H.M., 

sestra shora uvedené přeživší, komentuje strategii výběru 

bydliště po skončení války následovně: „A dozvěděly jsme se, 

že Podkarpatská Rus bude přičleněna k Sovětskému Svazu, tak 

jsme říkaly, že to vůbec bude špatné, měly jsme české školy a 

                     
395

 Sbírka orální historie ŽM v Praze,pamětník   L. K., žena, nar. 11. 6. 1924 Roztoka, Podkarpatská Rus, 4. 2. 

1991 nahrála Anna Hyndráková, kazeta 021. 
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cítily jsme a chtěly jsme být v Československu, to nám bylo 

nejblíž. Jeli jsme do Užhorodu, asi skupinka tří lidí, (...) 

ale už poloilegálně jsme z Podkarpatské Rusi odešli, dali nám 

v Užhorodě papíry do Košic a do Teplic a tam byl jeden hoch, 

který byl ve Svobodově armádě a tím dostal v Teplicích byt, 

takže tam jsem u něho bydlela. (…)Rozhodly jsme se žít 

v Československu.“
397
  

Třetí ze sester přežila válku v Belgii, kam se dostala na 

práci jako pomocnice v domácnosti. Jediná ze čtyř sester, 

která prošla koncentračním táborem v Osvětimi, kde strávila 27 

měsíců, byla svou mezi sestrami specifickou tragickou 

zkušeností poznamenána na fyzickém i psychickém zdraví. Přes 

normální rodinné poměry (vdaná, měla děti) trpěla potížemi, 

které Alena Heitlingerová popisuje ve své studii poválečné  

generace přeživších a jejich dětí.
398

 Pamětnice H.M. popisuje 

konkrétní potíže své sestry takto:  

„… nemohla vidět skupinu dětí, nemohla vidět dítě brečet, 

protože hned slyšela ty hrozné zvuky, jak vraždili  ty děti  

(v Osvětimi, pozn.aut.). Byla hodně nesamostatná, nikdy 

nechodila sama do města, žila životem hodně závislým na muži. 

(…) Nic jí nechybělo materiálně, ale její život je 

poznamenaný. Už se neobléká, nevaří, nepracuje, chodí do 

nějaké restaurace na jídlo, má takovou filozofii, že když tak 

strašně moc v životě hladověla, že se teď nají.“
399
 

 Karpatští židé se stali po válce nejpočetnější skupinou 

židů v Teplicích, byli však také nejpočetnější skupinou mezi 

                     
397

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, pamětník  H. M., žena nar. 10. 5. 1926 Roztoka, 13. 2. 1991 nahrála Anna 

Hyndráková, kazeta 025. 
398

 HEITLINGEROVÁ, Alena: Ve stínu holocaustu a komunismu, s. 78.  Příslušníci první generace přeživších 

trpěli často v důsledku prožitých traumatických zkušeností některými z řady potíží, které Alena 

Heitlingerová na základě svého výzkumu shrnula pod „deprese, migréna, nedůvěra k cizím lidem, 

nedůvěra a strach z úřadů, malá sebedůvěra, obsese směrem k jídlu, spiklenecká mlčenlivost ohledně 

válečné zkušenosti“. 
399

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, pamětník  H. M., žena nar. 10. 5. 1926 Roztoka, 13. 2. 1991 nahrála Anna 

Hyndráková, kazeta 025. 
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emigranty, kteří město v několika vlnách v průběhu let 1946 – 

1960 opouštěli. Takové vyjádření najdeme v celé řadě pramenů 

orální historie i jako konstatování v zápisech ze schůzí ŽNO 

v Teplicích.
400

 Nikde ale nejsou určeny počty osob, které 

bychom mohli do této kategorie zařadit. Odhadem se jednalo až 

o tisíc osob, které zvolily další emigraci (polovina 

z nejvyššího udávaného počtu židů přítomných v Teplicích, 

kteří dostávali od židovské obce nějakou formu podpory)
401

 a 

cca 150 osob, které jsou v Teplicích přítomny v roce 1951 a 

jejichž místem narození jsou města na území podkarpatské Rusi. 

O výhradně poválečném pobytu v Teplicích hovoří také 62 

pamětníků z Archivu vizuální historie -  USC Shoah Foundation 

to je více než polovina osob, které poskytly interview 

týkající se Teplic. 

Přesnou kvantifikaci emigrantů, těch, kteří zůstávají, a 

strategií emigrace nejsme sice schopni v tomto stádiu výzkumu 

kvantifikovat přesněji, než jako tendence. Následující 

příklady úvah a motivací reprezentují hromadné rozhodovací 

strategie, které pouze dokumentujeme na konkrétních 

příkladech.  

                     
400

 Archiv vizuální historie  - archiv USC Shoah Foundation, Sbírka orální historie Židovského muzea v Praze, 

Archiv ŽNO Teplice, zápisy z let 1946-1952 (dva šanony). 
401

 Počet až 2000 osob uváděn v hlášeních ŽNO Teplice RŽNO Praha, která zohledňovala především počet osob 

z důvodu výpočtu předpokládaného objemu nutné pomoci. Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 

1949, Zápisy RŽNO. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
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EMIGRAČNÍ STRATEGIE, OMEZOVÁNÍ EMIGRACE 

Československo – tranzitní země 

 

Československo se po válce stalo pro židovské přeživší 

jednou z hlavních tranzitních zemí. Tato skutečnost má několik 

příčin, z nichž některé už v textu zazněly. Z období sklonku 

první republiky si Československo neslo pověst země s poměrně 

vstřícným přístupem k židovským běžencům, nedocházelo 

k rozsáhlým poválečným pogromům, bylo vhodnou přestupní 

stanicí pro židy mířící do Palestiny (kam se bylo možné dostat 

přes sběrné tábory umístěné v západním Německu), kvůli 

terezínskému ghettu a skutečnosti, že do něj na konci války 

byly svezeny a dovlečeny skupiny židů z osvobozovaných 

koncentračních táborů, bylo na československém území po 

skončení války přítomno značné množství přeživších židů 

různých národností a operovaly tu mezinárodní organizace 

zaměřené na sociální a hmotnou pomoc přeživším, pomoc 

s emigrací i s dohledáním příbuzných a přátel. Československo 

se tam v krátkém časovém úseku stává opět územím uprchlíků. 

Někteří z nich použili Československo pouze jako tranzitní 

území k dosažení místa, ze kterého bylo možné snadno emigrovat 

do Palestiny, jiní utíkali před polskými poválečnými pogromy, 

další skupinou byli židovští optanti z podkarpatské Rusi, 

kteří zvolili raději stěhování do pohraničí, než sovětskou 

správu.  

Organizace pomáhající migrantům byly legální i ilegální. 

Vedle červeného kříže, Jointu a oficiálních sionistických 

organizací se např. vedení ilegální akce Bricha
402
 snažilo 

                     
402

 Bricha (hebrejské slovo znamená útěk), byla ilegální organizace pomáhající po skončení druhé světové války 

přeživším dostat se do britské Palestiny. Brichu založili přeživší z Polska, kteří se kvůli situaci na polských 
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rychle reagovat na neustále se proměňující podmínky pro 

průchod a krátkodobé setrvání uprchlíků v jednotlivých 

státech, včetně Československa.  

Jednou z nejrozsáhlejších akcí na podporu migrantů bylo 

řešení situace polských židů, kteří se na konci války (zejména 

kvůli už zmíněným transportům vězňů zrušených koncentračních 

táborů do Terezína)ocitli v tomto ghettě. Polští židé odmítali 

repatriaci do domovské země a během léta a podzimu 1945 se 

většina z nich (udává se počet cca 4000 lidí)dostala s pomocí 

Brichy a za finanční podpory Jointu do americké okupační zóny. 

Další vlnu polských židů absorbovalo Československo 

z humanitárních důvodů a za podmínky, že jejich pobyt bude co 

nejkratší, v červenci 1946. Jednalo se o několik desítek tisíc 

lidí prchajících před otevřeným antisemitským napadáním, opět 

převážně z polských území. Technicky byl vstup do země 

zajištěn otevřenou hranicí na Broumovsku, v této oblasti také 

operovaly Jointem podporované tranzitní tábory. Kurt Wehle 

předpokládá, že tranzitem prošlo asi sto padesát tisíc lidí
403
. 

Zpráva pro sekretariát ÚV KSČ z října 1949 hovoří o průchodu 

kolem sto šedesáti tisíc židovských uprchlíků přes republiku 

do Rakouska a náklady na jeho zaplacení odhaduje na 90 miliónů 

korun.
404
 Vzhledem k možnosti využít v případě vlastnictví víza 

do západní Evropy nebo USA tranzitní centrum v Praze mířila 

část uprchlíků i tam.
405

 Náklady na tranzit a pobyt polských 

židů částečně nesla i Rada židovských náboženských obcí, která 

                                                                

územích obávali pokračování pronásledování židů. Více viz BAUER, Yehuda:  Flight and Rescue: 

Brichah. Random House; New York, 1970.  
403

 Kurt Wehle: The Jews in Bohemia and Moravia 1945 – 1948, str. 514-515. 
404

 SEDLÁK, Petr, Poté. Postoj a přístup k  Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945 – 

1947/1953). Dizertační práce, MUNI Brno 2008,  str.210, Sedlák uvádí celkové náklady ve výši přes 52 

mil. Kčs 
405

 Tamtéž, Sedlák definuje pražské tranzitní tábory jako místa pro zvláště ortodoxní uprchlíky. 
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udává náklady spojené se zajištěním potřeb polských uprchlíků 

v objemu 25 mil. Kč. 
406

 

Mezi usazením v Československu a pokračováním do německých 

uprchlických táborů se rozhodovali karpatští židé. Ti se 

usazovali zejména v českém pohraničí, pro část z nich bylo ale 

pohraničí pouze kratší či delší přestupní stanicí v cestě do 

německých táborů, ze kterých bylo možné emigrovat do dalších 

států, zejména USA a Palestiny. Karpatští židé, optující pro 

Československo, se stali významnou součástí obnovovaných 

židovských komunit v pohraničí, včetně Teplic.  

Podívejme se nyní na několik konkrétních případů, které 

reprezentují skupiny přeživších: 

 

Bricha jako naděje na vystěhování do Palestiny 

Podobně jako v období před vypuknutím druhé světové války 

jsou některým skupinám židů oficiální cesty emigrace 

nepřístupné nebo přístupné jen omezeně. Chaim Klein, pozdější 

kantor teplické židovské obce, který se do Československa 

vrátil se Svobodovou armádou, se začal připravovat na 

vystěhování do Palestiny
407

 v Ústí nad Labem na jaře 1946.  

„V té době jsem byl ještě v domnění, že celá moje rodina, 

všichni sourozenci i moji rodiče, zahynuli v koncentračním 

                     
406

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Netříděno, datace na jednotlivých 

dokumentech. 
407

 Vstoupil do tzv. Plugat hachšara,  mládežnického oddílu  přípravy na kolektivní život a práci po vystěhování 

do Palestiny. (Oddíl patřil do sionistického hnutí „Dror Hechaluc hacair“, což bylo levicové hnutí a odnož 

strany práce „MAPAM“.)  Jako podmínku přijetí Ch. Klein uvádí: 1. Fyzicky pracovat v zemědělství nebo 

v továrně. 2. Veškerý výdělek odevzdat do společné pokladny. 3. Učit se intenzivně hebrejský jazyk a židovskou 

historii. 4. Podřídit se ve všem kolektivnímu rozhodnutí většiny a snažit se ze všech sil pomáhat kolektivu. 

5. Společným cílem bylo, jakmile to bude možné, vystěhovat se do Palestiny. K podmínce fyzické práce dále 

uvádí: „Jedna kamarádka, jménem Ester, byla vystudovaná a měla diplom RNDr. Kvůli ní probíhaly 

vzrušené debaty o tom, zda trvat na podmínce fyzické práce nebo zda může pracovat ve svém oboru jako 

výzkumná laborantka. Nakonec jsme rozhodli, že může dělat ve svém oboru s ohledem na to, že je mladá, 

a hned po ukončení studia byla v koncentračním táboře a nemohla vykonávat praxi ve svém oboru a byla 

by škoda, aby nyní nepokračovala. Od národního výboru jsme dostali přidělený dům na Masarykově ulici 

č. 84, který byl docela dobře vybaven, jak nábytkem, tak i ostatními potřebami. Obdobné kolektivy 

vznikaly po válce v naší republice i v celé Evropě. Někdy jsme pořádali společné letní tábory a semináře – 

hlavně s kolektivy stejného politického zabarvení.. In: Časopis Maskil, ročník 2004, číslo 8. 
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táboře, a že jsem tady zůstal – mimo jednoho bratra, který žil 

v Londýně – úplně sám. Byl jsem proto rozhodnut, že po 

demobilizaci, jakmile to bude možné, se vystěhuji do tehdejší 

Palestiny. Jednou jsem si vyžádal pár dní dovolené a odjel 

jsem do Prahy, abych se informoval a eventuálně našel nějaké 

známé, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Skutečně jsem 

našel v Praze několik známých a dozvěděl jsem se, že se do 

Budapešti vrátily moje tři sestry z koncentračního tábora 

v Osvětimi a bydlí u našeho strýce a tety. (…) Hned jsem se 

vrátil do Prievidze a vyprávěl to veliteli a požádal jsem ho o 

10 dní dovolené. Napsal mi doporučení, aby mi ihned vystavili 

cestovní pas, a já jsem odjel do Budapešti. (…) Domluvili jsme 

se všichni čtyři, že jakmile to bude možné, vystěhujeme se do 

Palestiny.“
408
 

Příslušnost k armádě umožnila Chaimu Kleinovi získat bez 

průtahů pas. Ostatní členové ústecké sionistické skupiny, do 

které patřil, odjeli v polovině roku 1948 přes Kypr do 

Palestiny, pan Klein, který by mohl odjet z Československa 

legálně, se ale chtěl postarat o vystěhování svých tří sester, 

které byly v Maďarsku. „Z Maďarska bylo tehdy naprosto nemožné 

se legálně vystěhovat. Musel jsem proto hledat a postarat se o 

ilegální cestu.“
409

 

Ilegální cestou byl organizovaný odchod za asistence 

Brichy, která operovala v utajení v zemích, kde se etablovaly 

komunistické diktatury, nebo se k takovému vývoji schylovalo. 

Vzhledem k povaze činnosti hnutí Bricha nebylo snadné se 

spojit s osobami, které byly ochotny a schopny transport 

zajistit.  

„Nakonec se mi přeci jen podařilo se s nimi spojit a s 

jejich pomocí se moje sestry – cestou necestou a po 

                     
408

 Tamtéž. 
409

 Tamtéž. 
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dramatických zážitcích – dostaly do Izraele. Já jsem už taktéž 

měl vystavený pas a izraelské vízum a měl jsem již také 

odeslán tzv.lift s veškerým mým nevelkým majetkem do Izraele. 

Zůstal jsem pouze s oblečením na sobě a s jednou aktovkou, v 

níž jsem měl několik náhradních košil, tři tabulky čokolády a 

jednu soupravu spodního prádla.“
410
 

K odjezdu Chaima Kleina do Palestiny nedošlo. Krátce poté, 

co vycestovaly jeho sestry, byla zavedena povinnost mít vedle 

víza a pasu ještě výjezdní doložku, které se do Izraele 

přestaly vydávat. 5. května 1950, když doprovázel jako 

pracovník Židovského národního fondu (KKL, Keren kajemet 

lejisrael)
411
 jeden z transportů polských židů

412
 k rakouské 

hranici, byl zatčen a obviněn z pokusu ilegálně opustit 

Československo. „A přesto, že jsem měl pověření od izraelského 

vyslanectví, byl jsem převezen do Prahy a ve věznici na 

Karláku držen ve vyšetřovací vazbě 6 měsíců – za stálých a 

nekonečných výslechů. Nakonec jsem byl u soudu. Měl jsem velmi 

dobrého advokáta, který tvrdil, že jsem neměl žádný důvod 

opustit republiku ilegálně, protože jsem měl vystěhovalecký 

pas a vízum, a že není žádný důvod, proč bych neměl obdržet 

výjezdní doložku. (…) Dopadlo to dobře a dostal jsem 

osvobozující rozsudek.“ 

Po propuštění z vězení pracoval Chaim Klein na izraelském 

velvyslanectví, prošel vojenským táborem nucených prací (PTP) 

a poté pracoval v dělnických profesích. Při práci vystudoval 

střední školu. Byl kantorem ŽNO v Teplicích. 

 

 

                     
410

 Maskil, ročník 3, číslo 9, červen 2004. http://www.maskil.cz/5764/9.pdf 
411

 Tento spolek existuje dodnes v židovských komunitách, vznikl v roce 1904 a zabývá se shromažďováním 

peněz pro nákup půdy v Palestině.  
412

 V té době probíhala velká vystěhovalecká vlna Židů z Polska do Izraele a transporty jezdily vlakem přes 

Československo, naše území opouštěly v Břeclavi. 
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Neúspěšný pokus o vystěhování 

Někteří židé žijící po válce v Teplicích se o vystěhování 

pokoušeli neúspěšně několikrát. „Poprvé se rodiče chtěli 

vystěhovat, když jsem byla úplně malá, nevím přesně, kolik mi 

bylo, vše bylo připraveno, měli jsme procleno a víza do USA, 

když otce vzali do vazby s falešným obviněním ze sabotáže a 

než se zjistilo, že je nevinen, vízum propadlo a my zůstali v 

ČSR. Podruhé jsem byla na střední škole, kdy nás podpořil 

izraelský diplomat penězi, abychom měli na poplatky, ale naše 

žádost byla zamítnuta a my opět zůstali, tentokrát v ČSSR.“
413
 

Část z těch, kterým se nepodařilo emigrovat v období 1946-

1949 odešla z města během emigračního okna 1968-69, kdy 

teplická židovská komunita ztratila přibližně polovinu členů 

platících náboženskou daň. Můžeme pouze konstatovat, že 

v období, kdy byl odchod do zahraničí možný, toho nemalé 

množství židů z Teplic využilo, aniž bychom byli schopni 

přesněji takovou skupinu kvantifikovat přesněji, než je shora 

provedeno.   

