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1. Historie Strakonic, příchod židovského obyvatelstva 

 

 

1.1 Poloha a historie města 

 

 Město Strakonice leží v jižních Čechách v nadmořské výšce od 390 m až 430 

m. Zeměpisné souřadnice jsou 49°15´ až 49°17´severní šířky a 13°51´až 13°54´ 

východní délky. Město patřící do jihočeského kraje se rozkládá na soutoku 

šumavských řek, Otavy a Volyňky, a bylo vždy městem poddanským. Počet 

obyvatel je 22 690.
1
 

 Název města spojoval český vlastenec a badatel v oboru archeologie  

a lidovědy Václav Krolmus
2
 s hejny strak. Ve skutečnosti název pochází od 

příslušníků praotce Straky – od Strakoniců nebo Strachoniců, příslušníků lidu 

praotce Straky, Stracha, Strakoně či Strachoně.
3
 

 Rod Bavorů stál u zrodu města z původní osady a byl druhým nejmocnějším 

rodem v jižních Čechách. Listinná zpráva pochází z roku 1225, proto o Strakonicích 

můžeme mluvit až od 13. století. Do té doby mnoho písemných dokladů není. 

„Archeologické výzkumy prokázaly osídlení města před rokem 1243. Sídlil zde rod 

Bavorů, který do Čech přišel kolem roku 1169 a od roku 1235 byl již nazýván 

Bavor „de Strakonic“.
4
 Podpis šlechtice Bavora se poprvé roku 1243 objevil na 

listinách krále Václava I. „Město vzniklo spojením osad Žabokrty, Bezděkov a Lom 

během 13. století. Bezděkov byl pozdějším sídlem židovského ghetta a po povýšení 

                                                 
1
Český statistický úřad. Sčítání lidu, domů a bytů [online] [cit. 19. 06. 2014]. Dostupné z: http://vdb.

czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-

tematu&tu=30814&th=&v=&vo=H4sIAAAAAAAAAFvzloG1uIhBMCuxLFGvtCQzR88jsTjDN7G

Alf3WwcNiCReZGZjcGLhy8hNT3BKTS_KLPBk4SzKKUosz8nNSKgrsHRhAgKecA0gKADF3C

QNnaLBrUIBjkKNvcSFDHQMDhhpGuIU5iXnpep55JanpqUVCjxYs-

d7YbsHEwOjJwFqWmFOaWlHEIIBQ51eam5Ra1LZmqiz3lAfdTAwMFQVAw1hxWVLCIFlalWp

oZBpvGB8WGuXq6xlvYhxvampiaW5ZwiCNVc7A3MJcL6OiAuiJYA__cLAnShgY_UoY2D38Xf

z8QxwLShjYvP1dnD2DgSwuF8cQ_zDHYEcXkDhncIhjmL-

3v48nUIs_kB8SGRDl7xTkGAXkhwD1-Tl6-Li6QMxjDXMNinIFu53lPxCUMPAAlbsF-

cJ0sIc4OoX6 
2
 Kolektiv autorů. Ottův slovník naučný. 15. díl. Praha: Otto, 1900, s. 242.   

3
 Cvrček, J. Z. Strakonice – město, lidé, osudy. 2 vydání. Strakonice: Městský národní výbor, 1989. 

4
 Michálek, J. Město Strakonice a nejbližší okolí v pravěku až raném středověku. In: Vlastivědný 

sborník. Strakonice: Město Strakonice, 2002, s. 36.  
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na město roku 1869 byl pojmenován Nové Strakonice, k původním Strakonicím byl 

připojen v roce 1920.“ 
5
 

 „Bavor I. se při výpravě do Palestiny setkal s rytíři řádu sv. Jana 

Jeruzalémského (od 16. století se nazývají rytíři maltskými) a před rokem 1243
6
 jim 

věnoval své sídlo, kostel a řadu vesnic.“
7
 Páni ze Strakonic měli svůj znak a v něm 

šíp, střelu. Díky účasti na křížové výpravě do Palestiny získal Bavor tento znak do 

svého erbu. Přemysl Otakar potvrdil obdarování johanitů roku 1251. Kamenný hrad 

byl postaven Bavorem a jeho synem, dokončení se datuje do roku 1280. Byl to 

důležitý krok pro pozdější vývoj města. Vystavěním věže Rumpálu byl podpořen 

vzhled hradu jako pevnosti a byla dokončena celá stavba hradu. 

  „Dne 8. prosince roku 1367 dal Bavor IV. Strakonicům purkrechtní neboli 

zákupní právo, kterému se říká také německy kaufrecht“.
8
 Purkrechtní právo 

zajistilo větší prosperitu města a zvýšení počtu obyvatel. Purkrechtním právem 

osadil Bavor IV. 23 lánů půdy s domy a příslušenstvím. Měšťané směli kupovat 

domy a pole a bylo tím potvrzeno i várečné právo, kvůli kterému vznikalo mnoho 

rozepří mezi rytíři a měšťany. Téměř v každém domě byla v té době sladovna 

a nemálo místních obyvatel se zabývala vařením piva. Strakonický pivovar byl 

založen až v roce 1649.  

 Bavor IV. byl posledním z rodu, o kterém se písemné prameny zmiňují. 

Poslední generace rodu Bavorů, zastoupena Břeňkem a Janem, se dostala do těžké 

finanční situace. Poslední část dědictví – strakonický hrad, prodali roku 1402 řádu 

johanitů. Vláda Bavorů skončila na přelomu 14. a 15. století. Johanité, řád sv. Jana 

Jeruzalémského, byl od 16. století označován také jako řád maltézských rytířů. 

Vynikali na poli špitálním. „Díky příchodu řádu maltézských rytířů získaly 

Strakonice špitál a školu. Škola se nacházela proti hradu za řekou Volyňkou a špitál 

se nacházel u mostu.“
9
 Rod Bavorů byl rodem bohatým a přispěl k výzdobě kláštera 

a kostela. Za vlády velkopřevora Jana z Rožmberka, kolem roku 1529, byla 

dokončena stavba městských hradeb s vodním příkopem. Hradby byly v 18. století 

                                                 
5
 Podlešák, J. Židovské památky na Prachaticku a Strakonicku. In: Naše dny se naplnily. České 

Budějovice: Klub přátel Izraele, 2002, s. 176. 
6
 Viz příloha č. 1 

7
 Cvrček, J. Z. Páni ze Strakonic erbu střely. In: Vlastivědný sborník. Strakonice: Město Strakonice, 

2002, s. 41. 
8
 Cvrček, J. Z. Strakonice – město, lidé, osudy. 2 vydání. Strakonice: Městský národní výbor, 1989, 

s. 47.  
9
 Cvrček, J. Z. Strakonice – město, lidé, osudy. 2 vydání. Strakonice: Městský národní výbor, 1989. 
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strženy, nebo se staly součástí vystavěných budov. Zanikl i vodní příkop. Na konci 

18. století získávalo město Strakonice svou konečnou podobu, kterou si zachovalo 

dodnes. Městské osady Lom a Žabokrty roku 1869 již neexistovaly. Strakonice jsou 

dnes obehnány řekami a ulice jsou do tvaru kříže. Strakonický hrad
10

 dnes vypadá 

téměř stejně jako v období 1220 - 1235, kdy vznikl. Dříve byl nazýván vodní hrad 

kvůli tomu, že byl obtékán dvěma řekami, které zaplnily příkopy kolem hradu ještě 

před výstavbou městských hradeb. „Nejstarším objektem v areálu hradu je kostel 

sv. Prokopa.“
11

 V areálu se nachází také kapitulní síň s ambity a hradní palác. 

Maltézský řád musel roku 1925 odprodat velkostatek Strakonice s třemi dvory, 

mlýnem, cihelnou a pivovarem a tím skončilo jeho působení ve městě. Od roku 

1995 je hrad jednou z národních kulturních památek a v roce 2006 byla v objektu 

provedena rozsáhlá rekonstrukce.  

 „Zlatonosná a dříve i perlorodá řeka Otava sloužila až do 60. let minulého 

století jako dopravní cesta zejména pro splavování dřeva.“
12

 Strakonický okres byl 

na předních příčkách s hustotou rýžovišť zlata. Říční cesty se využívaly pro 

dopravu dřeva. Město Strakonice se stalo významným dopravním uzlem 

v souvislosti s vybudováním železnice. Strakonické továrny byly k trati připojeny 

vlečkami. Významnou událostí bylo položení základu nemocničního areálu. 

Všeobecná a veřejná nemocnice Františka Josefa I. byla otevřena roku 1892, sestry 

řádu sv. Karla Boromejského konaly ošetřovatelskou službu.
13

  

 Muzeum středního Pootaví otevřelo v roce 1997 expozici věnovanou 

židovským obyvatelům města, o 10 let později byla na místě bývalého ghetta 

odhalena Davidova hvězda. Téhož roku začalo strakonické Gymnázium pracovat 

na celostátním a mezinárodním projektu Zmizelí sousedé, který byl završen 

slavnostním odhalením mementa. Sedmiramenný kovový svícen
14

 stojí na břehu 

řeky Otavy poblíž strakonického pivovaru. Uprostřed svícnu je zasazen kámen 

vyzvednutý z Otavy. Projekt Zmizelí sousedé je projektem Židovského muzea 

v Praze. Studenti zachránili mnoho fotografií a dokumentů, pátrali po zmizelých 

                                                 
10

 Viz příloha č. 2 
11

 Kotlárová, S. Strakonický hrad, stavebně historický vývoj. In: Vlastivědný sborník. Strakonice: 

Město Strakonice, 2002, s. 139.  
12

 Město Strakonice. Strakonice. Strakonice: Dragon Press, 2006, s. 13. 
13

 Město Strakonice, Strakonice. Strakonice: Dragon Press, 2006, s. 26. 
14

 Viz příloha č. 3 
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židovských obyvatelích svého města. Výstavy putovaly po školách v České 

republice.
15

  

 V areálu hradu se dnes nachází Šmidingerova knihovna, Základní umělecká 

škola, kostel svatého Prokopa a Muzeum středního Pootaví. Muzeum bylo založeno 

v roce 1894 a pořádá slavnosti Rumpálování, Běh Terryho Foxe, muzejní noci a 

mnoho dalších. Šmidingerova knihovna začíná fungovat již od roku 1843, kdy páter 

Josef Šmidinger věnoval městu knihy určené k veřejnému půjčování. Je jednou 

z nejdéle působících v Čechách. Vystřídala několik sídel, než od roku 1949 zůstala 

až dodnes v areálu strakonického hradu.
16

 

 Ve městě dříve byla pětitřídní obecná a trojtřídní měšťanská škola. 

Masarykovy školy obecné byly rozděleny na chlapeckou a dívčí.  

 

 

1.2 Židé ve středověku 

 

 „Od 11. století se však jejich postavení na našem území začalo zhoršovat.“
17

 

„Důvodem byly křížové výpravy, během nichž docházelo k masakrům židovského 

obyvatelstva.“
18 

Odrazilo se to převážně ve vztahu s křesťanským obyvatelstvem. 

Židovský národ byl vykázán z Čech za vlády Břetislava II. „Zanedlouho byl příkaz 

o vyhoštění zrušen, Židé ovšem museli přistoupit na řadu podmínek, jež mimo jiné 

zahrnovaly výrazné zvýšení daní.“
19 

Platili několikanásobně vyšší sumy než ostatní 

obyvatelstvo. Židovskému obyvatelstvu bylo zakázáno vlastnit půdu, zabývat se 

zemědělstvím i řemesly. Nesměli mít ve vlastnictví žádné nemovitosti. Toto 

pravidlo bylo někdy porušeno kvůli tomu, že židovské obyvatelstvo mělo dostatek 

finančních prostředků na zaplacení. 

 Židé měli povolené jen obchody s úroky v oblasti peněžnictví, to bylo 

nazýváno lichvou. Další zhoršení postavení židů přišlo s počátkem 13. století. „Tato 

                                                 
15

 Magazín CVH Malach. Praha: Centrum vizuální historie Malach, 2011 . 
16

 Město Strakonice. Strakonice. Strakonice: Dragon Press, 2006, s. 15. 
17

 Pařík, A. Z dějin židovských náboženských obcí v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992, s. 5. 
18

 Rozkošná, B. Židé v Oseku a Radomyšli aneb rodný kraj Franze Kafky. Praha: Blanka Rozkošná, 

2011, s. 5. 
19

 Tokstein, A. Židé v Čechách. Praha: Beaufort, 1939, s. 10. 
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situace nastala v roce 1215 po zasedání IV. Lateránského koncilu, který potvrdil 

úplnou segregaci židovského obyvatelstva.“
20

  

 Roku 1254 vydal Přemysl Otakar II. zákoník, díky kterému byli židé chráněni 

před ostatními obyvateli, získali ochranu krále a správní samostatnost. Statuta 

Judaeorum, jak se zákoník nazýval, zahrnoval zákony, které vymezovaly vztah 

židovského obyvatelstva vůči panovníkovi a platil až do 18. století. Mohl je soudit 

jen královský soud. „Zákony tyto byly: Kdo by v České zemi poranil žida, je 

povinen zaplatiti židovi 12 hřiven stříbra a komoře královské 12 hřiven zlata; kdo 

však žida zabije, svým životem a vlastnictvím propadne soudu; kdo učiní násilí 

židově ženě, ztratí ruky; kdo utratí židovské dítě, má býti potrestán co zločinec“.
21

 

Židé za tuto ochranu odváděli vysoké daně. I přesto, že zákony dodržovali  

i nástupci Přemysla Otakara, se znovu objevilo kolektivní násilí proti židovské 

menšině - pogromy. 

