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1 Úvod 

 

 Holocaust byl zločinem proti lidskosti, jaký nemá v dějinách obdoby. Cílem 

bylo vyhladit veškerou židovskou populaci v Evropě, a to včetně narozených či ještě 

nenarozených dětí. Do posledního. Z historických materiálů je zřejmé, že se jednalo 

o pečlivě připravené a promyšlené politické rozhodnutí. Jednalo se o rozhodnutí 

jednoho mocného státu – nacistické říše. Ta vyvinula veškeré prostředky ke zničení 

jednoho národa. Židé nebyli odsouzeni k smrti kvůli náboženskému přesvědčení a už 

vůbec ne kvůli politickým názorům – jediným důvodem k tak velké nenávisti vůči 

nim byl pro nacisty jeden prostý důvod – že se vůbec narodili. V očích Hitlera (stejně 

jako v očích celého nacistického režimu) takto narozený člověk ztrácel status lidské 

bytosti. V samotném jádru stojí ideologie, světonázor „tisícileté říše“. Ta hlásala, že 

příčinou všeho zla – internacionalismu, pacifismu, demokracie a marxismu je právě 

„Žid“. Kladli mu za vinu krom jiného i křesťanství, osvícenectví, žida nazývali 

„rozkladným živlem“ a vinili jej z „úpadku rasy“.  Právě válka proměnila holocaust 

ve skutečnost. Zmechanizované vyvražďovaní v masovém měřítku, které probíhalo 

ve vyhlazovacích táborech, představovalo v evropských i světových dějinách novum. 

Náchylnost Němců (a nejen jich) k démonizaci židů po roce 1933 navazovala ze 

značné části na křesťanský antijudaismus, jehož počátky sahají až do středověku. 

Obecně rozšířen byl názor na žida jako na lichváře, zrádce, rituálního vraha, úhlavní 

hrozbu pro samé základy morálky. Holocaust se stal pro židy pastí, ze které nebylo 

úniku.  

 Spojování židů s bolševismem vytvořilo nebezpečný mýtus a rozproudilo 

masové vyvražďování, pomoc, kterou mohli evropským židům poskytnout američtí 

soukmenovci, měla své meze. Přemýšlet o holocaustu je jako zírat do hluboké 

propasti a doufat. Je to ten neodstrašující případ, černá díra dějin, která staví zcela do 

jiného světla víru v pokrok, představy o moderní společnosti, zpochybňuje představy 

o tom, co znamená být člověkem.  

 Na tomto stavím svou diplomovou práci, ukazuji děsivé období našich dějin 

nazývané holocaust, genocida šoa. Cílem práce je zaměřit se především na osudy 

židů, kteří žili během 2. světové války v Říčanech, odkud sama pocházím. V této 
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problematice nelze opominou historické souvislosti – počátky osidlování židů na 

našem území, různá diskriminační opatření v souvislosti s perzekucí židovských 

obyvatel, program „konečného řešení židovské otázky“, jež jsou rozpracovávány v 

prvních kapitolách. Nelze opominou ani vznik koncentračních táborů a přípravu 

transportů. Kapitoly věnované přímo Říčanům, tedy jádro celé práce, nastiňují 

nejprve počátky židovského osídlení v Říčanech. Dále se budu snažit co 

nejpodrobněji podle dostupných materiálů prezentovat židovské rodiny, případně 

jednotlivé židovské obyvatele z Říčan, ukázat, jak se nacistická ideologie promítla do 

těchto konkrétních životů, jak je ovlivnila různá nařízení a kam směřovali jejich 

cesty během války. Do životů spoluobčanů, jejichž osud mohl zasáhnout kohokoli 

z nás, neboť nikdo není schopen si určit, do jaké rodiny, země, politických poměrů se 

smí narodit… 
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2 Rozbor pramenů a literatury 

 

Ve své práci nahlížím na osudy židů, na problematiku transportu těchto lidí, a 

to zejména z pohledu jejich obětí. Tento přístup je hojně využíván nejen v historické, 

ale i memoárové literatuře. Snažila jsem se neopakovat příliš informace uváděné 

jinde, ale naopak vyhledávat skutečnosti nové, navíc poskytnout celostní pohled na 

tuto problematiku. Úzce jsem koncipovala ve vztahu k transportům, které se dotkly 

obyvatel Říčan, protože na tomto je celá práce založena. 

Kapitola o počátcích osídlení českého území židy a o jejich právním 

i sociálním postavení je podložena knihou Tomáše Pěkného Historie Židů v Čechách 

i na Moravě, kde se autor snaží napomoci českému čtenáři, který má většinou jen 

kusé a často zkreslené představy o historii a kultuře židovských obyvatel českých 

zemí a o židovském fenoménu vůbec, zorientovat se v dané problematice a získat 

přehled. Stejně tak nápomocná mi byla kapitola Jiřiny Šedinové Židé v Čechách 

i na Moravě, vydaná přímo Židovským muzeem v Praze pod titulem Židé – dějiny 

a kultura.  

 

Ke „konečnému řešení židovské otázky“ a vůbec k perzekuci židů během 

2. světové války existuje nesčetné množství literatury. Osobně jsem pracovala 

převážně s údaji, které přináší Miroslav Kárný v kapitole Perzekuce a vyhlazení Židů 

za 2. světové války, jenž je opět součástí publikace Židovského muzea v Praze: Židé 

– dějiny a kultura. Stejně přínosná byla i kniha Kurta Schuberta Dějiny Židů, 

či Robeta S. Wistricha Hitler a holocaust.  

Obecně lze konstatovat, že základní informace k protižidovským nařízením 

obsahují pravidla všechny existující studie o postavení židů v Protektorátu Čechy 

a Morava. Tuto problematiku nelze vynechat, neboť tvoří jeden z nejvýznamnějších, 

zároveň nejdůležitějších kapitol protektorátní politiky. 

Tématu protižidovské politice okupační správy, k transportům židů 

na východ, je věnováno také nepřeberné množství publikací. Vybrala jsem si ke své 

práci především publikaci Miroslava Kárného, J. Milotové a M. Kárné - 

Protektorátní politika Reinharda Heydricha. Dále také knihu J. Milotové - Okupační 

aparát a příprava transportů do Lodže. Ta podává informace o činnosti Ústředny 

pro židovské vystěhovalectví v Praze do počátku roku 1940. Získala jsem zde řadu 
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informací, jak německé okupační úřady vytvářely předpoklady pro zahájení 

soustavných deportací protektorátního židovského obyvatelstva a jak bylo vypraveno 

pět prvních deportačních transportů, směřujících z Prahy do lodžského 

ghetta. Podstatnou byla i práce Hájkové Evidence protektorátního židovského 

obyvatelstva z Terezínských studií a dokumentů studií. V neposlední řadě jsem 

pracovala i se studií Druhá republika a židovští uprchlíci M. Frankla, jenž je 

v současnosti vedoucím oddělení holocaustu Židovského muzea v Praze.  

Židovskému majetku v souvislosti s protižidovskou legislativou přijímanou 

po vzniku Protektorátu až do roku 1942 se věnuje H. Petrův ve své práci Právní 

postavení židů v Protektorátu. Přínosná byla taktéž původní vědecká práce Arizace 

a Arizátoři předních českých historiků, Drahomíra Jančíka a Eduarda Kubů, která 

se zabývá opomíjenou problematikou arizace židovských firem spojenou s procesem 

germanizace v Protektorátu Čechy a Morava.  

 

Kapitolu o koncentračním táboře Terezín jsem vypracovala na základě 

informací, které uvádí publikace Františka Beneše a Patricie Tošnerové - Pošta 

v ghettu Terezín, dále Anita Franková v kapitole Koncentrační tábor Terezín 

v publikaci Židovského muzea v Praze: Židé – dějiny a kultura a v neposlední řadě 

také Táňa Kulišová v knize - Malá pevnost Terezín: ghetto, národní hřbitov. Všechny 

zmíněné práce nastiňují nacistické protižidovské myšlenky spojené se záměrem zřídit 

ghetto, popisují, jakou roli Terezín sehrál v nacistické propagandě, jaký se zde vedl 

„život“.  

 

V část věnované počátkům židovského osídlení v Říčanech jsem čerpala 

z několika pramenů, zejména z knihy Gustava Trnky – Město Říčany v minulosti 

i přítomnosti, Tereziánského katastru (zjištění z let 1713, 1718), ze Soupisu 

židovského obyvatelstva v Kouřimském kraji aj., jenž je vše uloženo v Husově 

knihovně v Říčanech nebo v Muzeu Říčany.  

Jádrem práce jsou kapitoly věnované jednotlivým osobám z Říčan, které 

se staly obětí holocaustu, tedy především osob židovského původu. Při sestavování 

seznamu osob mi pomohla především databáze, která je přístupná přes internet, 

www.holocaust.cz, stejné informace uvádí i Památník Terezín. Tyto informace navíc 

potvrdilo i přímo Oddělení pro dějiny šoa, které náleží k Židovskému muzeu v Praze. 
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Nejvíce nápomocná mi zde byla Dr. Lenka Šindelářová, která poskytla nejen řadu 

interních dokumentů, jenž má databáze Židovského muzea k dispozici, ale získala 

jsem od ní i řadu cenný rad pro získávání materiálů dalších. Dokumenty získané 

v Židovském muzeu v Praze jsem využila především v přílohách.  

Údaje k jednotlivým transportům jsem získala na stránkách 

www.holocaust.cz, taktéž v Židovském muzeu v Praze, stejně tak i v Muzeu Říčany. 

Všechny podrobné údaje k jednotlivým říčanským obětem holocaustu, 

k modlitebnímu spolku, vzpomínky pamětníků na dané osoby apod. mi poskytl Mgr. 

Martin Hůrka z Muzea v Říčanech, jenž mi dal možnost prostudovat si veškeré 

materiály, které má samotné Muzeum k dispozici a na kterých jsem tuto práci mohla 

začít „stavět“. Přínosné informace nabídl i Rukopis z roku 1957, jehož autorem je 

Stanislav Málek. Tento rukopis je uložen také v Muzeu v Říčanech.  

Osobně pokládám za nejpřínosnější část, přestože souvisí s říčanskými osudy 

jen okrajově, vyprávění pana Arnošta Schreibera, na kterého mě odkázal pan Hůrka 

z Muzea. V domnění, že se jedná „pouze“ o archiváře, jsem se na něj obrátila, zda 

nemá materiály k dané problematice. Veliké bylo mé zjištění, že jde o příbuzného 

jedné říčanské rodiny, která byla za války „vyhlazena“. Rozhovor s ním, respektive 

jeho vyprávění, považuji za jeden ze základních kamenů této práce.  

 

Literatury k předkládané problematice se nabízí bezpočet, podrobný seznam 

té, které jsem využila ke zpracování já, je uveden ke konci diplomové práce. 
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3 Židé v českých zemích 

 

Židé v českých zemích v 10. – 15. století 
 

Nejstarší židovská osídlení 
 

 Počátek přítomnosti židů na našem území se klade již do římské doby, kdy 

tudy židovští kupci procházeli s obchodními karavanami. Písemné doklady o tom 

pocházejí z 10. století, tzv. Raffelstättenský celní řád z roku 906 dokládá obchodní 

kontakty židovských kupců na Moravě a známá zpráva cestovatele a diplomata 

Ibrahima Ibn Jakuba z roku 965 hovoří ve stejném smyslu o Praze. Další zprávy se 

nacházejí v českých literárních pramenech. Patří k nim Kosmova Kronika česká a její 

pokračovatelé. Existovaly jakési kupecké osady – v Praze, Olomouci, Brně, 

Litoměřicích apod. a jiná obchodní a správní střediska. Toto počáteční období 

existence židovských osad u nás dokumentují i nejstarší hmotné památky. Patří k nim 

náhrobní kameny ze zaniklých židovských hřbitovů v Chebu, Brně, Znojmě a Praze. 

V Praze navíc i gotická Staronová synagoga, jejíž hlavní loď byla postavena 

v 70. letech 13. století. Židovské osídlení v té době bylo stálé a jazykem jeho 

příslušníků byla čeština. 

Právní a sociální postavení židů ve středověku 
 

 Židovské obce podléhaly panovníkovi, který jim uděloval souhlas k usazení. 

Tyto obce současně tvořily oddělené jednotky, které řídila vlastní samospráva, 

vedená znalci náboženského práva. Židé tedy měli u nás zpočátku status 

„svobodných lidí „hostů“, podobně jako Němci a Románi. 

 Hlavním zaměstnáním židů do poloviny 13. století byl dálkový obchod. 

Pro panovníky byli vítaným, spolehlivým zdrojem příjmů, především v odvádění 

pravidelné židovské daně, která byla vlastně trvalou platbou za souhlas k osídlení. 

Soužití s domácím obyvatelstvem je bez otevřených střetů. 

 Od počátku 13. století začalo postavení židů ovlivňovat nepříznivě kanonické 

právo, zejména omezující nařízení III. a IV. Lateránského koncilu z let 1179 a 1215. 

Na jejich základě byli i židé v českých zemích postupně vyřazeni z výrobní činnosti 

a provozování řemesel a povolání sociální povahy směli vykonávat pouze 
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pro potřeby židovské obce. Jedinou oblastí, kterou se mohli zabývat, zůstalo 

peněžnictví a s řadou omezení také obchod. 

Privilegia Přemysla Otakara II. 
 

 Privilegium Přemysla Otakara II. z roku 1254 zachycuje změnu židovského 

postavení svobodných lidí v poddané stejně jako i další privilegia. Židé byli 

podřízeni královské komoře – finančnímu úřadu.  Poškození židovského majetku 

se rovnalo poškození majetku panovníka, a proto za takové činy stejně jako za 

fyzické napadení, zranění či zabití Žida nebo únos židovského dítěte byly stanoveny 

přísné tresty.  

 To, že Židé stáli mimo ostatní obyvatelstvo země, posilovalo nábožensky 

i hospodářsky motivované protižidovské nálady. Protižidovské tendence 

se projevovaly zejména v královských městech, kde se nejvíce usazovali.
1
 

 

Židé v českých zemích v 16. – 17. století 
 

 V průběhu 15. a počátkem 16. století městské rady dosáhly, že byli židé 

vypovězeni ze všech královských měst Čech, s výjimkou Prahy a Kolína 

Za Ferdinanda I. došlo k pokusu o vypovězení (1541 a 1557), podobně i za Marie 

Terezie v letech 1744 – 1748. 

 Velká část židovského obyvatelstva se nově usídlila ve venkovských obcích, 

kde jejich činnosti značně využívala šlechta (obchod, zprostředkovatelská a finanční 

činnost). Pronikali i na zahraniční trhy, představovali navíc spolehlivý zdroj příjmů 

za udělené výsady a úlevy jednotlivcům i celým židovským obcím. 

 Na Moravě byla situace výhodnější, působili téměř ve všech oblastech 

hospodářství. Zde nacházeli útočiště na panských statcích, ve vesnicích až 

na výjimky byl pobyt zakázán. Vznikaly zde poměrně velké obce, zatímco 

v Čechách se vytvořili malé rozptýlené venkovské komunity se slabým 

ekonomickým i organizačním zázemím. Zvláště na Moravě vznikala typicky 

ohrazená a brankami uzavřená ghetta. 

 

                                                           
1
 Šedinová, J.: Židé v Čechách a na Moravě, in Židé - dějiny a kultura. str. 39-43. srov. Pěkný, T.: 

Historie Židů v Čechách a na Moravě. 
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Vnitřní organizace židovských obcí 
 

 Duchovní hlavou obce byl vždy rabín, kterého od 12. století jmenovalo 

vedení obce. Činnost učitele, autority v oblasti náboženského práva a předsedy 

rabínského soudu vykonával za plat. Ve velkých obcích působil i jako pedagog 

ve vyšší škole tradičního talmudského vzdělání zvané ješiva. 

 V čele světské správy stálo představenstvo obce – volená rada starších (své 

postavení uplatňovaly bohatší rodiny). Jednou z patricijských privilegovaných rodin 

byli například i pražští Horowitzové (funkce v obecní radě a úřad rabína přímo 

zaručovaly výsady udělované panovníkem). V rukou nejbohatších členů se proto 

soustředily i nejdůležitější úřady, spojené s rozdělováním a vybíráním daní, což 

se často stávalo předmětem sporů v představenstvu.   

 V Praze byl od poloviny 16. století volen na jeden rok primas (volbu 

schvalovali úředníci královské komory). Měl důležité postavení mluvčího židovské 

obce při jednání s městskou radou a se státními úřady. Obvykle se stal primasem 

majetný a vlivný člověk. Od 16. století se také začala vydělovat úzká vrstva 

zvýhodněných jednotlivců, tzv. dvorních Židů – královští a císařští dvorní 

dodavatelé, finančníci, obchodní prostředníci (př. Mordechaj Maisel – finančník 

Rudolfa II.).  

Renesance – „zlatý věk“ židovských dějin 
 

 Největší rozkvět pražského centra byl v druhé polovině 16. století do počátku 

třicetileté války (1618). Větší tolerance za vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II. 

umožnila volnější kontakty s představiteli renesanční vědy a kultury v okruhu 

pražského císařského dvora (Tycho Brahe, Johanes Kepler). To ovlivnilo duchovní 

rozvoj učenců (pozitivně). Vzrostl i věhlas pražské „židovské akademie“. Největší 

postavou tohoto období byl nesporně Jehuda Liwa ben Becalel (1512 – 1609), známý 

pod jménem rabi Löw a v židovském světě pod akronymem Maharal. 

 

Do doby renesance patří i rozvoj pražského židovského knihtisku, který 

proslul i za hranicemi. Hospodářský rozmach ghetta se projevil jeveno zejména 

rozsáhlou stavební činností Mordechaje Maisela. Vzniká řada budov, vydlážděné 

veřejné prostranství, rituální lázeň, škola, špitál. Roku 1592 slavnostně otevřel 



15 
 

soukromou synagogu, která dnes nese jeho jméno. Renesanční úpravy proběhly 

i na synagoze Horowitzů (přelom 16. a 17. století), dnes známé jako Pinkasova. Císař 

Rudolf II. rovněž Židy ujistil, že nebudou z Prahy vyhnáni, dokonce ani ze země. 

Povolil jim i dosud zakázané zlatnické řemeslo a umožnil prodej i mimo ghetto. 

Podobně i Ferdinand II. rozšířil v letech 1623 a 1627 židovská privilegia. 

Nejdůležitějším bodem bylo, že se mohli usazovat všude a už nikdy nesměli být 

z království vyhnáni. 

 Habsburský stát vedl proti židům během třicetileté války dvojakou politiku. 

Na jedné straně zaručoval některé výsady, na straně druhé je podroboval 

nejrůznějšími omezujícími opatřeními. Ta zesílila ještě po vítězství protireformace. 

Patřila sem například povinná účast židů na jezuitských kázáních, cenzura i česká 

konfiskace hebrejských knih. 

Restrikční opatření 
 

Ferdinand III. v  roce 1648 potvrdil dřívější židovská privilegia, ale již roku 

1650 zemský sněm tento majestát zrušil. Došlo k mezení i dřívějších povolení 

a výsad. Židé museli opustit místa, která neobývali před rokem 1618. Ferdinandův 

nástupce Leopold nakonec toto datum posunul na 1657. Takzvaný „úřední 

antisemitismus“ pokračoval – v roce 1679 došlo ke jmenování tzv. „redukční 

komise“, která měla navrhnout snížení počtu židů v Praze. Restrikční opatření byla 

přerušena morovou epidemií v letech 1680 – 1681 a zanedlouho velkým požárem 

(1689). Při epidemii zemřela téměř třetina obyvatel ghetta a požár zničil skoro 

všechny jeho domy. V roce 1694 proběhl krvavý inkviziční proces s údajnými vrahy 

pokřtěného židovského chlapce Šimona Ábelese, inscenovaný jezuity a propagačně 

široce využitý proti Židům.
2
 

Židé v českých zemích v 18. – 20. století 
 

V roce 1726 byl vydán tzv. familiární zákon, podle nějž měl být zachován 

daný počet židovských rodin. Aby se tohoto cíle dosáhlo, směl se ženit pouze 

nejstarší syn z každé židovské rodiny. Ostatní synové buď museli zůstat svobodní 

                                                           
2
 Šedinová, J. 2007, Židé v Čechách a na Moravě, in Židé, dějiny a kultura, str. 43-46. Pěkný, T.: 

Historie Židů v Čechách a na Moravě. 
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(zásadní rozpor s judaismem), nebo odejít ze země. Vydána byla také přesidlovací 

nařízení, aby byli Židé izolováni od křesťanského obyvatelstva. Židé měli být 

soustředěni do uzavřených čtvrtí, byly předepsané vzdálenosti od kostelů i míst 

konání náboženských slavností. V případě vesnic, kde bydlely židovské rodiny 

mezi křesťanskými sousedy, se museli vystěhovat na vykázané místo.  

V letech 1744 – 1748 (vláda Marie Terezie) došlo k vypovězení židovského 

obyvatelstva z českých zemí. Záminkou se stala obvinění, že židé podporují 

nepřátelské Prusko a dopouštějí se špionáže. Skutečným důvodem byla ale snaha 

Marie Terezie zasáhnout proti českým stavům, které protestovaly proti zvýšení daní. 

Šlechta se za židy velice přimlouvala (finančně by je jejich odchod postihl). 

Po zdlouhavých jednáních nakonec císařovna povolila roku 1748 podmíněný návrat 

židů do země, vykoupený zaplacením tzv. toleranční daně. 

Osvícenství a absolutismus 
 

 V letech 1781 (pro Čechy) a 1782 (pro Moravu) byl vydán toleranční patent. 

Účelem bylo začlenit veškeré obyvatelstvo do státního politického a ekonomického 

systému a učinit je „pro stát užitečným“. Dne 12. října 1781 byla zrušena povinnost 

nosit židovské označení – žluté označení na oděvu. Dvorský dekret povoloval židům 

návštěvu všech škol včetně univerzit. Mohli tak získávat akademické hodnosti 

a mohli vykonávat dříve zakázaná povolání. Nesměli stále ještě kupovat a vlastnit 

půdu. To přineslo až občanské zrovnoprávnění v 19. století. Židovské obce musely 

zakládat tzv. normální židovské školy se světskými předměty – matematikou, 

zeměpisem, etikou, němčinou v souladu s jednotným, státem řízeným školstvím. 

V místech s malým počtem obyvatel bylo možné děti posílat do školy křesťanské. 

 Nařízení tolerančního patentu narušilo ale tradiční vazby uvnitř židovských 

obcí. Patří sem například zrušení soudní pravomoci židovských obcí, které napříště 

řešily pouze náboženské otázky, jinak židé podléhali státnímu soudnictví. 

 Předpis z roku 1787 nařizoval, že museli přijmout k dosavadním hebrejským 

jménům nová osobní jména a německá příjmení. Josefínské reformy shrnul Židovský 

systemální patent z roku 1797, který tvořil základ právního postavení židů až do roku 

1848, kdy rakouští židé získali občanskou rovnoprávnost. Teprve tehdy byl zrušen 

familiantský zákon, zvláštní židovská daň a další omezení. 
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Židé v Československé republice 
 

V období první Československé republiky (ČS) znamenalo pro její židovské 

obyvatelstvo všestranný rozvoj společenského i kulturního života. ČSR uznávala 

židovskou národnost. Židovské spolky a politické organizace pracovaly v naprosté 

svobodě – jejich činnost ukončila až nacistická okupace. Židovským politikem byl 

například Adolf Stránský (od roku 1893 vydával Lidové noviny). K rozkvětu umění 

i kultury přispěli mnozí židovští umělci, např.:
3
 Karel Poláček (1892 – 1945); 

František Langer (1888 – 1965) a jeho bratr Jiří Langer (1894 – 1943), poslední 

pražský básník, který kromě češtiny a psal též hebrejsky; Egon Hostovský (1908 – 

1973), Jiří Orten (1919 – 1941); Otokar Fischer; Pavel Eisner; Franz Kafka (1883 – 

1924); Egon Erwin Kisch; Gustav Mahler (1860 – 1911); Hugo Haas (1901 – 1968); 

Thomas Mann, který v roce 1937 získal domovský list města Proseč 

a československé občanství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Šedinová, Jiřina, PhDr.: Židé v Čechách a na Moravě, in Židé, dějiny a kultura, str. 47-54.  
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4 Protižidovská ideologie a „konečné řešení“ 

 

Hlavním iniciátorem protižidovské nenávisti v Německu byl zakladatel 

nacistické strany a později říšský kancléř Adolf Hitler (1889 – 1945). 