 

Podkarpatská Rus – Teplice – další emigrace, případně 

setrvání 

Tato cesta se týká několika set osob průběžně v období 1946 

– 1949, doba pobytu v Teplicích je různě dlouhá, od několika 

týdnů po několik let. Jen v Archivu vizuální historie je 

shromážděno 62 rozhovorů s pamětníky, kteří hovoří o své 

přítomnosti v Teplicích pouze v poválečném období, oproti 49 

rozhovorům, které poskytli ti, kdo v Teplicích dlouhodobě žili 

před rokem 1938. Z toho usuzujeme na značný počet karpatských 

židů, tezi můžeme podpořit také skutečností, že podle 

kartotéky členů ŽNO Teplice z let 1949-1967 platících 

náboženskou daň se jich 23% narodilo na území bývalé 

                     
413

 Pamětník J.A. nar. 1947, rozhovor z 10.března 2013. 
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podkarpatské Rusi. Je to vysoké procento přihlédneme-li ke 

skutečnosti, že pamětníci zdůrazňují zejména hromadné další 

emigrace karpatských židů a statistika nad kartotékou je 

provedena pro období. Kdy bylo emigrační okno už zavřené. 

Strategie zvolení pobytu v Teplicích případně opuštění Teplic 

dokumentujeme na několika typických příkladech:  

„Odjeli jsme z Užhorodu 1945 na začátku listopadu a 

uprostřed listopadu jsme se dostali do Mostu. Usadili jsme se 

tam, protože jsme se chtěli dostat tak daleko od židovského 

života, jak to jen bylo možné, cítili jsme se zranění, byli 

jsme naštvaní na to, co se nám stalo, a nechtěli jsme si ani 

uvědomovat, že jsme židé. Žili jsme tam tak asi dva roky a pak 

jsme začali cítit, že potřebujeme opět spojení s judaismem 

(…), a šli jsme žít do Teplic-Šanova, to bylo v roce 1947. 

Bydleli jsme v Teplicích Šanově (…) a cítili jsme se tam 

dobře, protože tam byla poměrně početná židovská komunita a 

především přátelé, kteří prožívali podobné věci. (…) Narodila 

se mi tam dcera Helena, 1947, a byli jsme šťastná rodina.“
414
  

Helga Sternbachová zjistila, že v USA žije její strýc Sam 

Bernstein a rozhodla se, že z Teplic bude emigrovat do 

Spojených států, což bylo díky strýcově záruce, že bude rodinu 

podporovat, možné. Podle pamětnice v té době z Teplic 

odjížděli „všichni“, proto se rozhodli odjet také. „My jsme se 

tam cítili dobře, Čechoslováci se k nám chovali úžasně, ale 

jak všichni přátelé odjížděli, cítili jsme, že bychom tam 

mohli zůstat sami a zase ztratit spojení, sounáležitost.  

Cítili jsme, že musíme jet dál, aby nám to spojení zůstalo.“
415
  

Helga Sternbachová se vystěhovávala v roce 1949, po 

komunistickém puči. V případě emigrace, jakkoliv byla legální, 

platila omezení pro odvážený majetek. Helga Sternbachová 

                     
414

 Interview s Helgou Sternbachovou, archiv USC Shoah Foundation,  ID číslo 18913, páska III.  
415

 Tamtéž. 
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popisuje, že nařízení o přípustném majetku, který je možné 

vézt do nového domova, bylo přísně kontrolováno. Podobná 

opatření byla ponižující, zejména po válečné zkušenosti 

s balením transportních zavazadel s podobnými omezeními a 

podobnou povolenou hmotností (tuto zkušenost měla většina 

přeživších). 

„Museli jsme odevzdat seznam toho, co si bereme, a přišli 

dva muži a sledovali, co balíme. Některé věci nám zabalit 

nedovolili. Prsteny, které byly ze zlata, jsme museli prodat, 

nemohli jsme si je vzít. Československo je známé křišťálem a 

my jsme měli doma krásné kusy, a já si nesměla vzít s sebou 

z Teplic ani jeden. Takže něco jsme byli schopni prodat a něco 

tam prostě zůstalo.“
416
    

 

Úspěšná emigrace z Teplic, 1964 

Pamětnice R. G. (*l926)
417
 přijela v říjnu 1945 do Teplic po 

skončení války za bratrancem, který pracoval na národním 

výboru a zprostředkoval jí tam místo úřednice.   

„Já jsem se tři dny a tři noci cvičila, abych uměla alespoň 

trochu psát na stroji. Když jsem pak přišla, tak mě vyzkoušel, 

dal mi diktát a řekl mi, abych tam zůstala. Byl mi velmi 

nápomocný, byl ke mně velmi hodný, ale jednoho dne mi řekl: 

"Já jsem katolík a nemohu Židům odpustit, že nechali ukřižovat 

Ježíše.“ Řekla jsem mu: „Vy jste studovaný člověk, jak můžete 

po takovém masakru takhle mluvit?“ „Já jsem tak vychovaný, že 

Bůh je pro mne Ježíš a Židé ho ukřižovali.“ Ale přesto to byl 

velmi hodný člověk a hodně mi pomohl. Našel mi byt, abych 

nemusela bydlet u svého bratrance, to byli mladí manželé a já 

                     
416

 Interview s Helgou Sternbachovou, archiv USC Shoah Foundation,  ID číslo 18913, páska III.  
417

 Sbírka orální historie, Židovské muzeum v Praze, rozhovor s R.G., nar. 1926, Černoholovo, okres Berezná, 

Podkarpatská Rus, kazeta 202, l0. 7. l993 nahrála Anna Lorencová.. Otec emigroval 1939 do Anglie, 

přežila deportace do koncentračního tábora Osvětim-Birkenau II., pracovně nasazena ve Freiburgu, poté 

v Mathausenu. 
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jsem taky chtěla být sama. Nastoupila jsem tam v říjnu l945 a 

v březnu l948 jsem musela přestat, to bylo po komunistické 

revoluci a můj manžel řekl, že musím odejít, protože nedovedu 

držet pusu. Tak jsem odešla. Ale oni na mě nezapomněli, i 

později v roce l964, když jsem žádala o vystěhování do Izraele 

a všichni věděli, kam chci jet a opravdu s jejich pomocí jsem 

dostala povolení k vystěhování.“  

 Paní R.G. strávila po vystěhování v Izraeli dvacet let, 

poté se odstěhovala do USA a v roce 1993 zpět do Izraele. Mezi 

dalšími osobami, které jí pomohly s žádostí o vystěhování do 

Izraele, zmiňuje zástupce starosty města, pana Fugila. 

 

Návrat z Anglie a emigrace 

Mezi dětmi z Teplic, které se dostaly v červenci 1939 

Dětským transportem organizovaným Nicolasem Wintonem do 

Anglie, byl také John Sommer.
418

 Do roku 1944 v Anglii 

pracoval, poté vstoupil do armády a s druhou vlnou se dostal 

do kontinentální Evropy. Matka byla osvobozena v Bergen-

Belsenu, otec zahynul v koncentračním táboře. Po demobilizaci 

začal pracovat u Bati, po absolvování baťovské školy pracoval 

v exportním oddělení. Vývoj po roce 1945 komentuje 

následujícím způsobem: „V roce 1947 jsem jezdil po továrnách a 

bylo to zvláštní, bylo mi 21 a jednal jsem s řediteli, kterým 

bylo padesát. Znárodnili průmysl, ještě předtím, než přišli 

komunisté, tak společnosti přes určitou velikost a také 

všechny banky a větší společnosti byly nacionalizovány, Baťa 

také. Důvod byl, že to umožňovalo jet co nejrychleji jedním 

směrem, který vláda mohla kontrolovat.“  Kvůli otevřenému 

vyjadřování přišel John Sommer o zaměstnání. Známá matky 

z Austrálie, která hledala důvěryhodnou osobu pro vedení 
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 Interview s Johnem Sommerem, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 37787, páska I. 

 



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

250 

 

továrny v Austrálii místo zemřelého manžela, mu zaplatila 

vydání pasu. Ve schématu, které bylo typické i pro emigraci 

v letech 1938-39, odjel nejprve on sám (mladý muž, který 

zajistí podmínky, rodina bude následovat), matka měla přijet 

později.
419

 

John Sommer tak reprezentuje mladší generaci navrátilců, 

která se z různých důvodů (malá perspektiva, absence širší 

rodiny, tlak vzhledem k účasti v zahraniční západní armádě) 

rozhodla pro opětovnou emigraci mezi lety 1948-1969. 

 

                     
419

 Interview s Johnem Sommerem, archiv USC Shoah Foundation, ID číslo 37787, páska I. K odjezdu matky  

nedošlo, patrně kvůli dramatickému zhoršení zdravotního stavu spáchala matka J.S. sebevraždu. 
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NEVÍTANÁ RESTITUCE 

,,Zajištěný majetek, který dříve patřil dělníkům, úředníkům, živnostníkům, rolníkům 

a příslušníkům volných povolání a byl jim odebrán v důsledku národní, politické a 

rasové persekuce, bude ihned vrácen dřívějším majitelům, resp.jejich právoplatným 

dědicům. Rozhodují o tom na individuální žádost příslušné národní výbory.“420 

(Košický vládní program, bod X.) 

 

Ústavní dekret o úpravě státního občanství osob 

národnosti německé a maďarské 

V červnu 1951 pozbývá vydávání osvědčení o státní a národní 

spolehlivosti opodstatnění a nemá se vydávat. Důvodem je 

zejména ukončený odsun. Kategorizace občanů také komplikovala 

snahu o jednu obecnou linii národní příslušnosti.
421
 

Definice osoby německé národnosti pro působnost dekretů je 

nelehkou záležitostí, mimo jiné i kvůli skutečnosti, že v 

rámci sčítání lidu se pojímala jako skutečnost, ke které se 

lze svobodně přihlásit, je předmětem rozhodnutí. Podpůrnými 

argument pro určení národnosti po roce 1945 byla sčítání lidu 

z let 1930 a 1939, charakter a jazyk vzdělání, jazyk a původ 

rodičů, členství v politických stranách a spolcích, užívání 

jazyka v běžném životě, národnost uvedená v policejním 

hlášení. Podle shora uvedených charakteristik by etničtí 

tepličtí židé většinou spadali do kategorie „Němci“.   

Teprve poté mohli jako rasově pronásledovaní žádat o vynětí 

z postupu vůči Němcům. Opatření se nedotýkala židů především 

sionistického zaměření, kteří hlásili národnost židovskou, ti 

byli občany národnosti židovské, nikoliv maďarské nebo 

německé. V takovém případě znamenala žádost o zachování 

občanství prověření státní spolehlivosti, což vzhledem ke 

                     
420

 Košický vládní program. Praha 1984, s. 21. Bod X. 
421

 SEDLÁK, Petr, Poté. Postoj a přístup k  Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945 – 

1947/1953). Dizertační práce, MUNI Brno 2008.Sedlák pozn. č. 432, Archivním zdrojem je NA, f. 315/1 

(ÚPV), k. 730, sg. 765/20. 
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skutečnosti, že většina těchto osob byla vězněna v Terezíně a 

dalších koncentračních táborech, nebyla náročná procedura.  

Vzhledem k oficiální neexistenci židovské národnosti (která 

existovala a bylo možné si ji zvolit v Sovětském svazu) a 

vzhledem k domicilu v Československu bylo naplnění litery 

zákona spojeno s rozdělením osob židovské etnicity mezi Čechy 

a Němce. Dne 10. prosince 1945 zaslalo ministerstvo vnitra 

oběžník o zrušení označování rasového původu v úředním styku, 

kde se mimo jiné praví:  

„Těm, kteří při sčítání v roce 1930 nebo později při 

vyplňování úředních formulářů udali národnost židovskou a 

během okupace se nijak neprovinili proti ČSR zůstává čsl. 

občanství, pokud je měli, zachováno.“  Úřady mají být dle 

tohoto právního názoru ve svém rozhodování méně dogmatické a 

reagovat pružněji na skutečný stav věcí. V oběžníku ze dne 25. 

října 1945 žádá ministerstvo vnitra bezpečnostní složky 

národních výborů (správních komisí) a podřízené bezpečnostní 

orgány „aby tam, kde jsou v zajišťovací vazbě v internačních 

táborech osoby židovského původu, byly ubytovány naprosto 

odděleně od Němců, byly stravovány jako osoby slovanských 

národností a aby bylo vyšetřeno, zda nebyly za okupace 

internovány v německých koncentračních táborech.“ 

Tento postoj se ale týkal pouze osob židovského původu 

československé státní příslušnosti, židé cizí státní 

příslušnosti měli být repatriováni nebo odsunuti na jiné místo 

v cizině. Oběžník výslovně zmiňuje utrpení židů za okupace bez 

ohledu na jejich předválečnou národní orientaci.  

Pro právní kontinuitu vlastnictví fyzických osob byla velmi 

důležité úsilí Rady židovských náboženských obcí o uznání 

skutečnosti, že osoby zemřelé v koncentračních táborech 

nacistického Německa před účinností dekretu neztratily státní 

občanství a jejich věrnost republice není nutné prokazovat. 
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Citace právní formulace, která tuto zásadu na základě dekretu 

č.33/1945 Sb. formuluje, lze najít ve smírech. 

V určení národnosti nemělo hrát roli užívání německého 

jazyka v každodenním životě ani případné posílání dětí do 

německých škol z toho důvodu, že taková situace je údajně 

pouze důsledkem neexistence židovské řeči, která by se 

v běžném životě užívala.
422

  

Vznikající situace židovským přeživším v podstatě 

konvenovala. Konstituující se socialistická společnost 

nabízela definitivní asimilaci (s možnou výjimkou specifického 

náboženského provozu), takovou variantu řešení nerozporovala 

ani RŽNO a přímo ji doporučovali někteří představitelé 

židovské komunity s širokým veřejným vlivem, např. tajemník 

Syndikátu československých spisovatelů Erik Kolár
423
, který 

rozlišoval:  

 „Malý počet osob, které považovala nacistická ustanovení 

za židy a které tu zbyly, neměly by vlastně už vytvářet u nás 

žádnou židovskou otázku. Snad by se mělo spoléhat na přirozený 

vývoj, jímž splyne tato hrstka se svým okolím […] Židovská 

veřejnost si musí uvědomit, že je jen dvojí možnost: buď 

národní židovství v samostatném židovském státě, nebo 

naprosté, bezvýhradné splynutí s národem, v jehož lůně žije. 

Zůstat na půl cesty je nelogické a prodlužuje jen neblahou 

židovskou otázku, která nechť je pouhou historickou  

                     
422

 Citováno dle SEDLÁK, Petr“ Poté…  Zdrojem NA Praha. Fond ÚPV–BSA, inv.č. 4 651, sign. 1 321/1, 

karton 981. Dokument Schválení návrhu na řešení otázky státního občanství židovských osob komisí 

ministrů zřízenou usnesením předsednictva vlády ze dne 14. 12. 1945. Signatura listiny  Odbor II./odd.4, 

Čj. 11066-II-2835/46. 
423

 Erik Kolár (1906 Praha – 1976 Nyon), filmový scenárista,divadelní dramaturg , publicista a divadelní kritik.  

Studoval práva v Praze a v Paříži. Před válkou byl  tajemníkem  Pojišťovny průmyslu kvasného, od roku 1942 

pracovníkem evidenčního oddělení židovské rady starších v Praze.  Mezi lety  1948-1949 byl tajemníkem 

Syndikátu českých spisovatelů. V roce 1945 napsal knihu: Ještě naposledy – co víte o Židech?, je autorem 

scénáře k filmu  Daleká cesta (1949) režiséra Alfréda Radoka.  1965-1968 byl prorektorem  AMU, závěr 

života po roce  1970 strávil  v emigraci ve Švýcarsku. 
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vzpomínkou.“
424

  

Kolár jasně vymezuje dvě možné varianty řešení, před 

kterými stojí židé v Československu po skončení války - 

asimilace a nebo emigrace. Navázání na menšinová práva v duchu 

první republiky není možné a pauperizovaná židovská komunita 

se změněným sociálním rozvrstvením by ani nebyla financovat 

podobně rozvinutý systém sociální péče v rámci komunity. 

V rozhodování mezi těmito dvěma alternativami hrály roli nejen 

osobní preference, ale i ohledy na ostatní přeživší členy 

rodiny, zejména rodiče a sourozence.  

Restituce a jejich omezení – znárodňování a 

zestátňování 

Z dochovaných žádostí o restituci a účtů si lze udělat 

představu po požadovaných a navrácených nemovitostech a dalším 

majetku. Obec žádala o všechny nemovitosti, které jí před 

říjnem 1938 patřily, obdržela náhradou za nemovitosti zbourané 

v rámci asanace židovského ghetta dům čp.583 v Lípové ulici, 

dále budovu bývalého židovského špitálu v Lípové ulici čp. 25, 

synagogu a dům v Sobědruhách. Navrácený majetek měl generovat 

zisk v podobě nájemného, odváděly se obecní dávky a činžovní 

daň.  

Značné úsilí obce bylo i pět let po skončení druhé světové 

války soustředěno na oblast sociální péče. Zatímco před druhou 

Světovou válkou byla charitní a sociální činnost obce 

moderována a organizována především specializovanými spolky, 

v období po konci války přebírá tíhu administrativního 

zajištění i strategického jednání s úřady Židovská náboženská 

obec. Státní úřad církevní se během roku 1951 snažil prosadit 

názor, že sociální činnost nepatří do náboženských obcí. 

                     
424

Cit. podle : SEDLÁK, Petr, Poté. Postoj a přístup k  Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945 – 
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Vrchní rabín dr.Sicher na schůzi rady RŽNO ze dne 15.7.1951 

vyjádřil názor, že „Sociální činnost patří nesporně 

k náboženství židovskému a tato skutečnost se nedá 

oddisputovat. Tento důvod samotný nebude dostačující popřípadě 

udržet sociální činnost u židovských obcí. (…) U starobinců se 

jedná o těžce postižené a v neposlední řadě že se ve 

starobincích stravují chovanci rituelně.“
425
  

Rabín dr. Feder poznamenává, že „Sociální činnost u 

náboženských obcí je tak stará, jako náboženské obce samy. 