 Existovalo období, ve kterém se židé nesměli usadit v českém královském 

městě. Museli emigrovat do zahraničí nebo se odstěhovat na venkov. Rozptýlili se 

do velkého počtu lokalit a začali provozovat svá řemesla a obchod. Jen města Praha 

a Kolín tvořila výjimku, židé zde mohli pobývat. Brzy byly tyto zákazy porušeny, 

jelikož se roku 1341 židé vyskytovali v Českých Budějovicích. „Král Jan 

Lucemburský udělil souhlas, aby se v Českých Budějovicích usadili dva Židé 

s rodinami.“
22

 V 15. století rostla obchodní konkurence, jelikož křesťanské 

obyvatelstvo získalo povolení obchodovat. Dospělo to k tomu, že se židé začali 

stěhovat z královských měst do měst poddanských a poté dokonce i na vesnice. 

 Od začátku 16. století směli židé pracovat v oblasti peněžnictví a obchodu, 

ostatní řemesla byla zakázána. Zákaz nebyl dodržován, mnohdy mohli vykonávat 

řemeslo, pro které neměli povolení. To vedlo k četným stížnostem. Kvůli jejich 

majetku byli často ochraňováni vrchností, proto byl zaveden pojem Schutzjuden, 

tedy chránění židé.
23

 Možnost obchodovat mimo hranice ghetta získali židé v 16. 

století. I tak mohli obchodovat jen na trzích, které k tomu byly určené. Židé zákony 

po většinu času nedodržovali zcela striktně. Vrchnost tyto prohřešky přehlížela. 

                                                 
20

 Rozkošná, B. Židé v Oseku a Radomyšli aneb rodný kraj Franze Kafky. Praha: Blanka Rozkošná, 

2011. s. 5. 
21

 Tockstein, A. Židé v Čechách. Praha: Beaufort, 1867, s. 15.  
22

 Pletzer, K. Hospodářské aktivity českobudějovických Židů na přelomu 15. a 16. stol. In: Naše dny 

se naplnily. České Budějovice: Klub přátel Izraele, 2002, s. 7.  
23

 Cvrček, J. Z. Strakonická židovská komunita a její pozemková kniha. In: Naše dny se naplnily. 

České Budějovice: Klub přátel Izraele, 2002, s. 101. 
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Byla si vědoma toho, že od židovského obyvatelstva získávají tolik potřebné 

finanční prostředky. U nežidovských obchodníků byla vrchnost mnohem přísnější. 

Nedbala žádných jejich stížností.  

  

 

1.3 Židé v novověku 

 

 V roce 1623 byly císařem Ferdinandem II. potvrzeny výsady pro židovské 

obyvatelstvo, které získaly od předchozích panovníků. Směli obchodovat, ale pouze 

na svém území – v ghettu. V roce 1648 získali židé právo na pobyt na 

území českých zemí. 

 Podmínky pro život židovských obyvatel se během 17. a 18. století značně 

zhoršily. Židé měli být vykázáni do městských ghett. Nakonec podle nařízení 

numerus clausus, v překladu směrné číslo, byl jejich počet zredukován v Čechách 

na 8 541. Roku 1797 byl počet navýšen na 8600, toto ustanovení platilo do roku 

1849.
24

 S tím souvisel familiantský, tzv. rodinný, zákon z roku 1727, který 

redukoval přírůstek židů. „Zákon označoval povolený počet židovských rodin ve 

městě.“
25 

Jen nejstarší mužský člen rodiny mohl dědit majetek a ženit se, musel ale 

nejdříve požádat vrchnost o povolení. Byl mu udělen tzv. inkolát, tedy státní 

příslušnost, občanství a právo oženit se a mít rodinu. Ostatní členové rodiny se 

museli stěhovat do zahraničí, pokud chtěli uzavřít sňatek. Znamenalo to pro židy 

velké omezení. Dokonce i pro stěhování se nebo uzavření sňatku potřebovali, aby to 

bylo odsouhlaseno vrchností. „To bylo spojeno s dalšími poplatky, s doložením 

osvědčení o původu a s osvědčením o absolvování školy.“
26

 Křesťané nesměli být 

ve  službách židovských obyvatel.    

 Panovník, který se zasloužil o relativně pozitivní změny pro židovské 

obyvatelstvo, byl Josef II. Židé mohli začít studovat na univerzitách společně 

s křesťany, jen na teologických fakultách studovat nesměli. V Praze byla založena 

židovská škola a kromě tradičních náboženských předmětů zde byly vyučovány 

také sekundární obory. Pokud zde pobývalo více židovských rodin, zřídila židovská 

                                                 
24

 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 95.  
25

 Chrastilová, J,. Prokop, I. Devět židovských cest. Praha: Paseka, 2008, s. 389. 
26

 Kotlárová, S. Strakoničtí Židé. In: Vlastivědný sborník. Strakonice: Město Strakonice, 2002, s. 

108. 
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obec školu s povinnou výukou německého jazyka. Žáci se učili exaktní a humanitní 

předměty. Školní docházka již byla povinná i pro děvčata.
27

 

 Židé se mohli dokonce začít věnovat řemeslné výrobě a zemědělství a jejich 

oblečení nemuselo být dále označeno hvězdou. Do té doby museli židovští 

obyvatelé nosit žlutou Davidovu hvězdu s černým nápisem Jude
28

 připnutou na 

oblečení na viditelném místě. Dále již nemuseli pobývat jen v ghettech, ale směli se 

pohybovat po celém městě. Problém nastal při snaze o hledání bydlení mimo 

hranice ghetta. Ne každá rodina si to mohla z finančních důvodů dovolit.  Dne 13. 

února roku 1782 byl vydán tzv. systemální patent, který určoval postavení židů 

pouze jako trpěné menšiny. „Od roku 1787 museli židovští rodiče vybírat pro své 

děti osobní jména ze seznamu 109 povolených mužských a 35 ženských jmen, tedy 

nikoliv jmen židovských.“
29

 Židé se mohli vyplatit z vojenské povinnosti. Později 

roku 1788 pro ně byla vojenská služba povinná, nesměli ale vlastnit zbraně. 

S postupem času se židům otevřely nové možnosti studia s výjimkou teologických 

fakult. V židovských školách bylo používáno německého jazyka, který postupně 

germanizoval židy i v úředních záležitostech. Koneckonců základy hovorového 

jazyka jidiš vycházely ze středověké němčiny. Německý jazyk byl propleten slovy 

hebrejskými.
30

 Na konci osmdesátých let 18. století Josef II. rozhodl, že se všechny 

úřední záznamy povedou výhradně v německém jazyce. 

 Až v roce 1848 bylo židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno díky rakouské 

ústavě. Po tomto roce se mohli svobodně stěhovat, uzavírat sňatky a právně byli 

zrovnoprávněni s křesťany. Byl to výsledek zrušení familiantského zákona  

i translokačního reskriptu. Translokační reskript nařizoval židům odstěhování do 

ghett. Povolení vlastnit půdu a nabývat nemovitý majetek pro židovské obyvatele 

platilo od roku 1852. Prosincová ústava z roku 1867 zajistila židům, že se stali 

plnoprávnými občany.
31

 Koncem 19. a začátkem 20. století se židovské etnikum 

začalo stěhovat do měst. 

 Židé žili s českým národem po několik staletí a používali vlastní jazyk. 

Postupně se jazyk změnil na německo-židovské nářečí, židovský dialekt němčiny, 

                                                 
27

 Škola:  náboženská nebo světská? [online] [cit. 12. 06. 2014]. Dostupné z: http://www.nasinebociz

i.cz/wp-content/uploads/2014/02/2-06_Skola_nabozenska_nebo_svetska.pdf. 
28

 Viz příloha č. 4 
29

 Fiedler, J. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992, s. 20. 
30

 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001, s. 11. 
31

 Rozkošná, B. Židé v Oseku a Radomyšli aneb rodný kraj Franze Kafky. Praha: Blanka Rozkošná, 

2011. s. 8. 
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takzvané Judendeutsch. Tato židovská němčina byla považována za jazyk ghetta. 

Některé výrazy z jazyka jidiš se staly součástí českého a německého jazyka. 

Postupně židé začali používat němčinu stále více, protože „v první polovině 19. 

století platila za jazyk společenských a hospodářských elit.“
32

 Koncem 19. století se 

rozšířil jazyk český. 

  

 

1.4 Židé ve Strakonicích 

 

 „Tradice židovských osídlenců dnešního města Strakonice sahá doloženě před 

rok 1482 (dr. Jan Heřman).“
33

 Z tohoto roku je doložena první písemná zmínka  

o zákazu vyučování židů krejčovskému řemeslu. V této době zde strakoničtí židé 

neměli příznivé podmínky pro obchod. Zvyšovala se konkurence u křesťanských 

obyvatel. „Příznivé podmínky nastaly s příchodem johanitů, kteří byli vůči židům 

tolerantní. Příchod židů souvisel s násilným vypovězením z Prahy, s benevolencí 

Řádu maltézských rytířů ve Strakonicích a se skutečností přísunu jejich finančního 

kapitálu.“
34

 Řád maltézských rytířů ve městě působil téměř 700 let až do roku 1925 

a využíval finanční prostředky od židovských obyvatel. 

 Židovská komunita měla k bydlení vymezenou židovskou čtvrť - předměstí 

Bezděkov
35

 jihovýchodně od strakonického hradu. Nebylo to klasické branami 

oddělené ghetto
36

, ghetta začala vznikat později v důsledku vymezení míst 

k bydlení. „Roku 1726 byl vydán tzv. translokační reskript, který židům přikazoval 

přestěhovat se do zvláštních ghett a čtvrtí tak, aby žili izolovaně od ostatního 

obyvatelstva.“
37

  

  Ve druhé polovině 18. století došlo k největšímu osídlení Strakonic 

židovským obyvatelstvem. Soužití maltézského řádu s židovskými obchodníky 

                                                 
32

 Jazyky Židů v českých zemích. [online] [12. 06. 2014]. Dostupné z: http://www.nasinebocizi.cz/w

p-content/uploads/2014/02/2-03_Jazyky_Zidu_v%C2%A0ceskych_zemich.pdf. 
33

 Cvrček, J. Z. Strakonická židovská komunita a její pozemková kniha. In: Naše dny se naplnily. 

České Budějovice: Klub přátel Izraele, 2002, s. 100. 
34

 Fibich, O. Židé na Strakonicku. 2. Rozšířené vydání Strakonice, 2001, s. 3. 
35

 Viz příloha č. 5 
36

 Ghetto je uzavřené židovské sídliště, název nese podle židovské čtvrti v Benátkách a rozšířil se 

hlavně v období 16. století. Z roku 1726 – 1727 existují nové striktní zákony o uzavřených 

židovských sídlištích. Chrastilová, J., Prokop, I. Devět židovských cest. Praha: Paseka, 2008, s. 389. 
37

 Rozkošná, B. Židé v Oseku a Radomyšli aneb rodný kraj Franze Kafky. Praha: Blanka Rozkošná, 

2011. s. 7. 
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začalo již na konci 18. století. „Roku 1790 si jistý Izák Stein zakoupil v sousedství 

zámku pozemek, na kterém mu bylo umožněno postavit si dům.“
38

 Jeho potomky tu 

byla postavena budova, které se říkalo Palác. „Krátce poté v roce 1790 byla zřízena 

strakonická pozemková kniha, Jüdisches Grundbuch.“
39

 „Zaznamenává první 

zprávu o nemovitém majetku v židovském vlastnictví k roku 1738.“
40

 Kniha je 

uložena ve Státním okresním archivu ve Strakonicích. 

 Ve městě bylo mnoho zručných punčochářů, ale postupem času se změnou 

módy došlo k přeměně výroby. Začaly se vyrábět turecké čepičky – fezy. Cvrček
41

 

ve své knize uvádí, že není jisté, zda s výrobou začal mistr Petráš roku 1805 nebo 

Jan Fialka roku 1807. Fezy se vyvážely na orientální trh a svůj název získaly podle 

afrického města Fez. První fezy byly nebarvené, později už měly typickou červenou 

barvu. Toto barvení je finančně zhodnotilo. Roku 1812 Wolf Fürth založil Vlnařské 

závody a fezárny a získal povolení k výrobě tureckých čepiček. Ve stejném roce, 

jen o šest měsíců později, získali povolení k výrobě i bratři Weillové. Tyto dva 

podniky tvoří dodnes základ stále fungujícím fezárnám, které nesou název Tonak,  

a. s. Už tehdy se staly fezárny známými. Dalším významným zakladatelem výrobny 

fezů byl Izrael Stein. S výrobou začal roku 1832. Stein byl jako jediný ze 

strakonických podnikatelů vyučen svému řemeslu. Na těchto třech podnikatelích se 

stali obyvatelé Strakonic závislí. Měli u nich zajištěnou práci a mzdu. V roce 1851 

vznikl závod Matyáše Zuckera. Roku 1858 počet závodů ubyl v důsledku nástupu 

strojové výroby. Všechny velké firmy zabývající se výrobou fezů se roku 1899 

sloučily v akciovou společnost se sídlem ve Vídni. Po první světové válce se 

sortiment rozšířil o pokrývky, vlněné látky, tkané plstě a tkaná kovová síta. Roku 

1925 bylo nošení fezů zakázáno tureckým pašou Mustafou Kemal Attatürkem 

a Strakonice přišly o hlavní odbytiště. Fezy byly ale rychle nahrazeny výrobou 

baretů. 

 Židovské děti ze Strakonic se od útlého věku učily hebrejštinu, přestože se 

později promítly do jejich vzdělání prvky české i německé. Židovská německá škola 

měla původně jen jednu třídu, byla soukromá a vznikla roku 1858. Stála na místě 

                                                 
38
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dřívějšího hostince s názvem Myšina. Později roku 1875 změnila Židovská škola 

sídlo. „Přestěhovala se do domu právovárečného měšťanstva U Bílého vlka. Stala 

se školou veřejnou, která měla dvě třídy a tělocvičnu“.
42

 Později se škola přeměnila 

na českou a byla uzavřena pro nedostatek žáků v roce 1908. 

