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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na historii Židů v středočeském městě Březnice,
a to jak před ghettoizací (1726), tak i po ní až do období Šoa. V první části se po stručném
shrnutí dějin Březnice samotné (kap. 1) přesouvá pozornost na chronologicky uspořádané
události březnických Židů (kap. 2). Další kapitoly se zabývají architektonickými
památkami (kap. 3), významnými řemesly (kap. 4) a osobnostmi z řad židovského
obyvatelstva Březnice (kap. 5). Pro práci bylo využito jak odborných monografií, článku
a nevydaného materiálu, tak archiválií z fondu Archivu židovského muzea v Praze.

Annotation
This bachelor thesis focuses on the history of Jews before ghettoisation as well as
after it until the period of Shoah (Holocaust), in the town of Breznice (Breznitz) located
now in Stredocesky district of Czechia. The focus moves from the short summary of the
history of Breznice (chap. 1) to chronologicaly organised events from the lives of Jewish
inhabitants of this town. Next chapters deal with architectonical sites (chap. 3), imprortant
professions (chap. 4) and selected Jewish figures of Breznice (kap. 5). Scholarly
monographs, articles and unpublished material as well as documents from the archive of
Jewish Museum of Prague have been used for this thesis.
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Úvod
Tato práce není ve svém jádru prací historiografickou, ačkoliv sleduje osudy
březnických Židů po časové linii. Není ani prací ryze religionistickou, neboť se nepouští do
problematiky náboženské identity atp. Spíše se jedná o práci sledující historii Židů v
přesně vymezeném geografickém a časovém období, ve kterém se odehrával kontakt mezi
minoritní židovskou a majoritní křesťanskou společností. Mimo jiné právě na něj se
zaměřím (smlouvy, dopisy, obchod, místo Židovských obyvatel Březnice v životě města
atd.), budu se snažit načrtnout některé závěry v průběhu práce. Vykreslím i vybrané
momenty z každodenního života židovského obyvatelstva Březnice, spolu s povoláními
a profesemi. Budu se snažit dokázat, že prezence Židů byla neodmyslitelnou součástí
tohoto města.
Pro mou práci bude využito jak velké množství sekundární literatury, tak
dokumenty uložené v archivu Židovského muzea v Praze, nebo městská kniha z Březnice
spolu s dalšími historickými doklady. Ve velkém množství budou zastoupeny zdroje běžně
nedostupné či nevydané, právě v čerpání z nich vidím jeden z přínosů mé práce.
Tématem židovské přítomnosti1 v Březnici se zabývaly některé starší publikace,
i přesto jsem přesvědčen, že má práce osvětlí tuto problematiku z jiného úhlu. Výběr města
nebyl náhodný – v Březnici bydlí mí prarodiče, strýc a synovec. Tím pádem mi téma není
cizí, ovšem ani tak blízké, aby mě nutilo k nějakému druhu neakademické sentimentality,
nekritičnosti atp.
Pokud městem pouze projíždíme, židovské památky nám téměř určitě uniknou.
A to i přes to, že se město za doby svého rozkvětu (17. a 18. stol.) řadilo mezi
nejdůležitější centra židovského života Českých zemí. Jak se zmíním níže, židovská čtvrť
je skrytá uvnitř města, přístupná malou brankou z náměstí a z druhé strany poměrně nově
vjezdem z menší ulice. Druhou památkou je zdí obehnaný hřbitov situovaný za městem.
Obě stopy židovského osídlení jsou (i přes svou snad můžeme říct typicky nevýhodnou
lokaci) neodmyslitelnou součástí města.

1

Slova přítomnost zde požívám ve smyslu presence, nikoliv ve smyslu současnost. Tak tomu bude i na
dalších místech mé práce.

7

Město Březnice2 v okrese příbramském leží něco málo přes 70 kilometrů od Prahy,
v nížině blízko k Jihočeskému kraji, na říčce Skalici, kterou ovšem místní nazývají
Vlčava.3 K roku 2016 měla podle veřejné databáze sčítání lidu 3 541 obyvatel. Stránky
města se snaží nalákat návštěvníky na kostel sv. Ignáce s jednou z nejstarších jezuitských
kolejí v ČR,4 dále na sgrafity zdobený zámek vzniknuvší v 16. století z gotické tvrze.2 Na
stránkách má ale nepřehlédnutelné místo i pozvánka na židovské památky Březnice
a jejího okolí. K nim patří zachovalá židovská čtvrť se synagogou a rabínským domem. Za
městem je přístupný židovský hřbitov.

2

Česká Republika zná tři Březnice. Jednu v okrese Tábor, druhou v okrese Zlín. Tato práce se bude zabývat
Březnicí v okrese Příbramském. Jméno Březnice můžeme nalézt v literatuře v čísle pomnožném, já se však
držím většinového a gramaticky správného úzu a chápu jej jako singulár feminina. V německých pramenech
se můžeme setkat se jménem Bresnitz.
3
Dříve též Božez nebo Bozeň. Viz. VELEBNÝ, Ladislav. Stručný průvodce historie židovského osídlení
města Březnice. Příbram: není uvedeno, 2014. ISBN neuvedeno. s. 1. Dále jen: VELEBNÝ, L.: Stručný
průvodce.
4
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Zámek Březnice. Pamatkovykatalog.cz [online]. ©2015 [cit. 201702-07]. Dostupné z:
http://pamatkovykatalog.cz/?element=2316197&action=element&presenter=ElementsResults.

8

1. Historie města Březnice
Zahajme pojednání o židovské přítomnosti v Březnici krátkým souhrnným
exkurzem do historie tohoto města. Počátky osídlení jsou těžko rekonstruovatelné,
archeologické studie jsou už staršího data, architektonické památky jsou nemnohé
a i písemné doklady s sebou nesou řadu otázek.5 Rozsah této práce ale neumožňuje bádání
o obecných dějinách Březnice nikterak aktualizovat a posunout. Shrňme tedy to
nejdůležitější, aby měl čtenář dostatečnou představu, na jaké půdě stojíme a co se tu před
námi odehrávalo.
Poprvé se jméno Březnice objevuje v dokumentech ze 13. století, 6 v jehož průběhu
patrně městečko vzniklo.7 Sídlo si v raných stádiích můžeme představit jako dřevěnou
roubenou tvrz,8 později přestavenou na tvrz kamennou. Nejstarší archeologické nálezy
předpokládající osídlení spadají už do přelomu 12. a 13. století. Rozhodně o Březnici
můžeme už od jejích počátků mluvit jako o místu strategickém a ekonomicky výhodném.
A to ze dvou důvodů: za prvé, Březnice ležela na významné křižovatce cest,9 z nichž
jednou bylo rameno tzv. Zlaté stezky vedoucí na Příbram. 10 Za druhé je to její umístění
blízko středu tehdejšího kraje Bozeňsko, dříve Božesko, nesoucí své jméno podle výše
zmíněného potoka, dnes známého jako Vlčava.11 Právě umístění vsi na břehu dalo
vzniknout jménu Březnice, dříve snad Břežnice. 12 Panské sídlo, tvořící jádro dnešního
zámku, stálo na levém břehu Skalice naproti o něco málo později vzniknuvšímu areálu
vsi.13 Toto osídlení je poprvé zmiňováno jako město v roce 1327,14 statut města ale mohlo
mít osídlení už o něco dříve. Rozlehlé náměstí15 si v jeho počátcích můžeme představit
5