Jelikož naši sociálně slabí si to zaslouží, jest nutno, 

abychom bojovali všemi prostředky o udržení sociální činnosti 

u náboženských obcí.“
426

  

S. Poláková připomíná, že „bude nutné uvádět kromě citových 

důvodů také důvody faktické a to jsou, že nejlépe známe 

mentalitu žadatelů a skutečně sociálně slabých, že jim 

poskytujeme nejen peněžitou, ale při té příležitosti též 

duševní podporu, že jim jedním slovem nahrazujeme vyvražděné 

rodinné příslušníky. Podporovaní přijímají od nás podporu tak, 

jak by ji přijímali od svých vlastních dětí, kdežto bude-li 

vyplácet téže částky jiný orgán, mohla by vzbudit trpký dojem 

almužny“. Předsedající shrnul požadavky rady: „V případě, že 

by byl od SÚC vznesen návrh, že sociální činnost má být od  

náboženských obcí odloučena, usnáší se širší výbor, že se 

sekretariát Rady (…) má brániti všemi prostředky (…) a 

v případě neúspěchu se má dovolávati nejvyšších míst.“ 

Boj za udržení sociálních institucí v gesci obcí můžeme 

vnímat jako boj o udržení určité míry nezávislost na státní 

moci, ale také jako boj o udržení takového chápání židovské 

                     
425

Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO, ze dne 15.7.1951. Nezpracováno, 

netříděno, datace na jednotlivých dokumentech.   
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(náboženské)pospolitosti, která vychází z etnického principu a 

z principu vzájemné soudržnosti kmene Izraele v diaspoře. 

Odpověď je nutné konstituovat obšírněji a postihnout vývoj 

židovských náboženských obcí a RŽNO a změny důrazů na 

jednotlivé oblast podpory i změny jejich pravomocí v průběhu 

let 1945-1960. Rozdělování.    

Restituce soukromého majetku – nemovitosti 

Pokusíme-li se sumarizovat výsledek restitucí, dojdeme 

k poměrně zajímavému výsledku, který úzce souvisí se změnami 

politické situace a požadovanému poměru všeho obyvatelstva 

poválečného Československa k soukromému majetku. Výsledek 

restitucí pro domovní majetek fyzických osob lze postihnout 

pouze pečlivou a časově nesmírně náročnou prací v pozemkových 

knihách, kde jsou zaznamenány výsledky v podobě zápisů 

vlastnictví a pokud jsou zachovány písemné materiály 

vztahující se k jednotlivým zápisům, lze zjistit i postup, 

použité strategie, případně periodizaci celého procesu a dále 

stanovit tendence sociálního a hospodářského pohybu.  

Pro úspěch restitučních kauz u nemovitostí byla zásadní 

otázka zachování státního občanství a získání Osvědčení o 

státní a národní spolehlivosti.  

 

Restituce nemovitostí byly zřídkakdy dokončeny do roku 

1948, pomalost celého procesu ale nebyla způsobena liknavostí 

soudů, spíše obtížností procesů. Zejména v případech úmrtí 

původních vlastníků často nebylo prokazatelné konkrétní datum 

úmrtí, známé bylo pouze číslo, datum a cíl transportu. Bylo 

tedy nejdříve třeba oficiálně prohlásit takové osoby za mrtvé 

a dodržet příslušné zákonné lhůty, následovalo dědické řízení 

a teprve po jeho skončení bylo možné dokončit restituční 

případ. K průtahům přispěla také nepřítomnost části 
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restituentů na československém území (restituce vyřizovali 

v zastoupení právníci, v případě Teplic zejména JUDr. Harry 

Löwy) a dále nutnost opatřit si všechny požadované dokumenty 

(zejména zmíněné potvrzení o zachování státního občanství a 

osvědčení o státní a národní spolehlivosti). Tato potvrzení 

bylo možné dostat bez velkých obtíží, s vyřizováním dokladů, 

kterými se dokumentovalo odvlečení do koncentračního tábora,  

pomáhaly židovské náboženské obce. 

Překážkou v úspěšné restituci se mohly stát finanční 

důvody. U soudu se prokazovalo, že majetek nebyl za války 

zhodnocen, v případě, že na něm vázly hypotéky z předválečné 

doby, bylo třeba začít znovu s jejich splácením, přičemž se 

v řadě případů vlastníci splácející hypotéky museli obejít bez 

výnosů továren i živností, kterými před válkou splátky 

financovali. Oproti hypotékám se obvykle započítávaly 

odhadované ušlé příjmy z pronájmu, pokud nemovitost nebyla 

hypotékou zatížena, tak se ušlých příjmů z pronájmu židovští 

vlastníci ve všech studovaných případech vzdali. Někteří židé 

nemovitosti po obsazení pohraničí nebo za války prodali, 

obvykle hluboko pod skutečnou cenou a kupní cena přibyla na 

vázaný účet. Příkladem pro Teplice může být dům čp. 1462 

v ulici Pod Doubravkou 7., který vlastnili Ludvík a Bedřiška 

Löwyovi. Na základě kupní smlouvy z 27.července a 2.srpna 1939 

prodali dům a pozemky Hermíně Kratochvílové, Marii Leipoldové 

a Emmě Leipoldové za 40 000 říšských marek. Podle usnesení 

okresního soudu v Teplicích
427
 museli Löwyovi v roce 1938 

z rasových a politických důvodů uprchnout do Prahy. Tam byli 

nuceni v červenci 1939 pod tlakem okupace nemovitost prodat. 

Ludvík Löwy zemřel z důvodů rasové a politické perzekuce 

předčasně v roce 1941 v Praze, Bedřiška Löwyová zahynula 

v roce 1943 v Osvětimi. Kupní cena byla vyplacena na vázaný 

                     
427

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Šanov, listina 318/49. 
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účet. V tomto restitučním řízení navrhla Hermína Kratochvílová 

zamítnout restituci, podle ní nebyla nemovitost prodána pod 

tlakem, ale zcela dobrovolně. Tuto interpretaci soud nepřijal, 

v květnu 1949 bylo obnoveno vlastnictví pro původní vlastníky 

a v červnu byla nemovitost odevzdána dědici JUDr.Harrymu 

Löwymu. 

Jak je zřejmé z údajů o průběhu restitučních kauz u domů 

v katastrálních územích Teplice, Šanov a Trnovany, neznamenal 

ani únorový komunistický puč roku 1948 zastavení restitucí, 

k významnému předělu v restitučních kauzách dochází mezi lety 

1951-1957. 

 Židé se v pohraničí tam, kde byly židovské obce, podíleli 

na národních správách, zejména u drobných živností. 
428
  

Ze shora uvedených skutečností vyvozujeme, že židovští 

restituenti nebyli kráceni na svých majetkových právech. 

Socializace (zespolečenštění)hospodářství a výnosy proti 

„velkému majetku“ se dotýkaly všech občanů státu bez ohledu na 

jejich deklarovanou příslušnost k židovské pospolitosti. 

V pohraničních oblastech si lze některé otevřené antisemitské 

projevy vykládat také jako důsledek omezení, která byla 

aplikována při osídlování nemovitostí na majetky, kde běžela 

soudní jednání o restituci. V pohraničí se, přes deklarace o 

instalaci beztřídní společnosti, opět odehrává boj o majetek a 

posuny v sociálním statusu, tentokrát na úkor „německého 

majetku“, jehož značná část však byla na území Teplic „shodou 

okolností“ židovská.  

 

                     
428

 Povolání je možné vyčíst z Kartotéky osob1945-1960, archiv ŽNO Teplice, netříděno, nezpracováno. 
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Restituce domu, kde kupní cena byla vyplacena 

původnímu majiteli 

Dům čp. 5 v Krupské ulici v centru Teplic zapsaný ve vložce 

číslo 5 pozemkové knihy pro katastrální území Teplice patřil 

do začátku října 1938 Karlovi a Gertrudě Herrmannovým. Ti ho 

prvního října prodali Erwinovi a Claudine Fritscheovým za 

446.500.- Kč. Kupní cena byla zaplacena v hotovosti, 

prodávající ji tedy osobně obdrželi, a tato transakce jim 

pravděpodobně usnadnila odchod do Kanady, odkud po skončení 

války vedou soudní spor s Fondem národní obnovy v Praze o 

zneplatnění jmenované smlouvy. V rámci restitučního řízení 

vedeného podle zákona č. 128/46 Sb. jim soud vyhověl a ve 

smíru z června 1948 konstatoval, že smlouva byla uzavřena pod 

tlakem národní a rasové perzekuce a je tudíž neplatná. Zároveň 

konstatoval, že vzhledem k nepochybnému vyplacení kupní ceny 

je restituce možná pouze za podmínky, že Herrmannovi do půl 

roku zaplatí FNO částku výši 446.500.- Kč. K zajištění platby 

byla zároveň s obnovením práva vlastnického pro Herrmannovy do 

pozemkové knihy zapsána pohledávka čs. státu ve výši 446.500.- 

Kč +5% úrok
429
. Z dostupných dokumentů a archiválií bohužel 

nevyplývá, jestli zmiňovanou částku Herrmannovi zaplatili. 

Posledním zápisem v pozemkové knize, který je relevantní pro 

sledované období, je zápis vkladu vlastnického práva pro čs. 

stát, finanční odbor okresního národního výboru Teplice, pro 

který se bohužel nedochovaly související písemnosti, spíše 

dovozujeme, že restituenti se rozhodli pohledávku nezaplatit a 

nemovitost tudíž propadla státu zosobněnému ONV Teplice.  

                     
429

 Stanovený úrok je dobově poměrně vysoký, nad úrovní bankovního úroku.  
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Restituce domu, který nebyl v letech 1938-1945 

„arizován“
430
  

Dům čp. 21 v Trnovanech zapsaný ve vložce číslo 1353 

pozemkové knihy pro katastrální území Trnovany vlastnila paní 

Adéla Winterová, po válce v Quitě v jihoamerickém Ekvádoru. 

Adéla Winterová se po skončení války rozhodla dům darovat 

svému synovi, Kamilu Winterovi (v té době redaktorovi Rudého 

práva). Oba uprchli do ciziny v roce 1939 a syn ji po celou 

dobu podporoval, proto se rozhodla mu nemovitost darovat. 

Nemovitost byla pro účely darování oceněna na 350.000.- Kč a 

výdaje na podporu poskytované synem matce během války byly 

stanoveny na 50.000.- Kč. V rozhodnutí soudu se dále 

konstatuje, že dávka z majetku bude uhrazena z přihlášených 

válečných škod po jejich vyplacení. Vzhledem k tomu, že paní 

Winterová byla devizovou cizinkou, bylo třeba k realizaci akce 

povolení Národní banky Československé, devizového odboru 

v Praze, který takové povolení 11. května 1948 vydal. Pro 

období 1948 - 1967 neeviduje pozemková kniha žádný další 

zápis, mohli bychom se tedy domnívat, že vlastnictví trvá. 

 

Restituce firemního židovského majetku  

Ačkoliv právní základ majetkových restitucí, včetně 

restitucí určitého typu firemního majetku byl vystavěn 

solidně, narážel v řadě případů na neochotu takové podniky 

vracet. Zejména příslušníci zahraničních armád reklamovali své 

právo na část předválečného majetku. Spor se rozhořel zejména 

v oblasti středních podniků a v literatuře se uvádí pod pojmem 

„zápas o konfiskáty“. Mezi odňatými firemními majetky Němců, 

                     
430

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Trnovany, vložka č. 1353. Písemný materiál k zápisům do pozemkových 

knih pod č. 227/48. 
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Maďarů a kolaborantů byl totiž určitý počet „arizovaných“ 

židovských podniků. Spor měl široký politický a sociální 

kontext. Likvidace národních správ nastolila totiž otázku, zda 

tyto podniky mají být v privátních rukou, restituovány 

bývalými vlastníky, nebo mají být připojeny ke znárodněné 

části hospodářství. Tento zápas, který lze nahlížet také jako 

zápas o rychlost likvidace „přechodné“ malopodnikatelské 

třídy, byl primárně zápasem politickým. Peripetie můžeme 

ilustrovat na restituci a následném zespolečenštění firmy 

Theodora Sterna.   

Theodor Stern, výroba nábytku431
 

Firma Theodor Stern a nemovitost patřící Theodoru Sternovi 

(naposledy bytem Praha VII., Veletržní 6) byly „arizovány“ 

kupní smlouvou z 20. června 1939 proti platbě 71.407,- RM, 

kupcem byl Hans Hägele (v době uzavření smlouvy bydlící 

v Teplicích – Šanově, Dürerstrasse 5). Částka byla převedena 

na vázaný účet Theodora Sterna. Koupě byla schválena vládním 

prezidentem v Ústí nad Labem s tím, že před zaplacením kupní 

ceny na vázaný účet židovského prodávajícího je nutné zaplatit 

pohledávky „árijských“ věřitelů. Výše arizační dávky není 

známá. Podle obchodního rejstříku krajského soudu 

v Litoměřicích zanikla firma pod názvem Theodor Stern ke dni 

31.3.1940, výroba nábytku fungovala dále pod novým názvem 

Johannes Dietze (osoba s odbornou způsobilostí k výrobě 

nábytku).  

Okresní soud v Teplicích – Šanově uznal 9. září 1947, že 

kupní smlouva z června 1939 byla uzavřena „pod tlakem rasové 

perzekuce“ a je tudíž podle § 1 zák. č. 128/49 neplatná. Soud 

proto odevzdal majetek po v koncentračním táboře zemřelém 

Theodoru Sternovi jeho synovi Otto Sternovi, který v době 

                     
431

 KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice, písemný materiál k zápisům v pozemkových knihách, 1112/51 a 

390/47.  



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

262 

 

podání návrhu soudu žil v Tel Avivu v Palestině. Otto Stern 

byl příslušníkem československé zahraniční armády, 

československým občanem a české národnosti, jak z doložených 

potvrzení konstatuje soud. Ve sporech o navrácení majetku se 

soudy musely vypořádat se stanovením případného zhodnocení a 

znehodnocení nemovitostí, zásob a technického vybavení 

v průběhu války, s hypotéčními platbami a odhadem ušlého 

výdělku. V odůvodnění k rozsudku o navrácení majetku Theodoru 

Sternovi najdeme následující bilanci, která byla podkladem pro 

rozhodnutí soudu a je svou strukturou pro takové případy 

typická. Podle výpovědi národního správce Jaroslava Hřebřiny  

a šetření soudu bylo konstatováno, že kupní cenu, složenou na 

vázaný účet, prodávající neobdržel, že němečtí majitelé 

zaplatili pohledávky v úhrnné výši 671.188.-Kč, hodnota strojů 

v roce 1947 je 75.000.- Kčs a oproti tomu původním majitelům 

náleží ušlý zisk ve výši 1.500.000,- Kč (300 tisíc korun 

ročně, započítávaná doba pět let) a rozdíl hodnoty skladu 

v době převzetí německými majiteli a v době dosazení národního 

správce, který činí 400.000,- Kč ve prospěch majitelů. Soud 

tedy konstatuje, že nároky přesahují pohledávky a tudíž 

nestanovuje ve finanční oblasti žádné podmínky vrácení 

majetku. V obchodním rejstříku byl obnoven zápis firmy Theodor 

Stern ve formě „Pozůstalost po Theodoru Sternovi“ a ve vložce 

č.11220 pozemkové knihy pro katastrální území Trnovany byl 

obnoven zápis vlastnického práva pro Theodora Sterna. 

15.12.1949 bylo vloženo vlastnické právo pro Ottu Sterna. 

Prokuristou obnovené firmy se stal předchozí národní správce 

Jaroslav Hřebřina.  

Dvacátého září 1951 zavádí ONV v Teplicích do firmy na 

výrobu nábytku Theodor Stern opět národní správu, která 

přebírá výrobu s tím, že další existence firmy není 

hospodářsky odůvodněna  a tudíž má být závod do 31.10.1951 

zlikvidován. Proti rozhodnutí je možné odvolání, nemá však 
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odkladný účinek. Zdůvodnění zavedení národní správy a 

likvidace firmy vypovídá o době a změněných podmínkách pro 

držení soukromého firemního majetku: „Družstvo Bratrství dnem 

31. března t.r. zrušilo výrobu truhlářského nábytku, 

provozovanou v uvedené nemovitosti a předalo ji družstvu 

Tepna, které 1. Dubna tam zahájilo provoz. Spolu s majetkem 

družstva Bratrství byl převzat i majetek Theodora Sterna, 

který po vypršení nájemní smlouvy dne 30.6.1951 zůstal zde bez 

osoby oprávněné jím disponovati. Budova, stroje a zařízení a 

část surovin náležejí pak osobě, která se trvale zdržuje mimo 

území československé republiky a nelze proto dobře považovati 

za spravedlivé, aby na výtěžku budovatelské práce občanů 

v tuzemsku se podíleli občané, kteří žijí mimo hranice ČSR
432
 a 

takto z budování státu se vyřadili. Zavedením národní správy 

bude tak dále umožněno disponovati objekty, zařízením a 

surovinami podle potřeb plánované výroby. Bylo proto 

rozhodnuto, jak je shora uvedeno.“
433

 Otto Stern patřil do 

okruhu osob, které mohly v rámci dvoustranných jednání s USA 

žádat kompenzaci za svůj odebraný majetek. Vzhledem ke stavu 

pramenů a vzhledem k tomu, že většina těchto ujednání není 

badatelsky přístupná, se nepodařilo prokázat, že se o 

přihlášení svého požadavku pokusil.
434

  

Popsaný příklad restituovaného a znovu odebraného podniku 

je typický scénářem i argumentací. Židovští restituenti 

takovýchto podniků byli vykreslováni jako příslušníci 

bezohledných podnikatelů, kteří tyjí z cizí práce a jako lidé, 

kteří v novém lidově demokratickém zřízení nemají místo. 

Stereotypy hospodářského antisemitismu ožívají v obrazu 

                     
432

 Otto Stern, majitel firmy se nachází v New Yorku v USA. KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice, 

písemný materiál k zápisům v pozemkových knihách, 1112/51. Výměr ONV Teplice z 20.9.1951. 
433

 Tamtéž. 
434

 Více viz kapitola „Kompenzace za znárodnění zahraničního kapitálu“. 
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židovského podnikatele jako reprezentanta „vykořisťovatelské 

třídy“ starého typu společnosti.  

 

Kompenzace za znárodnění zahraničního majetku  

Restituční kauzy průmyslového majetku lze zkoumat - na 

rozdíl od restitucí domovního majetku, které mají svůj do 

velké míry věrný obraz v pozemkových knihách a k nim 

příslušných listinách - pouze částečně. Součástí restitučních 

procesů byla i tzv. náhradová jednání za znárodněný majetek
435
 

Proces restituce velkého průmyslového majetku (zejména 

spojeného se zdroji surovin) v případě žadatelů z neutrálních 

zemí, Švédska a Švýcarska a dále Velké Británie a Spojených 

států amerických je nesmírně komplikovaný, a v některých 

případech probíhá dodnes. Ve vztahu k zahraničním Židům se 

restituční případy řešily až do konce osmdesátých let 20. 

století a byly poté znovu otevřeny po roce 1990. S ohledem na 

právem chráněné zájmy těchto osob nelze výsledky sledovat na 

primárním pramenném materiálu. Obecně lze pouze konstatovat, 

že tyto kauzy byly řešeny soudní cestou případ od případu, 

jejich řešení je součástí složitých mezistátních 

majetkoprávních jednání a že vyplacená odškodnění jsou 

kompromisem, zlomkem původních nároků. Židé žádali o 

kompenzace v rámci tohoto celku z titulu své naturalizace 

(zisku občanství) ve shora jmenovaných státech během války 

nebo krátce po jejím skončení. 