 Německá okupace Čech a Moravy proběhla 15. března 1939 a znamenala pro 

židy obrovské ohrožení. Důvodem odsunutí židů do koncentračních táborů byly 

rasové důvody. 

 V Evropě byl antisemitismus hlavně z náboženských důvodů, židé byli 

označováni jako vyznavači škodlivé víry. Důvodem bylo i to, že židé byli 

považováni za nečistý národ s podivnými zvyky a s nečistou krví. Jestliže propukl 

mor, byli za to většinou obviňováni židé. Byli obviňováni z rituálních vražd 

křesťanských dětí, z úmyslného otravování studen a z šíření epidemií. Později  

i z nečestných obchodů. Ve Strakonicích byli 4. ledna 1504 upáleni dva židovští 

bratři s jejich matkou za údajné zavraždění a zneužití krve malého chlapce pro 

rituální obřad. Smrt na hranici našla i matka zavražděného chlapce, která židům dítě 

prodala za tři zlaté.
43

 „Klasický středověký antisemitismus se pojí s myšlenkou, že 

Židé o nás špatně smýšlejí, jsou nečistí, záludní a nechtějí přijmout naši víru.“
44

 

„Místní židovské etnikum bývalo křesťany hanlivě nazýváno Jordány, či 

Zabulony.“
45 

Moderní antisemitismus již označuje typické rysy židovského 

obyvatelstva, jako je například tvar lebky, podle kterých je lze rozeznat od ostatních 

obyvatel. 

 „Konečné řešení židovské otázky – die Endlösung der Judenfrage.“
46

 To je 

název pro uskutečnění genocidy evropských židů, v jejímž čele stál Reinhard 

Heydrich. Židé byli soustředěni v ghettech koncentračních táborů poblíž měst 

s dobrým železničním spojením pro případ další deportace do jiného tábora. 

Některé z táborů sloužily pouze jako přestupní tábory pro židy na cestě do Terezína, 

Osvětimi a dalších míst.  

 V  roce 1942 dostalo mnoho městských rad korespondenci ohledně deportace 

židů. „Transportem 18. dubna a 26. listopadu 1942 byli Židé převezeni do Terezína. 
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Celkem byly vypraveny tři transporty se 79 strakonickými Židy.“
47

 Strakoničtí se 

museli na shromaždiště dostavit do Klatov. Tam byl sběrný tábor, odkud byl veden 

transport. Tím skončilo téměř pěti set leté působení židovských obyvatel ve 

Strakonicích, kde se zasloužili o velký průmyslový rozvoj. „Údajně se zachránilo 

pouze deset Židů ze Strakonic.“
48

 Mnoho židovských obyvatel se po zážitcích 

v koncentračním táboře odstěhovalo do zahraničí. Proto není známo přesné číslo 

zachráněných. 

 Město Strakonice bylo osvobozeno americkou armádou 6. května 1945. Na 

památku americké armády byla znovu odhalena pamětní deska v roce 1990, je 

umístěna na budově Steinova paláce. 
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2. Židovská obec 

 

 

2.1 Vznik a vývoj 

 

 Židovská náboženská obec ve Strakonicích byla založena v 17. století. Měla 

svou vlastní správu, která se starala o výběr dávek. K tomu byl pověřen rychtář. 

Vybíral vrchnostenské dávky z živností, ke kterým bylo potřeba mít povolení (např. 

vaření piva).  Praha byla centrem všech židovských obcí. Řídila a ovlivňovala 

v čele s rabínem obce v administrativní a náboženské oblasti. Členové židovské 

obce se scházeli v židovské škole. Židovská synagoga byla postavena v části ghetta, 

které se nacházelo na pravém břehu řeky Volyňky. Původní dřevěná stavba 

pocházela již ze 17. století.  

 V městské části Bezděkov žilo v roce 1724 téměř šest desítek židů, celkem 12 

rodů, 58 osob. Tomuto místu se začalo říkat V Židovně. V roce 1781 byl vydán 

toleranční patent a židovští obyvatelé již nemuseli označovat své oblečení hvězdou, 

měli povoleno studovat a mít živnost. Postupně se jim podařilo získat povolení 

k obchodu. Každá rodina měla své číslo, domy byly označovány římskou číslicí  

a od roku 1823 se vedly knihy židovských familiantů. Počet rodin se roku 1832 

zvýšil na 25. Městská část Bezděkov byla povýšena na město a název se změnil na 

Nové Strakonice.
49

  

 Rabín, kantoři, varhaník a matrikář museli dostávat své platy, to vše bylo 

finančně náročné. „Příspěvek do Svazu náboženských obcí činil 400 Kč“.
50

 Aby si 

židovská náboženská obec mohla toto vše dovolit, i když nepatřila mezi chudé, 

spoléhala na finanční dary bohatších. Ti se ale v důsledku zhoršení podmínek pro 

obchod stěhovali do zahraničí, převážně do Vídně. To znamenalo odsun finančních 

prostředků. Židovská obec pořádala také sbírky pro chudé. Od června roku 1939 

židé ztratili právo na majetek. 
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 Roku 1884 byla u strakonického hradu postavena vysoká slepá zeď 

s válcovitou věží, tzv. „Trucbaštou“
51

. Na místě Steinova paláce věž nechal vystavět 

velkopřevor Othenio Lichnowski z Werdenberka, aby nebylo na Steinův palác 

vidět. Stavba byla zbořena v roce 1936 kvůli výstavbě nové silnice. 

 Organizace Chevra Kadischa v překladu znamená svaté bratrstvo, byla 

založena na počátku 19. století a oficiálně působila od roku 1807. Byla založena 

židovským obyvatelstvem a poskytovala židovské obci půjčky. Organizace působila 

hlavně jako pohřební spolek a patřila k nejbohatším.  

 Židovská obec měla za úkol udržovat synagogu, školu a hřbitov. Židé měli 

první modlitebnu v ulici Na Stráži, která byla poměrně daleko od jejich ghetta. 

Roku 1741 vyhořela tato původní modlitebna a byla nahrazena synagogou, která se 

v roce 1858 se kvůli zchátralému stavu zřítila během svatebního obřadu. Propadlo 

se celé patro.  Začala stavba nové, která byla postavena u řeky Otavy na předměstí 

strakonického ghetta. Měla dva vchody, jeden byl pro muže a druhý pro ženy. 

Pravidelně se tam konaly bohoslužby, synagoga byla duchovním centrem židů, 

místem shromažďování a modliteb. „Sedadla v synagoze zhotovil vlachovobřezský 

rodák, strakonický měšťan a obrozenecký vlastenec Jan Vlastislav Plánek“.
52

 Roku 

1860 byla dokončena přestavba, synagoga byla slavnostně zasvěcena vnesením 

tóry. Tóra je známá taktéž pod názvem pět knih Mojžíšových. Je to svitek 

s hebrejským textem, ze kterého je předčítáno v synagoze. Stavba byla na svou 

dobu moderní a výzdoba byla honosná. Velká a nákladná oprava synagogy proběhla 

v roce 1927. V té době se propadaly sloupy galerie. V listopadu roku 1939 museli 

strakoničtí odevzdat synagogu městu. Po odchodu americké armády patřila 

synagoga do správy židovské obce v Písku a později Plzně.  „Později byla synagoga 

odevzdána městu a pronajata sboru Církve československé husitské“
53

 Stalo se tak 

v roce 1951. Až do roku 1976 si zachovala stejnou podobu, toho roku byla zbořena. 

Současně se synagogou byly zbořeny okolní budovy bývalého židovského ghetta.
54

  

 V roce 1860 přestalo mít ghetto sledované hranice, o 30 let později se počet 

židů ve městě zvýšil na 326. O 40 let později roku 1930 se počet snížil na pouhých 

95, což tvořilo jen 1% celkového obyvatelstva města.  V roce 1940 došlo ke zrušení 
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židovské obce ve Strakonicích v důsledku odsunutí židů do koncentračních táborů. 

Zpět se jich vrátilo jen minimum. Někteří emigrovali a ztráty na životech byly 

obrovské. Proto nemělo dále smysl židovskou náboženskou obec udržovat. Památky 

jako jsou budovy a hřbitovy zůstaly jen jako hmotné vzpomínky. Vztahy židů 

s obyvateli města se po válce znovu neobnovily. Dnes židovská obec již nefunguje, 

ve Strakonicích není dokonce žádná budova, která by mohla doložit památku na 

náboženskou obec. „Židovská historie tu tvoří uzavřenou kapitolu dějin.“
55

 Jediné, 

co zůstalo, je židovský hřbitov v Holi, který se nachází přibližně 2 km za městem. 

Založení se datuje kolem roku 1700. Je obehnán vysokou zdí, ale dnes se již 

nevyužívá. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1736. Poslední náhrobky 

pochází z období 2. světové války. Zanedbaný stav hřbitova dala do pořádku správa 

Židovské obce v Praze během 90. let 20. století. Většina židovských hřbitovů se po 

roce 1945 opět stala majetkem židovských obcí. Židovská tradice praví, že zemřelý 

nesmí zůstat v domě smutku. Je v obřadní síni nebo v márnici, kde se u něho modlí 

členové pohřebního spolku Chevra Kadiša. Náhrobek byl vztyčován při ročním 

výročí úmrtí. Židé byli pohřbíváni v rakvi v bílém rubáši bez kapes. Do rakve byla 

vhozena hrst zeminy, tzv. země izraelské. Symbolizovalo to touhu po návratu do 

země předků, to se zpívá v hymně státu Izrael - Hatikvah. Šperky a květiny jsou 

židovskými rituály zakázány.  

 Židé se nedočkali vrácení majetku, který jim byl zabaven při deportaci, a 

proto se většina odstěhovala do zahraničí. Cesty vedly nejčastěji do Palestiny nebo 

Spojených států amerických. V průběhu let 1970 – 1976 bylo židovské ghetto 

zničeno definitivně společně se synagogou. Důvodem bylo přemostění soutoku 

Otavy s Volyňkou, které mělo vytvořit hlavní silnici do středu města.
56

  

 

 

2.2 Obživa židovského obyvatelstva 

 

 „Jedním z hlavních způsobů obživy byl podomní obchod v okolí Strakonic. 

Židovské výrobky a zboží se směňovaly za jiné věci. Tento obchod byl ale roku 
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1789 zakázán.“
57

 „Bylo to vydáno Majestátem 26. ledna.“
58

 Židé se směli věnovat 

řeznictví, ze kterého museli platit daně za každý poražený dobytek a nesměli 

překročit povolený počet poraženého dobytka. Věnovali se rukavičkářství, 

vetešnictví, prodeji kůže, kožešnictví, tkalcovství. Směli obchodovat s vlnou  

a pečivem. „Na konci 18. století strakoničtí Židé již působili jako advokáti 

a majitelé obchodů s galanterním zbožím.“
59

 Ve městě propukl několikrát požár 

a morová epidemie. Mor se šířil kvůli nedostatku jídla z neúrody, kvůli zdražení 

a kvůli ztrátě zásob.  

 Na konci 18. století došlo k významnému vývoji průmyslu. Velkou zásluhu na 

tom mělo židovské obyvatelstvo. Zpracovávala se vlna, barvila se a stříhala. 

Významným rokem se stal rok 1812, kdy Wolf Fürth, židovský obchodník, 

následován dalšími, začal prosazovat výrobu fezů. V knize Židovské památky na 

Prachaticku a Strakonicku
60

 je uveden již rok 1811. Výroba zajistila pro malé město 

Strakonice velký ekonomický vývoj a mnoho pracovních míst pro téměř třetinu 

obyvatel. Wolf Fürth získal licenci k obchodování s vlnou a suknem v roce 1890 a 

krátce nato založil továrnu na výrobu fezů.
61

 Později se vyrábělo i jiné zboží, 

například barety a látky. Celkem se ve Strakonicích nacházelo 5 továren, ve kterých 

získala většina obyvatel Strakonic práci.  

 Ve třicátých letech 19. století došlo k významnému vývoji společnosti Fezko 

a.s. s hlavním sídlem ve Vídni, u jehož začátku stály podnikatelské rodiny Fürthů, 

Weilů, Steinů a Zuckerů. Fezko bylo monopolním výrobcem fezů. Na počátku 20. 

století tento podnik v Strakonicích poskytl práci téměř 1200 obyvatelům. Muži 

vydělávali 30 krejcarů denně, ženy 12 – 15 krejcarů a děti 10. V období před 2. 

světovou válkou zde našlo práci 3000 dělníků. Židé byli zkušení obchodníci, kteří si 

tyto znalosti a schopnosti předávali z generace na generaci. I přes zvyšující se 

peněžní kapitál židovského obyvatelstva došlo ke značnému úbytku židů. Byl 

to důsledek stěhování. Židé se stěhovali do větších měst a do ciziny.   
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 Od roku 1940 bylo židům zakázáno provozovat živnost. Byli vylučováni také 

z oblasti administrativy a lékařství. Vztahovalo se na ně mnohem více zákazů 

a příkazů. Od 1. září 1941 bylo znovu zavedeno označení žlutou šesticípou hvězdou 

s černým nápisem Jude. Zákazů bylo více. „Časové omezení vycházení z domů od 

8:00 do 20:00. Platil zákaz shromažďování, zákaz návštěvy restaurace, kina, 

koupaliště, vinárny a jakékoli veřejné akce. Všechny tyto akce byly označeny 

nápisem Juden unzugänglich - Židům nepřístupno.“
62

 Pokud směli některé z míst 

navštívit, bylo to jen v určitém časovém úseku, který museli striktně dodržovat. 

V árijských obchodech směli nakupovat od 10:30 do 12:00 a od 15:00 do 17:00.  