Antisemitismus šířil od prvního vstupu do politického života na počátku 20. let. 

Podle Hitlera mohli právě židé za prohru Německa v 1. světové válce a tzv. židovská 

světovláda. Hlásal, že jeho hnutí odstraní židy z Německa, zničí židovskou nadvládu 

a vyhladí „zkaženou židovskou rasu“. Budoucnost podle Hitlera patří čisté árijské 

rase germánské. 30. ledna 1933 se skutečně dostala k moci vláda, která hlásala tyto 

myšlenky – šest let leželo mezi tímto datem a počátkem války, z jejíhož rozpoutání 

obvinil Hitler právě židy.
4
 

Nacionálně socialistickou židovskou politiku lze rozdělit do tří velkých fází. 

V době míru byli židé oloupeni o svá občanská práva a nuceni k vystěhování 

z Německa. Po vypuknutí války následovala krátká fáze vypovídání, jejímž 

plánovaným ukončením měla být zřejmě deportace německých židů na ostrov 

Madagaskar, který se měl stát německým mandátním územím. Toto se uskutečnit 

nepodařilo, přičemž Hitler měl na mysli radikálnější řešení. Tato třetí, vražedná fáze, 

tzv. konečné řešení židovské otázky, byla zahájena ve stejném okamžiku jako 

konečné řešení zahraničněpolitické koncepce, dobyvačná válka proti Sovětskému 

svazu, v létě 1941. Oba klíčové body Hitlerova programu se tak realizovaly 

společně.
5
 

Na území dnešní České republiky žilo počátkem okupace přibližně 120 000 

osob, které postihlo nacistické protižidovské zákonodárství. Tito lidé měli až 

do ustanovení Protektorátu stejná práva jako ostatní občané České republiky – těšili 

se z její demokracie, přispívali k rozvoji země. Stačilo však několik okupačních 

nařízení a z židů se stali bytosti druhého řádu. Nebyli to již občané a nacisté k nim 

nepřistupovali jako k lidem. 

 

 

 

                                                           
4
 Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války, str. 57. 

5
 Jäckel, Eberhard: Hitlerův světový názor, projekt jedné vlády, str. 61 – 62. 
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Norimberské zákony 

 

Na cestě bezpráví židů stojí dva významné mezníky. Říšský sněm přijal 

15. září 1935 veřejným hlasováním (sjezd nacionálně socialistické strany 

v Norimberku) dva zákony, které vešly do dějin pod označením norimberské. První 

z nich byl zákon o říšském občanství, stanovil, že říšským občanem může být jen 

státní příslušník německé nebo druhově příbuzné krve. Na tomto základě byli židé 

zbaveni říšského občanství a s ním spojených práv. Druhý zákon byl označen jako 

zákon o ochraně německé krve a německé cti. Ten zakazoval sňatky mezi židy 

a německými říšskými občany a rovněž zapovídal mimomanželský styk mezi nimi. 

Porušením tohoto zákona by došlo ke spáchání trestného činu „hanobení rasy“, 

trestaného krutými tresty (nejednou jím byl rozsudek smrti bez soudního rozsudku 

v koncentračním táboře). 
6
 

Uvedené zákony určovaly „židovskou rasu“ nesmyslně dle biologických, 

krevních vztahů, v praxi podle vztahu k židovské náboženské obci. Za žida byl 

považován každý, kdo měl alespoň tři židovské prarodiče, i když třeba oba jeho 

rodiče i on sám byli pokřtěni nebo zůstávali bez vyznání. Kdo měl pouze dva nebo 

jednoho prarodiče, mohl být považován za „míšence“ prvního nebo druhého stupně, 

ovšem pouze za předpokladu, že sám nikdy nebyl členem židovské obce, popřípadě 

nevstoupil do manželství s židovskou osobou.
7
 

Zvláštní případy představovala „smíšená manželství. Pokud se árijský partner 

rozhodl rozvést, zpravidla to vedlo k určitému zmírnění či odkladu některých 

persekučních opatření vůči jeho židovskému druhovi a dětem přímo postiženým 

norimberskými zákony. Nežidovští partneři byli vystavováni silnému tlaku, aby 

se rozvedli, i je postihovala diskriminační opatření.  

Rovněž po vzniku Protektorátu Čechy a Morava (vyhlášeným 16. 3. 1939) zde 

byla zavedena norimberská kritéria. Stalo se tak nařízením říšského protektora 

Konstantina von Neuratha o židovském majetku 21. června 1939. 

 

                                                           
6
 Schubert, Kurt: Dějiny Židů.  Srov.  Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. světové 

války, str. 58. Podrobněji na Holocaust.cz. Norimeberské zákony. Dostupné na: 

http://www.holocaust.cz/cz/history/events/nuremberg_laws 

7
 Určování židovského původu podle norimberských zákonů (tabulka) viz Příloha č. 1. 
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Říšský pogrom 

 

Druhým mezníkem v historii „konečného řešení“ v Německu a na víc už 

i v obsazeném Rusku a v Sudetské župě byl protižidovský pogrom. Ten proběhl 

v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Německá propaganda k tomu přistupovala jako 

ke „spontánní“ odpovědi na atentát proti úředníkovi německého velvyslanectví 

v Paříži. Vykonal jej židovský student, jehož rodiče spolu s tisíci dalších židů vyhnali 

za německo-polskou hranici.  

 V tuto listopadovou noc bylo vypáleno 267 synagog a vypleněno 7 500 

židovských obchodů- Střepy a zničené cennosti nacisté posměšně připomněli 

v názvu, kterým tuto noc označili – „křišťálová“. Bylo zabito nejméně 91 židovských 

osob a uvězněno na 30 000 židů, převážně v koncentračních táborech. Synagogy 

hořely i v Liberci, Opavě, Sokolově, Karlových Varech a v mnoha dalších místech 

okupovaného pohraničí. Při posledním předválečném sčítání zde žilo 30 000 židů, 

v květnu 1939 jich už bylo podle norimberských zákonů sečteno pouhých 2 373.
8
 

 

 Nejen v Německu, ale i řadě států střední a východní Evropě se množily 

protižidovské předpisy a rostl tlak na vystěhování židů. Podle oficiální statistiky 

z pohraničních oblastí do československého vnitrozemí uprchlo celkem 171 401 

uprchlíků (141 037 české národnosti, 10 496 Němců a 18 673 židů). Další vlnu 

židovských uprchlíků pak vyvolala právě „křišťálová noc“ v listopadu 1938. 

Propaganda proti uprchlíkům, zvláště pak židovským hrála za druhé republiky 

velkou roli.  

Ministerstvo vnitra nařizovalo uprchlíky z pohraničí dopravovat zpátky, protože 

ne všichni uprchlíci z pohraničí byli ve zmenšeném státě vítáni. Československé 

úřady se snažily zabránit příchodu Němců a židů z pohraničí, takže tito lidé byli 

nejčastěji nuceni k návratu do obsazeného území. Přes demarkační čáru neměli být 

pouštěni židé, kteří neměli na území druhé republiky domovské právo. Přístup 

československých orgánů se podobal postupu po anšlusu Rakouska, kdy byli židovští 

uprchlíci vraceni za hranice. Avšak nyní se jednalo o „bývalé“ československé 

občany. Postup proti židovským uprchlíkům ale nebyl zcela důsledný a většině 

                                                           
8
 Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války, Cesty ke „konečnému řešení, str. 

57-59. 
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se podařilo, legálně či neilegálně, do republiky vstoupit.
9
 Přelomem v uprchlické 

politice státu bylo zřízení Ústavu pro péči o uprchlíky 11. listopadu 1938, který 

se snažil co nejvíce českých uprchlíků integrovat do státu. Pro Němce a židy 

z pohraničí platila stále snaha, aby se vystěhovali do zahraničí. Pomoci jim v tom 

měl vystěhovalecký odbor při tomto ústavu, který intenzivně spolupracoval 

s židovskými pomocnými organizacemi: Sociálním ústavem náboženských obcí 

židovských, s organizací HICEM a Palestinským úřadem.  

„Novináři i politici deklarovali, že zmenšený stát s velkými hospodářskými 

problémy nemůže židovské či německé uprchlíky přijmout. Nově zřízený Ústav 

pro péči o uprchlíky měl pečovat především o uprchlíky národnosti české, 

německým a židovským měl dopomáhat k trvalému „vystěhování“.“
10

 

 Náklady na péči o židovské uprchlíky však pořád z větší části nesly židovské 

pomocné organizace a židovské náboženské obce.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Frankl, Michal.: Druhá republika a židovští uprchlíci, str. 48-49. 

10
 Frankl, Michal: Židé přes palubu, strana 37 – 39. 

11
 Tamtéž str. 50 
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5 Perzekuce a vyhlazení židů za 2. světové války 

 

Genocida, holocaust, šoa 

 

Když v lednu 1939 Adolf Hitler uprostřed příprav válečného tažení prohlásil 

na Říšském sněmu, že pokud mezinárodní finanční židovstvo rozpoutá válku, bude 

židovská rasa vyhlazena. Tehdy byla jeho slova přijímána pouze jako 

propagandistický výkřik, nikoli jako program likvidace. Programu vyhlazení 

evropských židů padlo za oběť na 6 milionů židovských mužů, žen i dětí. V cynické 

terminologii nacistického Německa se tento vražedný proces nazýval ENDLÖSUNG 

DER JUDENFRAGE („konečné řešení židovské otázky“). Civilizovaný svět však 

židovský osud za 2. světové války nazývá jinak – holocaust, genocida, nebo také šoa.  

 

Holocaust je termín řeckého původu, označuje v Bibli zápalnou oběť. Nositel 

Nobelovy ceny míru Elie Wiesel, jako první užil tohoto termínu v přeneseném slova 

smyslu. „Zničením ohněm“, „úplným zničením“ se přitom míní perzekuce 

a vyvraždění evropských židů. Mnozí židé tento termín odmítají, důvodem je 

náboženská souvislost, který vyvolává. Pro židovskou tragédii za 2. světové války 

se užívá hebrejského biblického slova – šoa (v anglickém přepisu shoah), který 

znamená záhubu, zničení, zmar.
12

 

Konference ve Wannsee 

 

Židé zažívali nespočet různých forem pronásledování, a to již před nástupem 

Hitlera. Ovšem osud, který jim „připravilo“ politické vedení Německé říše, zůstává 

historicky ojedinělý. Poprvé v dějinách mělo být až do posledního jedince 

programově vyhubeno jako celek. Měla se stát tak všude tam, kde Třetí říše uplatní 

svou moc.  

Dne 20. ledna 1942 se v berlínském předměstí Wannsee konala konference, 

která byla plánovaná původně na 8. prosince 1941. Organizoval ji Reinhard 

                                                           
12

 Schubert, Kurt: Dějiny Židů, str. 136.  Srov. Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. 

světové války, str. 55. 
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Hendrich, a to nejen v rámci svého postu velitele tajné policie a SD 

(Sicherheitsdients, Bezpečnostní služba SS), ale zejména coby jmenovaný 

„zplnomocněnec“ pro přípravu konečného řešení (Endlösung) židovské otázky“.  

Přítomno na konferenci bylo pět zástupců SS a policie včetně velitele gestapa 

Heinricha Mïllera a svědomitého Adolfa Eichmanna (z Hlavního úřadu říšské 

bezpečnosti), který zapisoval. Devět civilistů zastupovalo Ministerstvo vnitřních 

záležitostí (dr. Stuckhart), Ministerstvo spravedlnosti (dr. Freisler), Říšské 

kancléřství (Kritzinger), Ministerstvo pro okupovaná východní území (dr. Meyer 

a dr. Liebbrandt), Úřad generálního guvernéra (Bühler), Kancléř strany (Klopfer) 

a Ministerstvo zahraničí (dr. Luther).
13

 

Heydrich zdůraznil mimo jiné, že odpovědnost za řízení „konečného řešení“ 

budou mít jednak Reichsführer (Himmler), a pak on sám jako velitel tajné policie 

a SD. Heydrich pak znovu krátce opakoval dvě hlavní složky boje, které říše dosud 

použila proti nepříteli, konkrétně „vyhánění židů ze životního prostoru (Lebensraum) 

německého lidu“ a z různých oblastí jeho života (Lebesgebiete). V rámci „jediného 

prozatímního řešení“ se Němci snažili energicky urychlit židovskou emigraci. 

Heydrich také připomněl některé překážky, které je na této cestě potkaly, včetně 

omezení nebo úplného zákazu vstupu, k nimž se uchýlily některé zahraniční vlády, 

nedostatek přepravního prostoru a finanční překážky. Nicméně za osm let nacistické 

vlády (od 30. ledna 1933 do 31. října 1941, kdy vzhledem k okolnostem války a 

novým „možnostem na Východě“ zakázal emigraci – bylo „odesláno ze země“ 

537 000 Židů (360 tisíc z Německa, 147 tisíc z Rakouska po březnu 1938 a kolem 30 

tisíc z Čech a Moravy).
14

  

Heydrich, fanatický antisemitista, vypočítal, že program „konečné řešení“ 

se vztahuje nejméně na 11 milionů židovských osob. Obzvláště vysoký odhad co 

do počtu židovského obyvatelstva vykazovaly především Sovětský svaz (5 milionů 

židů), Ukrajina, Francie (700 tisíc). Až mrazivě klamavá byla Heydrichova zmínka 

právě o „pěti milionech ruských židů v evropské části Ruska“, která postrádala 

sebemenší náznak, že jich dosud byly již stovky tisíc zmasakrovány.
15
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 Robert S. Wistrich: Hitler a holocaust, str. 133. 

14
 Tamtéž, str. 134. 

15
 Tamtéž, str. 135 
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Plán každé „evakuace“ měl být dle Heydricha načasován v závislosti 

na vojenských postupech. Heydrich pak ještě nastínil „zvláštní administrativní 

výkonná opatření“, která měla být zavedena v rámci pracovního nasazení židů 

(Arbeiteinsatz) na východních územích. Navzdory pracným eufemismům muselo být 

všem přítomným jasné, že většina deportovaných židů bude bezpochyby shledána 

jako práce neschopných a bude je čekat okamžitá likvidace. 

Konference věnovala také značný prostor otázce  Mischlinge (polovičních židů 

nebo míšenců) a smíšeným manželství. Nejméně 750 tisíc lidí bylo označeno 

za Mischlinge prvního řádu a 125 tisíc až 130 tisíc lidí za míšence druhého řádu. 

S Michlinge prvního řádu mělo být nakládáno – stejně jako předtím – tedy jako 

se židy, s míšenci druhého řádu pak jako s Němci. Často existovaly výjimky. 

Například „smíšené“ děti prvního řádu v manželství s „osobou německé krve“ byly 

považovány „v zásadě za Němce“. „Evakuace“ zůstal ušetřen i rodič „smíšené krve“. 

Říšský vůdce a SS a šéf německé policie Heinrich Himmler, kterého Hitler 

pověřil uskutečněním programu „konečného řešení židovské otázky“, odůvodňoval 

na shromáždění, proč mají být do programu zahrnuty i děti: z dětí by vyrostli mstitelé 

svých otců. Aby mstitelé nemohli vyrůst z dětí ještě nenarozených, měly být zabity 

i židovské matky, všichni židé bez rozdílu.
16

 

Konference ve Wannsee předložila zcela jasný, centrálně řízený plán masakru 

evropských židů až do posledního člověka a je také tím jediným oficiálním a zároveň 

tak podrobným dokumentem, který se zachoval. Představuje první text, který 

odhaluje osudy židů, k jejichž vraždě se v té době schylovalo. Konference také 

ukázala, že německá státní byrokracie neměla žádné zásadní námitky proti tomu, aby 

Heydrichem řízený Hlavní úřad říšské bezpečnosti vykonal genocidu. 
17

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války, in Židé, dějiny a kultura, str. 55. 

17
 Robert S. Wistrich: Hitler a holocaust, str. 138-139. 
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6 Protektorátní omezení židovských obyvatel  

  

 Do právního řádu protektorátu se postupně dostaly čtyři definice pojmu žid.
18

 

Pojem žid je všech těchto definicích formulován na rasovém základě. Náboženská 

příslušnost byla pomůckou pouze pro určení rasové příslušnosti prarodičů 

a pro určení židů a míšenců prvního stupně u osob se dvěma židovskými prarodiči. 

Židem ve smyslu všech čtyř předpisů byla osoba, u níž čtyři nebo tři prarodiče byli 

židé. Za žida se dále pokládala i ta osoba, která měla jen dva židovské prarodiče, ale 

u které byly splněny některé z těchto skutečností: 

a) náležela-li tato osoba dne 16. září 1935 k židovské náboženské 

společnosti nebo do ní byla přijata po tomto dnu, 

b) byla-li dne 16. září 1935 v manželství s židovskou osobou nebo 

s osobou za žida pokládanou nebo uzavřela-li takové manželství 

po tomto datu, 

c) pocházela-li z manželství s židovskou osobou uzavřeného 

po 17. září 1935 (nařízení říšského protektora o židovském majetku 

uvádí v bodech a až c datum 15. září 1935), 

d) pocházela-li z nemanželského styku s židovskou osobou a narodila 

se jako nemanželská po 31. červenci 1936.
19

 

 

 Skutečnost, zda byl někdo pokládán za žida, či židovského míšence prvního 

nebo druhého stupně, měla rozdílné právní následky. 

 

 

 

                                                           
18 První definici obsahovalo nařízení říšského protektora o židovském majetku ze dne 21. června 

1939, druhou upravovalo vládní nařízení č. 136/1940 Sb. z. a n. o právním postavení židů ve veřejném 

životě, třetí pak byla původně definice z prvního nařízení k zákonu o říšském občanství,recipovaná v 

§ 2 třetího nařízení k zákonu na ochranu německé krve a německé cti. Čtvrtou stanovilo vládní 

nařízení 7. března 1942. (Petrův, H.: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-

1941), str. 139 - 137.) 

19
 Petrův, H.: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), str. 137. 
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Po vyhlášení Protektorátu žilo na území Čech a Moravy dle oficiální statistiky 

118 310 židů, z toho se 103 960 hlásilo k židovskému náboženství a 14 350 osob 

bylo jiného náboženství nebo bez vyznání. V prvních letech Protektorátu 

podporovaly německé okupační úřady vystěhovalectví židovského obyvatelstva. 

Z povolení k emigraci se platily vysoké daně a další dávky. Zbylý majetek byl 

nuceně předán do správy německým bankám, později zabavován ve prospěch Říše. 

Do konce roku 1939 se z Protektorátu vystěhovalo 19 016, v roce 1940 ještě dalších 

6 176 židovských emigrantů. V nadcházejících dvou letech se to podařilo už pouze 

817 osobám, od října 1941 bylo vystěhování židů zcela zakázáno. 

Židé utíkali ale i bez patřičného povolení, především na území Polska, později 

nejčastěji přes slovenskou hranici. Historici odhadují, že protektorátní území opustilo 

na 30 000 lidí podléhající norimberským zákonům, tedy přibližně asi každý čtvrtý. 

Hans Frank, generální guvernér okupovaného Polska, se chlubil v květnu 1940 tímto: 

Nejprve jsme je chytili ve Vídni, potom v Praze a nyní ve Varšavě. Chytili jsme je 

v Kodani a v Oslo, dokonce v Amsterodamu a Bruselu; zítra je dostaneme do rukou 

v jiných městech světa.“
20

 

Zákazy povolání 
 

 

Hitler považoval za důležité, aby židé neovlivňovali vztah Protektorátu 

k Německu. Proto měli být rychle vyřazeni z veřejného života. O toto se měla 

postarat protektorátní vláda. Ta na první schůzi 17. března 1939 přijala soubor 

různých protižidovských opatření.  Mimo jiné měli zakázáno vykonávat lékařskou 

praxi, dále měli zastavenou praxi „neárijští“ advokáti v Praze. Ministr obchodu měl 

ihned projednat s průmyslovými organizacemi a podniky odstranění „neárijce“ 

z vedoucích pozic. Další vládní nařízení, které bylo schváleno 4. července 1939, 

stanovilo dlouhou řadu povolání, které nesměli židé vykonávat (činnost ve veřejné 

správě, školství, soudnictví, advokáti, lékaři, veterináři, lékárníci, civilní technici, 

členové institucí vědecké povahy, dále nesměli vystupovat na veřejnosti jako 

umělci). Dále nesměli být členy spolků nebo sdružení (týkající se společenského, 

                                                           
20

 Petrův, H.: Právní postavení židů v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1941), str. 137. 
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kulturního, hospodářského života)
21

. Patřily sem i další zákazy, prezident mohl udělit 

výjimky. Žádostí o takovéto výjimky přišlo přes jeden tisíc. Vláda jich doporučila 

čtyřicet, říšský protektor nepovolil žádnou.  

Židovský majetek 
 

O „řešení židovské otázky“ v hospodářské sféře rozhodoval šéf okupační správy 

a po nástupu říšského protektora jeho úřad. To potvrdilo nařízení protektora 

von Neuratha o židovském majetku z 21. června 1939. Po norimberských zákonech, 

následným nařízením protektorátní vlády o vyřazení židů z veřejného života, 

doprovázený zákazem mnoha povolání, přichází třetí výnos, který definitivně ničí 

hospodářské základy existence protektorátních židů. Tím je nařízení říšského 

protektora z 26. ledna 1940 o vyřazení židů z hospodářského života. Židovské 

podniky mohly být zrušeny, anebo arizovány („převedením do vlastnictví 

nežidovského“). Zakázána byla činnost židovským obchodům s textilem, obuví 

a kožešinami. Následující vznosy postihovaly jedno odvětví za druhým. Vše dovršil 

výnos, který od 31. března 1941 vyřazoval židy ze sedmnácti jmenovitě vypočtených 

oborů. Ve všech židovských podnicích, pokud ještě nebyly zrušeny nebo arizovány, 

byl pánem dosazený „Treuhänder“ (správce k „věrné ruce“), jmenovaný německými 

úřady. 

 

Prováděcí vyhláškou říšského Ministerstva financí byly v roce 1940 židům 

zablokovány účty v bankách. Všechny platby – důchody, platy, honoráře, alimenty, 

splátky dluhu i loterijní výhry bylo možné židům vyplatit pouze poukazem na vázaný 

účet. Majitel účtu si mohl vybrat nanejvýš 1 500 korun týdně na obživu pro celou 

rodinu. Zlato a šperky byly židům odnímány po 15. březnu 1939 gestapem, z jejich 

trezorů byly od roku 1941 zasílány do berlínské říšské pokladny. 
22

 

Ojedinělá role připadla Židovskému muzeu v Praze, které se od roku 1942 ocitlo 

pod přímou německou správou. Proměnilo se ve „skladiště“ věcí, němých svědků 

židovské tragédie. Nashromáždilo se zde na 40 tisíc kultovních i osobních věcí. 