Viz. DRAGOUN, Zdeněk. K počátkům Březnice. In: Březnický zpravodaj. 1987, č. 10, s. 4-6. ISSN
neuvedeno. Pokud jde o citaci článku v periodiku, budu pro snadnější orientaci v poznámce pod čarou uvádět
odkaz na citovanou stranu článku. Rozsah stran článku bude potom uveden na závěr práce v použité
literatuře.
6
„V roce 1238 v predikátu Budislava, významné osobnosti na dvoře Václava I.“ NOVÁČEK, Karel. K
počátkům Březnice. In: Podbrdsko. 1994, č. 1, s. 19. ISSN neuvedeno. Dále jen: NOVÁČEK, K.:
K počátkům Březnice.
7
NOVÁČEK, K.: K počátkům Březnice. s. 18n.
8
KOPEČEK, Josef. Březnice: Zámek, město a okolí. Praha: Středisko státní památkové péče a ochrany
přírody Středočeského kraje, 1986. Bez paginace. ISBN neuvedeno. Dále jen: KOPEČEK, J.: Březnice.
9
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
10
NOVÁČEK, K.: K počátkům Březnice. s. 19.
11
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
12
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
13
NOVÁČEK, K.: K počátkům Březnice. s. 19.
14
V privilegiu krále Jana Lucemburského. FÜRST, Ludvík. Březnice: průvodce městem. Březnice: Městské
muzeum v Březnici, 1965. ISBN neuvedeno. s. 6. Dále jen: FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem.
15
1 ha 18 a 37m2. FÜRST, Arnošt a Jaroslav KOZLÍK. Březnice v pohledech a fotografiích. Březnice:
neuvedeno, 2005. ISBN neuvedeno. s. 18. Dále jen: FÜRST, A., KOZLÍK, J.: Březnice v pohledech.
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jako prostor pro trhy přístupný třemi cestami, 16 celé město bylo obehnáno valy a do
15. století dřevěnými hradbami, které byly v té době nahrazeny hradbami zděnými.17
Náměstí nás může i dnes upoutat svou prostorností a vzdušností. K počátkům Březnice
náleží slavný rod Buziců, kteří mají ve znaku svini, značící jejich příslušnost k bájenému
Bivojovi. 18 Z tohoto rodu pochází i osoba, s níž je spjata výše uvedená první písemná
zmínka o Březnici. Z křesťanské historie stojí za zmínku církevní podřízenost Březnice,
která spadala pod nedalekou faru v Bubovicích. To ale nebránilo vzniku mnohých
sakrálních staveb, jako je například kostelík sv. Mikuláše ze 14. století. Tato hierarchie
platila až do roku 1788.19
Přesuneme-li se časem ze století třináctého, ve kterém pánové z Březnice zaujímali
vysoké postavení na panovnickém dvoře,20 do století patnáctého, všimneme si úpadku
významu Březnice,21 kdy vymřela vrchnost vlastnící panství. Na významu městu nepřidalo
ani nízké postavení kraje Bozeňska. 22 Roku 1413 Březnice končí v rukou Petra Zmrzlíka
ze Svojšína, postavy spojené s podporou Husových myšlenek. Poté se město stává
účastníkem mnoha bitev, a nejspíše jako trest za spojení s husitstvím je roku 1422
vypáleno, od té doby je tvrz na dlouhou dobu neobydlena.23 Od poloviny 15. století je
vedena městská kniha, která je cenným pomocníkem při rekonstrukci historie města.
Nedostatek místa nás nutí jen zmínit, že po požáru v roce 150624 se Březnice ocitá
v rukách rodu Malovců, 25 po jejichž povstání proti králi Ferdinandovi I. je Březnice
postoupena roku 1548 Jiřímu Lokšanovi z Lokšan.26 S ním přichází do města duch
renesance,27 a tak se začíná gotická tvrz pod rukama dělníků přeměňovat na zámek
přibližně dnešní podoby, honosící se už tehdy krásnou sgrafitovou omítkou.28 Roku 1623
se Březnice dostává do rukou Přibíka Jeníška z Újezda. U něj je záhodné učinit krátkou
zastávku. Jednalo se o generálního prokurátora v procesu končícím popravou 27 českých

16

NOVÁČEK, K.: K počátkům Březnice. s. 19. uvádí ulice dvě.
FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 6.
18
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
19
WÁGNEROVÁ, Kateřina. Městská kniha Březnice z let 1454-1630. Edice. Praha, 2013. Diplomová práce.
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivního studia. s. 14. Dále
jen: WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice.
20
FÜRST, A., KOZLÍK, J.: Březnice v pohledech. s. 5.
21
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
22
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
23
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 18.
24
Další požáry propukly v letech 1526, 1570 a 1589. FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 7.
25
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
26
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 24.
27
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
28
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 24.
17
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pánů, s jehož přítomností je tím pádem spojena protireformace města a násilná29 stavba
chrámu.30 Posuňme se do 18. století, kdy Březnici dědí po vymřelých Jeníšcích rod
Kolovratů,31 za nichž dochází například k rozsáhlým rekonstrukcím zámku, ale i k dvěma
požárům.32 Kolovraty střídají Pálffyové až do roku 1946.33 Poválečná historie Březnice
není pro naše téma stěžejní, neboť tímto zlomem, jak se později dozvíme, židovský život
v tomto místě končí.

29

„Bylo zbořeno sedm měšťanských domů.“ FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 8.
FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 8.
31
FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 9.
32
1589, 1821 a 1873, o tom, jestli a jak se tyto požáry týkaly Lokšan, viz. níže. Například roku 1873 byla
polovina Březnice zničena požárem který připravil o střechu nad hlavou 900 lidí. FÜRST, Ludvík a Josef
BENDA. Starobřeznické miniaturky. Příbram: J. Benda, 2006. ISBN 80-239-8485-3. s. 19. Dále jen FÜRST,
L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 43.
33
BŘEZNICE, OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA. Historie města Březnice. Breznice.cz [online]. ©2017 [cit.
2017-02-19]. Dostupné z: http://www.breznice.cz/historie-mesta-breznice/.
30
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2. Přítomnost Židů v Březnici
Po nástinu obecných dějin Březnice se budou následující stránky soustředit
na osudy Židů v tomto městě.34 K rekonstrukci poslouží jak výše zmíněná městská kniha,
tak další dokumenty (většinou obchodního, právního, nebo kronikářského charakteru).