Byli vyčleněni z veřejného života. Jediná místa, kam ve Strakonicích směli vejít, 

byl hotel Bílá růže a Amerika, i tam ale měli vyhrazená místa. Nesměli jít k volbám 

ani být voleni. Dokonce ani dopravní prostředky nesměli používat, a pokud ano, tak 

ve vlaku směli jet pouze v posledním vagonu.
63

  

 

 

2.3 Významné židovské osobnosti 

 

 Mezi strakonickými rodáky židovského vyznání byly i některé významné 

osobnosti. Josef Zucker byl továrníkem, který pokračoval ve výrobě tureckých fezů, 

jejichž výroba ve Strakonicích začala roku 1817. Po první světové válce již továrny 

na fezy zaměstnávaly kolem 3 tisíc obyvatel. Důležitou roli zaujímali správci a 

rabíni ve strakonické synagoze. Emil Sitting byl rabínem v letech 1886 až do smrti 

v roce 1898. Byl řídícím učitelem židovské školy. Jakub Kraus vedl matriky 

Židovské náboženské obce a byl správcem synagogy. Dával cvičení před Bar micva 

svému prasynovci Robertu Ehrmannovi, autorovi knihy Strakoničtí souvěrci.
64

 Byl 

velmi zbožný, za svůj život nevynechal žádnou bohoslužbu. Zemřel roku 1919 ve 

věku 97 let. Arnold Flaschner byl posledním z devíti rabínů, působil zde od roku 

1923. Rabín byl ústřední postavou synagogy a učitelem. Byl zárukou rituálních 

tradic, kazatelem, rádcem a oddávajícím. Rabínem býval většinou rodák z jiného 
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kraje, aby byla zajištěna nestrannost. Max Brock byl představeným židovské 

náboženské obce a advokátem. V čele židovské obce stál mezi lety 1914 a 1932. 

Tehdy převzal úřad Zikmund Kohn, který zahynul 6. září 1943 v Osvětimi.
65

 

 Josef Ehrmann žil v letech 1855 až 1935. Byl obchodníkem s galanterním 

zbožím a se sklem. Se svým bratrem Leopoldem se jako jediní z rodiny zachránili 

před holocaustem tím, že utekli do zámoří. Josefova manželka s nejstarším synem 

Otou zahynuli v koncentračních táborech. Manželka Sára zahynula v Terezíně 3. 

srpna roku 1943 a syn Ota v Osvětimi 20. ledna téhož roku.
66

 Josefův syn Robert 

Ehrmann je autorem knihy Strakoničtí souvěrci. Ing. Otto Saxl se narodil 22. 

prosince 1871. Byl ředitelem fezáren a ve 30. letech 20. století byl současně 

předsedou pohřebního spolku Chevra Kadiša. Spolek měl 18 členů a věnoval se 

dobročinným akcím. Členy spolku byli vážení členové židovské obce. Jeho syn Erik 

byl výjimečný tím, že tajně vyučoval židovské děti v době, kdy to bylo zakázáno. 

Od školního roku 1940/1941 bylo židovským dětem zakázáno navštěvovat běžné 

školy, nedlouho poté byly uzavřeny i školy židovské. S kroužkem dětí se Erik Saxl 

scházel vždy v domácnosti jedné ze židovských rodin. Někteří učitelé v té době 

vyučovali děti i ve svém bytě. Tyto kroužky vznikaly z iniciativy pedagogů nebo 

rodičů s podporou židovské náboženské obce. Podstupoval velké riziko a jeho život 

skončil v plynové komoře Osvětimi 20. ledna 1943. Otto zemřel v Terezíně 1. 

dubna 1943.
67
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3. Příběhy  

 

 V této kapitole jsou zachyceny příběhy čtyř vybraných strakonických rodáků, 

kteří patřili ke zdejší židovské komunitě a o Strakonicích se v rozhovoru zmiňují. 

Každý ze čtyř pamětníků zažil válku z jiného pohledu. Příběhy a osoby byly 

vybrány tak, aby byly ukázány rozdílné osudy. 

 Pro zpracování rozhovorů byly použity materiály a videonahrávky z archivu 

Centra vizuální historie Malach a z projektu Paměť národa. Oba zdroje pracují 

s metodou orální historie. Centrum Malach funguje od roku 2010. „Centrum 

vizuální historie Malach poskytuje badatelům, pedagogům, studentům i nejširší 

veřejnosti místní přístup ke třem digitálním archivům orálně historických 

rozhovorů.“
68

 Materiály jsou použity z archivu USC Shoah Foundation. Tento 

archiv je nejpočetnější, obsahuje přes 50 000 rozhovorů v několika jazycích. Paměť 

národa je projekt vzniklý roku 2008, který je rozsáhlou sbírkou vzpomínek 

pamětníků. Budují ji jednotlivci, neziskové organizace, školské, vzdělávací, státní 

 a příspěvkové instituce. V databázi jsou uchovány nahrávky, fotografie, deníky  

a archivní dokumenty několika set pamětníků. Všechny tyto materiály jsou 

zpřístupněny v digitálním archivu Paměti národa. Cílem projektu je zpřístupnit 

badatelům individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. 

století.
69

  

 

 

3.1 Eva Václavíková rozená Binnhacková
70

 

 

 Paní Václavíková patří mezi jednu z nejznámějších židovských obyvatelek 

Strakonic. Poskytla již mnoho rozhovorů. Jeden z rozhovorů byl v rámci projektu 

Zmizelí sousedé, na kterém pracovali studenti z Gymnázia Strakonice. Informace  

o paní Václavíkové byly čerpány z archivu Centra vizuální historie Malach. 
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 Rozhovor ID 21408 byl pořízen 29. října roku 1996 ve Strakonicích. 

Tazatelkou je Jana Dráská a rozhovor byl veden v českém jazyce. 

 „Jsem Eva Václavíková, rozená Binnhacková. Narodila jsem se 27. února 

1933 ve Strakonicích.“ Ve městě probíhalo v té době mnoho stávek a lidé byli 

vyhazováni z práce. Její rodiče žili ve smíšeném manželství. Otec Hugo Binnhack 

byl „árijec“ a matka Irma byla židovka. Za „árijce“ byl v té době považován člověk 

nordické rasové podskupiny, tzv. vyšší rasy. Za vlády Hitlera byli takto označováni 

lidé s plavými vlasy a modrýma očima.  

 „Byla jsem jediné vnouče svých židovských prarodičů, kteří mě vychovávali 

do mých šesti let.“ Prarodiče žili náboženským životem, ale ani jedna z jejich tří 

dcer se nevdala za žida. Všechny se provdaly za křesťana. 

 Matka Irma pracovala jako úřednice fezáren a otec Hugo byl úředníkem 

tabákové společnosti. Později byl úředníkem městského úřadu ve Strakonicích.  

O Evu starala babička Malvína Kohnová a dědeček Edmund Kohn. Dědeček se 

zúčastnil stávky s dělníky a byl za to vyhozen z práce. I když mu ještě nebylo 60 

let, odešel do důchodu a začal obchodovat se zvěřinou.  Evin otec byl křesťan  

a velmi si vážil toho, že jeho tchán a tchyně povolili sňatek, proto nechal Evu zapsat 

do židovské matriky.  

 Ve třech letech prodělala Eva dětskou obrnu. „Ošetřoval mě náš rodinný lékař 

Rudolf Deiml, který mi zachránil život, protože již tehdy používal horké a studené 

zábaly. Několik dětí při epidemii obrny ve Strakonicích zemřelo.“ Ona sama 

vyvázla s nejmenšími následky – s atrofií levé horní končetiny. 

 V roce 1939 začala Eva navštěvovat první třídu Obecných škol 

Masarykových ve Strakonicích. Škola byla rozdělena na dívčí a chlapeckou.  

„V roce 1940 jsem musela školu opustit pro svůj neárijský původ.“ Od srpna roku 

1940 byly židovské děti vyloučeny z návštěvy veřejných a soukromých škol  

a v červenci roku 1942 nesměly navštěvovat ani školy židovské. Židovské děti se 

učily tajně s venkovským učitelem Erikem Saxlem. Učitelé věděli, že tajnou 

výukou podstupují riziko zatčení a deportace do koncentračního tábora. „Učili jsme 

se tajně, měli jsme na židovské obci vyhrazenou místnost. Učili jsme se do doby, 

než to někdo udal, potom jsme tam museli přestat docházet.“ Poté se děti učily tajně 

v bytě učitele nebo v různých židovských rodinách. Dohromady se jich scházelo 

osm až deset a dostávali ilegální vysvědčení. Výuka trvala do doby, než to někdo 
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nahlásil. Pokud se tak stalo, byli učitel i některé děti zařazeni do transportu, který 

směřoval do koncentračního tábora. Erik Saxl zahynul v Osvětimi. 

 Židé museli chodit nakupovat do vyhrazených obchodů. Do běžných obchodů 

vstupovat nesměli. Všechny původní židovské podniky a obchody musely mít 

označení „Židovský obchod“. Brzy byly obchody arizovány. To znamenalo, že 

obchody byly poněmčeny a převzaty nežidovskými majiteli. Od roku 1942 Eva 

musela mít šaty označené žlutou hvězdou. „Mně když tu hvězdu dali, tak jsem s ní 

chodila pyšně. Za to mě rodiče napomínali a domlouvali mi, abych si na ni spíš 

něco dala, aby nebyla tolik vidět. Zezačátku jsem na ni byla hrdá.“ 

 Nesměla se stýkat s dětmi ze sousedství a nesměla chodit na místa označená 

nápisem Židům vstup zakázán – do parku, do kina, na koupaliště. „Tady v parku 

byly cedule s nápisem Židům vstup zakázán, čili já tam nesměla. Nemohla jsem 

s dětmi hrát hry v parku, protože jsem si netroufala. Z domova jsem byla vedená, že 

by to s námi nedopadlo dobře, kdybych si troufla jít někam, kde je zákaz.“ Přátelila 

se s židovskými dětmi, protože nikdo jiný by se s ní nebavil. „Neměla jsem jiné 

kamarády, do mých šesti let jsem měla jen židovské přátele.“ Evini kamarádi 

z dětství byli Milena Deimlová, Ota Schermer a Jiří Heller. Všichni skončili 

v plynové komoře tábora Osvětimi. Stejně jako příbuzní ze strany Eviny matky. 

Osvětim je největším nacionálněsocialistickým koncentračním táborem se sídlem 

v Polsku, přezdívá se mu továrna na smrt. Skládá se ze dvou částí – Treblinka  

a Březinka. Tyto dva tábory jsou zároveň největšími.
71

 Tábory se nacházely 

v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Tábor Treblinka vznikl z kasáren v roce 

1942 původně jako vězeňský pracovní tábor. Vězni v táboře neměli dostatek jídla  

a to, co dostali, navíc bylo někdy zkažené a staré. Těžce pracující dostávali příděly 

navíc, i tak ale množství jídla ve srovnání s těžkým pracovním vysílením nebylo 

dostačující. Snažili se obstarat si nějaké jídlo a oblečení navíc. Vězni zde jako 

v jiných táborech umírali na podvýživu, v důsledku různých nemocí a morových 

epidemií, zastřelením a nejhorším způsobem – v plynových automobilech  

a plynových komorách za použití plynu - cyklonu B.  

 Eva nesměla navštěvovat školu. „Bylo mi hrozně líto, když jsem se s tou 

třídou loučila. Když jsem věděla, že už nikdy mezi ty děti nepřijdu. Další léta, kdy 

jsem do školy už vůbec nesměla, jsem brečela, když jsem viděla, jak jdou děti 
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s taškou do školy a já nesmím.“ Ostatní děti pomalu mizely a ona se pletla do práce 

matce, která toho času splétala umělé podrážky k botám. Po setmění chodila s rodiči 

k sousedům hrát karty a tím ji rodiče doma zabavovali. Její otec musel opustit úřad 

a hrnčíř pan Marek ho zaměstnal jako účetního. „Pan Marek nám tajně dával jednou 

za měsíc do schránky dětský potravinový lístek.“  

 Evin otec musel odjet do pracovního tábora, protože byl ženatý s židovskou 

ženou. „Otci nabídli, aby se s matkou rozvedl, že ho nechají v zaměstnání. 

Samozřejmě se otec nerozvedl a všechny důsledky neárijského manželství snášel 

společně s mou matkou.“ V roce 1944 odjel do tábora Bystřice u Benešova na 

nucené práce. Evina matka se z toho zhroutila, sama dostala předvolání ke dvěma 

transportům. Lékař jí napsal potvrzení, že je nemocná a transportu neschopná, tudíž 

se ho nemůže zúčastnit. „Až potom, když napsali ze židovské obce, že pro ni 

přijedou sanitkou, nastoupila matka do nákladního vlaku transportu. Protože měla 

strach, že by ji poslali rovnou do plynu, kdyby byla nemocná.“ 

  Když měla Eva odjet do koncentračního tábora, vždy ji rodiče někde ukryli. 

Například u příbuzných v Mutěnicích poblíž Strakonic. Po odjezdu transportů se 

mohla zase vrátit domů. V říjnu roku 1944 byl Evin otec deportován do Terezína  

a 31. ledna 1945
72

 byla deportována i její matka. Když Eva s matkou jely na 

transport do Klatov, matka ji předala strýci. „Už ve Strakonicích mě matka podala 

strýci, který mě odvezl na samotu. Moji rodiče při evidenci řekli, že neví, kde jsem, 

že jsem odešla na záchod a ztratila jsem se jim. Oba kvůli tomu byli drasticky 

vyslýcháni a biti. To si asi všichni dovedete představit.“ Strýc Václav Novák ji 

odvezl a ilegálně od října roku 1944 do 14. května 1945 ukrýval ve středních 

Čechách v zájezdním hostinci poblíž obce Kařez u Zbiroha. Musela být velmi 

opatrná, ve skladišti potravin měla ukrytou postel a přes den ji nesměl nikdo 

zahlédnout. Ven směla jen tehdy, když byl „čistý vzduch.“ Jejího strýce by čekal 

trest za to, že ukrývá žida ve svém domě. Trestalo se to smrtí celé rodiny. 