 

                     
435

 Podrobně viz Jan Kuklík, Znárodněné Československo, Praha 2010, s.290-301. 
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Židovská odúmrť 

Rada židovských náboženských obcí v zemích české a 

moravskoslezské se snažila dosáhnout dohody také o osudu 

majetku, který byl židovskou odúmrtí, tedy „prázdného“ majetku 

bez přihlášených dědiců.  

Židovská odúmrť byla souborem majetku těch osob označených 

okupačním režimem za židy, které nepřežily nacistickou 

perzekuci a jejichž majetek neměl zákonné dědice. Takové 

majetkové podstaty byly soustředěny v národní správě 

majetkových podstat (např.majetek odebraný ve prospěch 

Vystěhovaleckého fondu) a dále spravovány zejména Fondem 

národní obnovy. V červenci 1947 schválilo Národní shromáždění 

zákon o Likvidačním fondu měnovém436, který změnil situaci ve 

vyjednávání mezi židovskými obcemi (zastoupenými RŽNO) a 

státem o způsobu využití tohoto majetku, kam spadala také tzv. 

terezínská podstata, tj. majetek židovských vězňů, který 

zůstal v terezínských skladech.437  

Spor byl vyostřený, ve prospěch státu totiž v rozporu 

s předchozími dohodami a přísliby propadalo značné množství 

majetku (včetně finančních prostředků) nejen fyzických osob, 

které zahynuly a o jejichž majetek se po válce nikdo 

nepřihlásil, ale také majetek nerestituovatelný nebo patřící 

neobnoveným spolkům a nadacím. „Jednalo se o zřejmé porušení 
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 Zákon o likvidačním fondu měnovém schválen. Připomínky a protest RŽNO zůstaly bez výsledků. In: 

Věstník č. IX., ročník 1947, č. 14 (15.7. 1947), s. 197. 
437

 Tzv. terezínská podstata se sestávala především z majetku přivezeného do Terezína v transportních 

zavazadlech v letech 1941-1945. Část shromážděných věcí odebrala Rudá armáda, zbytek byl rozdělen 

v poměru 60:40 ve prospěch židovských přeživších a nežidovských obětí války. Oblečení z terezínské 

podstaty se v Teplicích rozdělovalo až do roku 1953 včetně. Více viz Archiv ŽNO Teplice, soupisy 

oblečení z terezínské podstaty rozdělovaného potřebným členům komunity, dále Zápisy ze schůzí ŽNO 

1945-48 a 1948-1952 tamtéž. Další údaje je možné nalézt v monografiích studiích: WEHLE, Kurt: The 

Jews…, s. 518-519.  MUNKOVÁ, Michaela: Židovské instituce a státní správa …, s. 63 a dále.  
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prezidentova a vládního slibu, že takovýto majetek bude použit 

pro fond na podporu osob postižených rasovou perzekucí.“438  

 

 

Pokus o restituci cenných papírů  

Případem, který ilustruje nevůli programově řešit navrácení 

majetku židovským obcím a spolkům ilustruje následující spor o 

restituci cenných papírů. Židovské náboženské obce měly 

v majetku, se kterým nemohly po roce 1945 disponovat, uloženy 

milióny korun. Jedním z případů, kdy se stát vyvázal 

z povinnosti vrátit část takového majetku, byla dohoda o 

restituci 42 miliónů korun v cenných papírech deponovaných 

obcemi ve třicátých letech. K listopadu 1952 vedlo 28 

židovských náboženských obcí u okresního soudu civilního 

v Praze 87 nedokončených restitučních sporů. Mezi hlavní 

námitky uplatňované finanční prokuraturou proti případným 

restitucím patřily následující skutečnosti: „…že žalobkyně 

neprokázaly s naprostou určitostí své vlastnictví k těmto 

cenným papírům a že některé položky z požadovaných cenin byly 

vlastnictvím různých židovských spolků neb nadací, takže 

ohledně těchto cenných papírů schází žadatelkám aktivní 

legitimace žalobní“. Oproti tomu nelze však opomenout, že z 42 

miliónů požadovaných státních papírů asi 37,5 miliónu nebylo 

vyměněno podle konversního zákona z r. 1936 za unifikační 

tehdy emitovanou půjčku, ale podle ustanovení tohoto zákona 

složeno u Poštovní spořitelny. Židovské náboženské obce, mezi 

nimi i teplická, uložily tedy v roce 1936 do státní úschovy 

                     
438

   KUBŮ, Eduard, JANČÍK, Drahomír, KUKLÍK, Jan ml.: „Arizace“ a restituce židovského majetku 

v českých zemích (1939-2000), Praha 2003, s.69. 
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37,5 miliónu korun v cenných papírech u Poštovní spořitelny
439
, 

která je dala do depa ředitelství státního dluhu a cenné 

papíry byly vinkulovány nepřetržitě od roku 1936 pod jménem 

obcí (ŽNO), které je tehdy složily a ještě v roce 1952 ležely 

v nezměněné podobě u zmíněného ředitelství státního dluhu.
440
 

Tato informace je vzhledem k aktivitě nacistických orgánů při 

vyhledávání cenných papírů, které by mohly podléhat arizaci, 

nesmírně zajímavá. Zdá se, že i cenné papíry nezanedbatelné 

hodnoty mohly „zmizet“, pokud nikdo znalý situace na jejich 

existenci nepoukázal. Banky a spořitelny musely hlásit 

existenci cenných papírů, které by mohly spadat pod definici 

židovského majetku. Ředitelství státního dluhu zřejmě na 

případnou přítomnost židovských aktiv dotazováno nebylo, a 

ministerstvo financí na případ nepoukázalo. Tím se tento objem 

dostal mimo správu majetkových podstat. Jak zdůrazňuje oběžník 

RŽNO(a jak ostatně dokládá postoj SÚC, který se intenzivně 

snažil, aby židovské smírem obce ukončily dlouhý právní spor), 

o vlastnických poměrech nebylo ani v roce 1952 pochyb. „Jest 

očividné, že u těchto papírů není ani třeba mluviti o 

restituci, neboť jsou dodnes nepopiratelným vlastnictvím těch 

obcí, které je roku 1936 složily do státní úschovy“
441
.   

Státní úřad církevní se snažil iniciovat globální dohodu mezi 

finanční správou a všemi židovskými obcemi, které spory vedly. 

Navrhoval poskytnutí „náhrady“, cenných papírů v hodnotě 9 

miliónů korun. K přesvědčení představených židovských komunit, 

aby souhlasili s tak zásadním snížením hodnoty jim nepochybně 

patřícího majetku, využil SÚC kromě odkazu na nutnost napření 

všech zdrojů k řádnému ukončení pátého roku pětiletky 

                     
439

 Filiálkami Poštovní spořitelny byly poštovní úřady. Prostřednictvím poštovních úřadů bylo možné provádět 

platbu daní a státních dávek.  
440

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
441

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
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argumentu, že „ (…)o potřeby kultové se přece stará stát a že 

neodpovídá zcela lidově-demokratickému zřízení, aby náboženské 

obce, které se mají v prvé řadě starat o náboženský život, 

měly tvořit jakési kapitalistické prvky“.
442
 Zástupce SÚC 

přítomný na schůzi rozšířeného výboru RŽNO, která se otázce 

přijetí nebo odmítnutí návrhu věnovala, zdůrazňoval, že 

vzhledem k vázanosti cenných papírů se jedná reálně spíše o 

rozdíl v úrokových požitcích vyplácených jednou ročně, kdy 

namísto 1,2 by bylo k dispozici 270 tis. Kčs. Další zástupce 

SÚC konstatuje, že „by se přítomní měli zamyslet nad tím, 

k čemu by úroky měly ještě sloužiti, když sociální péči 

převzal již stát a platí též duchovní“
443
. Přítomný rabín Dr. 

Feder připomněl, že shromážděné hodnoty jsou výsledkem 

dlouhých let sbírání a že se jednalo především o prostředky 

pohřebních bratrstev, které byly primárně určeny k udržování a 

rozšiřování hřbitovů a že právě hřbitovy jsou ve špatném stavu 

a obce nemají prostředky na jejich opravu. „Dosud nebyl 

postaven pro 100 000 židovských obětí
444
 německého fašismu 

důstojný památník. Nemáme ani jeden hebrejský slabikář a dosud 

nebyla vydána žádná učebnice židovského náboženství. Proto 

bychom rádi viděli, kdybychom se vzdali tak značné částky, že 

k těmto našim bolestem a potřebám bude blahovolně přihlíženo 

Státním úřadem církevním.“
445
 M. Goldberger, zástupce Ústecké 

židovské obce, navrhuje vzdát se restitučních nároků úplně 

s tím, že „(…) SÚC takovou loyalitu odmění a vyjde nám vstříc 

v jiných oblastech“
446
. Výbor rady RŽNO nakonec dohodu o 

                     
442

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech.  
443

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
444

 Židovských obětí fašismu pocházejících z Československa bylo podle Z. Kárného 80 000. 
445

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
446

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 
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náhradě jednomyslně schválil, když ho předtím zástupci SÚC 

ujistili, že budou prozatím zachovány židovské starobince. 

Otázka soběstačnosti obcí v sociální činnosti byla 

s restitucemi úzce spojena. Úřadující místopředseda RŽNO Emil 

Neumann formuloval přístup k sociální péči uvnitř obcí takto: 

„Naší největší starostí hned po péči o kultové záležitosti 

jest uzavřená péče, tj. péče o naše domovy pro přestárlé. Naše 

sociální činnost je úzce spjata s příkazem náboženství a tedy 

i s činností našich židovských obcí. Béřeme proto s povděkem 

na vědomí prohlášení přítomných zástupců SÚC o zachování 

našich domovů pro přestárlé v naší působnosti.“
447
 V roce 1953 

byly tyto cenné papíry pravděpodobně zrušeny. 

Ve vyhrocené společenské atmosféře a na pozadí politických 

procesů, ve kterých se připomínal židovský původ obžalovaných, 

byť oficiálně pouze v souvislosti s jejich „sionistickou 

protičeskoslovenskou činností“, nebylo pravděpodobně možné 

předpokládat jiné řešení, než to, které nabízel SÚC. Akce 

nevybočuje z činnosti v duchu snahy postavit celé hospodářství 

a všechny jeho zdroje pod kuratelu a vedení státu a do služeb 

budování socialistického hospodářství. 

Restituce ŽNO
448
 

Proces poválečné restituce židovského kolektivního majetku 

v Teplicích
449
, tedy především majetku Židovské náboženské obce 

Teplice, probíhal od roku 1946 do roku 1950. Kromě majetku 

                                                                

Tamtéž. 
447

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Zápis o schůzi rozšířeného výboru RŽNO 

ze dne 9.11.1952. Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech. 

Tamtéž. 
448

 Archivní materiály k restitucím jsou uloženy na několika místech v různých archivech, jedná se o částečně se 

překrývající dokumentaci.  SOkA Teplice, fond MNV Teplice,  i.č.267, k.54, Archiv ŽM P, fond ŽNO 

Teplice,  
449

 Majetek židovských spolků a nadací v Teplicích stejně jako ŽNO byl po roce 1939 konfiskován úřadem 

STIKO v Liberci a po válce byl veden jako součást majetkových podstat Národní správy Židovské rady 

starších v Praze. 
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samotné předválečné ŽNO Teplice se jednalo o majetek zrušené 

ŽNO v Sobědruhách, Židovského pohřebního bratrstva v Teplicích 

(Chevra Kadiša), Nadace Terezie a Mořice Hermannových 

v Teplicích – Šanově, Nadace pro židovské studenty v Teplicích 

a Zádušní nadace Julie Grünhutové. Všechny tyto majetkové 

podstaty byly přihlášeny 31. prosince 1946 dle zákona č. 

134/46 Sb. RŽNO (respektive Národní správou židovské rady 

starších) na berní správu v Teplicích-Šanově.Národní správě 

Židovské rady starších adresovala ŽNO v Teplicích 11.června 

1947 podrobné přihlášky židovského kolektivního majetku podle 

zákona č. 134/46 Sb. O dávce z majetkového přírůstku a o dávce 

z majetku. K tomuto datu nebyl přihlašovaný majetek ve správě 

ŽNO, jak o tom svědčí poznámka v průvodním dopise k přihlášce 

k dávce z majetku: „Pokud se týče předání kolektivního 

židovského majetku Městskou radou, sdělujeme Vám, že podle 

předběžného sdělení referenta MNV dr. Rohana nebyly vzneseny 

v Městské radě v zásadě žádné námitky proti předání tohoto 

majetku. (…) Jakmile obdržíme rozhodnutí Městské rady, zašleme 

Vám opis.“
450
  Předání majetku nebylo ve výsledku tak hladké, 

jak by naznačovala stylizace dopisu. ŽNO vedla s Městskou obcí 

Teplice, Státními lázněmi v Praze a Fondem národní obnovy 

v Praze u okresního soudu v Teplicích spor o restituci svého 

předválečného majetku (nemovitosti a pozemky v katastrálních 

územích Teplice, Šanov a Trnovany, jako právní nástupce 

Sobědružské židovské obce žádala teplická ŽNO též majetek -

synagogu, domy, hřbitov - v Sobědruhách), který skončil smírem 

ze dne 9. Února 1950.  V rozhodnutí je sděleno, že restituce 

majetku uvedeného ve vložkách č. 2010, 1127, 844, 637, 543, 

137 a 107 pro kat. území Teplice in natura není vzhledem ke 

znárodnění možná. Město se s ŽNO dohodlo na poskytnutí náhrady 

                     
450

 Archiv ŽNO Teplice, netříděno, nezpracováno, písemnosti z let 1945-1948, přihláška židovského 

kolektivního majetku k dávce z majetku z 11. června 1947. 
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za tento nevydaný majetek ve formě pronajímatelné nemovitosti 

čp. 853 se stavební parcelou kat. č. 211. Odhad hodnoty 

nemovitostí a pozemků provedený stavitelem Arch. Karlem Noskem 

dne 17.září 1949 konstatuje, že souhrnná hodnota požadovaného 

majetku je 916.188,- Kč, zatímco hodnota nemovitosti 

poskytované jako náhrada 1.205.469,- Kčs (na nemovitosti však 

vázne hypotéka ve výši 300.000,- Kč). Městská obec uznala, že 

ŽNO pozbyla nemovitosti pod tlakem okupace a v důsledku rasové 

perzekuce a že proto ŽNO náleží dle rozhodnutí ministerstva 

spravedlnosti z 18.3.1949 č.6907/49-II/1 náhrada ve smyslu §6 

zákona č. 128/46 Sb, kterou se stává zmíněný dům čp.853. ŽNO  

se zároveň zavazuje zaplatit obci Teplice rozdíl směňovaných 

hodnot ve výši 289.281,- Kčs, k zajištění této pohledávky 

města Teplice souhlasí ŽNO s vkladem zástavního práva na tuto 

částku s 5% úrokem od doby právoplatnosti smíru, dále přejímá 

všechny knihovně nezajištěné závazky. ŽNO v podstatě převzala 

hypotéku ve výši 300 tis. Kč, která na nemovitosti vázla. 

Vzhledem k tomu, že obec má kromě příjmů z náboženské daně 

k dispozici pouze podpory z Jointu a tzv. terezínské podstaty, 

zdá se nelogické, že souhlasí s vložením takového závazku a 

nevyžaduje započítání výnosů z majetku z období, kdy jej 

vlastnilo STIKO, potažmo obec Teplice oproti částce závazku. 

ŽNO měla však přihlášené válečné škody
451
 a patrně se 

domnívala, že shora uvedený závazek bez problémů z přiznaných 

náhrad splatí, navíc dům sestávající se ze dvou 

šestipokojových bytů a třípokojového bytu v podkroví měl 

deklarovaný roční výnos z nájemného 40 tis. Kč. Další 

                     
451

 Částka je poznamenána v rukopisném výčtu majetku ŽNO, kde je doslova napsáno: „Přihlásili jsme válečné 

škody ve výši 1,5 mil. Kčs“. Archiv ŽNO Teplice, netříděno, desky majetek ŽNO v Teplicích, rukopis – 

soupis majetkových hodnot  (aktiv a pasiv) z roku 1950. Do přihlášených válečných škod není zahrnuta 

patrně nevyplacená pojistka na novou budovu synagogy ve výši 5 mil. Kčs. V dopise finančnímu referátu 

KNV v Ústí nad Labem ohledně přihlášky k dávkám z majetku ze 14. srpna 1950 se uvádí „Přihlásili jsme 

válečné škody ve výši Kčs 18.025.000,- a vzhledem k tomu, že naše válečné škody jsou mnohonásobně 

vyšší, než by činily dávky z majetku, jsme od těchto dávek podle zákony osvobozeni.“ Archiv ŽNO 

v Teplicích, netříděno, desky majetek ŽNO v Teplicích, Přihláška k dávkám z majetku ze 14.8.1950.   
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položkou, o kterou se vedl spor, byl dům čp. 110 zapsaný ve 

vložce č. 107 pro kú Teplice, jehož zaknihovaným vlastníkem 

byl ČS. stát – státní lázně a zřídla. Ten v zastoupení 

finanční prokuraturou v Ústí nad Labem uznává, že ŽNO pozbyla 

majetku neplatným majetkoprávním jednáním z doby nesvobody ve 

smyslu čl. IV. Odst. 1 zák. č. 79/48 Sb. Pokud jde o náhradu 

za takto odňatý majetek, odkázal soud ŽNO na řízení podle 

předpisu o náhradě za znárodněný majetek. 