 

                                                           
21

 Podrobně viz například na www.holocaust.cz dostupné na:  

http://holocaust.cz/cz2/resources/documents/laws/employment/employment 

22
 Štefanová, Alexandra: Jak žili Židé v protektorátu Čechy a Morava, in Veřejná správa, str. 10-11. 
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Arizace židovského majetku 

 

Badatelský zájem o problematiku arizace přinesla až devadesátá léta 

minulého století. Bádání o „arizačních“ úvěrech je teprve na počátku. Důvodem byly 

uzavřené bankovní archivy a také obrovské množství pramenného materiálu. Velmi 

přínosnou pro tuto problematiku je kniha Arizace a arizátoři…, jejímiž autory jsou 

D. Jančík a E. Kubů
23

. Přispívá k poznání charakteru provádění arizace, míry podílu 

bank na ní, přináší reálnější pohled na „arizační“ zisky peněžních ústavů, vazby bank 

na nacistické politickosprávní instituce. Nesmírně významnou stránkou jsou 

i výpovědi o fyzických i právnických osobách, jež požívaly důvěry správy 

a NSDAP., stejně jako bank, a proto jim byly poskytnuty úvěry k nákupu 

„arizovaného“ židovského majetku. Databáze zachycuje v publikované podobě 

následující údaje: označení arizátora, sídlo arizátora, specifikaci „arizovaného 

majetku“, jeho původního vlastníka, výši „arizovaného“ majetku, účel „arizačního“ 

úvěru, cenu „arizovaného“ majetku, „arizační“ dávky, podmínky „arizačního úvěru 

(lhůta splatnosti, úroková míra, způsob ručení) a základní hospodářskou 

charakteristiku „arizované“ firmy (základní kapitál, aktiva, pasiva, zisk, obrat). 

Někdy je zde uvedena i historie firmy (založení, vlastnické vztahy, problémy 

podnikání, perspektivy, podmínky a průběh „arizace“ a charakteristika arizátora 

(biografické údaje – profesní charakteristika, majetkové poměry, angažovanost 

ve prospěch nacistického režimu). Charakteristika arizátora je komplementována 

údaji o jeho sociálním statutu před a po „arizaci“, jeho domovská příslušnost 

před říjnem 1938. Někdy nejsou uvedeny všechny výše zmíněné údaje – autorů 

se nepodařilo nalézt v pramenech nebo v literatuře relevantní údaje. Cílem je zde 

předložit zejména roli německých peněžních ústavů v germanizaci a „odžidovštění“. 

Vzhledem k tomu, že v Říčanech, na které se bude dále soustřeďovat tato 

práce, nebyly žádné větší židovské podniky, které by pro případné „arizátory“ stály 

za velký zájem, ani tato publikace logicky neuvádí žádné údaje, které by se Říčan, 

tedy případné „arizace“ židovských podniků v Říčanech, dotýkaly. Obchody 

židovských obchodníků v Říčanech přešly na tzv. Treuhändera (viz výše).
24
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 Jančík, Drahomír a Eduard Kubů: Arizace a arizátoři, str. 15-20. 

24
 Fotokopie ustanovení  Treuhändera (správce) obchodu jednoho z říčanských obchodníků – Karla 

Fišera viz Příloha č. 2. 
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Další diskriminační opatření a veřejné označení židů 

 

Okupační úřady stále zesilovaly perzekuci řadou diskriminačních nařízení, 

snažily se Židy izolovat od ostatního obyvatelstva. Postupně byl židům zakázán 

vstup na některá náměstí, do vymezených ulic nebo parků, do všech veřejných sadů, 

zahrad, lesů. Dále nesměli navštěvovat divadla, kina, knihovny, sportovní podniky 

a zábavní zařízení, plovárny, veřejné lázně. V místní hromadné dopravě měli 

vyhrazenu poslední plošinu vozu. Podobně tomu bylo při jízdě železnicí, židé 

nesměli navštěvovat také nádražní zařízení. 

Nákupní doba byla pro židy omezena na dvakrát dvě hodiny denně, později 

pouze na pouhé dvě hodiny, obdobná omezení platila pro pošty a peněžní ústavy. 

Židům byly odebrány telefonní přístroje, rozhlasové přijímače, gramofony, šicí 

stroje, jízdní kola, lyže, domácí zvířata. Nesměli opustit bydliště po osmé hodině 

večerní, nesměli se stěhovat, pokud jim to nenařídily německé úřady. Nesměli 

se rovněž vzdálit přechodně z bydliště, pokud s tím nesouhlasil příslušný úřad. 

Židovské děti nesměly navštěvovat německé školy, od léta 1940 ani školy české. 

Platil zákaz soukromé výuky židovských dětí.  

Od února 1940 byly občanské legitimace židů označeny výrazným červeným 

písmenem „J“, zkratkou německého slova „Jude“ (Žid). 1. září 1941 vstoupilo 

v platnost nové policejní nařízení – židé, kteří dovršili šesti let, se nesměli 

na veřejnosti ukázat bez žluté šesticípé hvězdy velikosti dlaně s černým německým 

nápisem „Jude“. Protektorátní noviny varovaly, že nikdo nesmí projevovat židům 

žádné sympatie. Kdo by neposlechl – jednalo by se s ním jako se židem (nedostali by 

lístky na nákup oděvu a tabáku, nesměli by navštěvovat veřejné instituce, navíc i oni 

by museli nosit židovskou hvězdu. Všechny tato opatření měla jediný cíl -  připravit 

deportaci protektorátních Židů ze země. Čeští i moravští židé byli definováni, 

označeni. Zbývalo jen soustředit židovské obyvatele na jednom místě a poté je 

vyhladit… 
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7 Příprava transportů v Protektorátu 

 

 V červenci 1939 byl do Prahy povolán Adolf Eichmann, aby zde 

po vídeňském vzoru vybudoval Ústřednu pro židovské vystěhování (Zentralstelle 

für Jüdisches Auswanderung) a zároveň provedl reorganizaci Židovské náboženské 

obce (ŽNO). Ústředna vznikla 21. července. Právně byla podložena nařízením 

říšského protektora o židovském majetku z 21. června 1939. Vedením Ústředny byl 

zpočátku pověřen Walter Stahlecker, velitel německé bezpečnostní policie v Praze, 

ale brzy byl vystřídán Hansem Güntherem, který ve funkci zůstal až do 5. května 

1945. Stejným nařízením byly všechny úřady vyzvány, aby veškerou židovskou 

agendu přenesly na Ústřednu. Na podzim 1939 byla zřízena její pobočka v Ostravě a 

na jaře 1941 zřízena pobočka také v Brně.  

 Působnost pražské Ústředny byla 16. února 1940 rozšířena na celý 

Protektorát. Ústředna se tak stala definitivně nejvyšší autoritou nad celým 

komplexem židovské problematiky v Protektorátu a příprava deportací se 

po ukončení „vystěhovalecké etapy“ stala jejím prvořadým úkolem. Podléhala přímo 

oddělení v Berlíně, tedy Adolfu Eichmannovi. Do její pravomoci spadal i majetek 

českých a moravských židů. K tomuto účelů byl zřízen 5. března 1940 

Vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu (Auswanderungsfond für Böhmen 

und Mähren). Na tento fond byl převeden také veškerý majetek všech postupně 

rušených židovských fondů, spolků, nadací a organizací. 

 Po 1. říjnu 1941 začala být z podnětu okupační správy realizována opatření, 

která měla přímou souvislost s přípravou deportací a byla nepochybně připravena 

a projednána s berlínskými úřady v mezidobí od 17. září. Konečné řešení židovské 

otázky v Čechách a na Moravě měla na starosti Ústředna, která ohledně přípravy 

deportací vydala dva zásadní příkazy – zastavení vydávání pasů, tedy zastavení 

vystěhovalectví, a novou registraci židovského obyvatelstva. Obě opatření se začala 

realizovat 2. října 1941. Tímto dnem Ústředna skončila svou úlohu vystěhovaleckou 

a započala etapu „evakuační“. V té době měl okupační aparát zcela jasno ve dvou 
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dalších věcech. Na centrální úrovni bylo rozhodnuto, že nejdříve budou deportováni 

židé z Berlína, Vídně a Prahy a že z Prahy to bude nejdříve 5 000 osob.
25

 

 Židovské obyvatelstvo Protektorátu mělo být původně deportováno 

na okupované sovětské území, jakmile k tomu vytvoří podmínky wehrmacht 

a zvláštní komanda (einsatzkomanda) bezpečnostní policie a SD (Sicherheitdienst), 

která plnila úkoly „konečného řešení židovské otázky“ hromadným vražděním 

statisíců sovětských židů. Mezitím měla být dokončena expropriace protektorátních 

židů. Židovské obyvatelstvo mělo být izolováno, prozatím bez internace v ghettech či 

koncentračních táborech. Ústředna vypracovala pro Reinharda Heydricha přehled o 

stavu příprav „konečného řešení židovské otázky“ v Protektorátu, kde jsou uvedeny 

počty židů při vyhlášení protektorátu a nový počet k 1. říjnu 1941.
26

 Zpráva také 

oznamuje, že došlo k úplnému vyřazení židů ze společnosti i z výkonu povolání, že 

bylo zničeno židovské hospodářství a židovský majetek byl zajištěn.
27

 

 Protektorátní Židé měli být podle Hitlerových představ deportováni do konce 

roku 1941 rovnou na východ, což pro velké zatížení dopravních prostředků a další 

důvody nebylo v té době možné. Naskytla se tedy varianta evakuovat je nejdříve do 

Lodže (Polsko). Lodžské ghetto tak mělo přijmout na 60 tisíc německých a českých 

židů, ale vzhledem k jeho přeplněnosti tam bylo do konce října deportováno 5 000 

židů z Prahy a 15 000 z Berlína a Vídně. Heydrich věnoval židovské otázce poradu 

10. října. Zúčastnili se jí SS Gruppenführer Karl Hermann Frank, SS 

Obersturmbannführer Bőhme, Maurer a Karl von Gregory, SS Sturmbannführer 

Eichmann a SS Hauptsturmführeři Gűnther a Wolfgang von Wolfram. Heydrich 

                                                           
25 Milotová, J.: Okupační aparát a příprava transportů do Lodže. In: Terezínské studie a dokumenty, 

str. 52. 

26 Často citovaný údaj o 88 105 Židech, kteří žili v Protektorátu k 1. říjnu 1940, bylo číslo, které 

sestavila pro Günthera Ústředna odečtem počtu vystěhovalců a rozdílu mezi zemřelými a narozenými 

od 118 310 osob, jež údajně žily v Protektorátu k 15. březnu 1939. Číslo je však zpochybnitelné, neboť 

o počtu vystěhovalců nemohla mít Ústředna přesnou představu. Odpovídala pouze za vystěhovalectví 

legální, počty ilegálních emigrantů z protektorátu neznala. Problematické je i Güntherovo výchozí 

číslo 118 310 židovských osob z 15. března 1939, protože z průběžných informací o počtu židů 

na Protektorátním území víme, že to byl počet značně pohyblivý. Milotová, J.: Okupační aparát 

a příprava transportů do Lodže. In: Terezínské studie a dokumenty, str. 48-49. 

27 Kárný, M., Milotová, J., Kárná, M.: Protektorátní politika Reinharda Heydricha., str. 29.  

    Celé znění zprávy uvedeno na stranách 113-115. 
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předpokládal, že bude moci do Rigy a Minsku evakuovat dalších 50 tisíc židů, které 

by převzaly místní „einsatzkomanda“. Převzetím však rozumíme vyhlazení. Mezitím 

však mělo být zřízeno ghetto k soustředění protektorátních židů. V zápisu z porady 

jsou uvedeny také návrhy na jeho zřízení a informace k provádění transportů 

do tohoto ghetta. Vybudování ghetta se tedy stalo pro okupační aparát náhradním 

řešením po té, co se původní představy o možném deportování všech židů z Čech a 

Moravy na východ do konce roku 1941 ukázaly nereálnými. 

 Zájem historiků se zaměřuje především na dobu od počátku transportů a málo 

se soustředí na etapu, která jejich vyslání připravila. Ale bez evidence téměř všech, 

kdo podle nacistických zákonů byli považováni za židy, by byla jejich genocida 

neuskutečnitelná. Evidování židů v Protektorátu začalo překvapivě brzy, v březnu 

1939, kdy jednotlivé ŽNO musely předkládat seznamy svých členů. Dalším 

podstatným zdrojem evidence byly židovské matriky, které byly vedeny dvojmo. 

Jejich druhopisy se od roku 1874 ukládaly na okresní úřady a ve městech s vlastním 

statutem na obecní úřady. Tato evidence v prvních měsících okupace podchytila jen 

ty židy, kteří byli členy náboženských obcí. Došlo se k číslu 103 960.  

 Dne 21. června 1939 v souvislosti s nařízením říšského protektora 

von Neuratha o židovském majetku však došlo k vymezení pojmu „Žid“ ve smyslu 

norimberských zákonů, čímž se do této definice měl dostat mnohem širší okruh 

lidí.
28

 K 1. říjnu 1939 proběhlo další sčítání židovského obyvatelstva. Zjistilo 

se tehdy 80 319 osob židovského náboženství a 9 828 osob, které se k němu 

nehlásily, ale ŽNO je podchytily. Nařízení říšského protektora z 5. března 1940 pak 

ukládalo bezvěrcům a jinověrcům, Židům ve smyslu norimberských zákonů, 

povinnost přihlásit se u ŽNO. Tam pak vzniklo oddělení pro tzv. B Juden. Počet 

takto podchycených osob dosáhl čísla 12 680, čímž se došlo úhrnem k celkovému 

počtu 103 310 židů, které okupační správa používala jako výchozí stav k 15. březnu 

1939. K nim se připočetlo dalších 15 000, které měli představovat židovští uprchlíci 

z pohraničí, Rakouska, Německa, Maďarska a Slovenska. 

 V rámci příprav k zahájení deportací, které měly postihnout všechno židovské 

obyvatelstvo Protektorátu, přikázala Ústředna ŽNO v Praze uskutečnit k 1. říjnu 

1941 novou registraci všech židů, která měla navíc podchytit jejich rodinné vztahy. 

                                                           
28 Hájková, A.: Evidence protektorátního židovského obyvatelstva. In: Terezínské studie a 

dokumenty, str. 47. 

 



33 
 

Dopisem z 18. října předala pražská ŽNO podřízeným obcím v Čechách a na Moravě 

příkaz Ústředny vypracovat tzv. jmenné listiny. Listiny jsou uloženy v archivu 

Památníku Terezín. Každá obec měla nejdříve uspořádat kartotéku židů z okruhu své 

působnosti, potom měly být štítky očíslovány a podle karet byl pak vypracován 

jmenný seznam. Povolání k registraci zajišťovala židovská obec, ale osoby se měly 

dostavovat na Ústřednu v Praze, kde registraci zpracovávali zaměstnanci její i ŽNO. 

Do jmenné listiny musely obce zapsat všechny, kdo měli v místech její kompetence 

trvalé bydliště, tedy i ty, co přechodně přebývali jinde. Proto se ve jmenných listech 

nachází i lidé, kteří byli zatčeni ještě před registrací z října 1941, i děti, kterým 

se podařilo vycestovat bez rodičů za hranice. Jsou v nich vedeni i lidé se sporným 

původem, kteří pak museli předložit dodatečné dokumenty, které mohly o jejich 

osudu rozhodnout. 

 Pořadové číslo ve jmenné listině je číslem registračním, avšak registrační 

štítek nebyl vyplněn s každým, kdo byl v této listině uveden. Při vyplňování 

registračního lístku musela být registrovaná osoba přítomna. Vedle osobních dat, 

bydliště, pracoviště a dalších údajů bylo třeba u dospělých uvést i čísla občanského 

průkazu a pracovní knížky a také osobní data jejich nejbližších příbuzných. 

V pravém dolním okraji pak bylo poznamenáno vročení.
29

 Registrace probíhala 

nejdříve v Praze, kde denně procházelo registrací 1000 i více osob.
30

 

 V hrubých rysech byla registrace dokončena v Praze koncem listopadu 1941, 

zároveň byla započata registrace v mimopražských židovských obcích. 5. prosince 

1941 byly ústředně v Praze předány registrační karty ze všech krajů protektorátu, 

s výjimkou Brna, jehož registrační karty měla brněnská pobočka ústředny. Na 

venkově byla prováděna registrace jen židovskými obcemi, a tak byla dodatečně 

provedena ještě prostřednictvím ústředny. Před zástupce ústředny byli v dalším 

období předváděni židé z každého kraje a již dříve vyplněné registrační karty se 

znovu kontrolovaly a uváděly v soulad s doklady. Tato registrace netrvala v oblasti 

jednoho oberlandrátu více než několik dní.
31

 

                                                           
29 Hájková, A.: Evidence protektorátního židovského obyvatelstva. In: Terezínské studie a 

dokumenty, str. 47. 

30
 Tamtéž, str. 48 – 49. 

31
 Krejčová, H., Svobodová, J., Hyndráková, A.: Židé v protektorátu. Hlášení Židovské 

náboženské obce v roce 1942, str. 174-175. 
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 Zvláštní pozornost si zasluhuje ještě způsob, jakým okupační správa 

postupovala při zveřejňování informací o transportech židů. Stále se stupňující 

protižidovská rétorika v propagandě měla připravit protektorátní obyvatelstvo na to, 

že Čechy a Morava se stanou územím, kde nebudou žít vůbec žádní židé. Prezentace 

deportací se stala součástí celkové změny v přístupu k propagandě po Heydrichově 

nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora, který zavedl její mnohem 

razantnější využití. 28. září 1941 předstoupil Heydrich před protektorátní novináře 

a oznámil zahájení soustřeďování židů do vybraných míst protektorátu. Řekl, že 

počet 5 000 židů opustí v průběhu nejbližších dnů toto území. 

 Deportace měly být zahájeny ve zvlášť vypjaté atmosféře. V létě roku 1941 

se ale vzedmula v protektorátu silná rezistenční vlna, na kterou reagovalo nacistické 

vedení zostřenu represí, jež zosobňoval právě příchod Reinharda Heydricha 

do Protektorátu. Vedle vyhlášení civilního výjimečného stavu, stanných soudů, 

rozsáhlého zatýkání a popravování měly také deportace židů prezentovat demonstraci 

síly nacistů. Protektorátní veřejnost se však zastrašit nenechala, protože různé 

sabotážní akce a další projevy odporu přetrvávaly. Vypadalo to, že deportace židů 

bude česká veřejnost brát jako předobraz vlastního osudu, což by vedlo k eskalaci 

napětí a nebylo to žádoucí. Proto okupační správa upustila od prezentování deportací 

jako demonstrace síly vůči české protektorátní veřejnosti. Za viníky vypjaté 

atmosféry byli nakonec označeni sami židé, kteří měli šířit fámy, že po nich budou 

vysídlováni Češi, a tím vyvolávali ve společnosti neklid. O vhodnosti protektorátní 

židy nějakým způsobem „ghettoizovat“ či jinak soustředit na jednom místě, se v 

protektorátním tisku psalo již od léta 1941. Lodž, cíl prvních transportů, však 

okupační správa dlouhodobě tajila. Když byla vlna deportací do Terezína v plném 

proudu, také o Terezíně, jako cíli deportací, bylo zakázáno psát.
32

 

 

 

 

 

                                                           
32 Milotová, J.: Okupační aparát a příprava transportů do Lodže. In: Terezínské studie a dokumenty, 

str. 42-43. Informace o nařízení v knize - Kárný, M., Milotová, J., Kárná, M.: Protektorátní politika 

Reinharda Heydricha, str. 228-229. 
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8 Vznik koncentračních táborů 

 

K hromadným vraždám využívali organizátoři genocidy židovského 

obyvatelstva zpočátku zvláštních policejních jednotek, které zajišťovaly dobyté 

území Sovětského svazu. Na jeho území žilo asi 5 milionů židů. Nacistické útvary 

své oběti nejprve stříleli jednotlivě nebo ve skupinách do předem vykopaných hrobů. 

Do začátku roku 1942 bylo takto vyvražděno asi 750 tisíc osob. Po vpádu 

do Sovětského svazu v červnu 1941 přistoupili k vyvražďování ještě v masivnějším 

měřítku. Využívali speciálně upravených nákladních aut s otevřenou korbou, na níž 

byly oběti za jízdy otráveny výfukovými plyny. Vražedná auta směřovala k předem 

připraveným hrobům. Podle záznamů zahynulo jen v jednom z těchto vozů 

na 90 tisíc osob. Výfukovými plyny byli vražděni i židé v Polsku. 

Od vyvražďování jednotlivců přešli nacisté k budování továren na smrt, 

na jejichž moderním technickém vybavení se podíleli především němečtí vědci 

a technici. Od podzimu 1941 se začaly budovat postupně vyhlazovací tábory 

s plynovými komorami a krematorii na okupovaném polském území – v Chelmnu, 

Belžecu, Sobiboru a Treblince. V pravém slova smyslu to ani tábory nebyly – vězni 

byli většinou vražděni ihned po svém příjezdu. Naživu zůstali jen někteří jedinci, 

kteří byli určení k obsluze komor a krematorií. 

Nejvyšší dokonalosti v průmyslové organizaci a technice vraždění bylo 

dosaženo v koncentračním táboře Osvětim (německy Auschwitz). V jeho části 

(Birkenau (Osvětim II) pracovalo až osm plynových komor a čtyři krematoria, kde 

zemřelo přibližně 1,1 milionů evropských židů. 
33
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 Kárný, Miroslav.: Perzekuce a vyhlazení Židů za 2. světové války, in Židé, dějiny a kultura. Praha:  

Židovské muzeum v Praze, 2007, str. 56 
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9 Ghetto a koncentrační tábor Terezín 

 

10. 10. 1941 se v Praze konala rozhodující porada vedoucích nacistických 

představitelů (Reinhard Heydrich a jeho štáb), plánované ghetto v Terezíně mělo být 

důležitou součástí nacistického protižidovského protektorátního programu. Jednání 

byli přítomní kromě jiných zejména Reinhard Heydrich, Karl Hermann Frank, Adolf 

Eichmann. Bylo svoláno, aby se projednala opatření nutná pro řešení židovské 

otázky nejdříve v protektorátu a částečně v říši. O zřízení ghetta zápis uváděl: 

„V úvahu přichází jen trochu odlehlé předměstí, nikdy ne část vnitřního města, to 

se neosvědčilo, nebo malé město či vesnice s malým průmyslem. Vystěhování začne 

ve velkých městech. Židé bydlící na venkově budou nuceně převezeni… Na Moravě 

lze rozšířit jednu malou židovskou vesnici na ghetto a nebudou s tím žádné potíže. 

V Čechách by bylo nejlepší převzít prostřednictvím Ústředny pro židovské 

vystěhovalectví v Praze Terezín. Po evakuaci z tohoto dočasného tábora na východ 

by mohlo být území přebudováno na německé sídliště… Bude nutné zvážit, zda by 

se stažení českého obyvatelstva z Terezína nedalo uspíšit tím, že by se částečně 

převzaly náklady na odsun. Peníze lze snadno získat prodejem přebytečných zásob 

z domácnosti Židů. Při dobrovolném českého obyvatelstva by se uvolněním 

židovských bytů získaly byty stejné velikosti, jaké měly rodiny v Terezíně. Rodiny, 

které by nepřistoupily na dobrovolné vystěhování, by se eventuálně mohly ponechat 

na místě s podmínkou, že se přizpůsobí poměrům v ghettu. Přesídlení Židů nepotrvá 

dlouho, každý den mohou dva až tři vlaky přepravit vždy po 1000 osobách… 

Dle osvědčené metody si každý může vzít s sebou do 50 kg neuzavřeného zavazadla 

a v našem zájmu potraviny na dva až čtyři týdny.  Do uprázdněných bytů v Terezíně 

bude rozdělena sláma, protože postele by zabíraly moc místa. Větší byty v lepších 

domech budou určeny pouze pro německou správu ghetta, radu starších, potravinové 

kanceláře a v neposlední řadě pro hlídkovou službu.“
34

 

 

 Posádkové město s pevností měly německá armáda i místní civilní 

obyvatelstvo vyklidit, aby zde mohl být zřízen „soustřeďovací průchozí tábor“ 

pro české židy. Toto poslání mělo být jen dočasné, Heydrich plánoval přeměnu 
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 Židovské muzeum v Praze, sbírka T, ič. 28. 
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Terezína (po dokončení „evakuace“ židovského obyvatelstva dále na východ) 

na vzorné německé sídliště (pevný bod pro plánovanou germanizaci českých zemí).  