2.1. Židé před ghettoizací
Tato podkapitola se bude zabývat přítomností Židů v Březnici před ghettoizací, 35
její vypracování je ztíženo několika fakty. I přes to, že se jedná o období poměrně rozsáhlé,
totiž od 15. do první poloviny 18. století, 36 doklady jsou sporé. Navíc při požáru roku 1821
lehla popelem s polovinou města i synagoga a všechny doklady židovské obce. 37 I přesto,
aniž bychom přistupovali k nemístným fabulacím, můžeme o tomto období říci několik
faktů. Zdroje pro nastínění této problematiky jsou většinou kronikářského a právního
charakteru. A ikdyž byl vztah křesťanské majority s Židy regulován a často omezován jen
na obchodní styk, 38 v průběhu dalších stránek budou předloženy důkazy o mnohem
barvitější interakci, například i sdílení jednoho domu Židy a Nežidy, nákupu masa
u židovského řezníka křesťany atp.

34

K dějinám Židů na území Českých zemí viz. PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2.,
přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. ISBN 80-85924-33-1. Dále jen: PĚKNÝ, T.: Historie Židů. Nebo
též: PUTÍK, Alexandr a Olga SIXTOVÁ. Dějiny Židů v Čechách a na Moravě I: od počátků po emancipaci:
průvodce expozicí. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2005. Průvodce expozicí. ISBN 80-86889-00-9. Dále
jen: PUTÍK, A., SIXTOVÁ, O.: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Nebo též: BLÁHA, Ondřej, Robert
DITTMANN, Karel KOMÁREK, Daniel POLAKOVIČ a Lenka ULIČNÁ. Kenaanské glosy ve středověkých
hebrejských rukopisech s vazbou na české země. Praha: Academia, 2015. Judaica (Academia). ISBN 978-80200-2488-6. s. 23 - 63. Dále jen: BLÁHA, O., DITTMANN, R., KOMÁREK, K., POLAKOVIČ, D.,
ULIČNÁ, L.: Kenaanské glosy.
35
Tímto termínem chápu odsun židovského obyvatelstva Březnice po translokačním reskriptu Karla VI. Viz.
např. FIEDLER, Jiří a Arno PAŘÍK. Židovské památky v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1992. ISBN
80-900895-1-8. s. 10-11. s. 25. Dále jen: FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. Je možné tvrdit, že
výběr míst pro tento odsun nebyl náhodný, což se možná týkalo i Březnice.
36
Na toto období navazuje ghetto Lokšany od roku 1726 do konce Šoa.
37
FIEDLER, Jiří. Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR. Heslo Březnice.
Nevydáno. s. 8. Dostupné na objednávku skrze: http://www.jewishmuseum.cz/sbirky-a-vyzkum/veda-avyzkum/dokumentace-zidovskych-obci/. Dále jen: FIEDLER, J.: Encyklopedie. „Z důvodu úmrtí autora
Encyklopedie židovských obcí Jiřího Fiedlera je distribuce dosud nezpracovaných hesel pozastavena (...).”
ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE. Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR.
Jewishmuseum.cz [online]. ©2013-2017 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: http://www.jewishmuseum.cz/sbirkya-vyzkum/veda-a-vyzkum/dokumentace-zidovskych-obci/. Můj velký dík patří Mgr. Danielu Polakovičovi za
poskytnutí hlesla této encyklopedie a za obětavou pomoc při mém bádání. Za výsledky a chyby jsem
zodpovědný samozřejmě jen já.
38
PĚKNÝ, T.: Historie Židů. s. 20.
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2.1.1. 15. století
Nejprve

začněme

nejranějšími

zmínkami

z

literárních

zdrojů.

Doklady

archeologické chybí, budeme se tedy muset držet písemností. Badatelé předkládají
myšlenku, že židovská přítomnost v Březnici sahá k jejímu spojení se Zlatou stezkou, tudíž
s obchodem.39 Tento předpoklad by potvrzovaly zmínky z městské knihy Březnice,40 která
je pro toto období pramenem snad nejcennějším. Jinými slovy: můžeme dojít k závěru, že
Židé se v těchto místech pohybovali už před 15. stoletím v rámci obchodních aktivit
spojených se Zlatou stezkou, jejich usazení se můžeme ale s jistotou potvrdit až v druhé
polovině tohoto století.
Prvním Židem zmíněným v pramenech je Žid Maj, který je uveden mezi křesťany
jako plátce příspěvku pro chudé 41 v hodnotě tří a půl groše. Jedná se o záznam z roku 1473
z výše zmíněné městské knihy,42 dle Wágnerové je první zmínka až data 1477,43 kdy je
v knize uvedena transakce mezi panem Beránkem a Židem Samuelem. Ten od Beránka
kupuje dům, 44 který se nacházel mezi domy uzdaře Picka a žida Maje, jehož syn o šest let
později tento dům koupí.45 Dále se můžeme dočíst, že nový majitel domu, jakýsi Kubela,
stvrzuje svá práva na novou nemovitost a výslovně si osobuje právo ji „v kostky prohráti
i židóm zastaviti.”46 Na prvním místě své závěti ujišťuje blíže neidentifikovaný sedlář, že
„Majovi židu s druhým židem zaplaceno všecko.”47 Shrňme si na konec tohoto století, že
nám tyto záznamy spolu se třemi židovskými jmény dokládají poměrně živou finanční
činnost mezi Židy a většinovou společností.

39

KALBÁČOVÁ, Lenka. Historie židovského ghetta v Březnici. Plzeň, 2010. Diplomová práce.
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologických a historických věd. s. 21.
Dále jen KALBÁČOVÁ, L.: Historie židovského ghetta. Autorka nejspíše navazuje na FÜRST, Ludvík. Židé
v Březnici do bitvy bělohorské. In: Bozeňsko. 1949, č. 5. ISSN neuvedeno. s. 17. Dále jen FÜRST, L.: Židé
v Březnici. Jedná se o předpoklad sice velmi pravděpodobný, ale bez hmatatelných důkazů.
40
Kniha je zpracována v diplomové práci WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. V odkazech na
městskou knihu budu vycházet z edice (přepisu historického písemného pramenu) vypracované v této
diplomové práci.
41
Tzv. louze.
42
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 2. FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 17.
43
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 28.
44
“Beránek prodal jest duom Samoelovi židu, ten kterýž mezi těma dvúma domy leží, za osmnádct kop g. A ty
penieze Samoel žid vyplnil mu jest všecky úplně a docela Beránkovi.” Městská Kniha Březnice z let 1454 1630, Fol. 10v. Dále jen MK.
45
“(S)tala se jest smlúva a trh o duom, kterýžto leží mezi Pickem Uzdářem s strany jedné a mezi Májem
židem strany druhé: takže Samuel žid prodal jest již dotčený duom Zelibmanovi židu synu Májovi za
osmnácte kop grošuov.” MK: Fol. 14r.
46
Záznam městské knihy z roku 1484 (MK: Fol. 14v.) cituje FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 17.
47
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 17. MK: Fol 22v.
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2.1.2. 16. století
Hned prvního roku tohoto století prodává Žid Elijáš za 7 kop48 chalupy49 a kupuje
dům, to vše jednoho dne. U této velké transakce sice není uvedena suma, ale co se
dozvíme, jsou povinnosti s vlastněním tohoto domu spojené: „úroka pánu Jeho Milosti
platiti má při svatém Jiří 8 g., 3 d. miešenských50 a na svatý Havel tolikéž, roboty šest dní,
lovu den, luoze k uobci se čtrnácti kop, pánu Jeho Milosti slepici, knězi slepici.”51 Dále je
v knize uveden Žid Ezejáš, 52 jemuž byly křesťanem Janem Perníkářem svěřeny chalupy na
valech.53 Ezejáš byl za to povinován střežením bran, obcházením města v nočních
hodinách, nebo i výpomocí při opravných i jiných činnostech, to vše jako protislužba za
transakci.54 To připomíná pozdější situaci, kdy byli Židé nuceni hasit požáry, vypomáhat
s přestavbami atp. Zajímavý je moment záznamu, který poukazuje na právo majitele
Perníkáře, přikázat Elijášovi, aby se o chalupy staral. 55
Městská kniha jinými slovy potvrzuje, že se Židé vskutku věnovali obchodním
aktivitám, jako je například účast na trhových smlouvách, prodej a nákup domů a pozemků
atp.56 To ale není vše. Z náznaků můžeme vyčíst, že měli Židé důvěru v očích křesťanů,
neboť byli pověřováni stráží, 57 předpokládalo se dodržování smluvních podmínek atp.
I když páce vykonávané Židy byly často podřadného charakteru, už z nejrannějších zápisů
je jasné, že jejich přítomnost byla pro Březnici přirozená. Můžeme s jistotou říci, že Židé
měli jasnou roli i v běžné správě města a v jeho každodenním chodu. To můžeme nahlížet
i na pozadí obnovy práv Židů českým sněmem, 58 což značilo jisté uvolnění po různých
48