 

Celkově se obci podařilo dle stavu k 29. prosinci 1954 

restituovat kromě shora zmíněné náhrady ještě dům čp.333 

v Lípové ulici 25 v hodnotě 434 tis. Kč k roku 1939 (po měnové 

reformě se v r. 1954 udává hodnota nemovitosti 88 tis. Kčs), 

budovu bývalé synagogy v Sobědruhách, která byla v dezolátním 

stavu a posléze byla zbourána (bez určení hodnoty, hodnota 

materiálu po bouracích pracích byla odhadnuta na 2000 Kč), dům 

čp. 158 v Sobědruhách ve špatném technickém stavu (hodnota 75 

tis. Kč v roce 1939, 10 tis. Kč v roce 1954), hřbitov 

s pohřební síní a márnicí v Teplicích a hřbitov v Sobědruhách 

v dezolátním stavu (uvažovalo se o jeho zrušení, nakonec 

zrušen nebyl a v nezměněném stavu zůstal až do devadesátých 

let 20. stol.).  

V roce 1956 ŽNO v Teplicích „darovala“ jedinou cennější 

položku svého majetku, náhradou získaný dům se zůstatkovou 

hodnotou 240.000,- Kčs (po měnové reformě, dle odhadu ze září 

1949 1.205.469,- Kčs) MNV v Teplicích. Darování formou 

administrativní dohody proběhlo pod tlakem církevního odboru 

KNV v Ústí nad Labem opět s argumentací, že obec nemá být 

žádným způsobem vydělávající „kapitalistickou“ jednotkou a že 

veškeré kultové potřeby, jako jediná přípustná činnost ŽNO 

založená na konzumaci práva na svobodu náboženského vyznání, 
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jsou finančně zajištěny státem.
452
  V užívání ŽNO zůstala pouze 

nemovitost čp. 333 v Lípové ulici, kde byla modlitebna a dva 

byty. 

Při restitučním řízení v roce 1995 uplatnila ŽNO restituční 

nárok na 40 800 m2 pozemkového majetku, většinou v centru 

města Teplice a další nemovitý majetek. Pozemkový majetek 

nebyl vydán s poukazem na veřejný zájem nebo na skutečnost, že 

je již v rukou soukromého vlastníka a restituční nárok byl 

nakonec vyřešen finančním darem města využitým na opravu domu 

čp. 333, kde je umístěna modlitebna a administrativní zázemí 

ŽNO.  

                     
452

 Obdobně v Praze byla zestátněna velká část historického nemovitostního majetku i Židovské muzeum. Více 

viz  HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé po roce 1945, 

Praha 2007. 
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POLITICKÁ LINIE – PO ÚNORU 1948 

Akční výbory v Praze i v Teplicích.  

Akční výbory (dále též AV) vznikaly při všech židovských 

obcích i při RŽNO v únoru 1948. Vytvoření AV a následné změny 

na postech byly prezentované jako nenásilné, kdy se nemělo 

jednat o vyřizování účtů z minulosti. AV se prohlásil za 

kontrolní orgán s tím, že bez jeho souhlasu nemůže být přijato 

žádné rozhodnutí. Mezi cíle (nového) židovského společenství 

se deklarovalo zlepšení pracovní morálky, boj proti černému 

trhu a podpora Sovětskému svazu v boji za světový mír.
453

 

V březnu 1949 se koná na RŽNO schůze, kde drží Dr. Emil 

Ungár dlouhý projev o úkolech nově zvoleného výboru. „Oproti 

předúnorovým poměrům stala se politická linie Rady, které 

slouží propagačně Věštník a materiálně celý sociální, kulturní 

a správní aparát, zcela jasnou. Židovské obyvatelstvo pokud 

zůstane trvale v ČSR a upřímně sleduje linii Rady, nemůže 

nevidět, že tato linie směřuje k tomu, aby židé plně 

porozuměli smyslu vývoje probíhajícího kolem nich, aby 

pochopili vnitřně politické události a změny, správně 

hodnotili události zahraniční politiky a zejména, aby 

židovskou otázku neviděli isolovaně, ale v souvislosti se 

všemi ostatními současnými společenskými změnami. Konkrétně to 

znamená, že pokud není vyřešena židovská otázka – a tato 

otázka existuje nutně ve společnosti, která je teprve na cestě 

k socialismu, ale socialismus ještě nevybudovala, kde ještě 

nezmizely poslední prvky starého světa – za tohoto stavu je a 

zůstane úkolem Rady upozorňovat židovstvo na nebezpečí jak 

národní obojetnosti, tak pseudovlastenectví, které je ve 
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skutečnosti šovinistickým nacionalismem hrozícím převézt židy 

do řad reakce.“
454
  

V projevu dále upozorňuje na výdaje, které nesla celá 

židovská komunita, když přijímala židy uprchlé z Polska během 

roku 1946 „(…) před pogromy a nepřátelským postojem 

fašistického podzemí, které tehdy lidově-demokratickým státem 

nebylo ještě zcela zdoláno“.
455
 Ungár upozorňuje, že podle jeho 

názoru uprchlíci z Polska, Rumunska a Maďarska nyní už 

neodcházejí ze svých domovských zemí kvůli fašistickému 

teroru, ale jsou to emigranti „rozhodnuvší se emigrovat 

z lidově-demokratických států“. Poúnorová dikce se ještě více 

projevuje v kritice předchozího vedení RŽNO, o kterém Ungár 

tvrdí, že se „jedná o exponenty reakce, kteří v celém období 

předúnorovém, ale také těsně po únoru postupovali v úzkém 

spojení se zahraničím“
456

 a že činnost Rady „směřovala 

k podporování zpátečnických – kapitalistických tendencí pod 

pláštíkem kultové a sociální činnosti“. Zajímavou kapitolou je 

momentální postoj k Izraeli, který lze vyčíst z Ungárova 

prohlášení, že „Bude třeba neustále připomínat oněm židovským 

spoluobčanům, kteří se rozhodli pro vystěhování do Izraele, že 

veškeré úspěchy, jichž mladý židovský stát dosáhl ve věci 

zajištění své nezávislosti, jsou výsledkem důsledné 

protiimperialistické politiky socialistického tábora a že jen 

spolupráce s tímto táborem a podpora jeho boje o mír může 
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 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949.  RŽNO, březen 1949. Netříděno, datace na jednotlivých 

dokumentech. 
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 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949.  RŽNO, záznam o schůzi, březen 1949. Netříděno, datace 

na jednotlivých dokumentech. 
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v budoucnu zajistiti jak existenci Izraele, tak i vyřešení 

židovské otázky na celém světě“
457
. 

Tento projev nelze vnímat jen jako osobní deklaraci, ale 

jako programové přihlášení se k cílům, které „měly být 

splněny“. Za plamennou řečí lze předpokládat obavu z výrazného 

omezení činnosti židovských náboženských obcí. Obce i RŽNO  

se navíc v té době dostaly do potíží s financováním své 

činnosti, protože rezortní ministerstva, především 

zdravotnictví a sociální péče, neschválila předložené rozpočty 

a označila je za příliš vysoké zejména v oblasti personálních 

nákladů. Vzhledem k tomu, že se požadované náklady kvůli 

námitkám nedostaly do státního rozpočtu, musela RŽNO hledat 

jiné zdroje, kterými se měly stát především náboženská daň a 

případně prodej restituovaných nemovitostí, které nejsou třeba 

pro realizaci potřeb kultu nebo správy. Diskuse o tom, co vše 

je možné prodat (včetně volných ploch židovských hřbitovů a 

nevyužívaných synagog) a jaký majetek obce pro svou činnost 

nezbytně potřebují, naplňuje nejen zápisy v oběžnících RŽNO, 

ale i diskusi uvnitř ŽNO Teplice.
458
 

Snaha státu o jednotnou organizaci jakéhokoliv spolkového 

života má podobu až tragikomickou, například když Krajský 

národní výbor Karlovy Vary obvinil tamní ŽNO v rámci revize 

z existence nepovoleného tzv. „výboru žen“
459
 s tím, že by se 

karlovarské souvěrkyně měly uplatňovat v celostátním Svazu žen 

a nikoliv v samostatném sdružení. Z provedeného šetření 

vyplynulo, že ženy některých funkcionářů obce uspořádaly během 

dvou let 5 zábav v místnostech ŽNO, při nichž účastníci za 
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 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949.  Březen 1949. Netříděno, datace na jednotlivých 
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podanou kávu a zákusky věnovali peněžité částky, jichž pak 

bylo použito k podpoře nejchudších v naléhavých případech.
460
  

Na jaře 1949 informuje Dr. Weinberger RŽNO, že 80% objektů 

přicházejících v úvahu bylo již restituováno a že případné 

nevyřízení restitučních nároků bylo způsobeno samotnými ŽNO, 

které nepodaly řádný restituční návrh dle zák.č.128/46 Sb.
461
 

Často diskutovaným tématem je také úroveň kultové činnosti 

a výuky náboženství, kde se ukazuje, že vzhledem k rozsáhlé 

emigraci nejsou některé obce schopny výuku judaismu zajistit a 

bylo by vhodné sestavit osnovy pro domácí rodičovské 

vyučování.
462
 

 

   

I.1.1. Antisionismus po roce 1948 - Poválečná 

očista, nebo pokračování komplexní likvidace 

sociální a majetkové struktury pohraničí? 

Konstrukt jinakosti. 

 

Hledání vnitřního nepřítele se logicky zaměřilo na skupiny, 

které nějaké známky jinakosti mohly vykazovat a daly se jim 

prokázat. Režim se proto soustředil na bývalé vojáky západní 

armády a lidi s příbuzenskými vazbami k západním zemím, občany 

s nevhodným třídním původem a státně nespolehlivé osoby, kam 

patřili i židé jako kandidáti emigrace do západních států a od 

jara roku 1949 i do Izraele. Vzhledem k tomu, že polovinu 

západního vojska tvořili Češi židovského původu
463
, vzhledem 
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k mezinárodní rozptýlenosti židovských rodin po válce a tudíž 

mezinárodní korespondenci a vzhledem k předválečné sociálně – 

profesní skladbě židovského obyvatelstva splňovali židé 

většinou všechna tři „kritéria podezřelosti“. Jedním 

z oficiálních nepřátel státu se stal „mezinárodní sionismus“, 

který hrál značnou roli v argumentaci v rámci Slánského 

procesu
464

. Co se týče užívaných metod, dobře je vystihl ve své 

nedávno vydané monografii Matěj Spurný: „Metody očisty se v 

první polovině padesátých let v lecčems vrací k metodám 

uplatňovaným v prvních dvou letech po válce proti německému 

obyvatelstvu a lidem provinivším se údajně „proti národní cti“; 

jedná se o konfiskaci majetku (a jeho znárodnění nebo 

združstevnění), násilné metody marginalizace a exkluze, případně 

o internaci v pracovních táborech a vězeních i o popravy. Veškeré 

metody uplatňované nově konstituovanou diktaturou česká 

společnost, a zejména společnost v pohraničí, poměrně nedávno 

zažila, a to nejen jako útlak ze strany okupantů (to by samo o 

sobě mohlo vést k jisté imunizaci vůči uplatňování těchto metod), 

ale jako z dobového hlediska spravedlivý nástroj vlastního, 

demokratického politického systému namířeného proti těm, kteří do 

nové společnosti z mnoha důvodů nemohou patřit, tedy v první fázi 

proti německému obyvatelstvu.“
465
 

Metody tlaku a kriminalizace můžeme ilustrovat na 

příkladech z padesátých let, které se týkají emigrace a 

odebrání, zestátnění, restituovaného majetku jak jednotlivcům, 

tak ŽNO. „Mám za to, že je nutné, abych se šíře zabýval t. zvl. 

sionistickým hnutím. … Sionistické organizace byly vždy spjaty 

tisícerými nitkami vnitřních zájmů se světovým kapitalismem. 

Nebezpečnost mezinárodních sionistických organisací se 

stupňuje po zřízení amerického pašalíku – t. zvl. státu 
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Izrael. I po zřízení izraelského státu zůstává hlavní sídlo 

sionistických organisací v Americe, kde sionisté mají početné 

zastoupení mezi americkými monopolisty, určujícími celou 

agresivní politiku Spojených států. … Sionistické hnutí, jak 

právě tento proces ukázal, to není jen nějaký myšlenkový 

proud, nějaká, třebas falešná ideologie. Sionistické hnutí, to 

jsou sionistické organisace v Americe plus vládnoucí klika 

státu Izrael, plus sionističtí kapitalisté na celém světě, 

spjatí těsnými svazky svých fabrik, společností a různých 

kšeftů s americkými imperialisty.“
466

 

Samostatnou kapitolu v této oblasti pak tvoří obvinění 

vznesená v padesátých letech vůči významným představitelům 

teplické a ústecké obce a procesy vedené s nimi u litoměřického 

krajského soudu a u nejvyššího soudu v Praze (údajné vybudování 

sítě špiónů placených Jointem). V úředních dokumentech je patrná 

nejasnost, jak popsat židy jako zvláštní skupinu, když židovská 

národnost v poválečném Československu neexistovala, přičemž pro 

zajímavost dodejme, že v SSSR byla tato možnost ponechána: 

varianty jsou občan židovského původu, občan židovské víry, nebo 

občan který se chápe jako žid (!sic).   

Proces se členy vedení teplické a ústecké ŽNO 

Rodiče pamětníka E.S. se vrátili do Teplic, kde byl otec po 

roce 1945 tajemníkem na židovské obci, později tajemníkem 

Oblastní náboženské obce v Ústí nad Labem. V roce 1957 otce 

internovali v Litoměřicích během akce proti židovským obcím a 

organizacím. „…věděl jsem, že to je nějaká velká akce, protože 

to už bylo v novinách, že byla odhalena špionážní síť Izraele 

atd. Předseda židovské obce z Ústí byl také zatčený, také 

oblastní rabín, pan Farkaš (…) Tak jsem se obrátil na krajskou 

prokuraturu a tam mi řekli, že je obviněný z protistátní 
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činnosti a ze špionáže. V létě potom bylo přelíčení u 

krajského soudu v Litoměřicích. Žádal jsem, abych mohl být 

přítomen, protože to bylo ohlášeno jako neveřejné zasedání.(…) 

prokurátor protestoval, ale předseda krajského soudu, toho 

senátu, dal souhlas. Což jsem ocenil, protože našel odvahu.(…) 

Tam je vinili z toho, že prý vybudovali špionážní síť za 

peníze a to tím způsobem, že tenkrát, tak jako dnes, 

existovala u Rady židovských náboženských obcí tady v Praze 

sociální komise, která dostávala od JOINTu a různých těch 

organizací příspěvky. Předsedou sociální komise byl pan 

Goldberger, předseda oblastní židovské obce z Ústí. Ty peníze 

rozdělili těm nejchudším důchodcům, protože vím, že tenkrát 

byl sociální důchod sto devadesát korun měsíčně. To byli 

většinou lidi kolem osmdesáti, kteří tím, že měli svobodná 

povolání, nebo nebyli zaměstnáni, neměli normální důchod. Tak 

tito staří lidé, to byli ti agenti, ti špióni. A otec, jako 

tajemník v Teplicích, tyto peníze roznášel.“
467
 

Činnost pamětníkova otce byla nakonec kvalifikována jako 

přestupek, krajský prokurátor se odvolal a 15. října 1957 bylo 

nařízeno přelíčení u Nejvyššího soudu. V tříčlenném senátu byl 

pamětníkův známý ze služby na Středním východě.  

„Řekl jsem si, že tam za ním určitě nepůjdu, protože to 

bych jedině mohl jeho přivést ještě do nějakých nepříjemností. 

„Ale když byla přestávka, šel jsem na záchod a on tam přišel 

za mnou a řekl mi: "Hele, já vím, o koho se jedná, já vím 

taky, že to je všechno nesmysl, ale my máme příkaz, že musíme 

všechny odsoudit. Ale ujišťuji tě, že to uděláme tak, aby tvůj 

otec ihned přišel domů." Tak otce pak odsoudili za maření 
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dozoru nad církvemi k pěti měsícům podmíněně. Tak hned potom 

byl otec propuštěn domů.“
468
 

Na základě písemných pramenů je jen obtížně postižitelná 

psychická situace lidí, kteří jsou již poněkolikáté během 

relativně krátkého období na základě vykonstruovaného obvinění 

zatčeni, internováni, případně vystaveni nucené otrocké práci. 

Pamětníci mimoděk zmiňují, že v některých případech nikoliv 

nacistické trýznění, ale teprve toto druhé, v rodné zemi a 

organizované příslušníky vlastního národa, jejich rodiče, 

případně příbuzné, psychicky zlomilo. Takové téma ale spadá 

spíše do rovin psychologického výzkumu. 
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ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V TEPLICÍCH PO ROCE 

1950 

Nové poměry. Možnosti a činnost ŽNO Teplice po roce 

1950. 

Reorganizace struktury a počtu ŽNO se široce diskutovala od 

roku 1950. Potřeba reformovat strukturu náboženského 

společenství je dána jednak vnitřními důvody, kdy silná vlna 

emigrace mezi únorem 1948 a jarem 1949 změnila výrazně počty 

příslušníků obcí, především jde ale o důvody vnější, které 

zahrnují tlak na čistě náboženskou funkci obcí. Ty se měly 

vzdát své tradiční sociální činnosti (starobince, sirotčince), 

financování jejich činnosti přešlo dle Církevních zákonů 

z roku 1949
479
 na stát.  

V dubnu 1952 se stále čile diskutuje o charakteru činnosti 

židovských náboženských obcí a reformě struktury těchto 

institucí, jak o tom svědčí zápisy ze schůze RŽNO. „(…)tak, 

jako žádáme, aby na nás nikdo neviděl nic zvláštního, nemůžeme 

také požadovat nic zvláštního, zvláštnost může být jen potud, 

pokud se liší naše náboženské představy od jiných. Činnost 

každé náboženské obce má být především náboženská. (…) Zvykli 

jsme si žít svým životem vlastním. Z toho vznikla u nás různá 

činnost, byly zvláštní zábavy, zvláštní kulturní život. (…) 

Nemáme tedy dělat žádné zvláštní věci jako večírky, své zábavy 

apod. a máme se soustředit na věci charakteru náboženského. 