 

První transport přijel do ghetta 24. 11. 1941 (označení AK I), přivezl 342 

mužů, kteří měli ghetto připravit pro příjezd dalších protektorátních židů. Ihned 

začaly přicházet další transporty. Ubytování přicházejících vězňů bylo otřesné, stejně 

jako hygienická, sociální a zásobovací situace. K 31. 12. 1941 zde žilo 7 365 vězňů, 

ke kterým do konce července 1942 přibylo z protektorátu dalších 26 512 osob. Od 

2. 6. začali přicházet do ghetta židé z německého území a 21. 6. 1942 dorazil první 

deportační transport z Východní Marky. 9. 1. 1942 byl oznámen první transport 

z Terezína do Rigy příprava dalších. Transporty, které odcházely do 13. 6. 1942, 

byly složeny výhradně z protektorátních židů.
35

 

 

Židovské podmínky v ghettu měly přispět k rychlému vymírání židovské 

populace bez násilného zásahu. Decimační úloha ghetta vzrostla po berlínské 

konferenci ve Wannsee (viz výše), kdy terezínské ghetto fungovalo již dva měsíce 

a deportační transporty z protektorátu a říšského území byly v chodu. Na konferenci 

ze za účasti nacistických představitelů Hanse Müllera, Reinharda Hendricha, Adolfa 

Eichmanna a dalších, byla formulována myšlenka konečného řešení židovské otázky 

na říšském území. Terezínu byla také přisouzena alibistická role v rámci jeho 

očištění od židovského obyvatelstva. 
36

 

 

Městská obec Terezín byla zrušena nařízením říšského protektora R. 

Heydricha 16. 2. 1942 a nemovitosti byly k 31. 5. 1942 převedeny na fond ústředny 

pro židovské vystěhovalectví. Rozšířením ghetta na celý Terezín začala druhá etapa 

jeho obyvatel. Vězňům byl povolen na určitých místech sice mnoha zákazy 

omezený, nicméně volný pohyb bez doprovodu četníků a především se mohli stýkat 

s rodinami, příbuznými a přáteli.  
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 Beneš, František; Tošnerová, Patricie: Pošta v ghettu Terezín, str. 38-39. Srov.:  Franková, Anita: 

Koncentrační tábor Terezín, str. 69-77. Stejné údaje uvádí i Kulišová, Táňa: Malá pevnost Terezín, 

národní hřbitov, ghetto.  
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S příchodem starých vězňů se významně zhoršily ubytovací, zásobovací, 

hygienické podmínky. Ty spolu s věkovou kategorií vězňů, psychickým šokem 

z poměrů v ghettu a vysokou nemocností způsobily, že od srpna 1942 do dubna 1943 

zemřelo 21 877 vězňů a decimací úloha Terezína kulminovala. Rok 1942 patřil 

vůbec k nejhoršímu období terezínského ghetta a židovská samospráva spolu s vězni 

vynaložila velké úsilí pro udržení jeho chodu a zabezpečení nezbytné zdravotní péče, 

plošného minimálního přídělu potravin, zlepšení kritického zásobování vodou 

a vyřešení systému kanalizace v daných podmínkách. Bez tohoto obrovského 

nasazení by byla úmrtnost v ghettu daleko vyšší.  

Statistiky úmrtnosti směrem dolů ovlivnily také transporty na východ, které 

znovu začaly odcházet 14. 7. 1942 a v masovém měřítku trvaly až do 22. 10. 1942. 

Od 19. září začali být deportován i vězni starší 65 let, kteří nebyli do předcházejících 

transportů zařazováni.  

Transporty výhradně starých vězňů směřovaly od 19. 9. do 22. 10. 1942 

do tábora v Treblince (10 terezínských transportů s 18 000 vězni, dalších 5000 

terezínských vězňů bylo mezi 14. červencem a 22. zářím 1942 zlikvidováno 

v Malém Trostinci nebo na cestě tam). Celkem bylo deportováno kolem 16 tisíc 

osob, z toho přibližně 6 tisíc protektorátních a 10 tisíc říšských židů. Od 26. 10. 1942 

začaly transporty do Osvětimi - Birkenau, stejným směrem pak už bez výjimky 

směřovaly další terezínské východní transporty.  

 

Koncem roku 1943 pociťovalo nacistické vedení potřebu zakrýt skutečnou 

funkci vyhlazovacích táborů na východě, na které začal svět stále více poukazovat. 

Transporty však přesto pokračovaly a 9. 11. 1943 vydal Himmler pokyn, „aby z židů 

teď odjelo na východ vše, co je vůbec lidsky možné“. Terezínské ghetto mělo 

posloužit k zakrytí hromadného vyvražďování židů a naopak dokázat „humánní 

přístup“ nacistického Německa při řešení židovské otázky. Ukázalo se, že tlaku 

na mezinárodní inspekci v Terezíně bude nutné vyhovět, byla v ghettu započata 

okrašlovací akce, vězni museli významně upravit město.  Vybudováno bylo dětské 

hřiště, kde si děti nikdy nehrály, škola, ve které se neučilo, fiktivní obchody a jejich 

naplnění zbožím apod. To skončilo dnem návštěvy MVČK 23. 6. 1944, která 

proběhla v připravené režii. Návštěva zástupců MVČK trvala šest hodin a zpráva 

jeho zástupce, dr. Maurice Rossela, vyzněla pro německou stranu velmi příznivě. 
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A to také převážně proto, že Terezín označil jako místo, odkud nebyl nikdo dále 

deportován. Propagandistická akce mohla být ukončena a v září a říjnu 1944 

odcházely opět v masovém měřítku transporty do Osvětimi. Takto odešlo 18 402 

vězňů, což byl vysoký počet, a to téměř ochromilo život v ghettu, kde zůstalo jen 

kolem 11 tisíc vězňů. Poslední deportační transport odjel z Terezína do Osvětimi, 

dne 28. října 1944. 

 

V březnu 1945 nařídil při inspekci Eichmann další okrašlovací akci zpustlého 

ghetta, to při druhé návštěvě zástupců MVČK. Jejich návštěva proběhla v podobné 

režii jako ta první. S blížícím se koncem války odjíždějí němečtí pracovníci archivu 

RSHA z Terezína, stejně tak i komandatury. Před odchodem spálili veškeré archivní 

materiály RSHA. Stejně měly skončit i materiály židovské samosprávy, část se jich 

podařilo ale ukrýt a zachránit. Den po odchodu poslední německé komandatury, 

6. 5. 1945, převzala správu nad Terezínem nová židovská samospráva, která zrušila 

téhož dne všechna nařízení německé samosprávy. 

 

Od 20. 4. 1945 přijížděly do Terezína evakuační transporty smrti, 

z likvidovaných koncentračních táborů.  Během dvou týdnů přijelo kolem 13 000 

vězňů, většinou na pokraji smrti. Do Malé pevnosti a ghetta zavlekli epidemii 

skvrnitého tyfu, která postihla více než 2000 osob. Dne 5. května 1945 převzal 

terezínské ghetto i Malou pevnost pod svou ochranu. 8. května vstoupily do města 

první oddíly sovětské armády postupující na Prahu. Vzhledem k tyfu musela být 

vyhlášena 14. května karanténa a zákaz opuštění ghetta na 14 dní. 
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K 21. 5. 1945 bylo dle statistiky v Terezíně 24 961 osob z 34 zemí
37

: 

Země Počet osob Země Počet osob Země Počet osob 

Anglie 11 Argentina 1 Belgie 51 

Bulharsko 2 ČSR 3 833 Ekvádor 9 

Francie 196 Holandsko 842 Honduras 10 

Itálie  78 Jugoslávie 154 Gdaňsk 9 

Kuba 1 Lotyšsko 43 Litva 39 

Lucembursko 6 Maďarsko 7 648 Německo 6 621 

Nikaragua 2 Norsko 1 Palestina 2 

Paraguay 11 Peru 3 Polsko 3 510 

Rumunsko 73 Rusko  42 Řecko 71 

San Salvador 11 Španělsko 1 Švédsko 6 

Švýcarsko 1 Turecko 7 USA 17 

Bez udání 

národnosti 

1 649     

 

 

Bilance Terezína je otřesná. Deportováno sem bylo (nejsou započítáni vězni 

z evakuačních transportů) 139 654 židů, z nich v důsledku panujících podmínek 

33 430 zemřelo a 86 934 odešlo na východ s transporty. Počet vězňů, kteří deportace 

z Terezína přežili, kolísá mezi 3 097 – 3 371. V ghettu samotném přežilo necelých 20 

tisíc židů. 

Mezi terezínskými vězni bylo 10 500 dětí, kterým v době uvěznění nebylo 15 

let. Přibližně 2000 dalším vězňům nebylo 18. Celkem 250 dětí se narodilo přímo 

v Terezíně, ale jen 25 z nich se dožilo osvobození. Ze 7 590 dětí do 15 let 

deportovaných z Terezína na východ se vrátilo pouhých 242.  
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10 Koncentrační tábory 

 

Koncentračních i pracovních táborů bylo zřízeno nespočet. Podrobně je 

ukazuje mapa v Příloze č. 3.  V této kapitole uvádím základní informace pouze o těch 

táborech, které se dotýkají pouze říčanského obyvatelstva, respektive ve kterých 

říčanští židé zemřeli. Osudům říčanských Židů a jejich cestám do koncentračních 

táborů se věnují pak následující kapitoly.  

Osvětim 

 

Osvětim (německy Auschwitz), která byla největším nacistickým 

koncentračním a vyhlazovacím táborem, byla založena na Himmlerův rozkaz 

z 27. dubna 1940 v blízkosti polského městečka Oświęcim. První vězňové sem byli 

zavlečeni v červnu 1940 a byli využíváni k otrocké práci. V březnu 1941 zde již bylo 

registrováno více než 10 tisíc vězňů. Osvětimský tábor byl známý pro svou tvrdost. 

Neblaze proslulý byl především blok 11 (tzv. bunkr), kde byli vězňové trestáni tím 

nejkrutějším způsobem. Před ním stála tzv. černá zeď, u níž se konaly časté popravy. 

Nápis "Arbeit macht frei!", který byl umístěn nad hlavní bránou osvětimského 

kmenového tábora, tak byl pouhým cynickým výsměchem.  

Symbolem bezohledného využívání vězňů se staly lékařské pokusy prováděné 

na vězních nacistickými lékaři, např. neblaze proslulým Josefem Mengele. Tito 

"lékaři" experimentovali mj. se sterilizací židovských žen a prováděli pokusy 

na dětech, především na dvojčatech.  

V březnu 1941 poručil Himmler vedle původního kmenového tábora postavit 

druhý rozsáhlejší komplex, který byl nazván Osvětim II - Birkenau. Tábor 

v Birkenau byl rozdělen do řady podsekcí ohraničených ostnatým drátem nabitým 

elektřinou. V sekci BIIb byl v letech 1943 - 1944 umístěn tzv. terezínský rodinný 

tábor. Při nejvyšším stavu bylo v Birkenau více než 100 tisíc vězňů. V březnu 1942 

byl v blízkých Monovicích zřízen tábor Osvětim III, nazývaný též Buna Monovice, 

kde si německá firma I. G. Farben zřídila továrnu na výrobu syntetického kaučuku. 

Jako pracovní sílu využívala otrocké práce vězňů. K Osvětimi dále náleželo 

45 dalších pobočných táborů, kde byli vězňové nuceni k otrocké práci - většinou 

pro německé firmy.  
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Osvětim se stala jedním z táborů, kde probíhalo masové vyvražďování Židů. 

V létě 1941 předal Heinrich Himmler veliteli osvětimského tábora Rudolfu Hößovi 

příkaz vybudovat v Osvětimi centrum masového vraždění Židů. První plynová 

komora byla zřízena v Osvětimi I. V ní byly v září 1941 poprvé vyzkoušeny 

a ověřeny vražedné účinky cyklonu B - látky, která se běžně používala pro deratizaci. 

Později byly v Birkenau postaveny čtyři velké plynové komory, v nichž mohlo být 

denně zavražděno na šest tisíc lidí. Plynové komory byly maskovány jako sprchy, 

které měly oběti přesvědčit, že jde o desinfekční opatření, kterým musejí projít dříve, 

než budou posláni na práci v táboře.  

Od konce března 1942 začaly do Osvětimi proudit židovské transporty 

z nacisty ovládaných zemí. Nejdříve sem byli deportováni židé ze Slovenska 

z Francie, od července 1942 z Nizozemí, od srpna z Belgie a Jugoslávie. Od října 

1942 do října 1944 bylo z Terezína do Osvětimi deportováno více než 46 tisíc vězňů. 

Část z nich byla na přechodnou dobu umístěna v tzv. terezínském rodinném táboře. 

Po celý rok 1943 do Osvětimi přijížděly transporty z Německa a dalších zemí 

v nacistické sféře moci. Obětí poslední velké vlny deportací do Osvětimi se stali 

maďarští židé, kteří sem byli deportováni od května do července 1944.  

Po příjezdu transportu na rampu v Birkenau se konala tzv. selekce, při které 

důstojníci SS rozhodovali o tom, kdo bude vzat na práci a kdo bude poslán přímo 

do plynových komor. Často jen náhoda, nebo nálada esesmana rozhodovala o smrti 

nebo o naději na přežití. Vězňové vybraní na otrockou práci byli posláni 

do některého z mnoha dalších pobočných táborů Osvětimi nebo jinam v systému 

nacistických koncentračních táborů, jejichž cílem bylo tzv. Vernichtung durch Arbeit 

- vyhlazení prací.  

7. října 1944 došlo v Birkenau k povstání Sonderkommanda pracujícího 

v plynových komorách. Vězňům se podařilo zničit jednu z plynových komor 

a narušit tak vyhlazovací proces. Všichni povstalci zahynuli. Brzy poté byly plynové 

komory a krematoria na Himmlerův rozkaz zničeny. Před postupující Rudou 

armádou bylo třeba skrýt stopy vražedné mašinérie. Když se v lednu 1945 začala 

k táboru sovětská vojska blížit, začalo chvatné vyklízení tábora. 58 tisíc vězňů bylo 

vyhnáno na pochody smrti, větší část z nich byla v jejich průběhu zavražděna.  

27. ledna 1945 vstoupila do tábora Rudá armáda. Nalezla zde 7650 

vyčerpaných a vyhladovělých vězňů a řadu dokladů o zločinech, které nacisté 

http://www.holocaust.cz/cz/history/jew/czech/terezin/terezin
http://www.holocaust.cz/cz/history/events/family_camp


43 
 

nestačili včas zničit. Tak bylo v táborových skladech nalezeno téměř 8 tun lidských 

vlasů a přes milion pánských obleků a dámských šatů.  

Podle různých odhadů bylo v Osvětimi zmařeno 1.2 až 1.6 milionu lidských 

životů. Osvětim se stala symbolem nacistického "konečného řešení židovské otázky", 

symbolem nelidskosti a genocidy.  Po válce se v Polsku a ve Spolkové republice 

Německo konala řada procesů proti pachatelům zločinů z Osvětimi. V roce 1947 byl 

v Polsku odsouzen k smrti a popraven velitel Osvětimi Rudolf Höß. V témže roce se 

v Krakově konal proces proti 40 dalším pachatelům. Ve Frankfurtu nad Mohanem 

bylo v letech 1963 - 1966 odsouzeno dalších 22 Němců za zločiny spáchané 

v Osvětimi. 
38

 

Treblinka 

 

Vedle táborů Bełżec a Sobibor patřila Treblinka mezi vyhlazovací tábory tzv. 

Akce Reinhard (nazvané na památku Reinharda Heydricha). Nacházela 

se v severovýchodní řídce obydlené části Generálního gouvernementu na trase 

Varšava - Białystok, v blízkosti stávajícího trestního tábora, který byl založen v roce 

1941. Práce na výstavbě tábora začaly na přelomu května a června 1942 a již 

22. července téhož roku byl tábor dokončen. 

Treblinka byla skutečná továrna na smrt - ihned po výstupu z vlaku šli lidé 

do plynové komory. Žádné tetování, žádné baráky s dřevěnými palandami, žádné vši, 

ani těžká práce. Od začátku byly v provozu tři plynové komory, které měly rozměry 

4 x 4 metry a kapacitu 300 až 500 lidí za hodinu. V září 1942 přibylo dalších deset 

komor s mnohem větší kapacitou. V nich mohlo být během hodiny usmrceno 1000 

až 2000 osob. 

První transporty přijely do Treblinky z varšavského ghetta. Mezi 

23. červencem a 21. srpnem 1942 zde bylo zavražděno 254 000 židů z Varšavy a 112 

000 z ostatních částí varšavské oblasti. Z radomské oblasti 337 000 a z Lublinu 

a okolí 35 000 židů. Z území Generálního gouvernementu bylo tedy v Treblince 

celkem zavražděno 738 000 Židů.  

 

                                                           
38

 Holocaust.cz. Osvětim. Dostupné na www: http://www.holocaust.cz/cz/history/camps/auschwitz, 

stejné informace uvádí i Rees, Laurence: Osvětim, nacisté a „konečné řešení“. Praha: Knižní klub, 

2005. 
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Z oblasti Białystoku sem bylo deportováno přes 107 000 lidí, převážně 

v období od listopadu 1942 do ledna 1943. Ze Slovenska přišlo 7000 židů, kteří byli 

nejprve vězněni v polských ghettech, a v Treblince zahynuli v létě a na podzim roku 

1942. Z Terezína přijelo v září a říjnu 1942 deset transportů s 18 000 lidmi. V březnu 

a dubnu 1943 bylo do Treblinky deportováno zhruba 11 tisíc židů z Makedonie 

a Thrákie, území nově připojených k Bulharsku. Na konci března přijelo též 2800 

židů ze Soluně. Zahynulo zde také na 2000 Romů. 
39

 Celkový počet zavražděných 

v Treblince se odhaduje na 870 000. 

 

Sobibor 
 

Nedaleko obce a železniční stanice Sobibor ve východní části lublinské 

oblasti byl na začátku března roku 1942 vybudován stejnojmenný vyhlazovací tábor. 

Spolu s vyhlazovacími tábory Treblinka 

a Bełżec patřil do tzv. Akce Reinhard. Pod 

vedením Obersturmführera Richarda 

Tho
40

mally se na výstavbě podíleli místní 

obyvatelé spolu s několika desítkami židů 

z blízkých ghett. V dubnu 1942 byl na místo 

velitele povolán Franz Stangl, který měl 

za úkol výstavbu tábora dokončit - podle 

vzoru tábora Bełżec.  

Rozloha tábora nebyla velká - 400 x 

600m. Celkový prostor byl rozdělen na tři 

části: administrativní část (Tábor I), kde se nacházela železniční rampa o délce 

dvaceti vagónů a ubytovny pro Němce a Ukrajince; "přijímací" část (Tábor II), kde 

se deportovaní museli svléknout, nechat si ostříhat vlasy a odevzdat cenné předměty. 

Ve třetí - vyhlazovací - části (Tábor III) se nacházely plynové komory, hromadné 

hroby a ubytovny pro židovské vězně.  

Personál tábora tvořilo asi 20 až 30 Němců a 90 až 120 Ukrajinců 

vyškolených v táboře Trawniki. Asi tisíc vězňů bylo vybráno z transportů a nasazeno 

na různé práce v táboře: někteří z nich pracovali v dílnách nebo sloužili vyššímu 
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personálu, další byli nasazeni na uklízení vagónů a při svlékání příchozích. Při 

odstraňování mrtvých z komor a jejich pohřbívání pracovalo asi 200 až 300 vězňů. 

Jako zvláštní tým působili "zubaři", kteří mrtvým obětem vytrhávali z úst zlaté zuby. 

V pracovních skupinách byla téměř denně prováděna selekce a slabí či nemocní byli 

posíláni do plynu. Na jejich místo přicházeli zdraví a silní z nového transportu.  

Plynové komory měly každá rozlohu asi 16 metrů čtverečních a kapacitu asi 

160 až 180 osob. Vstupovalo se do nich z prostranství před budovou, ale každá měla 

ještě jeden východ, jímž byla vytahována mrtvá těla. Když byla dokončena výstavba 

tábora a plynových komor, na otestování jejich funkčnosti bylo přivezeno asi 250 

Židů - převážně žen - z blízkého tábora Krychów.  

Po třech měsících, koncem července 1942, se zjistilo, že kapacita plynových 

komor - asi 600 lidí najednou - nestačí a že je nutné vybudovat další prostory. 

Činnost tábora byla až do září 1942 zastavena a  ke stávajícím třem plynovým 

komorám byly přistavěny ještě tři nové. Kapacita se tím zvýšila na 1200 osob, které 

mohly být usmrceny najednou.  

V srpnu byl velitel tábora Franz Stangl převelen do Treblinky a na jeho místo 

nastoupil SS-Obersturmführer Franz Reichsleitner, Stanglův kolega z vyhlazovacího 

programu eutanázie.  

Když 12. února 1943 navštívil tábor Heinrich Himmler, pozoroval na vlastní 

oči celý proces zavraždění transportu dívek z pracovního tábora Majdanku. Na 

začátku července rozhodl Himmler o změně tábora z vyhlazovacího na koncentrační, 

v němž bude továrna na munici.  

Válku přežilo asi 50 vězňů. Mnozí z nich se přidali k ruským partyzánům 

operujícím v oblasti.  Do Sobiboru byli deportováni Židé nejen z Generálního 

gouvernementu, ale též ze Slovenska, Protektorátu Čechy a Morava, Německa, 

Holandska a Francie. Poslední transporty přijely do Sobiboru z likvidovaných ghett 

ve Vilniusu, Minsku a Lidě. Celkem bylo v táboře Sobibor zavražděno asi 250 000 

lidí. 
41
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Ossova byl tábor nucených prací, tento tábor uvádí Židovské muzeum 

v Praze jako tábor, který doposud stojí stranou zájmu.
42

 

 

Zamošč a Izbica 
 

Zamošč je pevnostní město se zachovaným renesančním centrem a je 

vyhlášenou památkou UNESCO. Před válkou tvořili židé ve městě a okolí 50 procent 

veškerého obyvatelstva. Za války zde bylo vytvořeno ghetto, kde spolu s polskými 

židy bylo vězněno i 2000 terezínských vězňů, kteří přijeli do Zamošče koncem dubna 

1942 transporty Ar a As. Většina vězňů byla deportována do vyhlazovacích táborů 

Chelmno, Belžec aj. 
43

 

V izbickém ghettu byli vedle polských židů také účastníci transportů Aa a Ab 

vypravené z Terezína 11. a 17. března a zčásti transportu Aq z 27. dubna 1942. 