1 kopa = 5 tuctů = 60 (grošů). LABORATORNÍ PRŮVODCE. Zvláštní jednotky. Labo.cz [online]. ©2017
[cit. 2017-22-04]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/zvlastni.htm. Staré míry a váhy se budu alespoň na
několika místech snažit čtenáři přiblížit, protože jsem toho názoru, že při slově „kopa“ nebo „libra“ si dnes
málokdo představí něco konkrétního.
49
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 17 uvádí chybně chalupu jednu. Srov. MK: Fol. 23v.
50
Ačoliv je známá odrůda jablek tohoto jména, myšlen je míšeňský groš.
51
MK: Fol. 23v.
52
Či Ezeyáš. Z pohledu lingvistického se jedná o počeštění hebrejského Ješaja ()ישעיה, neboť vernakulárním
jazykem židů byla dobová staročestina a později více němčina. ŠEDINOVÁ, Jiřina: Literatura a jazyk Židů v
Českých zemích. In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis: series Bohemistica. Liberec: Technická
univerzita, 2005. ISBN 80-7083-805-1. s 28 - 29. K tématu viz. např. BLÁHA, O., DITTMANN, R.,
KOMÁREK, K., POLAKOVIČ, D., ULIČNÁ, L.: Kenaanské glosy.
53
Ulice Ve valech dodnes nese svým jménem svěděctví o valovém opevnění Březnice.
54
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 33. „Jan Perníkář dal chalupy na valech za svým domem
Ezejáši, který se o ně musí starat a platit z nich poplatky. Pokud by Ezejáš chtěl ty chalupy prodat, musí je
nejdříve nabídnout majiteli domu, od k kterého se oddělily.“ MK: Fol. 24r, záp. č. 119.
55
“(J)estliže by týž žid Izejáš nebo potomní jeho zanetbávali těch chalup, opravovati buď střechami nebo
čímžkoli jiným, tehdy má moc rozkázati a je k tomu připraviti, aby opravovali.” MK: Fol. 24r.
56
WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s. 28.
57
Viz. FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 18.
58
SLONIM, Dimitrij. K historii Židů v jihočeské Blatné a okolí. Blatná: Městské muzeum v Blatné, 2003.
Bez paginace. ISBN 80-239-2653-5. Dále jen SLONIM, D.: K historii Židů.
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vyhnáních z mnoha měst Českých zemí. Statut Židů, jejich práva a povinnosti byli i nadále
odlišné od majority, ačkoliv ještě v Březnici bydleli roztroušeně po městě – před
ghettoizací. Městská kniha uvádí, že museli k daním běžným pro většinové obyvatelstvo,
platit peníze navíc. 59
Stále se pohybujeme v roce 1501. Ten nebyl pro jistého Majera z Březnice60 zrovna
nejšťastnějším, neboť musel stanout před soudem Starého města Pražského. Majer čelil
obvinění ze strany více lidí, že je on a jeho podruh61 David připravil o statky. 62 Majer na
obhajobu tvrdil, že o povinnosti najímat takového druha a o převzetí zodpovědnosti za něj
nevěděl. Soud dopadl špatně pro Davida, který byl povinen vyrovnat dluhy, jež za něj
Majer zaplatil. Na závěr musíme ale zmínit, že nevíme, jestli Majer z Březnice v době
soudního přelíčení bydlel v Březnici nebo v Praze.63
Vraťme se do městské knihy. V té je uveden64 roku 1521 Žid jménem Šalamoun,
který nakoupil od jistého Roubíka dům za 19 kop. Tuto nemovitost hned na to odkázal
svému synu a schovance. V zápise z roku 1538 se zas Žid Markvart dožaduje, aby byla
zanesena do městské knihy právoplatná koupě domu od Čady. Tento dům pak má zdědit
jeho žena, nebo stejným dílem ona a jeho potomci.
Nyní se zaměřím na širší situaci v Českých zemích.65 Šestnácté století se totiž
vyznačovalo spory o práva a povinnosti (a koneckonců celkovou budoucnost) židovské
menšiny v Českých zemích. Tyto tahanice probíhaly mezi panovníkem Ferdinandem I. na
jedné straně a šlechtou a městy žadonícími o jejich vyhnání na straně druhé. 66 Kromě
těchto faktorů musíme vzít v potaz církev a pověry běžného obyvatelstva. Židovské
59