 „Žila jsem tam, jako žijí sirotci. Kdyby tam nebyla moje babička, která mi 

občas dala chléb nebo polévku ze svého, tak bych se tam moc dobře neměla.“ 

Odloučení od rodičů pro ni bylo těžké. „Byla to pro mě tvrdá škola života.“ 

                                                 

72
 Oběti ghetta Terezín a transportů z českých zemí do ghett Łódź, Minsk a do pracovního tábora 

Ujazdów. [online] [cit. 16. 04. 2014]. Dostupné z: http://www.pamatnik-

terezin.cz/vyhledavani/ghetto/detail.php?table=ghetto&col=id&value=1244855. 



31 

 

S matkou si psala dopisy na korespondenční lístky, které mohly obsahovat jen 20 

slov. Eva se tam nemohla vzdělávat, nemohla číst knihy. Čas trávila tím, že zašívala 

punčochy a přišívala knoflíky. 

 Pokud projížděly transporty německých vojáků, kteří utíkali z fronty, 

přečkávala noci v lese. Tato situace nastala jen třikrát. Zájezdní hostinec byl na 

trase Praha – Plzeň a byl častou zastávkou německých vojáků, kteří tam někdy 

přenocovali. 

 Čtrnáctého května 1945 u hostince zastavilo velké nákladní auto plné lidí, 

které jelo z barikád. Od 5. do 9. května roku 1945 probíhalo v Praze povstání proti 

německé okupaci. Bylo to největší bojové vystoupení Čechů za svobodu a národní 

nezávislost na jejich vlastním území.
73

 K Evině velké radosti z auta seskočil její 

otec a držel, jak sama říká, malý uzlíček. Tím byla její přibližně 34 kg vážící 

maminka, která měla dohola ostřihané vlasy. Podlešák
74

 v knize uvádí 25 kg. Evina 

matka utekla z Terezína začátkem května 1945 a otec utekl v dubnu 1945 z Bystřice 

u Benešova do Prahy, kde se setkal se svou ženou. „Naše setkání bylo něco, co si 

člověk nedovedl vůbec představit. Byla jsem utvrzovaná v tom, že matku nikdy 

neuvidím.“ O svých zážitcích rodiče mluvili až v pozdějším věku. Evin otec byl  

v táboře s Milošem Kopeckým a Hugo Haasem. Evina matka se svou mladší sestrou 

by si v Terezíně vzaly život, kdyby nebylo jejich nejstarší sestry, která se je snažila 

udržet při životě. 

 „Po osvobození jsme jeli rovnou zpět do Strakonic. Náš byt, který jsme 

opustili, jsme našli skoro nezměněný.“ Bylo to díky domluvě s úřednicemi, které 

jim byt zabraly a „ohlídaly“ do konce války. Eva poté chodila do třetí měšťanské 

školy, kterou s obtížemi ukončila. Trojky a čtyřky na jejím vysvědčení byly také. 

Čtenářkou byla již od útlého věku, ale matematika, chemie a fyzika jí dělaly 

největší problémy. Ve škole se setkala se spolužačkami z první třídy obecné školy. 

„Učitelé na mě brali ohled, takže jsem školu prošla. Z něčeho jsem měla trojky, 

z něčeho čtyřky. Jedničku jsem měla jen ze zpěvu a tělesné výchovy.“ Učitelé 

věděli, že byla ukrývána a nesměla navštěvovat školu. Dále pokračovala na 

sociálně-zdravotní škole. Po dvou letech přešla na Zdravotnickou školu v Písku, kde 

získala v roce 1952 diplom zdravotní sestry. Chtěla studovat medicínu. „Ovšem 
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fyzika a chemie nebyly moje silná stránka.“ Dodnes si vyčítá, že přijímací zkoušky 

nezkusila.  

 „Do synagogy jsme s rodiči chodili po válce, dokud tu byla americká armáda, 

ta měla svého rabína.“ Do té doby se tam konaly obřady. Poslední obřad se konal 

v roce 1945. Po odchodu americké armády patřila synagoga do správy židovské 

obce v Písku a později Plzně. 

 Eva se vdala po maturitě v 19 letech. Manžel byl technikem a delegátem 

zahraničního obchodu v Motokovu a vystřídal mnoho zaměstnání. „Já jsem byla 

zdravotnice a do předčasného důchodu jsem odcházela jako rentgenová laborantka. 

Zdravotníků nikdy nebylo tolik, aby si mohli dovolit je vyhazovat.“ 

 „Své přátele, kteří se po válce nevrátili, jsem velmi postrádala.“ Dodnes 

nemůže koukat na filmy o židech. „Ještě dnes se mi zdá, že mě Němci honí.“ Zdá se 

jí o příbuzných, kteří se domů už nikdy nevrátili. Tyto myšlenky odhání od sebe  

a nerada na ně vzpomíná. Budoucím generacím vzkazuje: „Buďte hrdí na svou 

židovskou víru, protože ta jediná přežila. Jejich jednota a pospolitost židy udržela, 

protože žid žida v životě nenechal padnout.“
75

  

 Ve Strakonicích byla 10. října 2007 na památku židovského obyvatelstva na 

nábřeží řeky Otavy odhalena židovská hvězda. Nachází se na místě bývalého ghetta. 

Na desce tvaru Davidovy hvězdy je nápis „Na památku židovské komunity ve 

Strakonicích a synagogy, která stála v těchto místech v letech 1860 – 1976.“ 

O výstavbu židovské hvězdy se Eva Václavíková velkým dílem zasloužila. Doufá, 

že se společnost poučí z dřívějších chyb. 

 

 

3.2 Petr Ehrmann
76

 

 

 Pan Ehrmann se narodil v Praze, jeho rodiče ale pocházeli ze Strakonic. 

Zúčastnil se odhalení mementa na památku zmizelým židovským sousedům ve 

Strakonicích dne 7. května 2009. Jeho příběh je velmi odlišný od ostatních, jelikož 
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s rodiči odjel do zahraničí před začátkem války. Informace o panu Ehrmannovi byly 

čerpány z projektu Paměť národa. 

 

 Rozhovor ID 0911008780 byl pořízen 19. listopadu roku 2009 v Podolí 

u Mnichova Hradiště. Tazatelem je Hynek Moravec a rozhovor byl veden v českém 

jazyce. 

„Jmenuju se Petr Ehrmann, narodil jsem se v Praze na Smíchově 26. října 

1926. Jsem Vltavou křtěný, respektive nekřtěný.“ Jeho o dva roky mladší sestra se 

jmenovala Lota a v dospělosti sepisovala své paměti. Oba jeho rodiče pocházeli ze 

Strakonic. „Otec se vyučil ve Vídni vulkanizérem, později prodával pneumatiky  

a matka pracovala v pražské bance. Oba je to táhlo z venkova do Prahy.“ Jeho 

rodiče se znali od dětství. „Táta prošel první světovou válkou od začátku až do 

konce v československé legii na italské frontě.“ Byla to jedna z hlavních linií 

1. světové války.  Ehrmannovi byli židovská rodina, doma mluvili česky a do 

synagogy chodili převážně jen o velkých židovských svátích. Petrův strýc Robert 

Ehrmann žil v Americe a je autorem knihy Strakoničtí souvěrci, ze které je také 

čerpáno v této práci. Jejich rodina byla velmi rozvětvená a několik členů rodiny 

zahynulo v koncentračních táborech.  

 V mládí byl Petr velkým vlastencem, legionáře považoval za svůj vzor a to 

byl důvod pro pozdější přihlášení do armády. V mládí navštěvoval s bratranci dva 

spolky – tělovýchovný Sokol a židovský skautský spolek. Skautský spolek byl 

pravicový a díky němu se dostali do transportu. 

Petrovi rodiče pomáhali německým židům na útěku. „Snažili se utečence 

podporovat.“ Ti utíkali z Německa, když se k moci dostal Hitler. Děti Petrova 

strýce chodily do sionistické organizace. Tato organizace podporovala sionistická 

hnutí, která měla za cíl vytvořit židovský stát v Palestině. Na jejich popud se 

Ehrmannovi rozhodli na počátku německé okupace, že se odstěhují v roce 1938 do 

Palestiny. „Naše celá rodina ilegálně jela do Palestiny. Legálně jsme odsud 

odjížděli balkánskou cestou, ale samotná cesta byla ilegální.“  Balkánská cesta 

sloužila k odchodu za svobodou a vedla přes Maďarsko, Jugoslávii a Balkán.
77

 

Transport byl zařízen židovskou organizací a odjížděl v říjnu roku 1939. „To si 
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pamatuji, poněvadž 26. října jsem měl narozeniny. Židé mají ve 13 ti letech bar 

micva, to se chlapec stane mužem. To jsme oslavili.“ Ehrmannovi dostali vízum na 

Haiti a jeli z Prahy přes Slovensko, tam zůstali dva dny. Lodí pokračovali po Dunaji 

přes Vídeň a Budapešť do Jugoslávie. U delty Dunaje čekali na námořní loď. „Cesta 

celkem trvala tři měsíce. Tam jsme zamrzli, byli třiceti stupňové mrazy. 

Pochopitelně žádné hygienické podmínky tam nebyly. Záchody byly vybudované 

na palubě ze dřeva a lidé trpěli střevními potížemi - úplavicí. Tak si dovedete 

představit, jak to vypadalo.“ Jídla na lodi k dispozici mnoho neměli. Na lodi se 

pořádali kabarety, byli tam umělci a operní pěvkyně. 

„V lednu roku 1940 se podařilo organizátorům získat uhelnou námořní loď. 

Do té jsme přestoupili a pluli do Palestiny přes Bospor a Dardanely. Loď ale nikdo 

neopustil, hlídali nás vojáci.“ Po cestě sledovali anglickou loď, která je dovedla do 

Haify. „Převezli nás do takového anglického koncentračního tábora, kde jsme byli 

rozděleni na muže a ženy s dětmi.“ Mezi nimi byl plot. Bydleli v dlouhých 

plechových domech s matkou a jejich otce občas zahlédli. „Byli jsme tam asi tři 

neděle a pak nás pustili do města Haify na svobodu.“ V té době to bylo město 

průmyslové a přístavní. Děti byly rozděleny do židovských rodin. „Já se svým 

bratrancem a sestrou jsme byli u bohatších židů v honosné čtvrti. Tam jsem strávil 

měsíc nebo dva. Protože jsem se chtěl stát zámečníkem, byl jsem umístěn do Tel 

Avivu do průmyslové školy. Tam jsem se setkal se dvěma Čechy. Bydleli jsme 

v kibucu a do školy jsme dojížděli.“ 

Petrovi rodiče a sestra se dostali do osady – kibucu u Tel Avivu. Byl to typ 

kolektivního hospodaření a způsob života uzavřeného společenství lidí v Izraeli.
78

 

Petr studoval dva roky. Ve škole se vyučovalo hebrejsky, ale s kamarády mluvil 

česky. Uměl německy a učil se angličtinu. V té době byla velká nezaměstnanost 

a Ehrmannovi žili v nuzných podmínkách. „Otec byl bez zaměstnání, přestože byl 

dobrý řemeslník a matka chodila uklízet. Jen tak tak se protloukali.“ Později se 

přestěhovali za příbuznými do Haify. „Otec se přihlásil do armády, ovšem byl už 

starý a nebyl přijat. Nakonec se tam ocitl jeden z mých bratranců.“ Petrův bratranec 

v armádě působil v libyjském městě Tobruku.  

Po dokončení školy se Petr odstěhoval z Tel Avivu k rodičům do Haify. 

„Přihlásil jsem se do armády, ale před 17. rokem věku mě nemohli přijmout.“ Po 
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půl roce v prosinci roku 1943 byl povolán na vojnu, bylo mu 17 let. Výcvik 

probíhal v Jeruzalémě. Vojáci byli naloděni v Egyptě a pluli v konvoji přes 

Středozemní moře do Anglie, kde zakotvili v Liverpoolu. Petr byl přiřazen 

k motorizované jednotce. „Tam jsme prošli tankovým výcvikem. Po vylodění jsme 

dostali asi deseti denní dovolenou a jeli jsme s Pavlem do Londýna. Tam byly noc 

co noc nálety. Prošli jsme pár památek, které byly otevřené, a zažili jsme tam nálet. 

Tam nám spadla bomba do  zahrady hotelu. Vybouchla, ale nezničila nic, jen 

v zahradě udělala kráter a hnula s námi.“  

S vojenským útvarem se Petr dostal do Skotska, kde si vyzkoušel střelbu na 

střelnici. Strávil zde několik měsíců a poté byli vyloděni v severní Francii. 

„Z  našeho útvaru později udělali třetí tankový prapor.“ V československé armádě 

se objevil antisemitismus, projevoval se nenávistí vůči židům. „ Já jsem se s ním 

u těchto kluků vůbec nesetkal. Spíš u některých důstojníků byl odpor k židům, ale 

mezi těmito vojáky jsem nic nepocítil. Ale já jsem neprovokoval.“ Během doby ve 

válce si Petr s rodiči dopisoval, posílal jim dopisy do Palestiny, ale nesměl uvádět, 

na jakém místě se nachází.   

Petr se stal řidičem tanku a účastnil se války ve francouzských zákopech. 

„Plno kluků přišlo o život, asi pět, a hodně jich vyvázlo se zraněním.“ V zákopech 

zůstali do konce války. 

 Svého bratrance Pavla jel navštívit do Haasebrucku, kde vyslechli rozhlas. 

Bylo to 5. května 1945, konalo se Pražské povstání proti německé okupaci, blížil se 

konec 2. světové války. Pražský rozhlas ve vysílání volal o pomoc policii a české 

občany. Budova rozhlasu byla napadena německými vojáky. Petr myslel, že je 

pošlou do Prahy, bohužel se tak nestalo. Do Československa se dostali na přelomu 

května a června roku 1945. Stali se posádkou v okolí Strakonic. V říjnu byl 

propuštěn z armády s hodností svobodník. 