Izbica byla pro většinu z nich jen průchozí stanicí, odkud byli deportováni 

do vyhlazovacích táborů Majdanek, Belžec, Chelmno nebo Sobibor.
44

 

 

Malý Trostinec 

 

 Tento tábor byl založen v listopadu 1941 jako tábor pro zajaté sovětské 

vojáky. 10. května 1942 sem byli přivezeni první židovští vězni a bylo rozhodnuto, 

že se Malý Trostinec stane vyhlazovacím táborem. Většina obětí byla zavražděna 

ihned po příjezdu. Oběti byly buď zastřeleny, nebo zabity v tzv. plynových vozech - 

nákladních automobilech, do jejichž uzavřené zadní části byly vypouštěny výfukové 

plyny. Aby byla přehlušena střelba a křik obětí, vyhrávala při popravách zesílená 

hudba z gramofonů. I když byl tábor určen primárně židovskému obyvatelstvu 

z okolí Minska, smrt zde našli i lidé z Německa, Rakouska a Protektorátu Čechy 

a Morava. Celkový počet obětí se odhaduje na 200 až 500 tisíc.
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11 Říčany ve 20. století 

Po zabrání zbytkového Československa a vytvoření protektorátu v březnu 1939 

skončil poklidný život Říčan. Započala „arizace“ židovských podniků. Podle 

norimberských zákonů byla postupně omezována práva zdejších židů, posléze 

se přikročilo k jejich deportaci do koncentračních táborů. Do roku 1945 zahynulo 

35 osob židovského původu z Říčan. Jednalo se zejména o rodiny Krausových, 

Beckových, Elsnerových a Strašnovových. V koncentračním táboře zahynul 

i významný vynálezce, elektrotechnik Emil Kolben, pocházející z nedalekých 

Stránčic.  

Perzekuce židů v Říčanech 
 

Stanislav Málek ve své kronice (Rukopis, 1957) zmiňuje kapitolu o perzekuci 

židů, kde píše, že: „Protižidovských opatření veřejných úřadů použil vládní komisař 

Hynek k vydání zákazu pronajímání letních bytů v Říčanech židům. Místní policie, 

vedená policistou – básníkem F. G. Vackem, který přízní Hynkovou stal 

se z obecního poslíčka velitelem městské policie, prováděla razzie po Říčanech a 

okolí a přiváděla všechny zadržené židy na radnici. Zde je osobně vyšetřoval sám 

vládní komisař Hynek za pomoci bývalého lesního Witteka. Lesní Wittek, který byl 

dříve členem obecního zastupitelstva za stranu národního sjednocení přihlásil 

se za okupace k Němcům a vládní komisař Hynek jej pověřil honosnou funkcí svého 

náměstka. Zadrženým a na radnici přivedeným židům byly ukládány desetitisícové 

pokuty, které museli ihned zaplatit do obecní pokladny. Kdo neměl tak vysokého 

obnosu proti sobě, byl zadržen v úřadovně tak dlouho, dokud za něj pokutu 

nezaplatili jeho souvěrci. Nejvíce tak pomohl svým souvěrcům místní obchodník 

Beck. V několika případech byli zadrženi židé zavražděni
46

 i do obecní šatlavy, kde 

byli po několik dní protiprávně drženi.“ 
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 Předpokládám, že se kronikář „upsal“ a myslel „zavrženi“ namísto „zavražděni“. 
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Vzpomínka na protiněmecké vystoupení v Říčanech 
 

V Říčanském muzeu můžeme naleznout zmínku o určitých protiněmeckých 

vystoupeních v Říčanech:  

„Bylo to asi koncem srpna či začátkem září 1938, když městem prošla zpráva, 

že v hostinci U Houžvičků (dnes dům na náměstí vedle spořitelny) jsou ubytováni 

židé, kteří provokují a mluví na veřejnosti německy. Lidé se srocovali a stěžovali si, 

jak je to vlastně možné. Zabýval se tím starosta Hofta, stejně tak i okresní rada Dr. 

Brož, mluvilo se o nich i v domácnostech. Pozdvižení se usadilo teprve za 2 týdny, 

kdy skupinka asi 6-10 osob odcestovala. Dodatečně se vysvětlilo, že šlo o německé 

levičáky (dodnes se nedá zjistit, zda z Německa, nebo z pohraničí), kteří ani jinak 

mluvit neuměli. V Říčanech je ubytovala organizace Rudá pomoc (Rote Hilfe) do 

doby, než pro ně připraví výjezdní dokumenty.“ 

Toto téma se opět vyskytuje v únoru 1939, kdy Dr. Brož na žádost starší 

německy mluvící ženy ze Stránčic napsal, že „sociální výpomoc jí povolí jen tehdy, 

prokáže-li, že optovala pro Česko“. Kopie citovaného dopisu stejně jako vzpomínka 

ve společné paměti přetrvávají. Nikdo však si ani dnes neumí představit, že všichni 

uprchlíci z tehdy zabíraného pohraničí (židovští se zde nesměli usazovat, pokud tu 

neměli příbuzné) ve svých bydlištích zanechali vše a odešli v obavách o svůj život 

pouze s kufrem v ruce a tím, co měli na sobě. 

Podobně vyznělo i sdělení pražského magistrátu z 21. 8. 1939, který oznámil 

emigrantce, nastěhované k příbuzným do Radošovic, že jí odpírá příslušnost 

do Protektorátu Čechy a Morava (zřejmě proto, že po obsazování Sudet se měla 

automaticky stát říšsko-německou příslušnicí a rovněž včas neoptovala pro ČSR). 

Přehlédl přitom, že občanům židovské víry byla německá příslušnost odepřena již 

dávno ze zákona.
 47
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 Muzeum v Říčanech. Fond Židé, nečíslováno. 
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Protinacistický odboj 

 

Ovšem i proti českému obyvatelstvu směřovaly záhy represe okupační moci. 

V Říčanech bylo zabráno pro potřeby německých orgánů několik budov, například 

hotely Monopol a Amerika a restaurace U Vaverů, kde měli okupanti z počátku svůj 

hlavní stan. 

Říčany byly ovšem městem se silnou legionářskou a sokolskou tradicí. Zdejší 

obyvatelé se nehodlali s okupací smířit a záhy zde bylo organizováno několik složek 

protinacistického odboje. Měly povětšinou napojení na pražské odbojové organizace. 

Odbojáři se soustředili jednak na zpravodajskou činnost, jednak na získávání zbraní 

pro případné ozbrojené povstání. Několik pušek z výzbroje zrušené střelecké gardy 

schovávali doma s nasazením života Fr. Štěpánek a starosta Jindřich Hofta. Posléze 

byly tyto zbraně spolu s dvěma bednami ručních granátů uschovány v kabinách 

koupaliště na Marvánku.  

Další odbojáři se soustředili na distribuci protinacistických tiskovin. Říčany 

hrály v tomto ohledu důležitou roli, poněvadž se sem dostávaly železniční cestou 

z Prahy odbojové materiály a odtud byly dále roznášeny po celém kraji, až 

do Kostelce nad Černými lesy. 

Důležitými osobnostmi protinacistického odboje byli starosta Jindřich Hofta 

a jeho bratr Otakar. Jindřich jakožto starosta měl hlavní slovo při oslavách Husova 

výročí roku 1939. Za projev přednesený při této příležitosti byl záhy zatčen gestapem 

a po 10 dní držen ve vazbě. Nicméně se nedal zastrašit. Díky jeho pevnému 

vlasteneckému postoji, v němž starostu podporovalo i zastupitelstvo, se dařilo zcela 

sabotovat snahu okupantů zavést v Říčanech dvojjazyčné nápisy. Němčina se na 

ulicích objevila až na jaře 1940, kdy bylo obecní zastupitelstvo rozpuštěno, a správou 

města byl pověřen vládní komisař. J. Hofta se nebál dát své vlastenecké smýšlení 

najevo – až do konce svého úřadování měl v kanceláři vyvěšen velký portrét 

presidenta Masaryka. Bratři Hoftové se také podíleli na tisku a distribuci odbojového 

časopisu „V boj“. Díky Otakarovi vznikla v Říčanech dokonce tiskárna tohoto 

časopisu. Oba dva však postupně zatklo gestapo – Otakara Hoftu v dubnu 1940, jeho 

bratra v září téhož roku. Otakar Hofta byl za odbojovou činnost odsouzen k smrti 

a 22. února 1943 v Berlíně – Plőtzensee popraven. Jindřicha Hoftu se nacistům 

nepodařilo z odbojové činnosti usvědčit, přesto však byl až do konce války držen 

v koncentračním táboře. Na jaře roku 1940 bylo říčanské obecní zastupitelstvo 
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zásahem nadřízených míst zrušeno a město až dokonce války spravovali vládní 

komisaři. Od 1. dubna téhož roku to byl Ladislav Hynek, který byl aktivním 

kolaborantem. Svěřený úřad ale zneužíval k vlastnímu obohacení, proto byl už 

v listopadu sesazen a na jeho místo jmenován umírněný Jan Hanousek. O tom, že 

v Říčanech bylo odbojové hnutí velmi silné, svědčí skutečnost, že v koncentračním 

táboře byl vězněn nejen nejvyšší představitel „moci světské“, starosta J. Hofta, ale 

i „moci duchovní“ - říčanský děkan Josef Ježek byl v srpnu 1943 zatčen za to, že v 

kázáních vyjadřoval protiněmecký postoj, a následně vězněn až do osvobození 

v několika koncentračních táborech.  

Z dalších obětí nacistického teroru v Říčanech -  Ladislav Bejček a Josef 

Palička, kteří byli po atentátu na Heydricha popraveni na Kobyliské střelnici v Praze.  

Obětí nacistické zvůle však bylo v Říčanech více. Jejich jména najdeme 

na pomníku na zdi staré radnice vedle padlých v I. světové válce i v květnovém 

povstání.  

Na Říčansku se nepodařilo nacistům odboj zlomit ani po roce 1942, kdy byla 

odbojová činnost v Protektorátě do značné míry ochromena. Právě do říčanského 

kraje byl přepraven generál Luža, žijící v ilegalitě. Luža připravoval celostátní 

ozbrojené povstání, které mělo vypuknout tehdy, až se přiblíží spojenecké armády. 

Jeho pobočníkem byl por. Josef Koreš z Říčan – jeho rodina zde vlastnila truhlářství. 

Uhrývali se u Přibyslavi, byli ale v místním hostinci zadrženi hlídkou českých (!) 

četníků. Při následné přestřelce byl generál Luža zabit, Josef Koreš raněný uprchl. Po 

zjištění, že zranění mu znemožňuje útěk, volil raději dobrovolnou smrt, než by padl 

živý do rukou gestapa. Statečnost tohoto říčanského rodáka připomíná dnes ve městě 

park, který nese jeho jméno. Uprostřed parku stojí jeho pomník, u nějž se dodnes 

každý rok 2. října scházejí členové říčanského SSC (Studentský sportovní klub), 

jehož byl Josef Koreš členem.
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 Nacistická okupace. Historie Říčan. Muzeum v Říčanech. Dostupné na www: 

http://www.ricany.cz/org/muzeum/muzejni-cinnost/historie-rican#nacisticka-okupace 
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Osvobození 
 

Na jaře 1945 se k Říčanům stále více přibližovala fronta. Říčany tak opět hrály 

významnou úlohu jako důležitý bod na cestě z jihovýchodu k hlavnímu městu. A to 

nejen na silnicích, ale také na železnici. Po vypuknutí povstání v Praze 5. května 

sehrály právě Říčany klíčovou roli při boji s německými jednotkami, přisunovanými 

proti hlavnímu městu po železnici z jihu. Z výcvikového prostoru SS na Sedlčansku 

a Neveklovsku se totiž snažili nacisté přepravit tankové jednotky do Prahy. Protože 

benzínu už měli jen malé zásoby, přepravovali tanky po železnici, právě po trati 

Benešov – Říčany – Praha. V okolí dráhy došlo kvůli tomu na Říčansku k tuhým 

bojům mezi okupanty a povstalci. 

V Říčanech, stejně jako jinde, vzniklo povstání živelně. Politicky stál v čele 

povstání předseda Revolučního národního výboru MUDr. Jan Rýdl. V dalších dnech 

pokračovaly boje podél celé železnice, kterou se nacistům nepodařilo ovládnout. 

Naopak, skupině říčanských povstalců se po dramatické přestřelce a za cenu podařilo 

zajmout v terénním zářezu u zdejšího nádraží německý lazaretní vlak. Vlak 

i se zdravotním materiálem, který vezl, vypravili říčanští do Prahy na pomoc 

povstalcům. Navzdory tomu, že byl transport ostřelován ve Vršovicích německými 

tanky, dorazil na místo určení. Díky statečnosti obyvatel všech obcí ležících při trati 

(zejm. Stránčic a Čerčan) se podařilo blokovat železnici až do konce bojů a zabránit 

tak přesunu německých tankových jednotek po kolejích. Musely volit cestu 

„po vlastní ose“ a jejich postup na Prahu se tím výrazně zpomalil. 

 Nemalé potíže působila povstalcům posádka asi 280 německých vojáků 

v říčanské škole na náměstí, která byla velmi dobře vyzbrojena. Hned 5. května 

se však V. Zemanovi a veliteli četnické stanice Beerovi podařilo sjednat s jejich 

velitelem příměří na čestné slovo. Němci se zavázali, že neopustí školu a nezasáhnou 

do bojů, pokud nebudou sami napadeni. Německý velitel svůj závazek dodržel a jeho 

muži se do bojů nezapojili. V noci na 8. května pak posádka kapitulovala do rukou 

velitele V. Zemana pod podmínkou, že její členové budou považováni za řádné 

válečné zajatce. Zatímco na železnici pokračovaly boje, stavěli říčanští povstalci také 

barikády na Černokostelecké silnici, po níž se valily německé oddíly. Teprve později 

byl dojednán mírový průjezd Wehrmachtu přes Říčany – ale nikoli směrem na těžce 

bojující Prahu, ale směrem jihozápadním, na Zbraslavský most a dále do amerického 

zajetí.  
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Místem posledního odporu SS byl popovický pivovar, avšak i odtud 

se nakonec Němci stáhli. Podle statistiky, zaznamenané velitelem povstání 

Vincencem Zemanem, se bojů na naší straně účastnilo 1711 osob obojího pohlaví. 

Padlo 45 lidí, 43 bylo zraněno. Toto jsou patrně čísla, vypovídající o celém 

Říčansku. Do příchodu Rudé armády shromáždili povstalci v Říčanech 8000 

německých zajatců. 

Rusové vstoupili do našeho města 9. května v 17:30, byli obyvatelstvem 

nadšeně vítáni. Osvoboditelé záhy převzali kontrolu nad zdejším zajateckým 

táborem, který se nacházel na místě dnešního hřiště rugby (tehdy zde bylo hřiště 

fotbalové).  

Lidová spravedlnost neměla soucit ani s kolaboranty. F. G. Vacek, velitel 

městské policie za dob komisaře Hynka, který aktivně pomáhal nacistům, byl večer 

9. května zatčen a následně zastřelen přímo na ulici, v místech dnešního parku 

Antonína Švehly.  

 

Po osvobození 

 

Prvním starostou města po obnovení Československa se stal předseda 

Revolučního národního výboru, Dr. Rýdl. V úřadě byl však jen do roku 1946. Ve 

městě byly obnovovány pomníky, které nacisté odstranili. Byla to jednak socha 

Antonína Švehly, kterou Němci odstranili z náměstí, ale nestihli ji zničit. Protože 

však agrární strana byla obviněna (zcela neprávem) z kolaborace a byla dokonce 

zakázána, nemohla se socha jejího předsedy vrátit na původní místo. Byla tedy 

vztyčena v parku na okraji města. Na své místo se naopak mohl vrátit pomník 

obětem I. světové války. Plastika tří legionářů i desky se jmény padlých byly opět 

připevněny na zeď radnice. K tomu byly připojeny desky se jmény obětí II. světové 

války. Poválečná svoboda však netrvala dlouho. Komunisté roku 1948 provedli 

převrat. Záhy poté, co se chopili moci, následovala čistka na říčanské radnici. 

Starostou se stal komunista Josef Franěk. 
49

 

 

 

 

                                                           
49

 Nacistická okupace. Historie Říčan. Muzeum v Říčanech. Dostupné na www: 

http://www.ricany.cz/org/muzeum/muzejni-cinnost/historie-rican#nacisticka-okupace 
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12 Počátky židovského osídlení v Říčanech 

 

O eventuálním pobytu židů v Říčanech do počátku 18. století není zatím nic 

známo. V Berní rule z let 1653 – 54 ani v Manuálu soudního městečka Říčan
50

 z let 

1684-91 židé uváděni nejsou a výsledky sčítání obyvatelstva z roku 1702 uvádějí jen 

počty pro celé „panství Uhříněves s městečkem Říčany“ (14 židů a 2341 katolíků 

nad 10 let věku)
51

. Až do poloviny 19. století nebyla přítomnost židů v Říčanech 

nijak trvalá – zřejmě tu měla povolen pobyt nanejvýš jedna rodina, a to ještě jen 

v některých desetiletích. 

 Nejstarší zatím známý údaj o židovském osídlení pochází přibližně z let  

1700-05, kdy se v městečku usadil mladý Moises Marius, zakladatel snad první 

a nadlouho jediné židovské rodiny. Žil tu s manželkou a jednom dítětem ještě 

v letech 1713-18, jeho roční výdělek prý činil 30 zlatých, přičemž platil 27 zlatých 

nájemného
52

. Podle jiného pramene šlo o vetešníka, který pocházel z moravského 

Prostějova, v Říčanech vlastnil 30 korců polí a „z obecního bytu“ platil nájem 12 

zlatých.
53

 Pozdější dva židovské soupisy z let 1724
54

 a 1747
55

 ani výsledný elaborát 

Tereziánského katastru z roku 1757
56

 se o přítomnosti židů v Říčanech nezmiňují. 

Teprve soupis z roku 1783 uvádí v městečku rodinu trafikanta Simona Löbla 

se 3 dětmi
57

 a o deset let později, v roce 1793, zde žil Abraham Karpner, první syn 

kolínského podomního obchodníka Lazara Karpnera
58

 (nevíme však, zda šlo o celou 

rodinu, anebo jen o tohoto jednotlivce). Následující dva židovské soupisy s let 1799 

a 1811 znovu neuvádějí v Říčanech žádné židovské osídlení.
59

 Až statistika 

                                                           
50

 Heraldika a genealogie, č. 2. 

51
 Maur, Eduard, Píšová, Dagmar: Sčítání konzumentů soli v Čechách roku 1702. č. 18. 

52
 Tereziánský katastr, zjištění z let 1713 a 1718. 

53
 Trnka, Gustav: Město Říčany v minulosti i přítomnosti. 

54
 Soupis židovského obyvatelstva v Kouřimském kraji z let 1724, 1783, 1793, 1799 a 1811. 

55
 Státní ústřední archiv:  Gravamina contra Judeos…. Fond APA – C (4-5) č. 2228. 

56
 Tereziánský katastr český. Svazek 2. 

57
 Státní ústřední archiv. Soupis židovského obyvatelstva v Kouřimském kraji z let 1724, 1783, 1793, 

1799 a 1811., fond HBS. 

58
 tamtéž 

59
 tamtéž 
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z roku 1840 zaznamenává jednu rodinu
60

 a totéž opakuje méně přesný pramen, který 

popisuje stav v letech 1848-49
61

 

 Teprve ústavní patent ze dne 4. března 1849 zrušil dosud platná protižidovská 

omezení a umožnil židům svobodné stěhování a bydlení (prozatím jen v nájmu) 

i v obcích, kde do té doby bydlet nesměli. A další právní úprava v roce 1852 pak 

židům umožňovala svobodné nabývání domovního majetku, tj. kupování domů i tam, 

kde domy dosud vlastnit nesměli vůbec nebo jen v omezené míře. Říčany jsou 

přibližně od poloviny 19. století považovány za město
62

, v této době se sem začínají 

stěhovat některé židovské rodiny, které předtím žili rozptýleně v okolních vesnicích 

(Babice, Benice, Herink, Jažlovice, Kašovice, Kuří, Modletice, Mukařov, Pacov, 

Tehov, Všestary apod.). 

 Jednou z nejvýznamnějších osobností se židovských vyznáním, které se zde 

v polovině 19. století usadily, byl lékař (ranhojič) Markus Federer, působící 

v širokém okolí jako tzv. mohel (zkušený odborník provádějící obřízku 

novorozených chlapců). Podle matričních záznamů o něm víme, že v letech 1844-53 

bydlel ještě v Kašovicích, v letech 1855-58 v Mnichovicích, v Říčanech doložen 

od roku 1861. Nejprve bydlel v domě č. p. 4, později v letech 1867-68 v domě 

č. p. 5. 

 Početního maxima dosáhla říčanská židovská komunita kolem roku 1900, 

později však část židovských rodin odešla postupně do Prahy. Přitom však až 

do vzniku Československa tvořili židé v téměř výlučně katolickém městě největší 

náboženskou menšinu.  Náboženskou národnostní situaci v Říčanech od roku 1880 

názorně ukazuji publikované výsledky jednotlivých sčítání lidu.  

 

 

 

                                                           
60

 Sommer, Johann Gottfried: Königreich Böhmen; statistech-topographischdagrestellt.1844. (údaje 

podle sčítání roku 1840). 

61
 Kohn, Alfred: Die Notablenversammlungder Israeliten Böhmens in Prag… , 1852. 

62
 Palacký, František: Popis králowstwí českého. (v knize jsou Říčany považované dosud za městečko, 

poprvé nazvány městem; doklad o úředním povýšení městečka na město zřejmě neexistuje). Údaj je 

přejat z encyklopedie měst – Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 

2002. 
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 Podle této statistiky se říčanští židé vždy považovali za Čechy a od okolní 

většiny se lišili jen náboženstvím: 

1880
63

 34 židů 

 (2,11%) 

5 evangelíků (0,31%) 1609 všech 

obyvatel  

0 německé 

národnosti 

1890
64

 54 židů 

 (3,29%) 

6 evangelíků (0,36%) 1637 všech 

obyvatel 

3 německé 

národnosti 

1900
65

 63 židů 

 (2,95%) 

5 evangelíků (0,23%) 

 

2129 všech 

obyvatel 

0 německé 

národnosti 

1910
66

 39 židů 

 (1,57%) 

7 evangelíků (0,28%) 2478 všech 

obyvatel 

3 německé 

národnosti 

1921
67

 

 

 

41 židů 

 (1,33%) 

64 evangelíků 

(2,08%) 

158 čs. vyznání 

 (5,15%) 

260 bez vyznání 

 (8,48%) 

3066 všech 

obyvatel 

14 německé,  

0 židovské 

národnosti 

1930
68

 38 židů 

 (0,71%) 

216 evangelíků 

(4,06%) 

838 čs. vyznání  

(15,77%) 

69 pravoslavných 

 (1,29%) 

604 bez vyznání 

 (11,37%) 

5312 všech 

obyvatel 

27 německé,  

9 ruské,  

1 židovské 

 národnosti 

                                                           
63

 První říčanská židovská matrika narozených, oddaných a zemřelých byla vedena v letech 1840 – 73 

na tehdejším římskokatolickém farním úřadě, později byli zdejší židé zapisováni pravděpodobně 

v matrikách uhříněveské židovské náboženské obce. Další údaje můžeme najít také v samostatných 

matrikách pro Čestlice, Jažlovice, Mukařov, Popovičky, Strančie aj. Všechny tyto matriky jsou 

soustředěny ve Státním ústředním archivu v Praze.  

