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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, 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 

státních institucí a národních správ při restitucích židovského majetku, pozici obnovené židovské 

náboženské obce , 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. 

Dějiny židů v Čechách a na Moravě jsou bezesporu vážným tématem. Zpracování osudu 

židovské  komunity v Teplicích  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  a jejíž význam pro město tento podíl daný počtem duší výrazně 

převyšoval. 

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 ani 

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 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 , úspěšní 

emigranti do třetích zemí, „potopení“ příslušníci odboje atp.).  

Ve výzkumu jsem se soustředila 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 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 1945-1949 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 

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 tendence připomínat židovské oběti odděleně od ostatních obětí války. 

  



Část židovských obyvatel Teplic se při sčítání lidu v letech 1921 a 1930 přihlásila k 

německé národnosti , němčina byla často prvním jazykem používaným v rodině k běžné 

komunikaci. Proto jsme se věnovali 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 s tím, že předpokládáme spíše taktiku oficiálního 

nevydělování přístupuk židům z přístupu k ostatnímu obyvatelstvu, pod tlakem tragického osudu 

se ale přístup může měnit.  

Pro resuscitaci místní historické paměti je podrobnější zmapování dějin teplických židů 

(ve městě nejpočetnější etnické menšiny při německé většině) důležitým krokem. 
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