WÁGNEROVÁ, K.: Městská kniha Březnice. s 29. „A svého práva židovského týž žid platiti má pánu Jeho
Milosti 15 g. miešenských.“ MK: Fol. 24r. záp. č. 119. K daním viz. PÁTKOVÁ, Hana. Lózunka v Březnici
na sklonku středověku. In: Podbrdsko: sborník Státního okresního archivu v Příbrami. Příbram: Státní
okresní archiv Příbram a Okresní muzeum v Příbrami, 2001, č. 8, s 26-43. ISSN 1211-5169 80-902821-1-3.
60
ROKYCANA, Jaroslav. Lokšany II. In: Kalendář česko-židovský. 1925-26, č. 45. ISSN neuvedeno. Dále
jen: ROKYCANA, J.: Lokšany II. se na straně 98 pouští do úvahy, že přídomek „Březnický“ vznikl tím, že
se daná židovská rodina dala do služeb a pod ochranu Ferdinanda z Lokšan. Ten ale koupil Březnici až roku
1548. (Viz. FÜRST, Ludvík. Objevený detail bývalého panského domu pánů Lokšanů z Lokšan. In:
Bozeňsko. 1939, č. 2, s. 28-30. ISSN neuvedeno. Dále jen FÜRST, L.: Objevený detail.) Rokycana se při tom
opírá o BONDY, Bohumil. K historii Židů v Čechách, na Moravě a v Slezsku: I. 906-1576. Praha: Bohumil
Bondy, 1906. 538 s. Dále jen BONDY, B.: K historii Židů. (Stránku neuvádí, Rokycanova práce s citacemi je
vágní.) Dochází při tom k závěru, že před vznikem ghetta žila v Březnici minimálně jedna židovská rodina.
K tomu jsme ale došli už studiem Městské knihy, vždyť Židé v Břznici vlastnili chalupy, pozemky!
61
Osoba žijící pod nájmem.
62
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 18. Jak ze zápisu citovaného Fürstem vyplývá, každý židovský statkář se
musel postarat o to, aby jeho podruh nečinil nekalé věci. Pokud se tak stalo, měl statkář dluhy zaplatit.
63
ROKYCANA, J.: Lokšany II. s. 98.
64
MK: Fol 37v a 38r.
65
Srov. VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 2.
66
FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 10 – 11. I když je to výrok zobecňující, pro nástin situace
postačí.
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obyvatelstvo čelilo různým nařčením, hlavně ze strany již zmíněné šlechty a měst: byla jim
vyčítána neochota k přispění na stavbu královského letohrádku,67 ilegální vývoz stříbra ze
země, kolaborace s Turky, byla jim přičítána vina i za živelné katastrofy, zejména
požáry. 68 Ačkoliv se Ferdinandova politika vůči Židům zdála být z počátku příznivá, 69 byli
Židé v roce 1541 na popud měst, která nabyla na moci, vypovězeni z celého království.
Obecně ale můžeme říct, že vyhoštění byl pomalý proces, který se nikdy neuskutečnil
úplně. Odklad vypuzení ze země - tak zvaný glejt70 - si mohli Židé zakoupit. Právě na
jednom takovém glejtu z roku 1544 najdeme jméno Mojžíše Březnického,71 se kterým se
můžeme setkat i na glejtech z let dalších, většinou prodlužujících povolení pobytu v zemi
o rok, nebo o roky tři. Na dekretu, který ustanovuje sedm osob do funkce „starších židů,“
je náš Mojžíš uveden na místě osmém,72 bezpochyby můžeme říct, že všichni z tohoto
seznamu museli zaplatit nemalou částku. Vyhoštění se týkalo i samozřejmě i březnických
Židů. I ti ale hledali cestu, jak se mu vyhnout. Srovnáním s obecnou situací v Českých
zemích bychom mohli předpokládat, že byli chudší Židé nuceni opustit město, kdežto ti
bohatší mohli usilovat o oddálení svého odchodu právě těmito glejty. 73 Závěrem k této
odbočce můžeme říct, že glejty byly za úplatek prodlužovány dál a dál. Situaci změnilo
až papežské zproštění povinnosti Ferdinanda I. vyhostit Židy ze země.
Městská kniha je svým zápisem z roku 155374 prvním dokladem existence
židovského hřbitova, 75 který se nachází dodnes něco přes kilometr a půl od náměstí. Tento

67

Panovník si žádal 2000 zlatých, Židé nabízeli polovinu. Viz. FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 20
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 20, FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 11.
69
Panovník jim roku 1527 potvrdil privilegia a slíbil ochranu jejich práv.
70
Ferdinand I. posílil svou moc na úkor stavů. Roku 1545 byl vydán císařem Karlem V. všeobecný glejt –
listina povolující usazení všem Židům. Mnozí židé se vraceli nejen díky glejtům, ale i tajně a ilegálně.Viz.
BUDIL, Ivo, Věra TIDLITÁTOVÁ, Lena ARAVA-NOVOTNÁ a Zbyněk TARANT. Encyklopedie dějin
antisemitismu. Nevydáno. ISBN 978-80-261-0205-2. s. 94. Dále jen: BUDIL, I., TIDLITÁTOVÁ, V.,
ARAVA-NOVOTNÁ, L., TARANT, Z.: Encyklopedie dějin antisemitismu. Tuto událost přináší David Gans
slovy: „Císař Karel byl bohabojný muž, (...) Židům prokázal velmi mnoho dobrého, dal nám obovit víc
privilegií než všichni císařové před ním.“ GANS, David ben Šlomo. Ratolest Davidova. Praha: Academia,
2016. Judaica (Academia). ISBN 978-80-200-2535-7. s. 595. Dále jen: GANS, D.: Ratolest Davidova. O
dvanáct let později (1557) byl ale Ferdinandem I. glejt zrušen, což znamenalo další vyhnání. Situace se
uklidnila až nástupem Maxmiliána II. (1564–1576). Gans připomíná roku 1571 jeho pro Židy příznivý
skutek: „(...) ve vší své slávě a moci prošel celým pražským židovským městem.“ GANS, D.: Ratolest
Davidova. s. 601.
71
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 20. Z přídomku „Březnický“ se zkomolením pod vlivem germanizace stolo
„Presnitz.“ ROKYCANA, J.: Lokšany II. s. 99.
72
ROKYCANA, J.: Lokšany II. s. 99.
73
K nástinu situace např. FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 11-13. Toto tvrzení ohledně
Březnice ale zůstává jen předpokladem, neboť ke konkrétní situaci chybí doklady. KALBÁČOVÁ, L.:
Historie židovského ghetta. s. 23: „Takto vypovězeni byli také březničtí Židé Josef a Šalamoun. Na seznamu
vypovězených nechybí ani již dríve zmínený Mojžíš Breznický (...).“ Z toho bychom ale mohli chápat, že se
vyhnání týkalo jen Židů uvedených v glejtech. Vyhnáni byli (nutno dodat „jen“ oficiálně) všichni.
74
MK: Fol. 54r.
68
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zápis pojednává o prodeji dědiny, „kteráž leží mezi jámami u židovských hrobuov,“
rychtářem Brožem Janu Susovi. Roku 157976 se zas setkáváme se Židem Jonášem, jenž
prodává za povolení Ferdinanda Lokšana z Lokšan77 zahradu Janu Čápovi. 78
Dalším zdrojem pro rekonstrukci dějin Židů v Březnici jsou knihy, o jejichž vznik
se zasloužila vrchnost, tzv. urbáře.79 Jeden takový urbář pánů z Lokšan z roku 1586 uvádí80
tři osedlé Židy, 81 a to Víta, Jakuba a Jana. Ti museli platit tři, šest, respektive sedm grošů,
dále byli povinováni deseti dny roboty o žních a odvodem zvláštních daní o Vánocích. Pro
osedlé i neusazené Židy provozující obchod pak platila daň jedna libra pepře.82 Další
jména (spolu s těmi výše zmíněnými) a povinnosti jejich nositelů nám přináší urbář z roku
1590,83 zásadnější informace nám ale nepřináší.
V posledním roce84 tohoto století se setkáváme s Jakubem Wolfgrukem, Židem
z Březnice, který svědčil ve sporu Blažeje a Ondřeje Nachpary. Tento spor za své poddané
vedl Vilém Vrábský z Vrábí a nám už dobře známý Ferdinand Lokšan z Lokšan. 85
Na závěr století šestnáctého alespoň malé shrnutí: ve zlaté a poměrně
tolerantní době Rudolfa II, velikánů Maharala a Mordechaje Majzla,86 toho víme
o židovském životě Březnici poměrně málo. Můžeme ale s jistou mírou opatrnosti87 říct, že
v tomto městečku vládla poklidná atmosféra,88 a to i přes zvýšené daně, které museli Židé
platit. Okolo století šestnáctého vzniká židovská obec,89 jejíž existence je podmíněna
minimálním počtem deseti mužů nad třináct let. Nezbývá než poukázat na mylnou
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Jemuž je věnována samostatná kapitola této práce. FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 22. též uvadí dnes už asi
neidentifikovatelné pozemky ve vlastnictví Židů mimo město, jako je například „židovská louka (...) směrem
k Hlubyni (Tzn. ne daleko od hřbitova? Pozn. autora.) a v těchže místech pod cestou židovská dědina.“
76
MK: Fol. 89v.
77
Jedná se o Ferdinanda z Lokšan, syna Jiřího z Lokšan, který koupil březnické panství, viz. kapitolu
o obecých dějinách města Březnice. Pro odkazy na literaturu tamtéž.
78
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 22.
79
“Z městské knihy se dovídáme o panských registrech pro výběr daní či registrech s loveckými povinnostmi.
Do dnešních dnů jsou zachovány urbáře z let 1580, 1586 a dva z roku 1629.” WÁGNEROVÁ, K.: Městská
kniha Březnice. s. 14.
80
Cituje ho FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 22.
81
„Osedlý označuje majitele domu. Tento počet židů proto nutno ještě znásobiti (Spíše: „k nim přičíst.“
Pozn. autora.) členy rodiny, abychom zjistili skutečný jejich stav.“ FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 22.
82
Ze záznamů není jasné, zda ročně, či s jinou periodicitou.
83
Z toho můžeme odvodit buď zvýšení počtu Židů, nebo jejich pilnější sčítání a zapisování.
84
Odtud možná mylná datace počátku usazení Židů v Březnici v Encyklopedii Judaica. Viz konec této
podkapitoly.
85
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 22.
86
BUDIL, I., TIDLITÁTOVÁ, V., ARAVA-NOVOTNÁ, L., TARANT, Z.: Encyklopedie dějin
antisemitismu. s. 95.
87
Možná i díky srovnání právě s pražským židovstvem.
88
Toto mé tvrzení potvrdím počátkem století sedmnátého.
89
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 8.
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informaci Encyklopedie Judaica,90 která do roku 1592 situuje počátek usídlení Židů
v Březnici.