64
 Podrobný seznam míst v Království českém. 1885. 

65
 Podrobný seznam míst v Království českém. 1893. 

66
 Lexikon obcí pro Čechy. I. díl. 1904. 

67
 Podrobný seznam míst zemí Rakouských. IX. díl - Čechy. 1916. 

68
 Statistický lexikon obcí v Republice československé.  Díl l. – Čechy. 1923. 
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Modlitební spolek 
 

Už před polovinou 19. století ve městě zřejmě existovala židovská 

modlitebna. Podle dochovaných matrik se v ní nejpozději od roku 1840 konaly např. 

obřady udělování jmen novorozencům, obřízky a také ohlášky snoubenců z okolních 

vesnic. Modlitebnu tvořila 1 místnost v domě č. p. 72 (stavební parcela č. 142), který 

stál za západní stranou náměstí a z náměstí přístupný krátkou, dnes už zaniklou 

uličkou. Dům tehdy patřil židovské rodině Popperů (v roce 1841 např. Josefu 

Popperovi, později jeho dědicům a potomkům Anně a Isodorovi aj.).
69

Dnes stoji 

na místě tohoto domu západní trakt školy. 

 Po zrušení první modlitebny byla zřízena druhá modlitebna v patře jiného 

domu Popperových – č. p. 7 (stavební parcela č. 121) na jižní straně náměstí. 

V letech 1885 – 1912 byli vlastníky tohoto domu Daniel a Terezie Popperovi.
70

 

 Třetí a definitivní umístění našla modlitebna pak v sousedním domě č. p. 6 

na náměstí (stavební parce č. 122). Snad se sem přestěhoval roku 1890, který je 

v literatuře uváděn jako rok zřízení „menší synagogy“
71

. Tato modlitebna zaujímala 

pronajatý sálek v přízemním dvorovém traktu. Dům patřil např. před 1. světovou 

válkou manželům Antonímovi a Marii Plátkovým.
72

 

 Počet věřících židovského vyznání neustále stoupal, je proto možné, že 

přestěhování do větších prostor v domě čp. 6 souviselo s ustanovením říčanského 

modlitebního spolku, který měl svou volenou samosprávu, ale úředně byl vždy 

součástí náboženské obce Uhříněves. Existence spolku je zatím doložena až od roku 

1902, ale nepochybně byl starší. Jeho předsedou a současně „představeným 

synagogy“ byl např. v letech 1810-18 Adolf Freund (obchodník smíšeným zbožím 

a trafikant), funkci nižšího duchovního, který vykonával bohoslužby, zastával v téže 

                                                           
69

 Statistický lexikon obcí v Republice československé. 1934. 

70
 Formulář „Bauparzellen-Protocoll“ s dodatky (soupis stavebních parcel z let 1841-57), součást 

duplikátu Stavebního katastru pro Říčany. Originál uložen ve Státním ústředním archivu v Praze. 

Kopie v Muzeu v Říčanech, fond Židé, nečíslováno. Existenci modlitebny potvrzuje také následující 

soupis modliteben v polovině 19. století – Roubík, František: Abecední seznam židovských obcí 

v Čechách r. 1850. 

71
 Trnka, Gustav: Město Říčany v minulosti i přítomnosti. 1913. 

72
 Polák-Rokycana, Jaroslav: Dějiny Židů v Uhříněvsi (Auřinowes) u Prahy. 
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době Karel Beck. Oby tito pánové byli společně s Jindřichem Strašnovem členy 

výboru uhříněveské židovské obce.
73

  

 V Uhříněvsi sídlil také příslušný okrskový rabín, který do říčanské 

modlitebny občas dojížděl. Tento úřad zastávali např. Daniel Kohn (do roku 1892), 

Naftali Koch (1894-98), Karel Freund (1900-05), Mojžíš Reitler 1906-11), Adolf 

Urbach (1912-15), Samuel Samec (1917-21). Později už patřily Říčany s Uhříněvsí 

k rabinátu v Praze na Žižkově.
74

 Pohřby říčanských věřících se až na výjimky konaly 

na uhříněveském židovském hřbitově, který leží na severním konci Vachkovy ulice, 

v sousedství fotbalového hřiště.  

 Říčanská synagoga byla úředně uzavřena – spolu s ostatními synagogami 

a modlitebnami v tehdejším protektorátu roku 1941. Tóry (rukopisné svitky 

s hebrejským textem pěti Mojžíšových knih) i všechny ostatní rituální předměty, 

knihy a cennější části vnitřního zařízení modlitebny měly být tenkrát na příkaz 

nacistů odvezeny do Prahy, do vznikajících skladů centrálního Židovského muzea. 

Někdo neznámý z řad říčanského modlitebního spolku se však zřejmě pokusil 

alespoň malou část cenností před nacisty zachránit. Po osvobození byly totiž 

při hloubení strouhy na dvoře před modlitebnou vykopány dva stříbrné předměty, 

které kdysi patřily k jejímu vybavení a dnes jsou uchovány ve sbírkách Městského 

muzea. Je to jednak tepaný štít
75

 s vyobrazením dvou jednoocasých lvů a s českou 

královskou korunou, který kdysi býval zavěšen na svinuté tóře, jednak stříbrné 

ukazovátko používané při čtení tóry, na němž je vyryté věnování z roku 1896 

se jménem jednoho z členů Strašnovy rodiny. Tragický osud tohoto rodu i ostatních 

příslušníků říčanské židovské komunity v letech nacistické okupace je předmětem 

následujících kapitol.  

  Po druhé světové válce se opuštěná modlitebna dočkala nového využití – 

od roku 1947 ji užíval říčanský hasičský sbor, který budovu v roce 1956 přestavěl 

a zmodernizoval.
76
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 Trnka, Gustav: Město Říčany v minulosti i přítomnosti, 1913. 

74
 Trnka, Gustav: Město Říčany v minulosti i přítomnosti. 1913.; Polák-Rokycana, Jaroslav: Dějiny 

Židů v Uhříněvsi (Auřinowes) u Prahy, 1934. 

75
 Fotografie viz příloha č. 4. 

76
 Hoffmannová, Eva: Židovské památky v městském muzeu v Říčanech. In Věstník židovských 

náboženských obcí 1975, č. 10. 
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Základní informace o říčanské modlitebně vyplývají i z dopisu Ivany 

Kloučkové, říčanské kronikářky, panu Jiřímu Fiedlerovi do Prahy 4. Zmíněný dopis 

je datován k 17. červnu 1983
77

 a odpovídá na dopis pana Fiedlera, který se zajímal 

právě o židovskou modlitebnu v Říčanech. Autorka dopisu informuje 

o skutečnostech, že v kronice města není o synagoze žádná zmínka. Na základě 

rozhovoru s pamětníkem však může sdělit, že dnešní adresa požárnického domu 

(bývalé modlitebny) je Říčany, Rudé armády č. p. 6, na požárnickou zbrojnici byla 

budova přestavěna roku 1956.  Modlitebna sloužila svému účelu až do okupace, 

jednalo se o jednu místnost patřící Židovské náboženské obci. Snímek původní 

budovy Říčany k dispozici nemají, o případné jiné modlitebně kronikářka nic 

nevěděla. Říčanští židé byli pochováváni na Židovský hřbitov v Uhříněvsi. 

V Říčanech se tedy jednalo údajně o pouhou modlitebnu, jedinou místnost. V další 

části budovy bydlel čalouník Ant. Drška. V závěru dopisu se zmiňuje, že se snažila 

ještě zjistit, zda některý z židů zde ještě žije, ale došla k závěru, že pravděpodobně 

ne. Buď zemřeli, nebo se odstěhovali, kromě tohoto bylo dle jejích slov ve městě 

židů málo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

Originál dopisu uložen v Říčanském muzeu, fond Židé, nečíslováno. 
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13 Židovské rodiny v Říčanech 

 

Následující tabulka přehledně ukazuje říčanské židovské rodiny, případně 

jednotlivce, včetně data narození, data úmrtí, místo úmrtí, v neposlední řadě nechybí 

jejich říčanská adresa, tedy místo, odkud putovali přímo do koncentračních táborů. 
78

 

Databáze obětí holocaustu (www.holocaust.cz) uvádí celkový počet obětí 38, 

nicméně vycházím dále i z materiálů, které má k dispozici Muzeum v Říčanech. 

Muzeum uvádí navíc ještě další čtyři jména – JUDr. Viktor Stein, Karel Höfner, 

Hermína a Karel Kafka. Všichni byli zatčeni gestapem. K jejich jménům není 

k dispozici žádná dokumentace, a to ani v Muzeu v Říčanech, ani v Židovském 

muzeu v Praze, ani v databázi Terezínské iniciativy. Přesto je do následující tabulky 

zařazuji – jako oběti holocaustu, stejně jako Muzeum v Říčanech, které s jejich 

jmény jako oběťmi tohoto tragického osudu také operuje. 

                                                           
78

 Databáze obětí. Říčany. Holocaust.cz. Dostupné na www:  

http://www.holocaust.cz/en/search?query=%C5%99%C3%AD%C4%8Dany&x=0&y=0 

Se stejnými údaji pracuje Muzeum v Říčanech i Židovské muzeum v Praze. 

RODINA Jméno 

Datum 

narození 

a úmrtí 

Místo úmrtí 
BYDLIŠTĚ 

V ŘÍČANECH 

ADLEROVI Pavel   1888 - 1942 
Osvětim - 

Birkenau 
Jičínská 1141 

 Anna  1897 - 1942 
Osvětim - 

Birkenau 
Jičínská 1141 

BECKOVI - Bertold  1882 – 1942 
Sobibor - 

Osowa 
náměstí 10 

 Jiří 1914 - 1942 
Sobibor - 

Osowa 
náměstí 10 

 Marie  1886 - 1942 
Sobibor - 

Osowa 
náměstí 10 

BONDYOVÁ  Evženie 1868 – 1942 Treblinka 
náměstí 11/ 

Lázeňská 
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BRODOVI  Gustav 1861 – 1942 Terezín Raisova 778 

 - Růžena   1874 – 1943 
Osvětim – 

Birkenau 
Raisova 778 

ELSNEROVI Rudolf 1885 – 1942 Treblinka náměstí 32 

 Marie  1888 – 1942 Treblinka náměstí 32 

FIŠEROVI  Jindřich   1927 – 1943 
Osvětim – 

Birkenau 
náměstí 7 

-  Karel  1895 – 1943 Osvětim – 

Birkenau 
náměstí 7 

 Kamila 1904 – 1943 Osvětim – 

Birkenau 
náměstí 7 

 - Pavel   1932 – 1943 Osvětim –  

Bikenau 
náměstí 7 

 
- Mahlerová Anna 

- (babička Kamily)  
1851 – 1942 Treblinka náměstí 7 

HÖFNER  - Karel 1878 – 1943 - Osvětim Voděhradská 

KAFKA Karel (zatčen) 1885 – 1942 Buchenvald Radošovice 731 

KOHNOVI  Emil  1883 – 1942 
Osvětim – 

Birkenau 

Vinohradská 

338 

 Dora 1855 – 1942 Terezín 
Vinohradská 

338 

 Hedvika  1890 – 1942 
Osvětim – 

Birkenau 

Vinohradská 

338 

 Luisa 1863 – 1942 Terezín 
Vinohradská 

338 

KRAUSOVI  Arnošt, JUDr. 
1885 – 1942

  
Izbica 

Palackého 326 – 

Nádražní 

 Viktor, MUDr. 1883 – 1942 Zamošč Palackého 326  

 Žofie  1862 – 1943 Osvětim Palackého 326 

 

- Poljančeková 

Anna (dcera 

hospodyně) 

1898 – 1942 Izbica Palackého 326  
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/ 

PŘIBYLOVÁ  Hermína 1865 - 1942 Osvětim 
Blízko Olivovy 

dětské léčebny 

REICHOVI   Karel  1901 – 1944 Osvětim 

náměstí 155, 

dříve Heřmanův 

Městec 27 

 Erika 1930 – 1944 Osvětim 

náměstí 155, 

dříve Heřmanův 

Městec 27 

SAUDKOVI 
- Vilém  

   

1892 – 1942

  

Malý 

Trostinec 

Domažlická 

1156, pod 

nemocnicí 

 Markéta 1900 – 1942 
Malý 

Trostinec 

Domažlická 

1156 

 Dorotka 1934 – 1942 
Malý 

Trostinec 

Domažlická 

1156 

SINGEROVI  - Arnošt 1900 - 1944 Osvětim Kolovratská 921 

 Helena 1903 - 1944 Osvětim Kolovratská 921 

 - Mirko  1931 - 1944 Osvětim Kolovratská 921 

 - Alena 1934 - 1944 Osvětim Kolovratská 921 

STEIN  Viktor, JUDr. 1901 - ? 
Zatčen 

gestapem 
Říčany č. 65 

STEINDLER  Pavel 1892 – 1944 Osvětim náměstí 10 

STRAŠNOVOVI  Ota 1881 – 1942 Treblinka Husova 264 

 Helena 1897 – 1942 Treblinka Husova 264 

 Valtr  1913 - 1942 Treblinka Husova 264 

 
Turnovská 

Hedvika (tchýně) 
1892 – 1942 

Sobibor - 

Osowa 
náměstí 15 

UNGERMA-

NNOVÁ  
Isabela 1901 – 1943 Osvětim 

Vinohradská 

652 
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14 Židovští obchodníci v Říčanech 

 Tato kapitola není obsahově rozsáhlá, přesto jsem se rozhodla zařadit ji jako 

kapitolu samostatnou. Mezi říčanskými obchodníky hrálo židovské obyvatelstvo 

taktéž poměrně významnou roli. Následující údaje
79

 ukazují, v čem židovští 

živnostníci podnikali. Je zde uvedeno jméno obchodníka, adresa a živnost. Všichni 

měli umístěn svůj obchod na náměstí, případně v jeho blízkosti (Strašnovovi). Vše 

jsem zpracovala do přehledné tabulky. 

 

Jméno Adresa Živnost 

Fišerovi náměstí 7 obchod s textilem
80

 

Elsnerovi náměstí 32 obchod koloniál, železářství 

Beckovi náměstí 10 obchod s koberci a kůží 

Strašnovovi Husova 264 obchod s domácími potřebami, 

po roce 1939 převzali Elsnerovi 

Turnovská Hedvika náměstí 15 obchod s galanterií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79

 Muzeum Říčany, fond Židé, nečíslováno. 

80
 Fotografie obchodu Kala Fišera viz Příloha č. 5, fotografie Karla Fišera s rodinou viz Příloha č. 6.  
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15 Říčanské transporty 

 

 

 

Osoby z Říčan (v drtivě většině židé) byli celkem v 5 transportech (transporty 

Bg, Ba, Am, At, Cx) odvezeni do koncentračního tábora v Terezíně. Odtud většina 

putovala dalšími transporty dále na východ. Všichni v nich bez výjimky zahynuli, 

ostatní dokonce ještě v Terezíně.  

 

Tabulka transportů I -  Říčanští židé 
 

První tabulka (na následující straně), která uvádí u jednotlivých osob 

příslušný transport z Prahy do Terezína i následné transporty do koncentračních 

táborů dále na východ, barevně odlišuje jednotlivé transporty. Transportem Bg, 

označeným tmavě modrou barvou, byl deportován nejvyšší počet osob. Následuje 

transport Ba, označený barvou fialovou, poté transport Am (oranžově) a At 

(červeně). Jediná osoba odjela transportem  Cx (Karel Fischer). Důvodem byly 

zdravotní problémy, proto nemohl odjet společně s rodinami (viz vyprávění pana 

Arnošta Schreibera v předposlední kapitole). Poslední sloupec uvádí následný 

transport, a to transport z Terezína do dalších koncentračních táborů, včetně data, 

případně jiný údaj (datum úmrtí v Terezíně). Různými barvami jsou sjednoceny 

stejné údaje. Tabulka názorně ukazuje, že rodiny byly deportovány převážně 

společně.
81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81

 Údaje převzaty z Říčanského muzea. Fond Židé, nečíslováno. 

 viz též http://www.holocaust.cz/en/search?query=%C5%99%C3%AD%C4%8Dany&x=0&y=0 

Stejné informace poskytlo i Židovské muzeum v Praze ze své databáze. 
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JMÉNO DATUM 

NAROZENÍ 

TRANSPORT TRANSPORT/ 

POZNÁMKA 

Anna Adlerová 

 

06. 04. 1897 

 

Bg, č. 492 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Cs, č. 243 

(26.01.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Pavel Adler 

 

17. 09. 1888 

 

Bg, č. 491 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Cs, č. 242 

(26.01.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Bertold Beck 

 

07. 02. 1882 At, č. 927 

(07.05.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ax, č. 927 

(09.05.1942 Terezín 

-> Sobibór, Ossowa) 

Jiří Beck 

 

11. 09. 1914 At, č. 929 

(07.05.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ax, č. 929 

(09.05.1942 Terezín 

-> Sobibór, Ossowa) 

Marie Becková 12. 05. 1886 At, č. 928 

(07.05.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ax, č. 928 

(09.05.1942 Terezín 

-> Sobibór, Ossowa) 

Evženie Bondyová 27. 04. 1868 Ba, č. 1401 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bv, č. 1047 

(15.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Gustav Brod 19. 02. 1861 Ba, č. 1391 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Zahynul 28. 09. 

1942 Terezín  

Růžena Brodová 24. 06. 1874 Ba, č. 1390 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Dr, č. 248 

(15.12.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Rudolf Elsner 25. 04. 1885 Bg, č. 473 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bu, č. 657 

(08.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Marie Elsnerová 08. 12. 1888 Bg, č. 474 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bu, č. 658 

(08.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1202059
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1204932
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1226096
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1227019
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1227630
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1258687
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1269789
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1270205
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1305721
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Jindřich Fischer 

 

26. 07. 1927 Ba, č. 1372 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Dm, č. 3227 

(06.09.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Kamila Fischerová 23. 04. 1904 Ba, č. 1373 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Dm, č. 3226 

(06.09.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Karel Fischer 

 

11. 08. 1895 Cx, č. 31 

(22.03.1943 Praha -> 

Terezín) 

Dm, č. 3348 

(06.09.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Pavel Fischer 

 

18. 07. 1932 Ba, č. 1371 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Dm, č. 3347 

(06.09.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

Dora Kohnová 

 

 

22. 02. 1855 Transport Ba, č. 

1027 (10.08.1942 

Praha -> Terezín) 

Zahynula 19. 09. 

1942 Terezín 

Emil Kohn 28. 08. 1883 Bg, č. 553 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

By, č. 1135 

(26.10.1942 Terezín 

-> Osvětim) 

Hedvika Kohnová 2. 5. 1890 Ba, č. 1027 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Zahynula 19. 09. 

1942 Terezín  

Luisa Kohnová 05. 11. 1863 Ba, č. 1028 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Zahynula 18. 10. 

1942 Terezín  

JUDr. Arnošt Kraus 

 

04. 03. 1885 Am, č. 498 

(24.04.1942 Praha -> 

Terezín) 

Aq, č. 179 

(27.04.1942 Terezín 

-> Izbica) 

MUDr. Viktor 

Kraus 

05. 09. 1883 Am, č. 499 

(24.04.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ar, č. 788 

(28.04.1942 Terezín 

-> Zamošč) 

Žofie Krausová 17. 03. 1882 Am, č. 501 

(24.04.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ds, č. 593 

(18.12.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1332514
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1333177
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1333229
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1335231
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1540852
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1541645
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1543764
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1548132
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1570154
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1576537
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1576537
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Anna Mahlerová 04. 12. 1851 Ba, č. 1374 

(10.08.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bw, č. 998 

(19.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Anna Poljačenková 

 

23. 01. 1898 Am, č. 500 

(24.04.1942 Praha -> 

Terezín) 

Aq, č. 180 

(27.04.1942 Terezín 

-> Izbica) 

Erika Reichová 30. 08. 1930 Bg, č. 378 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Et, č. 230 

(23.10.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Karel Reich 02. 07. 1901 Bg, č. 379 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ek, č. 1970 

(28.09.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Dorotka Saudková 08. 01. 1934 Bg, č. 591 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bn, č. 888 

(22.09.1942 Terezín 

-> Malý Trostinec) 

Markéta Saudková 03. 10. 1900 Bg, č. 590 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bn, č. 887 

(22.09.1942 Terezín 

-> Malý Trostinec) 

Vilém Saudek 30. 01. 1892 Bg, č. 589 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bn, č. 886 

(22.09.1942 Terezín 

-> Malý Trostinec) 

Alena Singerová 15. 01. 1934 Bg, č. 421 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Et, č. 1342 

(23.10.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Arnošt Singer 24. 02. 1900 Bg, č. 424 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Et, č. 1455 

(23.10.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Helena Singerová 18. 06. 1903 Bg, č. 423 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Et, č. 1344 

(23.10.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Mirko Singer  21. 09. 1931 Bg, č. 422 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Et, č. 1343 

(23.10.1944 Terezín 

- Osvětim) 

http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1643240
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1725985
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1756119
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1756977
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1800904
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1800982
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1801034
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1849394
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1849654
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1852319
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Pavel Jiří Steindler 10. 04. 1893 Bg, č. 652 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

El, č. 1265 

(29.09.1944 Terezín 

-> Osvětim) 

Helena Straschnow 13. 01. 1887 Bg, č. 556 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

 Bu, č. 14 

(08.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Otto Straschnow 06. 06. 1881 Bg, č. 555 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bu, č. 13 

(08.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Valtr Straschnow  14. 12. 1913 Bg, č. 554 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Bu, č. 12 

(08.10.1942 Terezín 

-> Treblinka) 

Hedvika Turnovská 

 

18. 07. 1882 At, č. 926 

(07.05.1942 Praha -> 

Terezín) 

Ax, č. 926 

(09.05.1942 Terezín 

-> Sobibór, Ossowa) 

Isabela 

Ungermannová 

23. 05. 1901 Bg, č. 559 

(12.09.1942 Praha -> 

Terezín) 

Dm, č. 3262 

(06.09.1943 Terezín 

-> Osvětim) 

http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1880503
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1902057
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1902109
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1902122
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1933309
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1936416
http://www.holocaust.cz/cz/victims/PERSON.ITI.1936416
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Tabulka transportů II – Říčany, Radošovice a Strašín 
 

Z železniční stanice v Říčanech odjížděli občané k nástupu do transportů 

z Prahy teprve až 31. turnusem. Zato od 24. 4. 1942 pak už odjezdy pokračovaly 

do 12. 9. 1942, v 9 transportech odjelo 79 osob, z toho 70 řádnými transporty, 

3 v roce 1943 dodatky transportů a dalších 6 osob (bez informací v archivních 

dokumentech) bylo ještě před transporty zatčeno a odvedeno gestapem. Zpět 

se nevrátilo 74 osob (93,8 %). Uvádím zde pro srovnání počty osob nejen z Říčan, 

ale i z Radošovic a Strašína (dnes katastrální území spadající pod Říčany). 

 

 Z uvedených transportů se vrátilo 5 osob, tj. 5,1%  (transport Bg 3 osoby, Cv 

2 osoby). Tyto údaje byly mimo jiných uvedeny i na výstavě Zmizelí sousedé. 

Nebyly zde uváděny další transporty, vypravované od 9. 1. 1944 do 12. 3. 1945 

s označením od Dt do AE 9, ve kterých se ocitlo asi 20 osob. Tyto měly již jiné 

vstupní požadavky (smíšené rodiny) a Gestapo již nemělo čas, aby uvedlo další 

ustanovení Plánu ve Wansee ve skutek vzhledem ke změně mezinárodních podmínek 

(Německo ustupovalo z Ruska i Polska). Proto další ztráty jsou ojedinělé, nejsou 

vzájemně srovnatelné a nedají se jednoznačně připsat na vrub tyranskému systému. 