                     
479
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Jinak bychom sami podporovali odlišnost, která je přežitkem 

bývalých dob.“
480
  

Vzhledem k rozsáhlé emigraci a nízkému počtu předválečných 

členů židovských komunit, kteří se vrátili po roce 1945 do své 

domovské obce, požaduje Státní úřad církevní reformu struktury 

náboženských židovských obcí. Její příprava přináší v ústeckém 

kraji spor mezi ŽNO Teplice a ŽNO Ústí nad Labem o to, kde 

bude sídlo nadřízené „mateřské“ ŽNO a která obec se stane 

pouze podřízeným synagogálním sborem.  Ústecký představený 

obce Goldberger k tomu prohlašuje, že „ŽNO Ústí si nedělá 

žádné nároky, aby tam bylo sídlo střediska, jen by si to přál 

krajský církevní tajemník“.
481
 Navrhuje, aby střediska byla 

v sídlech všech krajů. E.Kohn k tomu poznamenává, že „je lepší 

utvořit středisko tam, kde jsou lepší předpoklady po 

náboženské stránce“. Rabín Dr. Farkaš je toho názoru, že 

„Čilejší kultový život jest v Ústí n.L., jelikož jest tam 

předříkávač. V Teplicích nemají předříkávače, jest tam však 

modlitebna, mikve a hřbitov.“ Dává ke zvážení, jestli by 

nebylo lépe, kdyby sídlo střediska bylo v Teplicích.“
482

 

V Teplicích vzniká po ostrých sporech, které obě strany 

ventilují též na půdě RŽNO, synagogální sbor, nadřazená ŽNO je 

v Ústí nad Labem. Tradiční mocenský boj dvou konkurenčních 

měst (na zcela světské rovině se jednalo také o přenesení 

sídla kraje do Teplic)se projevuje i v diskusích o umístění 

mateřské ŽNO pro tuto oblast.  

K březnu 1950 měla Židovská náboženská obec v Teplicích 503 

registrovaných členů, z toho 411 členů mojžíšského vyznání a 

                     
480

 Ing. Fuchs,  Výpis ze zápisu o schůzi výboru RŽNO ze dne 6.4.1952. Archiv ŽNO Teplice, šanon Zápisy od 

1949, nezpracováno, netříděno. 
481

 Výpis ze zápisu o schůzi výboru RŽNO ze dne 6.4.1952. Archiv ŽNO Teplice, šanon Zápisy od 1949, 

nezpracováno, netříděno, str. 4. 
482

 Výpis ze zápisu o schůzi výboru RŽNO ze dne 6.4.1952. Archiv ŽNO Teplice, šanon Zápisy od 1949, 

nezpracováno, netříděno, str. 5. 
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92 členů nemojžíšského vyznání
483
. Ve výboru ŽNO zasedali 

vedoucí výboru Walter Rubinstein, právník Harry Löwy, kantor 

obce Bedřich Frischer, představený modlitebny Pavel Seidemann, 

Jindřich Veselý a Robert Lichtenstein.  Obec měla pět 

zaměstnanců. Tajemníkem byl Zikmund Semmel, korespondentkou 

Lilly Löwyová, správcem hřbitova, kostelníkem, skladníkem byl 

Hugo Löbl, posluhovačkou v rituálních lázních a dělnicí na 

hřbitově Jindřiška Wienerová, hrobníkem byl Josef Bečička.
484
 

S obcí spolupracoval rabín Dr. Bernard Farkaš z Děčína, který 

měl na starost veškerou agendu sňatků, přestupů a náboženských 

obřadů. Konstrukce obrazu každodenního života židovské obce 

v Teplicích může vypadat následovně:  

Modlitebna byla zřízena v Lípové ulici čp. 25, tedy v domě, 

který sloužil před druhou světovou válkou jako židovský špitál 

a byl obci vrácen v restituci. Bohoslužby se konaly pravidelně 

v pátek a sobotu, podle náznaků v korespondenci s RŽNO i podle 

svědectví pamětníků se pravidelné modlitby netěšily velkému 

zájmu a (stejně jako před válkou)
485
 byly nejnavštěvovanějšími 

akcemi významné židovské svátky Nový rok, Den smířaní, 

Slavnost stánků, Chanuka, Purim, Pesach a Svatodušní svátky. 

Ve zprávě z března 1950 přibližuje vedení obce svou činnost 

kromě bohoslužeb takto: „Mimo to se konají slavnostní 

bohoslužby u příležitosti státních svátků s modlitbami za 

našeho pana presidenta a za vlast v naší modlitebně a oslavy 

na hřbitově, při nichž se vzpomíná hrdinů padlých v minulé 

                     
483

 Členy obce nemojžíšského vyznání byli „míšenci“ a Židé nehalachického původu, kteří se přihlásili 

k příslušnosti k židovské obci. Halacha je tradiční pobiblické židovské právo sepsané do souboru textů, 

kterému se říká Mišna (jsou součástí Talmudu). V souboru najdeme popsaná pravidla pro všechny oblasti 

života v diaspoře, mimo jiné také definici, kdo je podle tohoto práva Židem. Z uvedeného počtu členů obce 

platilo náboženskou daň 179 osob. 
484

 Archiv ŽNO v Teplicích, Sekretariát obce, zpráva o rozsahu činnosti ŽNO ze dne 21.3.1950, nečíslováno. 

Tajemník obce Zikmund Semmel pobíral plat 4150,- hrubého měsíčně, korespondentka Lilly Löwyová 

2500,- Kč, správce hřbitova Hugo löbl 3650,- Kč, pomocnice Jindřiška Wienerová 500,- Kč a hrobník 

Josef Bečička 1950,- Kč. Dokument dále poznamenává, že všichni zaměstnanci jsou členy ROH a jejich 

důvěrníkem je správce hřbitova Hugo Löbl.  
485

 WEIHS, Fridrich, Aus Geschichte und Leben der teplitzer Judengemeide 1782-1832, Brunn – Prag, 1932. 
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válce, a kladou se věnce na hroby ruských vojáků. Dále se 

konají smuteční bohoslužby a tryzny za naše umučené souvěrce, 

zahynuvší v Terezíně, Osvěčimě a jiných koncentračních 

táborech a za naše vojáky, kteří padli u Dukly, Dunkerque a na 

ostatních bojištích.“
486

  

Zatímco krátce po komunistickém puči v roce 1948 najdeme 

v dokumentech směs náboženských a politických vyjádření a i 

z už citovaných oběžníků RŽNO je zřetelné vnitřní pnutí a 

prolínání obecních a politických témat, od padesátého roku je 

teplická obec i RŽNO nesmírně kreativní v používání typických 

příměrů a frází jazyka nové, socialistické společnosti. 

Povinná úlitba se obvykle odehraje v rámci úvodní zdravice 

nebo se objeví v přiloženém projevu k významné náboženské 

události (vysoké svátky) nebo u příležitosti politicky 

nezávadné akce, jako je kladení věnců na hroby ruských vojáků 

pohřbených na teplickém židovském hřbitově.  Mezi akce na 

hranici schovívavosti dozorujících církevních úřadů a zároveň 

mezi nejoblíbenější na půdě ŽNO patřila příprava amatérského 

divadla, které je tradiční součástí svátku Purim.
487
 

Náboženské vyučování a kult  

Obec poskytovala možnost náboženského sňatku a vedla agendu 

přestupů na židovskou víru. Vzhledem k vypálení teplické 

synagogy se nedochovala celá řada náboženských předmětů. 

Jejich dodání nabízelo také izraelské velvyslanectví, obce ale 

byly varovány, aby takové dary nepřijímaly. Při zestátňování 

židovského muzea a RŽNO dostala teplická židovská obec 

chybějící náboženské předměty. Náboženská výuka se týkala 

přihlášených školou povinných dětí, probíhala v budově školy 

v Alejní ulici a prováděl ji děčínský rabín Dr. Bernard 

                     
486

 Nezpracovaný archiv ŽNO v Teplicích, Sekretariát obce, zpráva ze dne 21.3.1950, nečíslováno, str. 2. 
487

 Svátek Purim je nejveselejším židovským svátkem, slaví se vysvobození židů v Persii z moci Hamana skrze 

královnu Ester. Tradiční součástí svátku je divadelní představení na téma Esteřina příběhu. 
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Farkaš. Podstatnou součástí byla starost o pohřby dle 

židovského ritu a židovské hřbitovy, jejichž část byla 

v průběhu války poškozena (včetně úprav hrobů a stavění 

náhrobních kamenů).  

Činnost Židovské náboženské obce Teplice po roce 

1950- 1960 

Série náboženských zákonů, obce jako náboženské 

instituce, sociální politika patří státu 

 

Přes veškerou snahu o obnovení náboženského života, který 

se pomalu stává jediným před státní administrativou 

obhajitelným důvodem existence obcí, se teplická ŽNO potýká 

s kultovou vlažností, není ale mezi ostatními výjimkou, 

v oběžnících RŽNO se často vyskytuje povzdech, že se 

bohoslužby málokde konají jindy, než o svátcích. Teplická obec 

se dostala až na pořad jednání RŽNO proto, že neoficiálně 

platila starším a sociálně potřebným členům obce za to, že se 

k modlitbám dostavovali, aby bylo možné docílit počtu deseti 

dospělých židovských mužů, tzv. minjanu
488
. Takové řešení bylo 

RŽNO odsouzeno jako nevhodné. Apeluje se na starší nebo 

invalidní členy obcí, kteří nejsou v pracovním poměru, aby si 

získali zásluhu o udržení minjanu a tím pádem i obce a 

židovství.
489
 Dr. Emil Ungár a Erich Kohn, představení RŽNO, 

v dopise z února 1951 explicitně varují, že „Bude nezbytně 

nutno souvěrcům vysvětlit a upozornit je na to, že má-li se 

náboženská pospolitost udržet, musí především vykazovat 

                     
488

 „Minjan“ je předpokladem veřejné bohoslužby. Slovo znamená také bohoslužbu, modlitebnu, obec (hebrejsky 

„eda“. Protože celý Izrael je také „eda“, obec, je v každém minjanu celý Izrael symbolicky přítomen. 

V talmudu se praví „Když B-h vstoupí do synagogy a nenalezne tam deset modlících se návštěvníků, 

vzplane hněvem“. 
489

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO, 2.2.1951.  Netříděno, datace na 

jednotlivých dokumentech.  
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kultovou činnost, jelikož náboženské obce, jak již toto jméno 

říká, nepředstavují podpůrné neb dobročinné spolky, nýbrž 

organizace náboženské pospolitosti. Jakmile se nekonají 

předepsané bohoslužby alespoň v pátek večer, v sobotu 

dopoledne a o svátcích, ztrácejí židovské náboženské obce 

důvod k existenci.“
490
  

Obce i RŽNO musely zřejmě kromě nutnosti platit náboženskou 

daň svým členům vysvětlovat také dlouhý a částečně neúspěšný 

boj o soukromý i obecní majetek a zejména pak vlnu 

intenzivního zestátňování po roce 1950 a měnovou reformu r. 

1953, která židovské obce stála část zdrojů použitelných na 

financování činnosti. Náznaky najdeme například v mírovém 

projevu ke svátku Pesach, vypracovaném kultovým oddělením RŽNO 

a vrchním rabínem dr. Sicherem, kde se píše: „Zkušenosti nás 

učí, že bohatství jednotlivce zřídkakdy přineslo štěstí. 

Mnohem více přináší bohatství státu, tedy celé pospolitosti, 

štěstí každému jednotlivci. Snažme se proto pilnou prací a 

naším pochopením skromnosti dokázati, že jest nám jasný účel 

všech opatření naší vlády pro zvýšení blahobytu celku.“
491

  

Komunisty řízený stát si začal uvědomovat, že nestačí 

kontrolovat pouze hospodářství a státní správu, ale je třeba 

ovládnout občanskou společnost. V tomto období byla zastavena 

činnost celé řady spolků a organizací. Financování obcí (které 

byly náboženskými společnostmi) bylo převáděno na státní 

platby, stát zastoupen Státním úřadem pro věci církevní ale 

platil pouze schodek hospodaření, tedy rozdíl mezi výnosy a 

náklady obce, a za to si vymiňoval kontrolu činnosti a 

financování obce. Mezi příjmy obcí patřily platby tzv. 

náboženské daně (byla vyměřována podle výše příjmu 

                     
490

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO, 2.2.1951.  Netříděno, datace na 

jednotlivých dokumentech. 
491

 Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949, Zápisy RŽNO. Mírový projev ze dne 10.4.1951. 

Netříděno, datace na jednotlivých dokumentech.  
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poplatníka), dále výnosy veškerého movitého i nemovitého 

majetku, sbírky, dary, dědictví, odkazy a veškeré ostatní 

příjmy s výjimkou dobrovolných příspěvků při náboženských 

úkonech. Platba náboženské daně byla teplickou obcí i 

zastřešující RŽNO prezentována jako demonstrace zájmu na 

zachování obce. Počet členů obce platících náboženskou daň byl 

také oficiálním počtem židovských věřících v komunitách a byl 

podkladem pro kalkulaci potřeb obce. Pro platby daně existují 

v Teplicích účetní knihy, kde lze studovat nejen platby 

jednotlivých členů, ale i jejich platební morálku. Ukončení 

platby náboženské daně znamená buď úmrtí, nebo vystěhování, 

nebo vystoupení z obce a protože důvody jsou obvykle v knihách 

uvedeny, stávají se tyto důvěryhodným sekundárním pramenem o 

pohybu v rámci obce. Nejčastějším důvodem ukončení plateb je 

emigrace, kde nad ostatními cílovými destinacemi výrazně 

převažuje Izrael.  

Vzhledem k malému počtu židů, kteří vyžadovali dodávky 

košer potravin, zůstal v Teplicích bez velké odezvy náhlý 

zákaz rituální košer porážky z července 1954, který byl přijat 

politbyrem ÚV KSČ a vyhlášen Ministerstvem potravinářského 

průmyslu.  

Státní úřad církevní ostatně, zejména ze zahraničně-

politických důvodů, plédoval pro urychlené revokování 

usnesení, které by podle něj mohlo být vykládáno jako porušení 

náboženské svobody a vyvolalo by značnou nežádoucí pozornost 

v zahraničním tisku.
492
 Kvalita košer masa, které bylo možné 

v Teplicích získat, byla podle pamětníků problematická hlavně 

z důvodu dlouhých dopravních tras, košer domácnost byla 

raritní. „Košer domácnost jsme nedrželi, ale veškeré svátky, 

                     
492

 Podle HEITLINGEROVÁ, Alena:  Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští s slovenští židé po roce 1945, 

Praha 2007,  str. 37. Zdroj SÚA, karton MŠK-56, Zpráva o zákazu rituálních porážek pro židovské 

náboženské obce z 31.7.1954. 
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manželka pekla barches, maso jsem neměl, to se dalo objednávat 

z Prahy a v celých Teplicích byl jen jeden žid, který měl 

košer domácnost, nikdo jiný neměl.“
493

 „Maminka říkala, že 

místo toho plesnivého košer masa si dáme radši šunku.“
 494

  

 

Struktura činnosti teplické ŽNO 

Činnost teplické ŽNO můžeme rozdělit do základních směrů: 

starost o potřebné členy obce, pomoc s administrativou, 

sirotčinec, emigrace, restituce. V sociální oblasti obec 

zajišťovala už zmiňované rozdělování zboží z tzv. terezínské 

podstaty (podléhalo kontrole a vyúčtování s Ministerstvem 

sociální péče), poskytování a proplácení léků a léčebných 

pomůcek (prostředky na tuto činnost pocházely z dotací Jointu) 

a rozdělování potravinových balíčků
495

 jako přilepšení k 

přídělovému „lístkovému“ systému zrušenému až s měnovou 

reformou 1. června 1953.  

Priority v březnu 1950 popisují představení teplické ŽNO 

následovně: „Mezi našimi zdejšími členy jest značný počet 

sociálně slabých a nemajetných osob. Těmto nemajetným, 

nemocným, přestárlým, podvyživeným a práce neschopným osobám 

zprostředkujeme od Rady židovských náboženských obcí v Praze 

pravidelné měsíční podpory a vyplácíme jim každý měsíc kolem 

Kč 35.000,-. Dále opatřujeme nemocným a chudým zdarma léky, 

šatstvo, obuv, prádlo, dětské a kojenecké výbavičky, peří, 

atd. Dále se staráme o to, aby naši nemocní byli posíláni na 

zotavenou a na léčení do sanatorií a ozdravoven a aby měli 

                     
493

 Sbírka orální historie ŽM v Praze, kazeta l55, B. F., muž, 29. 9. l992 nahrála Anna Hyndráková. 
494

 Pamětnice J.A. k tomu uvedla, že její matka odmítala košer maso objednávat, protože se muselo po dodání 

máčet v octě, aby se dalo použít. Rozhovor s pamětníkem, J.A., žena nar. 1948, rozhovor z 10.března 2013, 

rukopis autora. 
495

 RŽNO žádá v dubnu 1949 obce, aby do výdejní místnosti vyvěsily listinu s kategoriemi a obsahem 

potravinových balíčků a zdůrazňuje, že z důvodu nedostatku zboží je nutné žádat potravinové balíčky 

pouze pro sociálně slabé. Archiv ŽNO Teplice, šanon Oběžníky od 1/I 1949.  Netříděno, datace na 

jednotlivých dokumentech. 
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veškerou nutnou péči. Navštěvujeme je také v jejich domovech, 

abychom se přesvědčili o jejich zdravotním stavu. Sociálně 

slabým osobám opatřujeme jednorázové výpomoci na nákup uhlí, 

nábytku, atd. a v případě potřeby jim od Rady židovských 

náboženských obcí v Praze zprostředkujeme zápůjčky a dbáme na 

jejich řádné splácení. Dále za své členy podáváme žádosti o 

sociální důchod a renty, urgujeme jejich vyřízení, podáváme za 

ně odvolání proti výměrům Ústřední národní pojišťovny v Praze 

a intervenujeme za ně u příslušných úřadů. (…) …píšeme svým 

členům různé žádosti (např. žádost o potvrzení o deportaci na 

Radu židovských náboženských obcí, potvrzení o nezvěstnosti na 

ministerstvo sociální péče, žádosti k soudům o prohlášení za 

mrtva), vyplňujeme za ně různé dotazníky (např. sociální 

dotazník s žádostí o podporu RŽNO), podáváme za ně delegační 

návrhy (u osob přestupujících na židovskou víru), 

intervenujeme za své členy osobně, telefonicky i písemně u 

úřadů, podáváme na výzvu různá úřední hlášení a seznamy, 

vedeme pravidelný styk se stranami a naším nadřízeným úřadem, 

tj. Radou židovských náboženských obcí v Praze a obstaráváme 

pro naše členy veškeré náboženské a kultové záležitosti. Dále 

vedeme sami správní i soudní restituční jednání u příslušných 

správních úřadů a okresních soudů, opatřujeme potřebné výpisy 

z pozemkových knih, podáváme žádosti na Místní národní výbor o 

vystavení potvrzení ohledně zhodnocení našich nemovitostí 

během okupace, vedeme korespondenci s peněžními ústavy ohledně 

zaknihovaných pohledávek, činíme opisy soudních smírů a 

usnesení, podáváme k soudu knihovní návrhy, atd. Všechny naše 

nemovitosti jsme si sami restituovali. Podáváme odvolání proti 

různým úředním výměrům, např. výměru o ekvivalentu, obecních 

dávkách, atd.“ 
496
 Každodennost židovské komunity v Teplicích 

není, kromě občasných poznámek o akcích pro děti, nevystupuje 

                     
496

 Nezpracovaný archiv ŽNO v Teplicích, Sekretariát obce, zpráva ze dne 21.3.1950, nečíslováno, str. 4 a 5. 
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z dochovaného archivního materiálu příliš zřetelně.  