Petr se přestěhoval do Prahy a měl možnost dodělat si maturitu na jednom 

pražském gymnáziu. To se mu roku 1947 podařilo. V Praze se nacházela vila jeho 

strýce a nebyla zabrána Němci. On tam získal dva byty. „Měli jsme štěstí.“ Jeden 

z bytů držel pro rodiče. „Dostali jsme výslužné z války asi pět set korun, ale pak 

přišla měnová reforma, tak nám nezbylo nic jiného, než jít pracovat.“ 

Petrovi rodiče byli po válce v roce 1947 transportem repatriováni zpět do 

Československa, vrátili se do rodné vlasti. „To bylo veselejší, jelo se po válce a jelo 



36 

 

se domů.“ Petr působil v Hlinsku na osobním oddělení v oboru dopravy a byl 

zvolen předsedou závodní rady. „Měl jsem tam nedorozumění s ředitelem ohledně 

jeho ženy, kterou tam zaměstnával načerno. Dal jsem na radu svého přítele a odešel 

na dva roky pracovat do jáchymovských dolů.“ Petrova manželka se vrátila 

s dcerou do Prahy. Po dvou letech se vrátil do Prahy i Petr. Nikde ho nechtěli 

přijmout. Jednoho dne viděl inzerát, že přijímají montéry na venkovní práce. 

Přihlásil se a práci vykonával 10 let. 

 Petr byl 25. února roku 1948 v biografu na promítání filmu Měsíc nad řekou. 

„Po skončení jsme vyšli ven a na Václavském náměstí pochodovaly lidové milice“, 

tzv. ozbrojená pěst. Byl to den, který představoval vyvrcholení státního převratu, 

jehož cílem bylo nastolení komunistické diktatury.
79

 Vypadalo to, že by se milice 

nebály použít zbraně proti lidem. „Můj kamarád se přidal ke komunistům, přidal se 

ke Sboru národní bezpečnosti. Přišel mě navštívit a říkal mi, že někoho sleduje.“ 

Sbor národní bezpečnosti vykonával činnosti, které původně vykonávala policie.  

 Před rokem 1968 Petr ani jeho manželka emigrovat nechtěli. „Říkal jsem si, 

že už to nestojí za to. Manželka nechtěla a já nejsem podnikavý.“ 

 Petrův bratranec Pavel se přestěhoval do Izraele a Petrovi se podařilo ho za 

vlády komunistů navštívit. Chtěl navštívit hroby padlých kamarádů z války. Dostal 

také výjezdní doložku do Francie. Bez ní by neměl možnost v době komunistické 

vlády překročit československé hranice. Cestovní pas opatřený výjezdní doložkou 

mu to umožnil. Jeho bratranec mu pomohl získat vízum do Izraele, aby se mohl 

podívat za příbuznými. Díky vízu se mu podařilo navštívit příbuzné i ve Švýcarsku. 

Bylo to kolem roku 1980. 

  „Do důchodu jsem šel v roce 1982. Jako voják jsem mohl jít o dva roky 

dříve.“ Odstěhoval se s manželkou z Prahy do domečku se zahradou. 

 V devadesátých letech příbuzné navštívit již nemohl, jelikož tety a strýcové 

zemřeli. Na popud své dcery se podíval za jedním svým bratrancem do Izraele, ale 

většina z příbuzných již nebyla naživu. „Větší část přišla o život. Zahynuli 

v koncentračních táborech. Nic veselého to nebylo, já na to nerad vzpomínám. 

Někdo tím žije, ale já ne, já koukám dopředu.“  

 Je členem Československé obce legionářské, ale setkání se ze zdravotních 

důvodů neúčastní. Aby měl informace, odebírá časopis Národní osvobození 
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a měsíčník židovské obce. „Nejsem v židovské obci přihlášen, z evidence jsem 

vypadl.“ S manželkou jsou bez vyznání. K Izraeli ale má vztah. „Cítím se být 

českým židem, jak se to dříve pojmenovávalo, ale jsme naprostí ateisté.“ V květnu 

roku 2007 se Petr zúčastnil odhalení památníku obětem holocaustu ve Strakonicích, 

který byl zakončením projektu Zmizelí sousedé. Tam se setkal s paní Hanou 

Malkou, rozenou Fialovou, která je také strakonickou židovkou, ale již dlouhou 

dobu žije v Izraeli.  

 Poselství pana Petra pro další generace je: „Aby dnešní lidé nedopustili to,  

o čem jsme se bavili a aby lidé vymysleli něco ještě lepšího než je demokracie.
80

   

 

 

3.3 Dagmar Šímová rozená Deimlová
81

 

 

 Paní Šímová je stejně jako paní Václavíková jednou ze známějších obyvatelek 

židovského původu pocházející z města Strakonice. Jejím rodičům se ji podařilo 

poslat vlakem vypraveným Nicholasem Wintonem do Anglie, kde přečkala válečné 

období. Byla jednou z 669 dětí, které byly poslány do anglického bezpečí. 

Informace o paní Šímové jsou čerpány z projektu Paměť národa. 

 

 Rozhovor ID 100201570 byl pořízen 10. února roku 2010. Tazatelem je 

Luděk Jirka a rozhovor byl veden v českém jazyce. 

 „Jmenuju se Dagmar Šímová, rozená Deimlová. Narodila jsem se 19. března 

roku 1928. Narodila jsem se sice v Praze, ale celé své mládí jsem strávila až do roku 

1939 ve Strakonicích. Tam jsem také vychodila celou obecnou školu.“ Roku 1939 

se jejím rodičům podařilo dostat ji do vlaku směřujícího do Anglie, který 

vypravoval Nicholas Winton. 

 Nicholas Winton pocházel ze židovské rodiny. Přestože byla jeho rodina 

vyloučena ze židovské komunity, nikdy židovský původ nezapíral. Roku 1938 mu 

zatelefonoval přítel, který byl členem Britského výboru pro uprchlíky 

z Československa a seznámil ho se situací v tehdejším Československu a prosil 
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Nicholase o pomoc. Ten se okamžitě vydal na cestu do Prahy s jasným cílem – 

pomáhat ohroženým lidem a zajistit jim díky kontaktování zahraničních ambasád 

azyl. Velká Británie byla jedinou zemí, která odpověděla pozitivně, ostatní země již 

měly uzavřené hranice. Podmínky pro převoz ze strany ambasadorů byly velmi 

přísné. Přes hranice směly cestovat jen děti a za každé muselo být zaplaceno 50 

liber. Wintonova kancelář byla přeplněna rodiči, kteří své dítě chtěli zachránit. 

Všechny přihlášené děti měly archy s fotkami, které byly otištěny v britském tisku. 

Bylo to určeno pro rodiny v Anglii, které chtěly některé z československých dětí 

adoptovat, touto cestou si mohly vybrat. Když byl výběr hotov, zbývalo 

Nicholasovi pro všechny děti vypravit vlaky a zajistit víza. Jelikož opravdu nebylo 

času nazbyt, rozhodl se, že víza padělá a tím podstoupil další velké riziko. První 

vlak odjel 14. března roku 1939. Celkem osm vlaků dojelo přes Německo, Francii  

a Holandsko do Velké Británie. Každý převážel 100 až 200 dětí a poslední do 

Anglie vyjel 2. srpna 1939. Devátý nejpočetnější vlak čítající 250 dětí do Anglie 

nedojel. Nepodařilo se ho kvůli začátku války v roce 1939 vypravit, i přesto 

Wintonovy vlaky zachránily 669 převážně židovských dětí z Československa. 

  O transportu se dozvěděl pravděpodobně její otec, který finančně pomáhal 

židům utíkajícím z Německa a Rakouska do Československa. „Já si pamatuju, že 

jsme ráno vstávali a spali u nás cizí lidi. Táta strašně moc pomáhal.“ Židé mu za 

pomoc byli velmi vděční. Otec byl lékařem a roku 1941 mu zavřeli ordinaci. Nad 

jeho ordinací měli Deimlovi byt. Sousedil s nimi Němec a později se Dagmar 

dozvěděla, že jejím rodičům pomáhal a choval se k nim hezky, zatímco ona byla  

v Anglii. 

 V té době děti nevěděly, kdo vypravuje a organizuje tyto transporty. 

Dozvěděly se to až v roce 1988. Organizace přesunu takového množství dětí do 

anglických rodin byla velmi náročná. Do tohoto vlaku se mohly dostat děti do 15 let 

věku. Starší děti se tam mohly dostat jen jako dozor. „Já jsem se docela těšila, měla 

jsem větší štěstí než 90% dětí, které se mnou odjely transportem do Anglie. Jela 

jsem ke svým strýčkům a jejich rodinám, protože maminka měla v té době již dva 

bratry v Anglii. Jeden tam byl již delší dobu s rodinou a jeden se přestěhoval chvíli 

před mým příjezdem. Těšila jsem se na prázdniny u strýčků a bratranců se 

sestřenicemi.“ 
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 Na nádraží ji doprovodili její rodiče a dědeček, babička neměla odvahu se s ní 

rozloučit. „Tam jsem velice znejistěla. Maminka plakala, u ní jsem na to byla 

zvyklá. Plakala, i když mě posílala na 14 dní k babičce. Ale když jsem viděla, že 

táta i děda, takoví dva chlapi, pláčou, tak jsem velice znejistěla.“ 

 Ve vlaku seděla Dagmar se samými děvčaty a rozhodly se, že ony plakat 

nebudou. „Vedoucí našeho transportu zapomněli veškeré doklady v Praze na 

komitétu, který náš transport organizoval a vypravoval.“ Dojeli tedy do Terezína, 

který byl v té době poslední československým městem, dále následovaly už jen 

říšské sudety. Sudety byly oblastí při hranicích Československa, která byla 

obsazena německou armádou od října doku 1938. Byl to důsledek Mnichovské 

dohody z 29. září 1938, dohoda byla podepsána představiteli Německa, Itálie, Velké 

Británie a Francie.
82

 Přes tuto hranici je bez dokladů nepustili, proto museli všichni 

tři hodiny čekat, než jim doklady doručili. „Byly to hrozné tři hodiny, protože už 

jsme dávno měli být v Holandsku, kde na nás čekalo první občerstvení.“ Děti 

s sebou měly jen jídlo, které jim zabalili rodiče na cestu. Byly hladové a vystrašené, 

protože zůstaly zamčené ve vlaku a musely být tiše. Kolem nich na peronu 

pochodoval německý dozor s bajonety.  

 Po příjezdu do Holandska dostali kakao, ovoce a chléb. Z Holandska přejeli 

přes kanál La Manche do anglického města Harwich. „Byla jsem strašně zklamaná, 

protože jsme jeli přes noc. Já jsem moře nikdy neviděla a hrozně jsem se těšila, že 

ho uvidím.“ Bohužel se jí přání nesplnilo. Z přístavu Harwich cestovali dále do 

Londýna, kde čekali v lidmi přeplněné hale a všude vládl chaos. Bylo tam kolem 

200 dětí, které musely být přiřazené do anglické rodiny. „Já jsem tam už viděla 

svého strýčka a chtěla jsem k němu utíkat, ale nepustili mě. Musela jsem počkat, až 

strýček podepsal, že mě převzal.“ Litovala děti, které šly do cizích rodin a neuměly 

anglicky. Ona sama ovládala němčinu, protože chodívala na procházky několikrát 

týdně s dívkou německé národnosti, ale angličtinu neovládala.  

 „Byla jsem šťastná u svého strýčka a jeho rodiny. Měla jsem ráda kamarádky 

a velmi rychle jsem se spřátelila. Hned druhý den jsem se s Angličankami vyrazila 

ven. Bohužel anglická děvčata začínala mluvit česky a já jsem neuměla slovo 

anglicky. Strýček mi říkal, že takhle to nepůjde a hned druhý den jsem jela do 

anglické internátní školy.“ Do internátu přišla měsíc před začátkem prázdnin a byla 
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zařazena do šesté třídy, protože děti tam začínají chodit do školy v pěti letech. „Ke 

mně přiřadili Angličanku, která mě dostala na starost. Měla se o mě starat a učit mě. 

Jmenovala se Jenny a dodnes je to moje nejlepší kamarádka. Byly jsme stejně 

staré.“ Děvčata spolu trávila všechen volný čas. 

 „Byla jsem v internátní škole až do roku 1944. Tam jsou dva stupně maturit – 

vyšší a nižší. V roce 1944 jsem dělala nižší maturitu, a když je ve všech předmětech 

vyznamenání, tak se může zaregistrovat i ta vyšší maturita. V 16 letech se mi 

povedla zároveň vyšší maturita.“ V té době už se blížil konec války a strýcové 

rozhodli, že Dagmar půjde na české gymnázium ve Walesu. Ve škole se potkala 

s dětmi z transportu. „Shodou okolností jsme se všichni sešli na poslední válečný 

rok v české škole ve Walesu. Naši profesoři nás měli v internátu na starosti téměř 

24 hodin denně. Takovou hordu puberťáků.“ Díky tomu se k sobě děti připoutaly  

a dodnes jsou v kontaktu a schází se. 

 Školy byly placené a drahé. Anglickým rodinám s českými dětmi bylo 

nabídnuto, že je mohou na toto gymnázium umístit bezplatně. „Polovina žáků 

v české škole byla od začátku.“ České děti v anglických rodinách mluvily převážně 

anglicky a mnoho českých slov zapomněly. „My jsme si tam vyvinuly takovou 

zvláštní řeč. Co jsme nevěděli česky, tak jsme si přidali slovo anglicky.“ Válka 

skončila v květnu roku 1945, ale školu navštěvovala Dagmar do konce června.  