Číslo 

transportu 

Datum Osob 

z Říčan 

Osob 

z Radošovic 

Osob 

ze Strašína 

Celkem 

Am 24. 4. 1942 4   4 

Ao 28. 4. 1942   2 2 

At 7. 5. 1942 4   4 

Aaq 13. 7. 1942  2  2 

Aas 20. 7. 1942   1 1 

Aaw 3. 8. 1942  2  2 

Ba 10. 8. 1942 9 4 1 14 

Bd 4. 9. 1942  4  4 

Bg 12. 9. 1942 20 7 10 37 

Cz 22. 3. 1943 1   1 

Cv 9. 4. 1943 1 1  2 

1941-43 Gestapo 4 2  6 

Celkem  43 22 14 79 
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Tabulka transportů III – bývalý okres KOLÍN 
 

Níže uvedená tabulka uvádí statistiku transportů
82

, které se dotkly nejen Říčan, 

ale celého tehdejšího okresu. Je zde vyčíslen celkový počet osob v jednotlivých 

transportech, kolik jich bylo z okresu, kolik zahynulo a kolik přežilo. Z celkového 

počtu 352 osob z okresu přežilo pouhých 17 osob (4,8 %). 

 

 

Označení Datum Celkem Z okresu 
Celkem 

zahynulo 

Celkem 

přežilo 

Celkem 

z okresu 

přežilo 

V 
30. 1 

1942 
1000 1 90,6 % 9,4 % 0 

W 
8. 2. 

1942 
1000 3 92,1 % 7,9 % 0 

Am 
24. 4. 

1942 
1000 4 93,9 % 6,1 % 0 

Ao 
29. 4. 

1942 
999 2 92,7 % 7,2 % 0 

At 
7. 5. 

1942 
1000 4 95,3 % 4,7 % 0 

AAh 
10. 6. 

1942 
1000 5 99,8 % 0,2 % 0 

AAi 
2. 7. 

1942 
1000 4 90,5 % 9,4 % 0 

AAq 
13. 7. 

1942 
1000 2 94,8 % 5,1 % 0 

AAs 
20. 7. 

1942 
1000 1 96,5 % 3,5 % 0 

AAw 
3. 8. 

1942 
1000 6 92,4 % 7,4 % 0 

                                                           
82

 Údaje převzaty z Říčanského muzea, fond Židé, nečíslováno. 

 Stejné informace poskytlo i Židovské muzeum v Praze ze své databáze. 
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Ba 
10. 8. 

1942 
1460 44 88,2 % 11,3 % 2 

Bd 

 

4. 9. 

1942 
1000 4 94,6 % 5,1 % 0 

Bg 

 

12. 9. 

1942 
1000 213 87,9 % 12,0 % 13 

Ck 
22. 12. 

1942 
1000 2 85,7 % 14,2 % 0 

Jednotlivě 

1942 
  10   0 

Jednotlivě 

1943 
  28   2 

Vězení + 

nezjištěno 
  19   0 

Celkem z 

okresu 
  352  4,8 % 17 
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16 Vzpomínky 

 

V materiálech Muzea v Říčanech se objevují drobné zmínky o jednotlivých 

židovských obyvatelích v Říčanech, případně o dalších obětech. Některé jsou psány 

strojově, jiné ručně, některé jsou formou přípisků k různým materiálům, jako jsou 

například seznamy židovských obyvatel apod. Přestože se nedá jednoznačně určit 

původ těchto informací (s největší pravděpodobností vzpomínky říčanských rodáků, 

případně širší rodiny), rozhodla jsem se je zařadit do samostatné kapitoly. Výjimku 

tvoří vzpomínka na rodinu Elsnerových, která je uchována v Židovském muzeu 

v Praze a kterou poskytla dcera Elsnerových, jedna z mála přeživších. Poznámky 

jsou uváděny dle abecedního seznamu osob, ke které se vztahují. Paní Mahlerová je 

potom uvedena jako poslední. 

Bondyová Evženie 
 

- Silnější postavy s tichým hlasem a ostýchavým chováním, která se nápadně stranila 

veřejnosti. 

- Je zde poznámka „katolička?“, z čehož usuzuji, že mohla navštěvovat katolický 

kostel, slavit křesťanské svátky apod. Jedná se ale pouze o domněnky. 

Elsnerovi 
 

Manželé Elsnerovi měli dvě dcery, které poslali do Anglie.  U Elsnerů 

pracovali (a zřejmě také bydleli): Krebs Karel (narozen 1891) a Krebsová Olga 

(narozena1904). Bydleli zde asi do nástupu Treuhändera v 1939, podle soupisu 

Židovské obce se přehlásili do Prahy, kde byli evidováni a odkud odjeli na smrt. 

Jejich osud byl zvlášť ohavný – SS je udusilo v nákladních automobilech nebo 

postřílelo kulomety (je o tom dokumentace v Rakousku). Oba zemřeli 1942 – 

Baranoviči. 

Židovské muzeum v Praze získalo ručně kolorovaný pozitiv na skle určený 

k promítání před filmovou projekcí: Jednalo se o dar od jedné z dcer Rudolfa 

Elsnera, která společně se sestrou přežila válku ve Velké Británii, zatímco její rodiče, 

Rudolf a Marie, byli 12. září 1942 deportováni z pražského shromaždiště do Terezína 

a odsud pak za necelý měsíc do vyhlazovacího tábora v Treblince, kde oba zahynuli. 

Jednu z mála cenných osobních památek – pět drobných skleněných destiček 
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s reklamou – získala podle informací rodiny dárkyně po válce od známého, který 

pracoval v místním říčanském biografu.  

„Fenom – americká kamna pro veškeré palivo / Dodává: / Rudolf Elsner / 

obchod železem / Říčany“, vpravo značka výrobce „Fenom / Temper Prague“ 

s motivem pelikána stojícího na glóbu, vlevo vyobrazení výrobku, rozměr: 85 x 85 

mm, okraje oblepené lepicí páskou (maska), ve spodní části štítek s přípisem o datu 

promítání: „Promítá se od 24. 10. 1926“ (obrázek viz Příloha č. 7) 

Barvitý popis toho, jak byl obchod Elsnerových vnímán v kontextu 

všednodenního života středočeského maloměsta přináší autor seriálu věnovaného 

říčanským živnostníkům, pan Dalibor Hofta: „...Stojíme u obchodu Rudolfa Elsnera, 

jehož prostory si mladé generace pamatují už jen jako železářství. Krám čiperného 

židovského obchodníka s patrně největším obratem byl vždy plný, zboží čerstvé. Pan 

Elsner obchodoval s potravinami, ale měl vlastní pražírnu kávy a kávovin, což byly 

pražené obilniny. Mimoto pražil burské oříšky, za pětikorunu jste je dostali ještě 

teplé v půlmetrovém papírovém pytli. Ve dvoře prodával železářské zboží všeho 

druhu, ba i některé drobné stavebniny. Kromě nesmírné poctivosti se vyznačoval 

úslužností. Zmizel kdesi v Osvětimi...“ 

Podrobnější obrázek o předválečném životě Elsnerových, který se točil 

převážně kolem rodinné živnosti, si lze udělat ze vzpomínek dárkyně uložených 

v archivu Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze: 

“Tatínek začal z velmi malých poměrů, ale v době, kterou si pamatuju, to už 

byl velkoobchod, to už zásoboval téměř celý okres potravinami, železem, vším, 

prostě smíšené zboží. Oba rodiče pracovali velmi těžce od pěti ráno do desíti večer, 

přestože měli nějaké ty učedníky a příručí, tak se dřelo. V sobotu, v neděli, protože 

v neděli chodili venkovští do kostela, tak bylo do dvanácti otevřeno. Rodiče oba 

pocházeli z česko-židovských rodin, z malých vesnic, v okolí Prahy, z velmi chudých 

rodin. Tatínek se narodil v Doubravcích u Českého Brodu, maminka ve Slušticích 

u Říčan, oba jejich rodiče z obou stran byli také z malých českých vesnic, čímž tedy 

byli úplně srostlí s českým živlem. Nikdy jsem neslyšela, ani z jedné strany, jinak 

mluvit než česky. Samozřejmě, že jsme chodily obě se sestrou do české školy 

v Říčanech. […] Otec byl přesvědčen, že židovskou otázku může vyřešit asimilace, 

protože s tím českým živlem byl tak srostlý, tak miloval českou kulturu, historii, 

literaturu, dokázal přednášet Havlíčka "Křest svatého Vladimíra", zrovna tak jako 
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Vrchlického a jako Nerudu "Kosmické písně" a "Písně otroka" Svatopluka Čecha, 

na to prostě můj otec byl, přestože měl velmi málo času, tohle znal perfektně. Nás 

vychovával na Jiráskovi, první, co jsme četly, byly "Staré pověsti české". 

Víra v asimilantské hnutí a snaha integrovat se zcela do české společnosti 

ovšem nakonec rodině Elsnerových, jakož i mnohým jiným židovským rodinám 

v předválečném Československu, nijak nepomohla před rasovým pronásledováním 

a genocidou. Fotografie, dopisy a konečně také několik drobností z vybavení 

domácnosti, jež se dcerám Rudolfa a Marie Elsnerových podařilo po návratu z Velké 

Británie dostat zpět od některých slušnějších sousedů, jsou tak dnes vlastně jediným 

věcným dokladem života jedné z pěti židovských rodin, které před válkou 

v Říčanech žily a značnou měrou přispěly k rozvoji obce i celého regionu.
83

 

 

Höfner Karel 

 

Zatčen byl na udání, vězněn v terezínské pevnosti, zahynul v Osvětimi. 

Pocházel ze smíšeného manželství, byl bezdětný. Byl menší štíhlé postavy, měl 

narezlý knírek, vyznačoval se rozvážným a zdvořilým vystupováním. Zaměstnán byl 

jako vedoucí pracovník zahraniční firmy (vedoucí pobočky Continental). Mezi 

sousedy byl znám především nápadnou pečlivostí, projevující se již v upravené 

zahradě, které (kromě auta) věnoval většinu svého volného času.  Jeho auto 

se vyznačovalo čalouněním červenou kůží, řidič placatou čepicí a světlými 

jelenicovými rukavicemi. Charakteristický klidným a věcným přístupem 

k problémům. 

Krausovi  
 

Žili ve vlastní vile (Palackého 326 – Nádražní). Jeden syn byl lékař, statný, 

místní autorita, druhý syn právník (měl pouze jednu ruku). 

Stein Viktor, JUDr. 
 

Zatčen byl gestapem na udání, údajně pro vztah s Boženou Šafrovou. Byl 

v úkrytu, který zajistil pan Šafra (otec Boženy Šafrové) v Mlýnské ulici. 

Byl právníkem, chodíval pečlivě oblečený, šlo o sebevědomého muže drobné 

postavy. Otec Šafra byl vzat do Terezína. 
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„Své pevné mravní postoje zaplatil životem i Jan Šafra, inkasista elektrických 

podniků města Říčan. Jeho dcera měla známost s mladým Židem z Mnichovic. 

Pro toho si gestapo přišlo právě ve chvíli, kdy byl na návštěvě u Šafrů. Pan Šafra 

se tehdy snažil vzbudit v gestapáckých sadistech soucit se zadrženým slovy: 

„Pánové, vždyť je to také člověk“. To stačilo, aby byl rovněž zatčen a poslán 

do koncentračního tábora v Terezíně, kde v únoru 1942 zemřel. Jeho pohřeb, který 

se z „milosti“ okupantů mohl konat doma, přerostl v protinacistickou manifestaci.“
84

 

Steindler Pavel 
 

Pavel Steindler žil ve smíšeném manželství. Rozvedl se po vypsání 

Norimberských zákonů. Přesto se svému osudu nevyhnul a zahynul v koncentračním 

táboře. 

Strašnovovi a Hedvika Turnovská 
 

Strašnovi v Říčanech žili už před rokem 1900. Měli obchod v rohovém domě 

na rohu Široké a náměstí. Dům jim patřil. Po roce 1939 převzali jejich osud 

Elsnerovi. 

Hedvika Turnovská byla tchýně Strašnovových. Její syn se údajně zachránil, 

poslala ho do Anglie, možná do Kanady. 

Dále uvádím informace, které poskytl Karel Turnovský (v Americe Thurn) 

při návštěvě Muzea v Říčanech dne 14. 10. 2000 (Výstava Zmizelí sousedé). Pan 

Turnovský byl sebrán se studenty v roce 1939 (student chemie) a odvezen 

do koncentračního tábora, poté na práce do Hamburku. Odtud se dostal za pomoci 

katolické organizace kolem Polska a SSSR do západní Ameriky, kde se hned 

po vylodění z přístavu setkal s přítelkyní své maminky z Říčan. Ta jeho i další dva 

kamarády odvedla k sobě domů. V první době myl nádobí a učil se anglicky, 

do armády nebyl přijat pro úraz kolena. Dva roky pracoval na farmě. Poté dostal 

místo v chemičce, postupně se vypracoval na ředitele firmy. Oženil se, přestěhoval 

se do New Yorku. Má dceru, která je provdaná.  

 

 

                                                           
84

 http://www.ricany.cz/org/muzeum/muzejni-cinnost/historie-rican#nacisticka-okupace 



75 
 

Ungermannová Isabela 
 

Isabela Ungermannová byla provdána za vdovce, vyvdala dva syny – byla 

nevlastní matkou Jiřího a Pavla Ungermanna. Byla ženou v domácnosti. Pastorci ji r. 

1942 zapřeli, manžel zemřel, tudíž šla do transportu. 

 Anna Mahlerová 
 

Anna Mahlerová
85

 je uveden na seznamu Říčany pod číslem 24. Narodila se 

v Pravoníně v okrese Vlašim. Přivdala se do rodu usedlého v obci již po roce 1750. 

Od roku 1929 až 1938 žila u syna v Podbořanech, odkud po obsazení Sudet uprchla 

3. 10. 1938 k dceři do Říčan. Zde žila do 10. srpna 1942. Do Terezína odjela 

transportem Bg, kde pobyla 70 dnů v ubytovně pro přestárlé (bylo jí 91 let). 19. října 

1942 byla zařazena do transportu do Treblinky. Šlo o transport starých lidí, označený 

Bw. Z tohoto transportu nikdo nepřežil, všichni šli přímo na smrt. Podobný osud 

potkal i její děti a příbuzné: 

- Syn Alfred – zahynul v 68 letech v Osvětimi 

- Vnučka Kamila – zahynula v 39 letech v Osvětimi 

- Vnuk Ota – zahynul v 38 letech v Osvětimi 

- Manžel vnučky Karel – zahynul v 48 letech v Osvětimi 

- Pravnuk Jindřich – zahynul v 16 letech v Osvětimi 

- Pravnuk Pavel – zahynul v 11 letech v Osvětimi 

- Neteř Hedvika – zahynula v 32 letech v Malém Trostinci 

- Neteř Marta – zahynula v 38 letech v Osvětimi 

- Manžel neteře – neznámo kde zahynul 

- Praneteř Hana – zahynula v 13 letech v Osvětimi 

- Praneteř Věra – zahynula v 11 letech v Osvětimi 

- 3 další neteře nenalezeny 

- Chybí také údaje o zmizelých rodinách jejích sourozenců. 
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17 Arnošt Scheiber vypravuje 

 

 Při mé spolupráci s Muzeem v Říčanech jsem dostala kontakt na pana 

Antonína Schreibera, který v minulosti s Říčanami spolupracoval, pomáhal 

s organizací výstavy o obětech holocaustu. Více informací jsem k jeho osobě 

nedostala, o to více mě překvapil jeho osud, a tedy i motivace jeho spolupráce 

s Říčanami na téma židovské otázky. Když jsem pana Schreibera kontaktovala, zda 

by mi k mé práci neposkytl nějaké informace, sdělil mi, že v podstatě vše, co by mi 

mohlo pomoci, „leží“ v Muzeu v Říčanech. Přestože jsem se chtěla s tímto 

pozoruhodným pánem setkat osobně, nebylo to možné. Pan Schreiber je i ve svém 

pokročilém věku plně zaměstnán a volného času se mu příliš nedostává. Přesto jsem 

si vedla detailní poznámky z našeho rozhovoru, kdy jsem se stala více méně jen 

„posluchačem“ jeho velmi pohnuté životní cesty. Přestože pan Schreiber sám není 

přímo z Říčan, část jeho rozvětvené rodiny z Říčan pocházela – Fischerovi (viz dále), 

proto jsem se rozhodla jeho vyprávění do této práce zařadit. Málokomu se této 

„pocty“ dostane. Snažila jsem se o zápis co nejpřesnější, bez výrazných zásahů. Jen 

jsem vzpomínky pana Schreibera zařadila v jisté posloupnosti, bez odbíhání od 

témat. 

 

„V roce 1937 nebo 1938 jsem Hitlera slyšel z rádia při proslovu 

z Norimberku. Mluvil hodně rychle. Na té řeči jsem stál. Rádio stálo na skříňce. Asi 5 

až 10 minut jsem slyšel opakování Beneš, Beneš, Beneš… Pochopil jsem, že Beneš 

byl nepřítelem Německa číslo jedna. Měli jsme v Americe člověka s kontakty – 

Masaryka, a ve Francii Beneše. Nezapomeňte zdůraznit, že pravděpodobně Hitlerova 

nevůle vůči Benešovi vznikla z tohoto: Beneš byl jazykově kvalifikovaný, žil v Paříži, 

byl frankofil. Když se dělala mírová smlouva v roce myslím v roce 1919 nebo 1920, 

byl nejkvalifikovanější právě Beneš z hlediska francouzštiny. Původní návrh rozdělit 

Ostravsko mezi Čechy a Poláky se nelíbil právě francouzským společnostem, které 

vlastnily uhelné doly apod. Získali Beneše na svou stranu. Francouzská vláda proto 

navrhovala nechat si území celé. Benešovi na Francii záleželo a po dlouhém 

proslovu ve Versailles obhájil tuto myšlenku. Beneš tedy obhájil myšlenku Francie. 

Ostravsko bylo větší, než mírová smlouva obhajovala. A tohle všechno Hitler znal  - 

proto pro něj byl Beneš nepřítel číslo jedna.“ 
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„Víte, moje maminka za svého života nasála obávanou historii (myslím 

pogromy). To byl jeden důvod, proč si nevzala nikdy Žida. Tatínek vypadal ale jako 2 

židi slepení. Maminka byla modrooká, světlovlasá, na Židy vypadala spíše slovansky. 

Byla asi z té větve Židů, kteří šli z Palestiny do východní Evropy a do Čech přišli asi 

až po roce 1620. Trvala, že budu pokřtěn, budu chodit do kostela. Každou neděli 

jsem měl připravené oblečení a maminka mi říkala: „koukej vstávat, koukej jít do 

kostela.“ Maminka nebyla vychovávána nábožensky, ale věděla, že existovaly ještě 

za jejího mládí pogromy, v Praze ještě v roce 1919. O tom se nepíše, protože to byly 

„malé záležitosti“. 

„Narodil jsem se jako druhý syn, maminka byla židovka. Narodil jsem se až 

po smrti prvního syna. První syn byl zapsán v židovské matrice, stejně se jmenoval 

jako já, stejné jméno, stejné příjmení. Když jsem se narodil já, maminka prohlásila: 

Nedám svého chlapečka podruhé takhle týrat.“ Můj starší bratr byl tedy zapsán 

v židovské matrice, já v matrice v Říčanech. 

 „Moji rodiče museli doložit do Střešovič doklady úředníkům, které přivedl 

Eichmann. Eichmannovo dodělení bylo složené z lidí donesených z Vídně v roce 

1939, aby zavedli řád po evidenci Židů, byli v bývalé vile Vlasty Buriana ve 

Střešovicích. No, a protože tam tenkrát moji rodiče jeli, moje karta byla přeložena ze 

skupiny 1 (kvalitní Židé) do méně kvalitní, tedy do dvojky. Na skupinu 2 si vzpomněli 

Němci až v roce 1943 a v první polovině roku 1944, kdy převážnou většinu židů už 

zpracovali a sešrotovali.“  

„Já vím, že tam byli moji rodiče někdy v roce 1940, možná 1939, já byl malý 

kluk. Vím jen jedno, že tam byli, že JÁ nakonec přežil. To vím já.“ 

„Já jsem poslední zbytek jedné rozvětvené rodiny, která zmizela. Z té rodiny 

v Říčanech. Strýc měl v Říčanech proti kostelu (dům číslo 7, vedle knihkupectví 

myslím, dnes tam jsou snad nějaké náhradní díly na auta). V té části do dvora bydlel 

strýc s manželkou.“ 

„Můj strýc šel 1942, ostatní čekali v Terezíně, strýc si nechal vyoperovat 

žlučník, nakonec ho vzali do Terezína také, měsíc po tom, co odjel ze Říčan, byli 

všichni mrtví.“ 

„To, co říkám Vám, neřekl jsem ani v Muzeu, tehdejšímu řediteli muzea.“ 

 „V roce 1945 jsem byl učeň. Uměl jsem německou gramatiku stejně jako 

českou, německou literaturu jsem znal více než českou, na filmy jsem chodil německé. 



78 
 

Byl jsem ta generace, po roce 1945 jsem do kádrovacích dotazníků nic nepsal. Psal 

jsem: Byl jsem v Německu na práci.“ 

„Měl jsem dva metry, byl jsem udřený, nikdo mě nešetřil. Situací jsem byl 

zaskočen. Spoustu věcí si nepamatuju. V únoru 1944/1945 jsem měl na dece 

rampouchy ledu, když Rusové úročili na Vislu, utekl jsem z transportu. Měl jsem jen 

ale štěstí. Prolezl jsem jen stejnou dírou, jako kluci přede mnou.“ 

V tom roce 1945 jsem se vrátil odřený, tři čtvrtě roku mě dávali dohromady. 

Pak jsem začal studovat. Na vojnu jsem šel bez maturity. Byl jsem u černých baronů. 

Na vysoké škole jsem se neuměl učit. Po vojně jsem šel zase makat k pozemním 

stavbám – budovat Podolskou vodárnu. O tomhle jsem nikdy nemluvil, ani v rodině. 

Bylo to tak těžké, že ani dnes nerad vzpomínám. I když jsem to nedával najevo, 40 let 

jsem nemluvit proto, že jsem byl poznamenaný. Německý doktor mě asi zachránil, 

vyléčil mě v únoru 1945 ze zápalu pohrudnice. Viděl jsem, jak jeli americké tanky 

vykrást archiv v Junkers závodech v Deževě, byl jsem u bombardování amerických 

letadel v Brunšviku
86

, stavěl jsem bunkry pro německá letadla.  

Byl jsem kluk, který někam spadl, měl jsem kliku, že jsem se 1945 vrátil. Držel 

jsem hubu a krok, Jiné životopisy jsou ale mnohem zajímavější. To, co říkám Vám, 

neřekl jsem ani v Muzeu, tehdejšímu řediteli muzea.“  

„Že mám něco společného se židovstvím, jsem řekl až po roce 1989. Čtyřicet 

let jsem podváděl kádrováky, prožil jsem život bez komunistické legitimace. Dral 

jsem se nahoru. Na straně jedné jsem se dral na horu, na druhé jsem k tomu neměl 

předpoklady.“  

„Byl jsem ve třech lágrech, ale o tom nechci mluvit, můj osud je nezajímavý, 

byli zajímavější lidé. Posledních 20 let dělám pro Židovskou obec a židovskou 

historii a nevzal jsem ani korunu. Viděla jste v Říčanech na náměstí pamětní desku?  