V teplické ŽNO žili vedle sebe ti, kterým se přes značné úsilí 

nepodařilo emigrovat i ti, kteří o emigraci nestáli. Značné 

úsilí museli členové komunity věnovat obnově normality života. 

Zajímavým vhledem do změn mezi lety 1947 a 1952 je svědectví 

E.S., který v tomto období studoval v Moskvě. „Vrátil jsem se 

koncem ´52. To bylo 6. listopadu, přesně ten den, kdy byla 

uveřejněna obžaloba na Slánského. A teď jsem zíral, co se 

všechno tady děje, při tom mi bylo divné všechno, co se kolem 

toho dělo. Například co s tím má co dělat židovský původ těch 

lidí. Ovšem přiznávám se, že jsem nepochyboval celkem o 

podstatě těch věcí.“
497
  

 

 

 

                     
497

  ŽM v Praze, sbírka orální historie,  Kazeta l22, E. S., muž nar. l3. 4. l924 Teplice-Šanov, 25. 5. l992 nahrála 

Anna Lorencová. 
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ZÁVĚR 

Židovská komunita v Teplicích – Šanově a Trnovanech je před 

druhou světovou válkou příkladem komunity sebevědomé a 

akulturované, jejíž jednotliví členové mají individuální, 

různě silný a různě institucionalizovaný vztah k židovskému 

náboženství. Ekonomický a sociální pohyb v židovské komunitě 

v Teplicích je v období 1938-1945 jednosměrný a směřuje 

k marginalizaci, expropriaci, exterminaci a následnému 

převedení všech majetkových hodnot v procesu „arizace“ na 

vhodné německé pretendenty, případně říšské instituce, 

v případě majetku vlastníků, kteří mají v době nástupu do 

transportů do Terezína nebo „na východ“ bydliště 

v Protektorátu Čechy a Morava, následuje převedení majetku na 

Vystěhovalecký fond.  

 „Arizace“ nemovitostí, živností, obchodů a továren jsou 

jednou z etap vyhánění židů z hospodářského a sociálního 

života a patří do komplexu hlubokých a systematicky 

uskutečňovaných změn ekonomického prostředí v tzv. říšské župě 

Sudety. V práci je zkoumána a popsána struktura arizovaných 

majetků a strategie používané aktéry „arizačního procesu“, 

v souvislosti s hospodářským pohybem v komunitě, dále jsou 

formulovány kolektivní portréty „arizovaných“.  

Domovní majetek v katastrálních územích Teplice, Šanov a 

Trnovany byl zabírán a „arizován“ od října 1938 do jara 1945 

především ve prospěch Říšské finanční správy, Vystěhovaleckého 

fondu a soukromých osob z řad místních obyvatel německé 

národnosti. Náročná administrace procesu zpožďovala 

zaknihování majetkových přesunů ve prospěch těchto institucí o 

celé měsíce, což společně s deklarovaným postupem neprodávat 

tento typický středostavovský majetek před koncem války a 

návratem „frontových bojovníků“ vedlo k nízkému počtu 

následných přeprodejů domů jednotlivým zájemcům. Odhadovaná 
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hodnota domovního majetku „arizovaného“ na území Teplic, 

Šanova a Trnovan byla 230 miliónu československých korun.
498
  

„Arizace“ proběhla na 72% židovského domovního majetku 

v Teplicích, Šanově a Trnovanech, zbylé domy byly do konce 

války pod nucenou správou. V centru Teplic se často staly 

sídlem nacistických institucí, s případným prodejem se 

počítalo po skončení války.
499
 

Máme-li definovat roli „arizace“ v Teplicích, potom ji 

zvláště v oblasti drobného živnostenského a domovního majetku 

můžeme charakterizovat jako nástroj sociálního vzestupu a 

majetkový „výtah“ pro určitou skupinu německého obyvatelstva. 

Pro „arizátory“, rekrutující se u domovního a drobného 

živnostenského majetku téměř výhradně ze středostavovských 

vrstev, byla lákadlem možnost vybudování „samostatné 

existence“ nebo posílení sociální jistoty. Levný nákup 

nemovitostí a přebírání drobných živností v lázeňsko-

průmyslovém městě znamenal rozšíření hmotného majetku a tím 

postup na společenském žebříčku. Taková interpretace plně 

potvrzuje závěry studie o „arizačních“ úvěrech Drahomíra 

Jančíka a Eduarda Kubů: „Odžidovštění“ a germanizace nebyly 

pouze záležitostí nacistické správy a větších podnikatelských 

subjektů, nýbrž i konkrétních jednotlivců, kteří na sebe byli 

                     
498

 Charakter teplického domovního majetku je specifický v tom, že se jedná o vily s velkými pozemky 

v lázeňské zóně města, nebo prestižní nemovitosti v centru, čímž je dána i poměrně vysoká průměrná cena 

domů dosahující 430 000 československých korun. Ke konstrukci hodnoty domů viz  Lenka Burgerová,  

Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích – Šanově a jeho sociálně-ekonomické souvislosti, 

rigorózní práce, FF UK Praha 2005, s.80. 
499

 Struktura „arizací“ podle jednotlivých typů „arizátorů“ pro katastrální území Teplice a Šanov (bez Trnovan) 

je k 1.5.1945 následující:  téměř třetina domů v hodnotě přibližně 54,95 miliónu československých korun 

byla ve dvou vlnách převedena do majetku Německé říše, říšské finanční správy. Domy v hodnotě 

přibližně 21,2 miliónu československých korun vlastnil Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu, místní 

obyvatelé německé národnosti „arizovali“ majetek v přibližné hodnotě 35,45 miliónu československých 

korun. Hodnota „arizovaného“ židovského majetku je vypočítána na základě metody rozhodovacího 

stromu pro každý jednotlivý dům, výsledná suma je součtem odhadované hodnoty domů příslušných k 

jednotlivým typům „arizátorů“. Rozhodovací strom pro Teplice a Šanov  viz  Lenka Burgerová,  

Vyvlastnění židovského domovního majetku v Teplicích – Šanově a jeho sociálně-ekonomické souvislosti, 

rigorózní práce, FF UK Praha 2005, s.82. 
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ochotni takovéto nacionální „poslání“ přijmout […] Bez těchto 

lidí a širšího společenského konsensu, který jejich aktivity 

uznával jako legitimní a normální, by nacistické „arizační“ a 

germanizační projekty byly nerealizovatelné.“500   

Výzkum „arizačních“ aktivit v rámci dizertace dále částečně 

potvrdil Braumandelovu tezi z roku 1985
501
, že „místní lidé se 

zřejmě obohacovali na domovním a pozemkovém majetku, při jehož 

předávání byli zvýhodňováni bývalí funkcionáři Sudetoněmecké 

strany, kteří se podle názoru župního vedení zvláště 

zasloužili v „národnostním boji“
502
 s tím, že místní lidé se 

spíše intenzivně pokoušeli se na židovském domovním majetku 

obohatit. Vzhledem ke strategii nejvyšších říšských míst 

deklarované oficiálně v roce 1941 držet středostavovský 

majetek do konce války se však koupě podařila pouze některým 

z nich a byla deklarována jako výjimka.
503
 V oblasti 

pozemkového majetku docházelo především k převodům do 

vlastnictví Říše a jejích institucí (říšské finanční správy, 

Bodenamtu (pozemkového úřadu), Aufbaufondu (STIKO) a měst 

Teplice – Šanov a Trnovany. Pro část židovského pozemkového 

majetku nelze v pozemkových knihách najít žádný zápis, 

předpokládáme tedy, že se nacházel v nezaknihovaném držení 

některé říšské instituce. 

S ohledem na stav pramenů nejsme zatím schopni ve všech 

případech určit, kolik procent z pretendentů „arizace“ a 

„arizátorů“ vlastnilo stranickou legitimaci NSDAP a jaká byla 

jejich ostatní aktivní účast na perzekuci židů. Hlasitě 

deklarovaný souhlas s „vyřazováním židů z hospodářského a 

                     
500

 JANČÍK, KUBŮ: „Arizace“, arizátoři a „arizační“ úvěry, s. 187. 
501

 Braumandel, Wolfgang. Die Wirtschafts und Sozialpolitik des Deutschen   Reiches im Sudetenland, 1938-

1945. Nürnberg 1985.  
502

 Srovnej tamtéž, s. 317 a dále.,  
503

 Šlo o umění přesvědčit příslušné za „arizaci“ odpovědné orgány o vhodnosti kandidatury na post „nového 

árijského vlastníka“.  Pokud však k „arizaci“ došlo, profitovali z ní v případě teplických nemovitostí 

převážně místních obyvatelé německé národnosti, jen výjimečně říšští Němci. 
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veřejného života“ a výrazná aktivita na politickém poli, 

stejně jako lobování u politických a hospodářských úřadů bylo 

pro úspěšnou „arizaci“ nutností.
504
  

Zajímavé by bylo srovnání se stejně strukturovaným výzkumem 

„arizací“ židovského majetku v Liberci a Ústí nad Labem 

(stejně jako u dalších typů majetku), takové rozšíření ale 

významně přesahuje zaměření předkládané práce a naráží i na 

limity fyzického zvládnutí takového úkolu.
505
 

V úvodu práce jsme zmiňovali dichotomii vnímání 

„protektorátních“ a „sudetských“ židů a říkali jsme, že 

důvodem shora zmiňovaného různého nahlížení na dvě skupiny 

židů nejsou tedy náboženské, intelektuální a mentální rozdíly, 

ale uměle vytvořené, náhlé, neočekávané politicko – správní 

členění. Po roce 1945 musíme naopak říci, že mezi poválečnými 

židovskými obyvateli Teplic značné náboženské, intelektuální a 

mentální rozdíly, stejně jako rozdíly ve vnímání židovské 

identity existovaly. Vzhledem k rozdílné válečné zkušenosti, 

často i napříč rodinami, bylo sžívání jednotlivých skupin 

uvnitř obnovené židovské obce, ale také sžívání přeživších 

členů rodin, náročné. Různé jsou přístupy přeživších k otázce 

setrvání v Teplicích a k majetkovým restitucím, určitou roli 

hraje i možnost naturalizace části emigrantů v cílových zemích 

(např. ve Velké Británii a USA i Palestině) po válce, pokud 

již neproběhla během války. K emigraci po roce 1945 nebo 

k reemigraci po krátkém návratu v období limitované demokracie 

se klonili především ti, kteří měli pochyby ohledně dalšího 

                     
504

 Vzhledem k požadavku doložit při koupi židovského majetku  státně-politickou spolehlivost, bylo členství v 

NSDAP, případně bývalé SdP a dalších nacistických organizacích mezi „arizátory“ základní podmínkou 

pro udělení souhlasu s „arizací“ ze strany landrátu a vrchního finančního prezidenta, popřípadě vládního 

prezidenta v Ústí nad Labem. Příslušnost k NSDAP a dalším nacistickým organizacím není vždy možné 

spolehlivě vyloučit dohledáním příslušné osoby v kartotéce lustračního oddělení Archivu ministerstva 

vnitra. 
505

 Zejména se jedná o časově nesmírně náročnou práci s pozemkovými knihami a listinným materiálem, který 

k nim přináleží. Pro relevantní výsledek je nutné projít všechny pozemkové knihy pro daná katastrální 

území vložku po vložce a kromě zápisů podrobně sledovat i listinný materiál, který nemusí být v úplnosti 

zachován, tudíž je nutné rekonstruovat jej z dalších zdrojů.  
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politického a sociálního poválečného vývoje a ti, kteří čelili 

výraznému zpřetrhání rodinných vazeb (nejčastěji se takový 

přeživší vrátil z rodiny zcela sám), zároveň však měli 

perspektivu mimo Československo. Neutěšená ekonomická situace, 

nejistota pracovního uplatnění a restituce majetku vede u 

takovýchto osob často k návratu do země předválečné emigrace, 

nebo k pokusu o vyhledání žijících členů širší rodiny (často 

v zahraničí) a snahu o přestěhování se do zemí jejich 

domicilu. 

Mezi léty 1946 a 1960 klesá počet příslušníků židovské 

komunity v Teplicích i počet členů tamní náboženské obce.  

Nejvyšší uváděný počet až 2000 osob v roce 1947 (podle 

modelového výpočtu se jednalo o méně než tisíc členů, ostatní 

uvádění židé byli v teplické židovské komunitě pouze krátce) 

se v roce 1950 redukuje na 513 (z toho 179 platí náboženskou 

daň), tj. na čtvrtinu, v roce 1969 má obec kolem 130 členů, 

z nichž 59 platí náboženskou daň. Hlavní příčinou poklesu 

počtu příslušníků komunity i ŽNO je masivní emigrace do 

Palestiny i dalších států, kterou můžeme statisticky zachytit 

u členů židovské náboženské obce platících příspěvky. Tento 

ucelený kvantifikovatelný soubor určuje tendenci, která je 

platná též takové příslušníky komunity, kteří do obce 

nevstupují a příspěvky neplatí a to zejména z toho důvodu, že 

jejich pobyt v Teplicích má krátkodobý charakter - Teplice 

s dobře organizovanou židovskou obcí a dostupnou všestrannou 

pomocí jsou pro ně pouze dočasnou přestupní stanicí umožňující 

zvážení dalších životních kroků. Pro karpatské židy bylo 

jejich rozhodování o další emigraci o to snazší, že se 

nemuseli ohlížet na případnou komplikaci svých majetkových 

nároků v Teplicích.  

Teplická židovská obec poskytovala v období 1945-1953 svým 

členům i všem osobám označeným za židy nacistickým systémem 

kvalifikovanou a významnou administrativní pomoc při 
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vyřizování zachování státního občanství, prokázání státní 

spolehlivosti a prokázání pobytu v koncentračním táboře, pomoc 

hmotnou (šatstvo, potravinové balíčky, drobné vybavení 

domácností) a pomoc právní v souvislosti s restitucemi 

nemovitostí. Obec v těchto rolích (s významnou mezinárodní 

podporou) suplovala sociální péči státu, jehož politickému 

nastavení specifická a tragická situace židovských přeživších 

a nutnost vyrovnat se zákonnými opatřeními s praktickými 

otázkami, jako například zachování občanství těm osobám 

„židovského původu“, které se při sčítání lidu 1930 prohlásily 

za Němce, komplikovala snahu unifikovat společnost. Významný 

posun lze zaznamenat v sociální struktuře židovské komunity, 

což je jev daný nejen změnami v konstrukci sociálního statusu, 

ale také skutečností, že určitou část poválečné židovské 

komunity v Teplicích tvořili židovští optanti z podkarpatské 

Rusi, kde např. dělnická povolání a drobná řemeslná činnost 

byla nepoměrně obvyklejším způsobem obživy, než ve velkých 

průmyslových městech západní části předválečného 

Československa, kam Teplice bezesporu patřily.  

Československý stát směřoval v poválečném období svou 

aktivitu k vytvoření mononacionální společnosti. Konstrukce 

československé/ české národnosti vychází z konstruktu jednoty 

pracujícího československého lidu. Menšinové požadavky a 

menšinová práva (jazyk, školy, menšinové spolky a nadace, 

kulturní život) nebyly přípustné - a tudíž neměly být ani 

přítomny, etnicita se mohla projevit pouze ve folklóru, 

„mrtvé“ tradici udržované muzejní formou, různost náboženského 

přesvědčení ve státem zaručené svobodě vyznání. Právě 

deklarovaná svoboda vyznání jako možnost uspokojovat osobní 

kultové potřeby, se měla stát jedinou odlišností židovského 

obyvatelstva. Činnost židovských obcí jako náboženských 

pospolitostí se silnou složkou etnicity a rozsáhlou 

realizovanou poválečnou sociální činností definitivně omezuje 
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Zákon o náboženských společnostech z 1.listopadu 1949. Státní 

zajištění a financování chodu církví je v průběhu 

následujících let zneužíváno například v argumentaci pro 

zastavení restitučních kauz vedených obcemi proti státu (peněz 

nebude třeba, potřebné výlohy pro zajištění náboženského 

života poskytuje stát) a k nucenému přebírání sociálních 

zařízení židovských obcí, stejně jako jejich předtím 

restituovaného majetku.
506
  

V oblasti restitucí byly fyzickým osobám úspěšně (byť 

v řadě případů dočasně) navráceny zejména nemovitosti
507

, 

v jednotlivých případech střední a drobné podniky. Velké 

průmyslové podniky, které podléhaly znárodnění, jejich 

potencionální restituenti, pokud se vrátili do Československa, 

po poradě s právníky často ani nežádali, nebo neobdrželi 

s poukazem na uplatňování zespolečenštění bez výjimek. 

V oblasti drobného obchodního a živnostenského podnikání 

nebylo fyzicky (vzhledem k předválečnému odvozu zásob, strojů 

a často i účetních knih do „zbytku Československa“ a 

spotřebování shora jmenovaného případnými „arizátory“) co 

vracet a potenciální restituenti byli odkázáni na přihlášení 

válečných škod. V jednotlivých případech byly vráceny původním 

majitelům ty malé a střední podniky, které nebyly v průběhu 

války zlikvidovány. Většinovou strategií nacistické správy 

byla však v oblasti obchodů, drobných živnostenských podniků i 

středních a větších firem, které nebyly vhodné pro válečnou 

výrobu (nebo pro zásobování obyvatelstva potravinami) jejich 

likvidace. Výsledkem „arizace“ zde byl tedy nepřímý zisk 

zbylých „árijských“ podniků, které profitovaly ze zániku 

konkurence. Komplikované podmínky restituce, zdlouhavá dědická 

                     
506

 Viz např. případ soudního řešení restituce cenných papírů držených náboženskými obcemi dále v této práci.  
507

 Navrácení nemovitostí je ale pouze krátkodobé, většina z nich se mezi lety 1951-1958 různými cestami 

dostane do vlastnictví státu, respektive místních a okresních národních výborů.  
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řízení a nejistota budoucího vývoje státu tendujícího 

k socialistickému bloku způsobily, že část teplických židů se 

rozhodla rezignovat na restituční nároky a raději emigrovat co 

nejdříve do „Erecu“ - britské Palestiny, USA a dalších zemí, 

často tam, kde po válce našli vzdálené příbuzné, kteří jim 

mohli usnadnit počáteční adaptaci. Někteří se naopak rozhodli 

v Teplicích setrvat, neboť vystěhování by jim zkomplikovalo, 

ne-li znemožnilo, cestu k restituci majetku.  