2.1.3. 17. století
V prvním roce tohoto století kupuje Žid Marek od Jana Chalupného dědinu. 91
Panství Českých zemí měla za úkol odvádět poplatky, za Březnici to bylo uloženo
Ferdinandovi z Lokšan. V jednom z těchto seznamu poplatků z roku 1603 jsou mimo jiné92
uvedeny 4 židovské domy. 93 Zůstaňme u daní: o tři roky později museli Židé odvádět
vrchnosti (při různých příležitostech) ročně 18 kop míšeňských grošů, 7 liber pepře,94
8 liber ručničného95 prachu a 4 jeřábky (nebo jedna kopa míšeňských namísto každého
z nich).
Nyní se dostáváme k první hebrejské zmínce o Březnici. Ta pochází z memoárů
Ašera ben Leviho,96 který se na svých cestách spojených se studii ocitá roku 1615
v Březnici. Píše:
זמן הקיץ שע"ה לפ"ק למדתי בק` ברעזניץ במדינת פיה` פ` פרסאות מק` פראגא על ישיבת הגאון
כמוהר"ר ישראל סג"ל והוא שיחרר אותי לבחור
ביום ד` ד"י אלול שע"ה נתן לי רבי ומורי מוהר"ר ישראל שי` קבלה על שחיטות כדת מו"י ומברעזניץ
נסעתי למדינות מעהרין
„Čas léta roku 375 malého počtu (to je 1614/1615) učil jsem se ve městě Březnice
v zemi České,97 80 parsaot98 od města Prahy, a to v ješivě gaona Jirsaele Leviho a on mne
povýšil (šichrer) na bachura. Čtvrtého dne (odpovídá občanské středě) 14. Elulu 375 mi
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„Jews settled there in 1592.” SKOLNIK, Fred (ed.). Encyclopaedia Judaica, Second Edition, vol. 4, BluCof. Heslo Breznice. Jerusalem: Keter Publishing House Ltd, 2007. ISBN 978-0-02-865932-9. s. 175.
91
MK 104r.
92
„234 poddaných, 9 komínů, 2 fary, (Březnice ale byla přifařena k Bubovicím do roku 1788. Pozn. autora.)
jeden ovácký mistr (...).“ Cituje FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 23.
93
Hodlám tvrdit, že Židé v té době vlastnili domů více. I tři „osedlí“ Židé z roku 1586 je počet, který bychom
neměli brát jako spolehlivou statistickou cifru.
94
Dnes něco přes 3 kg. Vypočítáno na PŘEVODY JEDNOTEK. Jednotky.cz [online]. ©2002 - 2017 [cit.
2017-2-3]. Dostupné z: http://www.jednotky.cz/.
95
Střelného. Ručnice = zbraň.
96
 אשר בר אליעזר הלוי.ספר זכרונות של ר. (Kniha pamětí Rabiho Ašera Bar Eliezera Ha-Leviho). Dále jen v
transkripci: Ašer Levi: Sefer Zichronot. Vydání s německým překladem: LEVY, Ascher. Memoiren des
Ascher Levy: 1598 - 1630. Berlin: Lois Lamm, 1913. ISBN neuvedeno. Dále jen: Ašer Levi: Sefer Zichronot.
Dostupné též na: www.hebrewbooks.org. Ve své práci budu používát fonetickou jednoduchou trankripci, jiné
alternativy by byly jen akademickou akrobacií bez valného dopadu.
97
Medinat Pihem.
98
„9 Meilen.“ Ašer Levi: Sefer Zichronot. s. 13.
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dal můj rabi a učitel Jisrael povolení k (halachické) porážce podle víry Mojžíše a Izraele.
A z Březnice jsem odcestoval do zemí Moravy (...)“.99
Snad můžeme říct, že židovský náboženský život v Březnici procházel klidnými
časy. Tomu by nasvědčoval nárůst počtu Židů v seznamech poplatků, nebo i prostý fakt, že
autor při své návštěvě nezmiňuje žádnou pohromu či lapálii.
Soupis židovského obyvatelstva v Čechách svědčí v roce 1618 nejméně o šesti
jménech židovských vlastníků domů - rodin, 100 o Abrahamovi Taubeem, Izraheli, Jacubu
Nowegovi, Jakubovi Zelenkovi, Jarolimovi a o Markovi. Takto stojí v českém textu.
Německá tabulka ale uvádí informace odlišné: v Březnici se nachází třináct manželských
párů – rodin, z nichž sedm Židů je vlastníky domů, u kterých zbylých šest rodin bydlí.101
Uveďme jména těch, kteří vlastní domy: Elias Taube, Israel, Jacob Zelenka, Jarolim
Kolman, Lebl Abraham, Marek Veith. 102 Letmý pohled na jména a jejich počet nás
upozorňuje na to, s jakou opatrností je potřeba s písemnými prameny zacházet. Dalším
problémem jsou neusedlí Židé, kteří se v Březnici zastavili třeba jen kvůli studiu u zdejšího
gaona. Přesný počet březnických Židů v tomto období tedy nejspíše zůstane otevřenou
otázkou.
Nyní se blížíme ke konci Březnice za vlády Lokšanů. Ti se účastnili stavovského
povstání proti panovníkovi. Po bitvě na Bílé Hoře se musel uchýlit Adam z Lokšan
k útěku. Roku 1621 byl odsouzen k trestu smrti a ztrátě veškerého majetku,103 ten ale před
tím prodal - nebo dal do zástavy - Židům. Roku 1622, tedy dva roky po Bílé Hoře Adam
z Lokšan umírá a nechává za sebou vleklé spory mezi Židy a Adamovými dědici o svůj