 „Celý červen tam chodily seznamy Červeného kříže, kde každý hledal své 

příbuzné. Já jsem věděla, že maminka zemřela v Terezíně na tyfus.“ Maminka 

Markéta přijela do Terezína transportem 26. listopadu 1942 stejně jako Dagmařina 

sestra Milena a otec Rudolf. „Koncentrační tábor Terezín byl původně založen jako 

barokní pevnost nesoucí jméno podle Marie Terezie, která se roku 1941 proměnila 

na jedno velké ghetto.“
83

. „Do konce června 1942 bylo v koncentrační tábor 

přeměněno celé město.“
84

 Branou tábora prošla většina českých židů. Největší počet 

židů sem byl dovezen v roce 1942. Vozili sem transporty i z okolních zemí. 

Maminka zemřela 15. února roku 1943 v Terezíně, otec zemřel v Osvětimi 28. září 

1944 a sestra Milena zahynula v Osvětimi 23. října 1944. Celkem v Březince bylo 

zavražděno jeden a půl milionů lidí, převážně židů. Připomíná to pamětní deska 

umístěná v zadní části Březinky s nápisem „Nechť toto místo, na kterém Hitlerovci 
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vyvraždili kolem půl druhého milionu mužů, žen a dětí, hlavně Židů z různých zemí 

Evropy, zůstane na věky výkřikem zoufalství a výstrahou pro lidstvo. Auschwitz – 

Birkenau 1940 – 1945.“ 

 „Tatínek můj byl na seznamu živých. A to byl důvodu, proč jsem se vrátila do 

Prahy.“ I když strýc chtěl, aby zůstala s nimi v Anglii. Měl tam firmu a nechtěl, aby 

se vracela. Ona chtěla doma počkat na otce, až přijede. „Tenkrát nebylo vůbec 

jednoduché se dostat zpátky.“ Probíhaly repatriační transporty zpět do rodné vlasti  

a jiná možnost dopravy neexistovala. „Jediná možnost byla vrátit se s tím 

repatriačním transportem.“ Dagmařin strýc byl diplomat a jeho rodina byla zařazena 

do prvního repatriačního transportu, ve kterém s nimi jela i Dagmar. Repatriace 

probíhala vojenským letadlem, ve kterém všichni seděli na lavicích v oddělení na 

bomby. 

 Dagmar odjela ke své pratetě a doufala, že její tatínek Rudolf je v nemocnici, 

že se brzy vrátí. Dagmar na otce čekala, na letiště Ruzyně tehdy nebylo žádné 

spojení, tak s přáteli chodila hodinu pěšky, aby mohla počkat na transport. 

Sledovala data příletu na vyhláškách Ministerstva zahraničí. „Já jsem se dozvěděla, 

že tatínek nežije, až v roce 1946.“ Tehdy zjistila, že jeho život vyhasl 

v koncentračním táboře Osvětim.  

 Dagmar by podle věku měla ještě dva roky chodit do školy. „Ale nebylo 

možné vyžít, já jsem měla sirotčí důchod 600 korun, z toho vyžít nešlo. Ale znala 

jsem se z Anglie s ministrem Stránským a ten mi tady strašně pomohl. Zařídil mi, 

že jsem mohla nostrifikovat anglické maturitní vysvědčení.“ Vysvědčení jí bylo 

uznáno, bylo potvrzeno na domácím území. Dagmar byla z vysoké školy vyhozena 

v roce 1949 z politických důvodů. Bylo to v začátku vlády komunistické strany a 

nevhodní studenti museli ze škol nuceně odejít. Při hledání práce neměla štěstí. 

Nejdříve všichni potencionální zaměstnavatelé byli nadšení, že umí angličtinu, ale 

po vyplnění kádrového dotazníku se většinou dočkala odpovědi, že takového 

člověka nemohou přijmout. „Plnoletá jsem nebyla, strýček – můj poručník, utekl do 

Ameriky, takže já jsem si nemohla nic zařídit vůbec nic.“ Strýc byl po smrti jejích 

rodičů jejím zákonným zástupcem. 

 „Tak mě přidělili na statek do pohraničí. To bylo to nejhorší, co se mi mohlo 

stát.“ Její budoucí tchyně s odjezdem nesouhlasila, tak Dagmar uzavřela sňatek se 
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svým mužem. Díky tomu nemusela odjet. Její manžel studoval a ona působila jako 

učitelka angličtiny v pražské anglické škole. 

 „Byl nábor ke dráze, kam jsem se přihlásila a byla jsem přidělena jako 

zapisovatelka vagonů na nádraží ve Vršovicích. Den před nástupem mi telefonovali 

z ředitelství drah v Praze, že viděli dokumenty z náboru a jestli nechci dělat účetní.“ 

Dagmar se tedy zúčastnila šesti týdenního kurzu a nastoupila jako účetní do 

učňovského internátu. „Bylo tam asi devět děvčat, která vyšla z deváté třídy 

s vyznamenáním, ale z kádrových důvodů je nepustili dále do školy.“ Dagmar pro 

ně dělala kurzy angličtiny, aby jim to vynahradila. Tuto práci dělala do roku 1953, 

než odešla na mateřskou dovolenou. 

 Její manžel pracoval od roku 1950 do roku 1954 u útvaru s názvem Pomocný 

technický prapor. Toho roku byl útvar zrušen. Tento útvar zajišťoval levnou 

pracovní sílu a převýchovu politicky nespolehlivých osob, které měly nastoupit na 

vojnu. Činnosti útvaru byly s rozporem s branným zákonem.
85

 Dovoloval využití 

vojáků k práci jen mimořádně. 

 Poté až do roku 1967 pletla díky sestřenici svého muže na pletacím stroji. 

Pracovala jako domácí dělnice. Ještě téhož roku s pomocí dvou přátel z české školy 

v Anglii získala práci překladatelky. „Tam jsem vydržela až do penze.“ 

 Sir Nicholas Winton přijel do Prahy poprvé v roce 1991 a děti z jeho vlaku na 

něj na letišti čekaly s růží. Každý mu dal růži a řekl své číslo, které měli v době 

transportu na krku. Dagmar měla číslo 298. Sedmdesát let po vypravení vlaku vyjel 

opět Wintonův vlak stejnou trasou jako v roce 1939. Nicholase Wintona 

doprovázely i jeho „děti“, se kterými se po několika letech opět setkal. K této 

příležitosti bylo na pražském Hlavním nádraží odhaleno sousoší na počest 

Nicholase Wintona od autorky Flor Kentové. 

 V roce 1998 byl Wintonovi udělen v České republice prezidentem Václavem 

Havlem řád T. G. Masaryka. Ve své rodné zemi má právo užívat titul sir, jelikož byl 

královnou povýšen do šlechtického stavu, byl mu udělen Řád Britského Imperia.  

V  současné době je sir Nicholas Winton nominován na Nobelovu cenu za mír, pod 

peticí je podepsáno celkem 241 330 lidí.
86
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  Jedna ze strakonických základních škol se účastnila projektu Winton Train. 

Jeho cílem bylo dětem přiblížit události válečného období a osobnost, která by jim 

měla být vzorem. Projekt se konal u příležitosti 70. výročí začátku 2. světové války 

 „Měla jsem kamarádky z židovské komunity. Z těch se mi vrátily dvě – Hana 

Fialová a Libuše Luftová, ta už bohužel nežije. S těmi jsem se po válce sešla  

a s Ehrmannovými, s Jirkou a Karlem. Tito čtyři lidé se jako jediní z židovské 

komunity vrátili.“ Deimlovi se přátelili s rodinou Ehrmannovou, Trejbalovou  

a Schermerovou. Nikdo dospělý z těchto rodin se zpět nevrátil. 

 Poselství paní Šímové pro dnešní generaci: „Chtěla bych těm mladým říct, 

aby si uvědomovali, jaké mají štěstí, kde žijí a v čem žijí. A aby byli vždycky 

optimisti, protože kdo byl pesimista, tak měl hrozný život.“
87

 

  

 

3.4 Leona Kohn Luft
88

  

 

 Příběh paní Kohn Luft je velmi zajímavý a pestrý. Bohužel ne v dobrém 

smyslu. Ze Strakonic byla poslána transportem do koncentračního tábora 

v Terezíně, poté i do Osvětimi. Při přesunu z Osvětimi do tábora Bergen – Belsen 

se jí společně a dalšími přítelkyněmi podařilo utéct a zachránit se. Informace o paní 

Kohn Luft byly čerpány z  archivu Centra vizuální historie Malach. 

   

 Rozhovor ID 20100 byl pořízen 24. září roku 1996 v Maplewoodu. 

Tazatelkou je Ferne Hassan a rozhovor byl veden v anglickém jazyce. 

 „Jmenuji se Leona Kohn Luft, mé rodné jméno je Libuše Luftová. Narodila 

jsem se 24. ledna 1923 ve městě Nákří, které se nachází v jižních Čechách poblíž 

Českých Budějovic.“ Její otec se jmenoval Rudolf Luft a matka Valerie Luftová, 

rozená Červenková. Měla dvě sestry – o tři roky starší Jiřinu a o dva roky mladší 

Miladu, její bratr Jaroslav byl o devět let starší. „Byla jsem vychována v továrním 

městě Strakonice, kde v době mého dětství žilo kolem 250 židovských obyvatel. 
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Většina z nich pracovala v textilní továrně.“ S rodiči se do města přestěhovali proto, 

aby to děti měly blíže do školy. Jako malá dívka trávila mnoho času s přáteli  

a sourozenci venku, v lese a poblíž řek Otavy a Volyňky. Byla členkou 

tělovýchovného spolku Sokol. Do Sokola ji přivedla její matka. Leona spolek 

navštěvovala dvakrát týdně. „Ráda jsem chodila do školy a byla jsem úspěšnou 

studentkou, měla jsem dobré známky.“ 

 „Ve čtvrté třídě jsem onemocněla, měla jsem revmatickou horečku. Léčila 

jsem se šest měsíců. Učila jsem se doma a po dokončení páté třídy obecné školy 

jsem měla jít na gymnázium. Otec mi to ale nedovolil a musela jsem chodit do 

školy měšťanské.“ Měla mu to za zlé. V měšťance měla dobré známky, ale nebavilo 

jí to. Po škole plánovala jít do Českých Budějovic na obchodní akademii. Proto si 

vzala hodiny psaní a shorthand – takzvaný těsnopis. V březnu roku 1939 zemřel 

Leonin otec. 

 „Ve Strakonicích jsme měli byt, který měl v přední části obchod s látkami  

a tkaninami. Bohužel můj otec v porovnání s maminkou neměl obchodnické 

zkušenosti. Obchod neprosperoval dobře a po 8 letech zkrachoval.“ 

 Rodina Luftova dodržovala sobotní židovský svátek šabat. Je to jeden 

z nejvýznamnějších židovských svátků, slaví se v sobotu. Ten den židé mají volno  

a odpočívají. Dodržování svátku je nařízeno v Desateru. „V tento den jsme chodili 

do synagogy a vařili košér jídlo.“ U košér jídla platila pravidla pro rituální čistotu 

jídla. 

 Leona navštěvovala rodinu Fleischmannovu a Kleinovu. „Mnoho bohatých 

rodin odjelo za hranice ještě před začátkem války. Naše hospodyně chtěla, aby 

abychom odjeli s ní do Alžírska, odkud pocházela. Můj otec byl ale přesvědčen, že 

se v Československu nic nestane.“ Po otcově smrti v roce 1939 již emigrovat 

nemohli. Matka si otevřela obchod s mléčnými výrobky a Leona musela jít do 

práce. „Pracovala jsem od roku 1939 do roku 1941 ve Strakonicích v německé 

továrně na výrobu umělých květin.“ 

 „Nepamatuji si přesně, kdy jsme museli začít nosit označení žlutou židovskou 

hvězdou. Náš identifikační průkaz byl označen slovem Jude – žid a museli jsme ho 

nosit s sebou. Poté jsme od roku 1942 nesměli chodit do školy.“ Děti s jejich 

matkou měli přátele z vesnice, kteří jim pomáhali obstarávat například máslo, které 
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v obchodech běžně chybělo. Místo másla se používal margarín. „Přátelé nám nosili 

máslo a vejce.“  

 Všichni židé z města byli posláni transportem do Plzně a z Plzně do 

koncentračního tábora Terezín. „Nikdo jsme nevěděli, kam jedeme. Říkali nám, že 

na novém místě budeme šťastní a budeme pracovat. Klasická zavazadla byla 

nepraktická, tak jsme si vytvořili cestovní tašky z koberců.“ Vzali si jen nejnutnější 

věci, oblečení a peníze. „Očekávali jsme, že budeme pracovat a vyděláme si nějaké 

peníze.“ Z Terezína se vězni přesouvali do polských táborů Treblinka a Březinka, 

dále i do Pobaltí. Terezínu se proto později přezdívalo „čekárna na Osvětim“.
89

 

Roku 1942 před deportací židů vystěhovali z Terezína všechny nežidovské vězně. 

„Koncentrační tábor byl také přímo v Terezíně v tzv. Malé pevnosti.“
90

 Panovaly 

tam otřesné podmínky, lidé tam neměli dostatek prostoru a léků, panovaly tam 

strašné hygienické podmínky a byl nedostatek vody. Příděly potravin nebyly 

dostačující, pracující vězni dostávali jídla o něco více. Někteří dostali čas od času 

balíček od příbuzných. Při přeplnění tábora vězni obývali půdy a sklepy budov. 