Samotný únor 1948 není ve vydávání kladných soudních 

rozhodnutí o obnovení vlastnických práv respektive restituci 

nemovitostí nijak zásadním předělem. Zápisy o obnovení 

vlastnických práv, po ukončení soudního sporu typicky mezi FNO 

(Národní správou) a předválečným vlastníkem (případně jeho 

dědici) k nemovitostem pokračují. Obnovení vlastnických práv 

na základě smíru se týkalo jedné třetiny teplických 

nemovitostí a zápisy obnovovaly vlastnická práva i pro osoby 

pobývající trvale v cizině. U dalších deseti procent bylo ke 

konci roku 1948 zahájeno restituční řízení, pět procent bylo 

navráceno dědicům, pět procent se nacházelo ve vlastnictví 

města Teplice (a v tomto případě nejčastěji město takové 

nemovitosti převzalo již za války, tudíž bylo vlastně 

„arizátorem“ tohoto majetku), čtvrtina nemovitostí se nachází 

stále pod národní správou nebo ve správě FNO a nejsou 

uplatněny restituční nároky, dvacet procent nemovitostí je 

v pozemkových knihách vedeno stále jako „arizovaný“ majetek, 

nachází se tedy ve správě majetkových podstat, u cca pěti 

procent nemovitostí označených za „židovský majetek“ nebyla 

zaknihována změna vlastníka ani v průběhu války, ani po roce 

1945. 

Můžeme tedy podrobněji doplnit závěry Drahomíra Jančíka, 

Eduarda Kubů a Jana Kuklíka, že „Po roce 1948 pak již větší 
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majetkové celky vydávány nebyly, a to zejména pro uplatnění 

třídního přístupu.“
508
 Restitučním nárokům, respektive nárokům 

na zneplatnění majetkových převodů z doby nesvobody, které 

byly podány, bylo v oblasti domovního majetku v Teplicích 

takřka bez výjimky vyhověno a to i po 25. únoru 1948. 

Bezezbytku naopak platí následující teze autorů, že 

„komunistický režim však zajistil, že majetek dříve či později 

znovu přešel pod nejrůznějšími záminkami do socialistického 

vlastnictví.“
509

 Podstatná část restituovaného majetku byla 

oprávněným osobám následně komunistickým režimem opět odňata, 

částečného odškodnění za odebraný majetek se mohli v rámci 

náhrad domoci ti předváleční vlastníci či jejich potomci, 

kteří získali občanství jiného státu, se kterým Československo 

uzavřelo náhradovou dohodu (typicky se jednalo o Velkou 

Británii, USA, Švýcarsko).  

V případě teplických nemovitostí restituovaných po roce 

1945 bylo pro opětovné převody do vlastnictví státu využíváno 

několik strategií. U osob, které se chtěly legálně vystěhovat 

do Izraele v krátkém období, kdy to komunistická moc 

umožňovala, bylo od konce roku 1949 vyžadováno „prohlášení o 

zřeknutí se majetku ve prospěch československého státu“, které 

se týkalo restitučních a dědických nároků na veškerý majetek. 

Toto prohlášení, ne nepodobné tomu, které podepisovali 

židovští emigranti v roce 1939-1941 v Ústředně pro židovské 

vystěhovalectví v Praze, bylo nově ideologicky zdůvodněno 

skutečností, že majetek „vznikl“ činností na území 

Československa, nelze jej tedy využívat ve prospěch třetích 

zemí a jejich občanů.  

                     
508

 KUBŮ, Eduard, JANČÍK, Drahomír, KUKLÍK, Jan ml.: „Arizace“ a restituce židovského majetku v českých 

zemích (1939-2000), Praha 2003, s.69. 
509

 Tamtéž, s.70. 
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Oporou dalšího nevydávání domovního majetku bylo rozhodnutí 

Nejvyššího soudu č. 132 z roku 1951, publikované ve Sbírce 

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, podle kterého měly 

být naturální restituce zamítány s odůvodněním, že ů navracení 

velkého domovního majetku soukromému vlastníkovi by bylo 

v rozporu s naším společenským zřízením a hospodářskou 

soustavou.“
510
 V oblasti navráceného drobného firemního majetku 

bylo využito zejména nepřítomnosti některých vlastníků na 

území Československa. Obvyklý způsob argumentace lze 

dokumentovat na případu restituované teplické firmy Otto 

Sterna: „Budova, stroje a zařízení a část surovin náležejí pak 

osobě, která se trvale zdržuje mimo území československé 

republiky a nelze proto dobře považovati za spravedlivé, aby 

na výtěžku budovatelské práce občanů v tuzemsku se podíleli 

občané, kteří žijí mimo hranice ČSR a takto z budování státu 

se vyřadili. Zavedením národní správy bude tak dále umožněno 

disponovati objekty, zařízením a surovinami podle potřeb 

plánované výroby.“
511
 

V letech 1948-1960 byla část restituovaných nemovitostí 

opět převedena do vlastnictví a správy státu nejčastěji 

reprezentovaném MNV Teplice. Na konci šedesátých let tak více 

než polovinu teplických nemovitostí ze souboru bývalého 

židovského majetku vlastní státní instituce, pět procent 

národní podniky, deset procent zůstává v majetku restituentů a 

jejich dědiců, svůj asi pětiprocentní podíl si v prakticky 

nezměněné podobě (poté, co je ŽNO Teplice nucena některé 

restituované nemovitosti vrátit) ponechává město Teplice. 

 

                     
510

 Tamtéž, s.69. 
511

 Otto Stern, majitel firmy se nachází v New Yorku v USA. KÚ Teplice, pozemková kniha pro Teplice, 
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Na informace o „bývalém židovském majetku“ nacházejícím se 

na území Československa bylo uvaleno informační embargo, 

reportovat se mohly pouze takové majetkové podstaty, u kterých 

bylo prokázáno, nebo bylo možné se důvodně domnívat, že byly 

„odvlečeny do Německa“, 
512

a tudíž jsou nedohledatelné a 

nemohou se stát předmětem restituce.  Specifickou oblastí byla 

možná restituce odebraných uměleckých předmětů, jejichž velká 

část nebyla do února 1948 identifikována. Takové majetky bylo 

možné restituovat po roce 1994 podle novely zákona o 

mimosoudních rehabilitacích č.87/1991 Sb. Podmínkou byla 

neukončená restituce k únoru 1948. Na základě této úpravy byly 

navráceny některé známé umělecké předměty a sbírky (torzo ženy 

z vily Tugendhat, Waldesova sbírka atd.), ale také další 

movitý i nemovitý majetek. 

Po roce 1950 můžeme teplickou židovskou komunitu vzhledem 

k tlaku vnějšího prostředí charakterizovat jako uzavřené 

společenství, které se chová pokud možno nenápadně. V činnosti 

teplické náboženské obce, která se později v rámci 

zeštíhlování organizační struktury obcí stane synagogálním 

sborem podřízeným Náboženské obci v Ústí nad Labem, dominuje 

stále starost o staré a potřebné členy obce (včetně snahy o 

udržení sociálních programů, zejména starobince pod kuratelou 

obce), pomoc s administrativou týkající se nároků na 

kompenzace a restituce drobného majetku.  

V oblasti sociální výpomoci pokračuje obec až do roku 1953 

v rozdělování zboží z tzv. terezínské podstaty (zejména 

šatstva), poskytuje a proplácí ze zahraničí dovezené nebo 

nesnadno dostupné léky a léčebné pomůcky z podpory Jointu, 

rozděluje potravinové balíčky jako přilepšení k stále až do 1. 

června 1953 platnému přídělovému „lístkovému“ systému.   

                     
512

 Tamtéž, s.70. 
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Zatímco krátce po komunistickém puči v roce 1948 najdeme 

v dokumentech směs náboženských a politických vyjádření a i 

z už citovaných oběžníků RŽNO je zřetelné vnitřní pnutí a 

prolínání obecních a politických témat, od padesátého roku je 

teplická obec nesmírně kreativní v používání typických příměrů 

a frází jazyka nové, socialistické společnosti. Povinná úlitba 

se obvykle odehraje v rámci úvodní zdravice nebo se objeví 

v přiloženém projevu k významné náboženské události (vysoké 

svátky) nebo u příležitosti politicky nezávadné akce, jako je 

kladení věnců na hroby ruských vojáků pohřbených na teplickém 

židovském hřbitově.   

Mezi akce na hranici schovívavosti dozorujících církevních 

úřadů a zároveň mezi nejoblíbenější na půdě ŽNO patřila 

příprava amatérského divadla, které je tradiční součástí 

svátku Purim. V padesátých letech se počet členů náboženské 

obce (jak jej můžeme sledovat na počtu osob platících 

náboženskou daň) v podstatě nemění. Markantní je až pokles 

členské základny na polovinu mezi lety 1968 – 69, který 

v souladu s vyjádřeními pamětníků interpretujeme jako využití 

„emigračního okna“ těmi příslušníky židovské komunity, kterým 

se nepodařilo emigrovat v letech 1949-1967.  

Mluvíme-li v případě teplické židovské komunity o 

několikerém oslabení historické paměti, neměli bychom 

opomenout otázku instalace památníků případně umístění 

pamětních desek, které by připomínaly osudy židů ve městě. 

Přítomnost památníku na pronásledování židů ve veřejném 

prostoru ulic, parků, náměstí, ale například i židovských 

hřbitovů byla vzhledem k politice nevydělování židovských 

obětí ze skupiny obětí – československých občanů - nevítanou 

aktivitou. Pokud jednotlivé židovské obce chtěly přikročit 

k vybudování památníků, bylo jim doporučeno připojit se 
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k vybudování obecného památníku obětí války v jejich domovské 

obci.
513
 V Teplicích se uvažovalo o vybudování památníku na 

místě vypálené nové synagogy, památník vznikl až po roce 

1989.
514
 

Marginalizace židovských obětí holocaustu a jejich ne-

přítomnost ve veřejném prostoru (tak, jak se odehrávala mezi 

léty 1945 – 1960), ať už se jedná o veřejný prostor fyzický, 

nebo virtuální - knihy, filmy, hudba, výtvarná díla - souvisí 

s tendencí vystavět novou, unifikovanou společnost na jiných 

základech, než jsou otázky (a rozdíly) národnosti, náboženství 

a politického přesvědčení. „…Neochotu komunistických elit 

podpořit kolektivní paměť židovské komunity nelze vysvětlovat 

prostě antisemitismem. Oficiální nechuť zachovat židovskou 

kolektivní paměť vycházela ze silné oficiální víry 

v asimilaci, z naděje, že zapomnění ztíží židovské menšině 

zachovat si v budoucnu svou kolektivní identitu.“
515
 

Nebylo, bohužel, v možnostech výzkumu zabývat se politickým 

uvolněním v rámci šedesátých let, které umožní přinášet témata 

spojená s židovstvím do literatury, filmu i dalších druhů 

umění. Netematizujeme kafkovskou konferenci v Praze a její 

vliv na umění, literaturu a filosofii. 

Budoucnost židovské komunity v Teplicích závisí také na 

její schopnosti představit židovství jako identifikační 

koncept, který může být součástí moderního habitu v tuto 

chvíli sekularizovaných a nejčastěji symbolických teplických 

židů, kteří si uvědomují svoji etnickou přináležitost ke 

komunitě, jejich židovství nemá ale ortodoxní podobu a 

                     
513

 Dodnes neexistuje ani centrální památník židovských obětí války v České republice. 
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nejčastěji se váže na předky a připomínání tradic, nábožensky 

není nijak silně založené.  

Dokonce bychom mohli říci, že v tomto směru bylo úsilí 

komunistické diktatury o nivelizaci společnosti a asimilaci 

minorit úspěšné. 

Další směry bádání 

Metody aplikované při výzkumu v rámci této práce jsou 

využitelné pro podobně směrované studie a mohou pomoci do 

značné míry překonat fragmentárnost pramenů, která je pro téma 

židů v této části bývalé říšské župy Sudety typická. Výzkum 

vedený např. v oblasti Opavy by mohl využít též majetkových 

přiznání zachovaných ve Slezském zemském archivu
516
. Při 

objevování více i méně zpracovaných oblastí jsem někdy stanula 

před tématy, která zpracovaná nejsou, i když by si širší 

zpracování zasloužila. Jedná se například o téma tzv. židovské 

odúmrti, tedy majetku těch židovských obyvatel Československa, 

kteří nepřežili otrockou práci a koncentrační tábory a zůstali 

bez dědiců. Patrně také z důvodu ochrany soukromí žijících 

osob není badatelsky zpracována např. „Akce Pavouk“. V roce 

1972 začalo ministerstvo vnitra oddělení V. vytvářet kartotéku 

osob židovského vyznání a původu s odůvodněním, že si takové 

osoby vzájemně pomáhají a doporučují se při obsazování 

strategických míst ve společnosti s cílem ovlivnit veřejné 

mínění. Protože celá řada takto široce definovaných „židů“ 

nebyla (z různých důvodů) registrována v židovských 

náboženských obcích a někteří svoji židovskou etnicitu úspěšně 

tajili, bylo vytvoření takové databáze nanejvýš obtížné. O pět 

let později bylo v databázi 8539 záznamů osob převážně 

z věkové skupiny 35-50 let, zároveň ovšem ministerstvo 

                     
516
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konstatovalo, že databáze není využitelná a práce na ní 

ustaly. Akce pavouk zpochybňovala oficiální teze o nutné 

integraci a pouhý židovský původ (nikoliv náboženská 

příslušnost ani podpora sionismu) stačila k zařazení do 

databáze.517 Podrobněji bude třeba zpracovat také proměnu 

sociální struktury společnosti v období limitované demokracie 

a po roce 1948, včetně proměn sociálního statusu. Pozornost 

badatelů si zaslouží také otázka „potrestání zrádců a 

kolaborantů“ za „arizační“ činnost a zacházení s treuhandery 

spravujícími za nemalou odměnu značné majetkové hodnoty. 

Vzhledem k tomu, že tato kategorie profitentů byla na území 

říšské župy Sudety obsazena především sudetskými Němci, kteří 

podléhali poválečnému odsunu, má výzkum poválečných osudů této 

skupiny smysl spíše na někdejším protektorátním území. V tuto 

chvíli můžeme pouze konstatovat, že obvyklý ponávratový 

scénář, kdy židovský přeživší, až na výjimky, nedostane zpět 

věci uložené u sousedů a známých, nebo pouze jejich malou 

část, nebyl obvyklým předmětem soudních sporů. 

 Byla bych velmi ráda, kdyby předložená dizertační práce 

inspirovala další badatele a umožnila tak bližší a 

komplexnější poznání historie jednotlivých židovských komunit 

v odstoupeném pohraničí. Takové srovnání může pak přinést též 

odpověď na otázku, nakolik je vývoj teplické židovské komunity 

a jeho sociálně-ekonomické konotace pro dané období specifický 

a nakolik typický. Uvědomuji si, že výsledný obraz vykreslený 

ve studii je relevantní možnostem zpracovaných pramenů a je 

možné jej v dílčích aspektech upřesnit nebo dokonce revidovat. 

Ačkoliv jsem se snažila vytěžit dostupné archivní zdroje, 

nemohu vyloučit nalezení nebo uvolnění dalších archiválií, 

které zpětně doplní a prověří dovozené závěry. Přesto věřím, 
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s slovenští židé po roce 1945, Praha 2007.  



 Lenka Burgerová, Mezi asimilací a emigrací. 

 

307 

 

že obraz komunity a jejího vývoje na pozadí sociálně-

ekonomického pohybu v daném časovém rozmezí je na základě 

pramenů rekonstruován validně a pochybuji, že dojde k tak 

zásadním korekcím, které by jej zcela změnily.  

Projekt rekonstrukce historické paměti bude pokračovat i po 

dokončení této práce. Vzhledem k velkému zájmu třetí a čtvrté 

poválečné generace židů o osudy rodinných příslušníků a místa, 

odkud pocházejí a stále intenzivnějšímu rozšíření a 

přístupnosti internetových technologií by se mohlo podařit 

shromáždit touto cestou údaje a informace, které v pramenech 

chybí (nebo jsou uloženy takovým způsobem, že se je doposud 

nepodařilo nalézt). To by umožnilo vykreslený obraz sociálně-

ekonomického pohybu v židovské komunitě v Teplicích dále 

zpřesnit.  
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ARCHIVNÍ PRAMENY 

Archiv Židovského muzea v Praze (AŽMP v Praze) 

fond ŽNO Teplice 

Židovské muzeum v Praze 

Sbírka orální historie. 

Národní archiv v Praze (NA Praha) 

fond Arizační spisy 

Archiv ŽNO Teplice 

Knihy: 

Zápisy výborových schůzí 1950 – 52. 

Přestupy k židovské církvi 1946 – 51. 

Kniha - založení svazu židovských žen 1950 – 51. 

Seznam členů Synagogálního sboru (ŽNO Teplice), nedatováno, 

dle datace posledních zápisů dětí stav k 1958 – 60. 

Rodné listy od 1945. 

Oddací listy od 1945. 

Výpisy z úmrtního rejstříku od 1945. 

Náboženská daň 1946. 

Náboženská daň 1947. 

Náboženská daň 1948. 

Náboženská daň 1949. 

Náboženská daň 1950 – 1952. 

Náboženský příspěvek 1950 – 69. 

Náboženská daň 1950 – 63. 

Náboženský příspěvek 1953. 
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FNO    Fond národní obnovy 

Joint   American Jewish Distribution Committee 

KSČ   Komunistická strana Československa 

MSP   Ministerstvo sociální péče  

MV   Ministerstvo vnitra 

NS   Národní správa 

MNV   Místní národní výbory 

ONV   Okresní národní výbory  

RŽNO   Rada židovských náboženských obcí 

SNB   Sbor národní bezpečnosti 

SÚC   Státní úřad církevní 

UNRRA   United Nations Relief and Rehabilitation 

Association 

ŽNO     Židovská náboženská obec  
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NSŽRS Národní správa Židovské rady starších, 
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