99

Ašer Levi: Sefer Zichronot. s. 6.
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 2. Fiedler zde cituje ze soupisu židovského obyvatelstva z roku 1723: „W
poslussnostj powinna sprawa se czynj, ze podle panstwj brzezniczkeho starych urbarnich knich; w miestie
Brzezniczy nize psanj zyde w letu dawno pogminulem 1618 negenom obytnj byly, ale y swe wlastnj domy
zakaupene miely (...).“ (Fiedler úvádí zdroj: Státní ústřední archiv v Praze, fond HBS).
101
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 2. cituje z téže knihy: „Diese haben bey sich verheyrathe 6 Pahr Juden
lauth obigen Stadt Bücher gehabt, undt in Ihren Heỹsern gewohnet haben des Elias Taube Sohn Abraham,
sein Bruder June, Lazar, Samoel, Alexander, des Veith Sohn Jacob, Sa 13 pahr Juden.” Tedy v překladu: tito
(Tzn. 7 vlastníků domů – rodin. Pozn. autora.) u sebe měli 6 manželských párů Židů – podle výše uvedené
městské knihy - a v jejich domech bydleli: Abraham – syn Eliáše Tauba, jeho bratr June, Lazar, Samoel,
Alexandr, Vítův syn Jákob, to jest 13 párů Židů.
102
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 2. (Jméno Veith je nejspíše germanizovaná verze jména Vít).
103
ROKYCANA, Jaroslav. Lokšany I. In: Kalendář česko-židovský. 1922-23, č. 42, s. 114-126. ISSN
neuvedeno. Dále jen: ROKYCANA, J.: Lokšany I. Na straně 119: „Roku 1607 bylo březnické panstvo
rozděleno mezi tři bratry Lokšany, (...) Adam později svůj díl, k němuž patřila také polovina zámku i města
Březnice, prodal své manželce Ludmile rozené z Chudenic. (...) Byly mu (...) zabaveny jen šperky, které
zastavil u pražských židů.“ FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 79. Fürst zde miňuje spolu
se zastavením majetku jen pražské Židy.
100
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zastavený majetek,104 ze kterých měli prvně jmenovaní jistě mnoho nepříjemností.
Záležitost došla roku 1629 až k většímu zemskému soudu Českého království. Ze
svědectví můžeme vyčíst, že Adam z Lokšan zoufale dává do zástavy za nízkou cenu jak
své nemovitosti, tak třeba i cenné kovy a látky – to vše březnickým a pražským Židům105 zanechávaje tak své potomky bez dědictví. Z těchto svědectví nás nejvíce zajímá březnický
Žid Eliáš Thauber, který pod přísahou říká, že „pan Adam z Lokšan skrze mne zastavil
stříbra a jiných klenotů za několik tisíc.”106 Dále dosvědčuje, že se Adam z Lokšan
majetků zbavil už před svým odjezdem – nejednalo se tedy o krádež. U prohandlovaných a
zastavených věcí se setkáváme se jménem Eliáše Presnice, kterého Ludvík Fürst spojuje
s výše uvedeným Mojžíšem Presnic. 107 Domnívá se totiž, že je jeho potomkem. To by
znamenalo celkem dlouhou přítomnost jedné rodiny v Březnici.
Po pánech z Lokšan přichází do Březnice zásadní postava Přibíka Jeníška
z Újezda,108 spřízněnce vítězného Ferdinanda II. Příbík Jeníšek nabývá majetků od
manželky Adama z Lokšan, nebo prostřednictvím panovníka. 109 S ním přichází doba
náboženského útlaku a monopolizace katolictví, která se odrazila jak na architektuře,110 tak
na společenském životě. S jistotou můžeme říct, že s jeho příchodem nastávají těžké časy
i pro židovské obyvatelstvo Březnice. Právě Příbík Jeníšek z Újezda si nechal vyhotovit
roku 1629 tzv. registra urbární, ve kterých se dočítáme o daních a dalších povinnostech
poddaných vůči vrchnosti. V nich jsou samozřejmě uvedeni i Židé, kteří mají platit
dohromady 80 kop míšeňských, k tomu 7 liber pepře, 8 liber ručního prachu, a to na Štědrý
den. Dále mají chovat dva koně, kteří mají být k užitku pána, například pro myslivost. 111
Jiný zdroj uvádí, že v roce 1629 vlastnili 8 domů, jejich nežidovští sousedé jich vlastnili
pro srovnání 63. 112 V roce 1649 tento počet vzrostl na 17 rodin a 6 obchodních krámů,113
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FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 23. Rokycana uvádí, že Adam z Lokšan „prodal (Část? Pozn. autora.)
Březnici své manželce roku 1617.“ Dál ale uvádí, že „o Březnici (Myšleno město, nebo druhá část panství?
Pozn. autora.) přichází o rok později právě svou účastí na povstání.“ ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 119.
Problematiku je možno uzavřít tím, že od roku 1617 Adam z Lokšan postupně přichází o různé části Březnice
a ty zbylé zastavuje - či prodává - březnickým a pražským Židům. Další majitel, totiž Přibík Jeníšek
z Újezda, tedy polovinu Březnice kupuje od manželky Adama z Lokšan. Druhá polovina byla zkonfiskována,
tu též kupuje. Majetek zastavený u Židů se stal předmětem sporu jak dědiců a Židů, tak státu a dalších stran.
105
K soudním tahanicím a přepisu některých listin viz. FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 24.
106
Svědectví cituje FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 24.
107
FÜRST, L.: Židé v Březnici. s. 25-26. Presnic, jak už bylo uvedeno, je germanizovaná zkomolenina jména
Březnice (Bresnic/Bresnitz). Viz. ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 119.
108
K němu viz úvodní kapitolu mé práce.
109
ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 120.
110
Stavba kostela sv. Ignáce a Františka Xaverského a s ní spojená přítomnost jezuitů.
111
ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 121. Jak už bylo řečeno, Rokycanova citační práce je chabá, bližší určení
dokumentů je tím stíženo.
112
KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace. Zdroj údajů neuveden.
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zatímco o pět let později měly dle vizitační ruly114 patřit Židům Jonášovi a Šimonovi dva
domy. V těchto domech, kde Židé provozovali své živnosti, bydlela jistě celá rodina
uvedených pánů, ne-li rodin vícero. Pozemky však Židé nevlastnili. 115 Tento dokument
jinými slovy svědčí o rapidním poklesu počtu židovského obyvatelstva v Březnici: berní
rula116 informuje konkrétně o jednom chlapci nad deset let a dvou mužích nad dvacet let
věku. Možný úbytek židovského obyvatelstva mohl být způsoben morovou ránou, která
postihla Březnici roku 1680.117 Roku 1702 by dokonce neměli být v Březnici žádní Židé,118
čemuž se dá těžko věřit.119 O tom dále viz kapitola o osmnáctém století.
Závěrem století sedmnáctého podotkněme, že Přibík Jeníšek z Újezda umírá roku
1651 bez přímého potomka. Březnice se ujal jeho synovec Přibík František z Újezda,120 po
němž vládne jeho žena a po ní (po dosažení plnoletosti) její syn František a konečně poté
roku 1677 jeho bratr Jan Josef Jeníšek z Újezda. 121