Tam je taky hezký balík mých peněz. Ale to byl poslední okamžik, kdy se to mělo 

udělat.“ 

 

„To je má osobní historie.“ 

 

„Židovský osud Říčan až na výjimky skončil rokem 1942. Byly asi 3 až 4 rodiny, 

které vydrželi do roku 1943. Třeba Fischerovi, protože Karel si nechal vyoperovat 
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žlučník, a asi 2 malé výjimky. Ty osudy těch lidí z Říčan dopadly téměř všechny 

stejně, jak jsem už řekl, tím rokem 1942. Ale jsou zajímavější osudy, třeba ze Strašína 

nebo z Radošovic. Já Vám povím o paní Irence. Irenka byl krycí osoba v Terezíně. 

Víte, co to byla krycí osoba? Krycí osoba v Terezíně byla osoba, která byla důležitá. 

Bývali to lékaři, zdravotní sestra, dále například někdo, kdo rozuměl kanalizacím a 

tak…. Na Strašín se přistěhovala, myslím z České Velenice nebo tam někde, paní 

Irena Spitzerová (Lustigová). Spitzerová se jmenovala za svobodna. Byla to 

kvalifikovaná zdravotní sestra, byla dvojjazyčná z hlediska profese. Víte, česká 

zdravotní sestra se školní němčinou byla zbytečná. Ale tuhle paní Irenku si drželi. 

Němci potřebovali sestry, které umí tu lékařskou mluvu německou. Udržela se 

v Terezíně. Krycí osoba z Terezína neodjela, ale všechny osoby na tuto osobu vázané 

byly v Terezíně. Přijela do Říčan, na Strašín, ubytovaná v domě s několika rodinami. 

Její manžel se narodil někde na Chodku a měla s sebou ještě chlapce, kterému byly si 

4 roky. Ty krycí osoby taky měly vyšší stravovací normy v Terezíně, měly lepší 

přístup ke stavování, proto tyky ten její manžel byl v lepším zdravotním stavu a 

zachránil se nakonec. Toho Irenčinýho manžela dali v Terezíně pak nakonec stejně 

do dalšího transportu, přestože byla ta paní Irena krycí osoba. Zachránil se někde 

v Heidelbergu myslím. 

Do Terezína jel možná i stejným transportem chlapeček Rudolf Schoenfeld – asi 

stejně starý jako její syn, Rudolfek byl ze smíšeného manželství. Jeho maminka 

nebyla židovka, byla to snad Češka nebo Čechoněmka. Otec byl německý žid, do 

Terezína přijel dřív, možná byl mrtvý dříve, než jeho syn tam přišel. Maminka umřela 

někdy mezi léty 1939 – 1942. O malého Rudolfka se zajímala její sestra, snažila se 

všem říct, že on nikam nepatří, neměl by jet do Terezína… 

A ta paní Irenka požádala, aby Rudolfka, aby ho zařadili (připsali) k ní. Jedna 

žena zachránila ještě tři další lidi (svého syna, Rudolfka). V říčanské skupině nebylo 

jiného, kdo by jel transportem BG a kdo by se zachránil. A ona zachránila sebe a 2 

děti.“ 

 

„Potom Vám povím ještě další osud. Židovka Přibylová bydlela tam někde u 

Olivovny. Její syn Alois Přibyl byl žid náboženstvím, ze smíšeného manželství. 

Pamatuju si ho. Chodil jsem s ním do školy. Pamatuju si, že někdy v únoru nebo 

březnu 1943 se otevřely dveře. Ne, nejprve někdo zaklepal, učitel vyšel, pak řekl: 
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„Přibyle máte jít ven, i aktovku si složte.“ Učitel byl bledý, Přibyl vyšel ven a nikdy 

jsem ho už nepotkal. Byl jeden z těch vypsaných židů. Postupně si je Němci vybírali. 

Paní Přibylovou odvedli na udání. Její dcera Irena, ta byla pro změnu zase 

v Osvětimské pobočce Kudowa – Zdroj (zásobovala Osvětim plodinami). Tam 

pracovala, v roce 1945 se vrátila. Ta Irena se nechala někdy roku 1938 přepsat na 

českobratrskou církev asi. Určitě ne na katolickou, ty vztahy katolíků a židů nebyly 

moc dobré.“ 

Tak to je… Některé lidi vzali a hodili je jak odpadky do popelnice. 

„Terezín má řadu tváří, které zůstaly netknuty.  

Pořád se snažím dělat různé věci a snad dlouho. Znal jsem „starou generaci“. Dnes 

máte různá dokumentační střediska, ale vědí tam toho asi tolik, jako ten 

fešák v muzeu (ironicky). 

 

„Jméno Plíšek, píše se to německy – Plischek – to byl jeden z říčanských 

udavačů. Známý. Bylo jich samozřejmě ale více. Na náměstí si mladý doktor práv 

zahrával, až si pro něj přišli. Člověk, který zahynul kvůli tomuto židovskému 

frajerovi. Dcera se seznámila se židem, když měl jít do transportu, schovali ho. 

Němci ho hledali, našli, sebrali i jejího otce. Žid byl asi v Osvětimi, otec v Malé 

pevnosti v Terezíně. Ve velmi špatném stavu. Poslali ho zpět do Říčan, po třech 

dnech umřel. Jeho potřeb, to bylo něco jako národní manifestace. Bylo asi dva tisíce 

lidí.“ 

 

 „Naši lidé prodávají německé objekty zpět Němcům, někteří se zase vracejí, 

jiné mají na rekreační účely.“ 

 

 „V té skupině asi 50 lidí byla skupina, která nejela transportem Bg. O těch 

se nikdo nikde nic nedozví. Někomu z okolí se znelíbili. Byli to ti, co šli na udání. 

Na udání Němci už nepouštěli z ruky. Někomu se podařilo zašantřočit všechna udání. 

Údajně…“  
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18 Pamětník vypravuje podruhé 

 Při získávání informací jsem procházela i starší čísla místních novin – 

Říčanský kurýr. Našla jsem zde „další“ vyprávění pana Schreibera, a to z roku 

2002.
87

 Nacházím zde řadu dalších okolností z jeho života, nové souvislosti, nicméně 

si „mého rozhovoru“ cením o mnoho více, nejen z důvodu jeho autenticity, ale 

nacházím v něm i více „osobního sdělení“. Vyprávění, které bylo otištěno 

v Říčanském kurýru, je rozděleno do osmi menších kapitol, z nichž každá nese jiný 

titul: Židovství, Rok 1938 a 1939, Transporty, Lágr, První útěk, Druhý lágr, Druhý 

útěk, Epilog. 

Židovství 

 

Uvědomme si, že dnes chápeme židovství jako ortodoxní způsob života, jako 

je tomu dnes v Izraeli. Ale tehdy to bylo něco jiného. Mezi židy byli liberálové, 

bezvěrci, lidé si cenili hlavně repbliky. To panečku bylo něco! Vždyť byli první 

generace židů, kteří se mohli cítit jako svobodní občané, to byl velký zvrat. 

V Říčanech se v sobotu samozřejmě pracovalo, jako v celém Československu, 

nezažil jsem, aby někdo, kdo měl konkurenci, třeba zavřel obchod. Jednou za rok, 

okolo „Dušiček“, se objevili prodejci, kteří prodával macesy, takové kulaté oplatky 

z nekvašeného těsta. To bylo na svátek „Dlouhý den“, kdy byl půst a vzpomínka na 

mrtvé s pobytem v modlitebně, ale vím, že to drželo jen si šest lidí, jen ten, kdo měl 

čas, a to byli starší lidé. Když byly Vánoce a Velikonoce, tak to byly české Vánoce a 

Velikonoce. 

Rok 1938, 1939 

 

Byl jsem malý kluk, který jako všechny děti moc nevnímá hospodářské 

starosti, ale vnímá události. Na podzim roku 1938, po obsazení pohraničí, utíkali lidé 

do vnitrozemí a v ten moment se začalo hledat, jak je uživit. V Říčanech to bylo asi 

20 či 30 uprchlíků a najednou bylo vidět, že existují nějací židé a i chudí židé, o které 

se museli ostatní postarat. V roce 1939 vlastně začala vojna, lidé začali být 

omezováni. Moji bratranci nemohli chodit do školy. Nastala řada omezení. Židům 

sebrali obživu, podniky, vyloučili je ze zaměstnání a ty schopné povolali na práci do 
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 Říčanský kurýr, číslo 5. Příloha, strana 8 – 11. 
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Prahy, nejdříve do údržby, pak na těžkou práci ve výkopech, na kanalizaci. Jízda 

vlakem vyla jen na zvláštní povolení v zadním vagónu. Od roku 1941 museli mít 

židé označení, žltou hvězdu, museli s tím chodit, měli nižší lístky na potraviny, 

nedostávali šatenky. V dubnu 1942 přišly první transporty. 

Transporty 

 

Moje vzpomínka je na doktora Krause z Palackého ulice (dnes Cesta 

Svobody). To byl někdo! Byl to významný městský lékař. V dubnu 1942 se o něm 

mluvilo, že šel do transportu. Pak se ztráceli jeden za druhým. A to bylo strašné. 

Nepředstavujte si, že přišlo gestapo a někoho zatklo, to ne! To přinesl četník 

předvolánku a nechal si podepsat převzetí, a to bylo všechno. Na předvolánce byl 

několikastránkový návod, co se má zařídit, klíče od bytu, soupis kont atd. Vše 

v poklidu a tichosti. Vůbec nevím, kdy zmizel pan Höfner, který bydlel přes ulici. 

Většina lid si stále myslela, že jsou někam na práci. Bylo to dobře organizované, 

vždy šla celá rodina. Na předvolánce bylo: dostavte se tam a tam a když nepřijdete, 

dostane ho gestapo k dalšímu řízení. To každý chápal jako koncentrák. 

Lágr 

 

Maminka byla židovského původu, otec ne. V roce 1943 byl otec povolán na 

práci na SS cvičiště u Benešova, pak šla maminka, nejprve na Hagibor do německé 

válečné výroby, nakonec byla v Terezíně. V roce 1943 mi bylo 15 let a zanedlouho 

jsem byl povolán také. Asi 1000 lidí jelo v jednom vlaku z Dejvického nádraží. Po 

pěti dnech jsme dorazili do Horního Slezska do lágru Kamionek, německy 

Gleinstein, kde bylo letiště na části budované dálnice a my jsme tam stavěli bunkry 

pro letadla. Bydleli jsme v dřevěném baráku, byl jako stáj pro koně, bez oken, na 

třípatrových palandách. Vyfasovali jsme dva papírové pytle z nakrepovaného papíru, 

asi jako cement. Jeden sloužil, po naplnění dřevitou vlnou, jako slamník, druhý jako 

spací pytel a ještě jsme dostali dvě hrubé deky. Mytí bylo, vlastně spíš nebylo v další 

stáji, kde byl žlab a kuchyně. Jídlo si nepamatuji, protože jsem tam měl stále hlad, 

ale bylo to čerstvá káva ráno do misky a kousíček vojenského chleba a s tím musel 

každý vydržet celý den. Byl jsem tak hladový, že jsem z blízkého porostu jedl syrové 

bedly, co tam rostly, dokud mi starší lidé neřekli, abych to nedělal.  
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Předtím jsem nikde nebyl. Byl jsem tam jeden z nejmladších a neuměl jsem 

se vyznat v davu. Byl jsem hubená, dlouhý a sedřený. A nyní krumpáč, nosit traverzy 

a než jsem poznal pár dobrých chlapů, dělal jsem ty nejhorší práce. Práci 

organizovala firma „TODT“ a předáci a mistři byli Litevci a Lotyši. Ti nás honili! 

Později jsem se dostal do lomu, tam se čekalo občas na odpaly, mohl jsem být chvíli 

u ohně, ohřát se, byl jsem mezi lidmi, někdo mi i poradil. Začátkem zimy 1944 jsem 

dostal záškrt, vysoké teploty, bylo mi bídně. Asi 10 – 14 dní jsem ležel, pak znovu 

do lomu. Byla zima, kdo co měl, to dal na sebe. 

První útěk 

 

Slyšeli jsme z dálky duněné děl, ruská letadla ostřelovala. Někdo říkal, že 

prorazily ruské tanky, pak říkali, že se bude tábor stěhovat. Byli jsme na nádraží, kde 

byl velký provoz. Uviděli jsme evakuační vlak. Byli jsme čtyři kluci, co jsme tam do 

něj vlezli. Jelo to někam směr Berlín. Evakuační vlak, to je všechno. Vojáci, civilisté, 

rance, kufry. V okamžiku, kdy vlak zastavil, někdo řekl, že se tu může přestoupit do 

vlaku do Klodska. Výstup, skladiště, noc, čekání a k ránu konečně Klodsko, pak 

Náchod. Ohřáli jsme se ve výtopně, nádražáci nám dali napít kafe a kousek chleba. 

Nočním vlakem jsem se na lokomotivě dostal do výtopny Holešovice, a pak – do 

Říčan. Šel jsem domů, nebylo kam jít a už za 3 dny přišel četník s telegramem. 

Pozvali mě na Hagibor. Byl asi únor 1945.  

 

Druhý lágr 

 

A znovu transport z nýdraží, tentokrát ze žižkovského nákladového. Jeli jsme 

v nákladních vagónech do středního Německa na Brannschweig. Byly rozbité tratě, 

schovávali jsme se do tunelů při bombardování. Byli jsme v Osterode v betonových 

barácích. Tam tedy byla strašná zima. Se shora pršelo, voda mrzla na dece a platilo 

tam: vše schovat, vše s sebou a vše na sebe, jinak by to někdo ukradl. Do práce se 

chodilo přes město, Němky a děti na nás plivaly, pokřikovaly, urážely. Stavěli jsme 

trať, násep. Byla to těžká ruční práce, byl jsem otlučený od kamene. Pak jsem dělal 

topiče na úzkokolejce. Naházet tendr uhlí, přitom dělat před lokomotivou výhybky. 

Mašinfíra mi dal napít kafe, ale najíst mi nedal nikdy. Sám jedl v rohu chleba. Byl 
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hlad, ale občas jsem dostal od někoho chleba, cibuli, jedli jsme řepu z pole. Oblečení 

odcházeli, dostal jsem zápal pohrudnice. Od táborového doktora, byl to Němec, jsem 

dostat sulfoamid, vyvázl jsem. 

 

Druhý útěk 

 

V dubnu 1945 americké stíhačky kontrolovaly všechny tratě. Řekli: Pojedete 

pryč. Šli jsme na vagóny, směr východ. Zažil jsem nálet na Drážďany, byli jsme od 

nich asi 150 km, Deset hodin trval přelet letadel. V Lipsku jsme byli venku při náletu 

– bunkr byl plný. Byli jsme tenkrát dva kluci a na lokomotivě českých železničářů 

z Kralup jsme se dostali opět do Holešovic. Pak do Říčan, do Voděrádek, kde měl 

táta kamaráda, pana Vojtěchovského, a ten si mě tam nechal. Sám měl čtyři děti a 

ještě nevěděl, kdy válka skončí. A pak mi pan Vojtěchovský řekl, že jsou tu Rusové 

a Američani… a válka skončila. 

Epilog 

 

Poznal jsem v té době řadu dobrých lidí. Pana Vojtěchovského, pekaře pana 

Zvoníčka z Doubku, který pekl chleba hranatý, tak, aby to šlo do balíčků, pan Boháč, 

obchodník z náměstí, zase dával různé potraviny. 

 Vše to byl zlý životní zážitek. Asi ještě rok poté, když brzdila tramvaj, už 

jsem byl přitisknut u zdi a celý se klepal, Dvacet let jsem neřekl slovo německy, 

chtěl jsem vše vymazat z paměti, až v roce 1965 jsem jel do tehdejší NDR. V květnu 

1945 jsem dostal 500 Kč a zimní kabát po Němcích. Krejčí mi ho přešil a já ho nosil 

do roku 1947. A pak jsem si koupil montgomerák. 

 

Vyprávění pamětníka Ing. Arnošta Schreibera zaznamenal František Vrba 
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19 Závěr 

 

 Žádné město z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava se nevyhnulo plánům 

na „konečné řešení židovské otázky“, ani Říčany.  Na předcházejících stránkách jsem 

k tomuto tématu napsala skutečně mnoho, shrnula bych nejdůležitější závěry. 

Nacistickým záměrům neunikla z Říčan jediná osoba židovského původu (ve smyslu 

Norimberských zákonů). Žádný občan se konce války nedožil, všichni zemřeli 

zanedlouho po deportaci následným transportem z Terezína. Zahynulo celkem 38 

osob židovského (mojžíšského) původu, o dalších, kteří byli na udání zatčeni 

gestapem, neexistují výraznější zmínky. Rodiny byly deportovány pohromadě, tzn. 

ve většině případů stejným transportem, a to jak nejen do Terezína, často jeli 

společně i do dalšího koncentračního tábora na východě. Říčanští obyvatelé našli 

smrt v koncentračních táborech Osvětim, Treblinka, Zamošc, Izbica, Sobibor a Malý 

Trostinec.  

Cílem práce bylo podat co nejkomplexnější obraz o osudech židovských rodin 

i jednotlivců v Říčanech, kdy životní cestu těchto lidí spojil tragický osud zvaný 

holocaust. Snažila jsem se získat co nejvíce informací o těchto zdánlivě obyčejných 

lidech, kteří se stali neobyčejnými právě proto, jak byli vytrženi ze svého koloběhu 

života a posláni na smrt, „domů“ se nevrátil nikdo.  

 Myslím, že k tématům jako je „konečné řešení“, „židovská otázka“, 

holocaust, šoa, perzekuce židů, antisemitismus apod. existuje nepřeberné množství 

materiálů a skutečně nelze postihnout celou problematiku komplexně do jedné práce. 

Proto jsem se zaměřila právě na říčanské rodiny, jichž se daná problematika 

dorýkala. Dnes, po více jak sedmdesáti letech, se nenabízí již mnoho příležitostí, jak 

se o nich něco dozvědět. Domy mají dávno jiné majitele, příbuzní, pokud žijí, jsou 

rozptýlení v různých koutech nejen naší země nebo ve světě. Navíc se jedná o téma, 

které je pro ty, kterých se přímo dotýká, stále velmi bolestivé a málokdo o tomto 

dokáže hovořit.  

 Říčany, podobně jako jiná města, stále vzpomínají na své spoluobčany. 

V roce 2012 vzpomněly smutné sedmdesátileté výročí, kdy bylo z Říčan 

transportováno do koncentračních táborů 19 rodin židovského původu, z Radošovic 

11 rodin a 6 rodin ze Strašína. Z koncentračních táborů v Osvětimi, Treblince, 

Terezíně a dalších se nevrátilo 76 občanů. Všichni násilně zahynuli v letech 1942 – 
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1944. Právě jejich památku si připomnělo odhalením pamětní desky, na kterou byla 

vypsána veřejná sbírka. Významnou částkou přispěl i Arnošt Schreiber. K umístění  

byla vybrána budova Městského úřadu na Masarykově náměstí č. 83 v Říčanech. 

Slavnostní odhalení  se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května 2012. Návštěvníci mohli 

nejprve zhlédnout v Muzeu Říčany související komentovanou prohlídku výstavy 

pod názvem: „Cesta do naděje – Říčanští Češi v pasti holokaustu“, kterou historici 

muzea připravili ve spolupráci s panem Arnoštem Schreiberem. Později se všichni 

shromáždili na Masarykově náměstí, kde za účasti vážených hostů byla 

odhalena pamětní deska. Celý slavnostní akt  hudebně podpořil  ethno – 

symfonetický orchestr Šarbilach, který zahrál  skladby v židovském stylu a lidové 

židovské písně.  

Může se zdát, že se jedná o téma, ke kterému nelze téměř nic nového 

doplňovat, téma, které je již vyčerpáno. Nastávají ale občas momenty, kdy můžeme 

být překvapeni. Ing. Milan Franěk, říčanský rodák, vzpomněl během návštěvy jedné 

výstavy na rodinu Eislerů z Říčan
88

, jejíž jméno nefigurovalo na seznamu obětí 

holocaustu. Rodina pamětníka žila před válkou v Nerudově ulici č. p. 707. V jejím 

sousedství, v místě současné Zvláštní školy, stála vilka manželů Eislerových. Pan 

Eisler (vlastní jméno neznámé) byl dle domněnky pamětníka penzionovaným 

úředníkem a zemřel ještě před vypuknutím války.  Vdova Marie
89

 zde bydlela 

s mentálně postiženou dcerou a se synem (žádné jméno si p. Franěk nepamatoval). Ti 

byli jako židovská rodina posláni s transportem do koncentračního tábora, ze kterého 

se již nevrátili. V jejich vile během války žila německá rodina. Po válce restituoval 

majetek syn s mezitím změněným příjmením „Marvan“. Později objekt přešel do 

vlastnictví MÚ Říčany, který zde vybudoval novostavbu Zvláštní školy. O osudu 

rodiny Eislerových – Marvanových pamětník více nevěděl. 
90

 A toto jsou okamžiky, 
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 Vzpomínka uložena v Muzeu v Říčanech. Fond Židé, nečíslováno. Vzpomínka byla zapsána 25. 

června 2002 p. Otou Krutským. 

89
 V databázi obětí holocaustu se objevuje pouze jedna Marie Eislerová (narozena 23. 12. 1864, 

zemřela 29. 10. 1943 v Terezíně, bydlištěm vHerinku – nedaleko Říčan, může se jednat o příbuznou, 

ale také nemusí. (http://www.holocaust.cz/en/victims/PERSON.ITI.1302822) 

90
 Pod vzpomínkou je připsáno, že na seznamu uhříněveské židovské obce jsou uvedena tato jména 

(ovšem bez udání obce) – Aisler Anton 46 let, Eisler Eugenie 37 let, Eisler Karl 10 let, Eisler Marie 

79 let, Eisler Mirko 14 let. 
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kdy zdánlivě vzdálená (pro někoho zapomenutá) část dějin opět ožívá, v podobě 

vpomínek. 

 

Ve své práci jsem se snažila postihnout co nejkomplexněji osud říčanských 

židů za druhé světové války, včetně historického kontextu, a myslím, že se mi to 

podařilo. Každý, kdo se bude pročítat výše zpracovanými kapitolami, si dokáže 

vytvořit ucelený pohled na důsledky nacistického programu „konečného řešení 

židovské otázky“ v Říčanech. Autorům právě těchto plánů patří veškerá vina za 

miliony zmařených životů, mezi nimiž figuruje i několik desítek těch říčanských… 
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Příloha č. 1 – Tabulka určování židovského původu dle norimberských zákonů 
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Příloha č. 3 - Mapa koncentračních táborů 
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Příloha č. 4 – Foto štítu (Strašnov) 

 

 

Fotografii poskytlo Muzeum v Říčanech. 
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Příloha č. 5 – Foto obchodu Karla Fišera 

 

Fotografii poskytlo Muzeum v Říčanech. 
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Příloha č. 6 – Fotografie Karla Fišera s rodinou 

 

 

Fotografii poskytlo Muzeum v Říčanech 
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Příloha č. 7 – Kinoreklama Rudolfa Elsnera 

 

Fotografii poskytlo Židovské muzeum v Praze 
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Příloha č. 8 – Kopie přání věnované Anně Mahlerové (mamince) 

 

Originál přání poskytlo Muzeum v Říčanech 
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Příloha č. 9 – Kopie transportní listiny (Adlerovi) 
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Příloha č. 10 – Kopie transportní listiny Bg 
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Příloha č. 11 – Fotografie Jiřího Becka 

 

Fotografii poskytlo Muzeum v Říčanech. 
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Příloha č. 12 – Zahájení řízení prohlášení za mrtvé - Fišerovi 

 

 

 

Kopii poskytlo Muzeum v Říčanech. 
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Příloha č. 13 – Prohlášení za mrtvou – Luisa Kohnová 

 

Poskytlo Židovské muzeum v Praze. 

 

 