 Paradoxně v táboře vznikala umělecká díla, literární tvorba, hrálo se divadlo a 

pořádaly se koncerty. „Byla to zásluha výrazných osobností a umělců, kteří se do 

tábora dostali.“
91

 Aby zde děti nebyly pozadu ve výuce, byly v táboře tajně 

vyučované. Když v Terezíně očekávali delegaci Mezinárodního výboru Červeného 

kříže, vzhled tábora se změnil od základů. Ulice dostaly jména, byla zavedena nová 

měna, na první pohled to působilo jako opravdové a normální město. Byly zde 

otevřeny obchody a kavárna. Vězni, kteří se nehodili na prezentování před delegací, 

byli posláni transportem do Osvětimi - Březinky. Delegace uvěřila, že je to konečný 

tábor a že žádné další transporty z Terezína neodjíždí. 

 Do Terezína přijeli Luftovi 26. listopadu roku 1942. Leona a její starší sestra 

Jiřina pracovaly, vyráběly umělé květiny. Byly od transportu do Osvětimi 

uchráněny. Leonina matka se sestrou Miladou do Osvětimi odjely transportem 20. 

ledna roku 1943. Tento tábor měl jednotlivé části – rodinný tábor, mužský, ženský, 

romský a další. Pro terezínské židy tam byl zřízen rodinný tábor. Při příjezdu do 

Osvětimi tyto rodiny neprocházely selekcí a rodina zůstala nerozdělena. Bratr 
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Jaroslav pracoval v Litoměřicích jako tesař a když zjistil, že jejich matku odvezli, 

zhroutil se. Chtěl odjet za matkou, cítil se zodpovědný za její osud. On ji měl 

chránit po smrti otce. Odjel dobrovolně transportem 6. září roku 1943
92

 do 

Osvětimi, tam také zahynul. 

 „Se sestrou jsme zůstaly v Terezíně. Onemocněla jsem a byla čtyři dny 

v komatu. Po probuzení pro mě Anna Marie z Karlových Varů našla místo 

v nemocnici, ve které pracovala a starala se o mě po dobu šesti týdnů. „Musela jsem 

se učit znovu chodit, tomu doktoři velké šance nedávali. Po uzdravení jsem se 

vrátila zpět do práce.“ Pracovala ve výrobě kožených doplňků, kde se vyráběly 

například peněženky. Ještě později pracovala na místě, kde se otevíraly 

a vyprazdňovaly kufry vězňů příchozích do tábora. „Pokud jsem našla nějaké léky, 

schovala jsem je, abych je mohla použít pro svou nemocnou sestru. Musela jsem je 

schovat pečlivě, protože mě vždy prohledávali po odchodu z budovy. Bylo to velmi 

nebezpečné.“ 

 Leonina sestra Jiřina s manželem se vzali v Terezíně a odjeli transportem do 

Osvětimi pár dní před Leonou. Leona odjela dobrovolně z Terezína 18. května roku 

1944
93

, aby byla se svou rodinou. Leona měla v Terezíně přátele, kteří nakládali 

zavazadla do vlaku a před odjezdem ji posadili na zavazadla. „Měla jsem přísun 

čerstvého vzduchu, protože jsem seděla vysoko u okna. Ve vagónu jelo přibližně 50 

lidí a byl tam zápach.“ Transport do Osvětimi trval dva dny, vězni jeli bez jídla. 

Několik jich ve vlaku zemřelo. Do Osvětimi dorazili v noci. „Všude byla světla,  

o kterých se mi již dříve zdálo ve snu. Teď jsem to viděla na vlastní oči a rozplakala 

jsem se.“ Všichni, kteří nebyli posláni z rampy rovnou do plynových komor, byli 

seřazeni do řad. Prošli branou s nápisem „Abreit macht frei“ (práce osvobozuje) a 

byli rozděleni do budov. Leona viděla dva vojáky, které znala ze Strakonic. První 

noc všichni vězni dostali číslo. „Žena, která číslo 83792 vytetovala na mou ruku, 

byla velmi pozorná. Sestra Jiřina si nůžkami číslo z kůže odstranila po návratu 

z koncentračního tábora.“ V Osvětimi Leona zjistila, že celá její rodina už nežije. 
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Lidé přijíždějící do tábora věděli, že je tam čeká jejich konec, nebylo cesty zpět. 

Nemohli si tam pomáhat jako v Terezíně. Některé ženy sloužily jako prostitutky pro 

vojáky, dostávaly za to něco k jídlu. To nebyl případ Leony ani její sestry. První 

den Leona plakala za svou rodinu, cítila vinu, že nejela s nimi. Musela ale přežít, 

měla tam svou sestru. 

 „V budově, kde jsme žili, byl kotel s jídlem, k němuž se lidé tlačili, aby 

získali jídlo. Ochutnala jsem jídlo jen jednou. Byly to zbytky jídla, které byly často 

seškrabané z nádobí. Žila jsem jen o chlebu, který jsme dostávali s kouskem másla 

a s marmeládou. Ženské sprchy jsem nepoužívala, netekla tam voda. Chodily jsme 

se umývat se sestrou do pánských sprch.“ Nikdo na ně v táboře nevztáhl ruku, 

nebyly nikdy uhozeny ani na nich nebyly prováděny žádné pokusy. Obě měly pocit, 

že mají protekci, protože tyto věci se děly běžně. Takto tam přežily tři měsíce. 

 Životní podmínky v Osvětimi nebyly dobré, Leona byla v místnosti se 

stovkou lidí. „Byla to velká místnost, kde bylo horko a mouchy, protože na sebe 

byli všichni lidé nalepení.“ Jídlo v Terezíně bylo v porovnání s Osvětimí dobré 

a čisté. Leona měla díky známým v táboře jídlo navíc a pomáhala sehnat jídlo pro 

starší lidi. Pracovala tam měsíc jako zdravotní sestra, ale bylo to pro ni těžké. Lidé 

trpěli a ona jim nemohla pomoci od bolesti. V táboře přicházely na svět děti, které 

ale nezůstaly s matkou. Děti byly odebrány a poslány do krematorií. Z toho důvodu 

mladí lidé v táboře dostávali od doktorů rady, aby nepřišli do jiného stavu. Zamezit 

se tomu nedalo. Některá děvčata v důsledku nedostatku jídla přestávala 

menstruovat.  

 Koncem války zaujímal objekt Osvětimi plochu o rozloze zhruba 175 hektarů 

„Věděli jsme, že je kolem nás válka a slyšeli jsme přicházet Rudou armádu. V té 

době jsme nevěděli, že jsou to Rusové. Slyšeli jsme a viděli letadla.“ V té době se 

velitelé Osvětimi snažili zahladit stopy po táboře. Rozdělili vězně na ty, které 

potřebují na práci v Německu a na ty, kteří budou posláni do plynových komor. 

Vězni se museli svléknout a postavit se mezi dva německé vojáky. Leonina sestra to 

udělat nechtěla, ale Leona jí řekla, aby se na vojáky nedívala jako na muže, ale ať si 

je představí jako prase a kozla. Dlouhovlasé vězně ostřihali, sebrali jim oblečení 

a dali jim jen tuniku. Boty nedostali, bylo léto a teplo. V té době byla Rudá armáda 

několik set kilometrů od Osvětimi. 
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 V transportu, který měl odvézt vězně na práci, byly dvě ženy s dětmi. Dostaly 

na výběr – vzdají se dítěte, které stejně bude posláno do plynové komory, pojedou 

pracovat a tím se zachrání nebo zůstanou v táboře s dítětem, s kterým 

pravděpodobně půjdou do plynové komory. „Jedna žena se dítěte vzdala, to jsme 

my ostatní vězenkyně nechápaly.“ Ve vagonu jelo přibližně 50 mladých lidí, dostali 

jídlo a pití, uprostřed vagonu stál německý voják. Cesta do polského 

koncentračního tábora Christianstadtu trvala asi den a půl. Tábor byl umístěn v lese, 

budovy vypadaly  jako kasárny. Býval to tábor Hitlerovy mládeže, tzv. Hitlerjugen. 

„V táboře nás neočekávali tak brzy, proto první dny nebylo k jídlu nic jiného, než 

vařená mrkev z plechovky.“ 

 „V táboře u lesa jsme stavěli cesty, káceli stromy a měli jsme postavit 

muniční továrnu.“ Leona se sestrou vyráběly ruční granáty. Později je přesunuli do 

lesa stavět továrnu. Na vězenkyně dohlížely členky SS a rozdávaly jim jídlo. Někdy 

vězenkyně ukradly jídlo a schovávaly ho pod oblečením. Někdy něco snědly 

v suterénu budovy, která se nacházela v lese, kde pracovaly. O pár dní později 

přijelo do tábora asi sto žen z Polska, které byly slabé a nemohly pořádně pracovat. 

 V únoru roku 1945 byl vypraven pochod smrti z Christianstadtu do 

německého tábora Bergen – Belsen. Tyto pochody se uskutečnily převážně 

v posledních letech 2. světové války. Často v krutých podmínkách, v zimě 

a s nedostatkem oblečení vězni pochodovali do vzdálených táborů. „Před pochodem 

jsme dostali oblečení a boty, často ale mnohem větší, než byla naše velikost. Pro 

svou sestru jsem obstarala silnější kabát, aby neonemocněla a byla schopná dále 

pracovat. Členka SS mi vyhověla pod podmínkou, že to nikomu neřeknu.“ Cestou 

do Bergen – Belsen přenocovali ve stodole. Jiřina se rozhodla, že tam nezůstane 

a uteče. Leona se dvěma kamarádkami – Erikou a Hankou Jiřinu pronásledovaly 

a schovávaly se v lese. „Všechny jsme měly obavy, že nás zastřelí, ale transport 

ráno odjel a my zůstaly v lese. Schovávaly jsme se týden v jedné stodole. Měla jsem 

s sebou jehlu a odpárala jsem nám z oblečení identifikační čísla.“ Děvčata běžela 

pro pomoc, po cestě narazila na českou baronku, která jim poskytla nějaké peníze 

a jídlo. Děvčata se dostala na nádraží a tam jim pomohl muž jménem Jiří Vlk. 

„Odkázal nás na vlak do Drážďan, kde na nás měl čekat někdo, kdo nás v noci 

převede přes hranice. Vše domluvil.  Jiří jel s námi, protože ve vlaku si k nám 
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přisedl Němec, který se ptal, odkud jsme a kam jedeme.“ Jiří ho vyhodil a řekl mu, 

že nemá děvčata obtěžovat. Němec by mohl zjistit, že děvčata utekla.  

 Leona s děvčaty přijela do Drážďan, které byly noc před jejich příjezdem 

vybombardovány Američany. Bylo mezi 13. a 15 únorem roku 1945. Všude byl 

chaos. „V hospodě jsme se setkali s mužem, který nás převedl přes české hranice na 

farmu, kde jsme dostali mléko a jídlo. Druhého dne jsme jeli vlakem do Prahy, kde 

žila sestra jedné z nás - Eriky, která nebyla vdaná za žida. Cestou jsme ale musely 

všechny vystoupit, protože vlak prohledávali Němci a hledali uprchlíky.“ Musely 

počkat dva dny na další vlak. V bytě Eričiny sestry ale směla zůstat jen Erika 

s Hankou. Leona se sestrou Jiřinou musely další ráno odejít a jely vlakem do Brna, 

kde vyhledaly své příbuzné. U nich byly schované šest týdnů až do doby, než 

Němci opět prohledávali domy a hledali vězně na útěku. Sestry se rozhodly, že 

najdou svoji tetu. Cestou pracovaly, za práci dostaly jídlo.  

 Leona se po válce vrátila zpět do Strakonic do jejich bytu. Dlouho tam 

nezůstala. Její sestra se s přítelem přestěhovala do Prahy a Leona odjela pracovat do 

Chebu, kde získala práci v kanceláři.   

 „Když jsem zjistila, že smím odcestovat do Spojených států, rozhodla jsem se 

odjet.“ Ti, kteří přežili koncentrační tábor, byli v péči Červeného kříže a většina 

z nich se snažila emigrovat mimo Evropu. Nejčastěji do Ameriky a Palestiny. 

 Stalo se tak 10. prosince 1946, když Leona odjela ke svému bratranci 

a pracovala v továrně. Roku 1949 se vdala za  Jiřího Kohna na Haiti, ale než se 

mohli spolu odstěhovat do Spojených států, předcházelo tomu mnoho potíží. 

Stěhovali se v květnu roku 1951. „Oba jsme museli pracovat, měli jsme malý byt 

a narodil se nám syn Rony, později dcera Suzane a syn Petr.“ Měli vlastní obchod, 

pořídili si v New Yorku lepší byt. Do jejich čtvrti se začali stěhovat černoši 

a Kohnovi se kvůli dětem přestěhovali do města Maplewood. Leona se později 

rozvedla a vystudovala psychologii na vysoké škole. „Pokusila jsem se udělat 

doktorát, ale bylo mi řečeno, že jsem příliš stará. Tehdy mi bylo 65 let a rozhodla 

jsem se, že budu cestovat. Po dlouhé době jsem navštívila i svou rodinu v České 

republice, nikdy jsem se ale zpět do rodné země nepřestěhovala.“ 

 Po přestěhování do Spojených států Leona nikomu nemohla říci, že byla 

v koncentračním táboře. „Lidé v Americe o tom nevěděli a já pro ně byla zvláštní. 

Nikdo mi nechtěl pomoci, dokonce ani místní židovská komunita.“ Když v práci 
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zmínila, že by si zasloužila více peněz za práci, kterou dělá, bylo jí řečeno, že je 

nováček a měla by být ráda za to, že ji nechají pracovat. Málo židů se dočkalo 

pomoci a bylo to velmi nespravedlivé. 

 „Své děti jsem vychovala tak, jako vychovali rodiče mě. Vychovala jsem je 

tak, aby byli přátelští, nápomocní a aby podporovali ostatní lidi.“
94

                                                 
94

 Interview s Leonou Kohn Luft, ID 20100, Archiv vizuální historie USC Shoah Foundation 

zpřístupněný v Centru vizuální historie Malach při Univerzitě Karlově v Praze s podporou 

infrastruktury LM2010013 LINDAT/Clarin. 



 

 