2.1.4. 18. století
Tato kapitola bude pojednávat o Židech v Březnici do roku 1728, to znamená do
jejich ghettoizace.122 Připomeňme si, že roku 1702 není na panství Březnice uveden ani
jeden Žid. Realita ale byla nejspíše jiná, neboť už v roce 1715 bylo v Březnici jednadvacet
rodin a o deset let později rodin dvacet pět.123 Soupisy židovského obyvatelstva tento
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ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 121. Zdroj údajů opět neuveden. Můžeme ale předpokládat, už podle typu
informací, že jím je další urbání registr.
114
Citováno z FÜRST, Ludvík. Březnické obyvatelstvo po třicetileté válce. In: Bozeňsko. 1949, č. 5. ISSN
neuvedeno. s. 56. Dále jen FÜRST, L.: Březnické obyvatelstvo po třicetileté válce. Tento dokument byl
vyhotoven kvůli výběru daní, součet obyvatelstva obstarávaly jiné, protireformační listiny. Tamt. s. 48.
115
Pro srovnání se v Březnici v této době nacházelo 80 osedlých rodin. FÜRST, L.: Březnické obyvatelstvo
po třicetileté válce. s 56.
116
Berní rulu z roku 1654 cituje FIEDLER, J.: Encyklopedie. s 2. Jedná se o stejný dokument, který
zpracovává FÜRST, L.: Březnické obyvatelstvo po třicetileté válce. Fiedler ale přináší jiné detaily.
117
FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 18.
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MAUR, Eduard, Dagmar PÍŠOVÁ. Sčítání konzumentů soli v Čechách roku 1702. Edice pramene. In:
Historická demografie. 1994, č. neuvedeno, s. 7-67. ISSN neuvedeno. Citováno z FIEDLER, J.:
Encyklopedie. s 3.
119
Navzdory císařovu reskriptu dávajícímu Židům ujištění, že nebudou vyhnání, k vypuzení od poloviny 17.
století docházelo. A to například v Hradci Králové, Táboře, Pardubicích a v České Skalici. Nevíme, zda-li se
dá úbytek židovského obyvatelstva vysvětlit podobnou tendencí u v Březnici. Je ale možné, že jsou údaje
v citovaných dokumentech jednoduše chybné a nikterak věrně neodrážejí demografický stav Židů v Březnici.
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KOPEČEK, J.: Březnice. Bez paginace.
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ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 122.
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K volbě tohoto rozdělení viz. spor o dataci vzniku ghetta v následující kapitole.
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POLÁK-ROKYCANA, Jaroslav. Geschichte der Juden in Březnice. (Judenstadt Lokschan). In: GOLD,
Hugo. Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart. Brünn-Prag: neuvedeno,
1934. ISBN neuvedeno. s. 66. Dále jen: POLÁK-ROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. Autor
opět neuvádí zdroj informací. Jak chápat jednotku „rodina“ je otázka sama o sobě. Mohlo se jednat nejspíše o
majitele domu, jejichž počet byl regulován, proto bylo uváděno nižší číslo, než jak tomu bylo doopravdy.
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(alespoň matriční) vzrůst potvrzují a dokládají roku 1723 osmnáct rodin a o rok později
rodin pětadvacet124 - tedy shodně s výše uvedeným datem 1725. V soupisech židovského
obyvatelstva jsou uvedeni jak Židé rodilí, tak i ti přistěhovalí. Soupis židovského
obyvatelstva z roku 1724 nám svědčí i o povoláních, která Židé zastávali. U třinácti osob
se setkáváme s obchodem s peřím, plátnem, či kůžemi. Další rozšířenou profesí byl obchod
s kramářským zbožím různého druhu. Zajímavý je i Abraham Jacob, který se živil jako
kantor, nebo Lebl Mathes – vinopalník. Na počátku 18. století žil v Březnici v domě
č. p. 44 na náměstí se svou ženou a třemi dětmi Markus Rubín, židovský ranhojič.125
V Březnici se usadil roku 1683,126 jeho místo v životě březnických obyvatel bylo pevné.
S jeho jménem se můžeme setkat v městských knihách, například v zápise dluhů
provazníka Adama Voldřicha z roku 1722. Ten Rubínovi dlužil 4 zlaté a 40 krejcarů.127 Při
procesu ghettoizace březnických Židů (1726) felčar Rubín prodává svůj dům a stěhuje se
do Lokšan a to do domku č. p. XI.128 Od konce 17. století potvrzuje podnikatelskou činnost
Židů jejich účast na Lipských veletrzích. 129 Tentýž dokument říká, že Židé měli ve
vlastnictví dva domy. Další Židé žili ve čtyřech domech vrchnosti.130 Tyto informace tedy
(snad spolehlivě) vyvrací možnost úplné nepřítomnosti Židů v Březnici okolo přelomu
17. a 18. století.
Od roku 1720, kdy jsou v Českých zemích zřízeny krajské rabináty,131 sídlí v domě
č. p. III krajský rabín pro Prácheňsko, kam Březnice patřila. Tento dům nesl název
„rabínský dům,“ neboli „das Rabbinerhaus“ až do nedávna,132 a to i v době, kdy v Březnici
krajský rabín nesídlil a do města dojížděl (nebo měl dojíždět) rabín z Příbrami. 133 V této
době si Židé chtěli založit novou synagogu134 namísto panovníkem povoleného malého
domu, který potřebám obce už nevyhovoval. Místo bylo vybráno, dokonce i parcela byla
zakoupena – dnešní dům č. p. XXI. Návrh se sice nesetkal s odporem u vrchnosti či
124

Soupisy židovského obyvatelstva zpracovává FIEDLER, J.: Encyklopedie. s 3.
V té době fungoval v Březnici jen jeden ranhojič (neboli felčar) nežidovský. FÜRST, L., BENDA, J.:
Starobřeznické miniaturky. s. 95.
126
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 14.
127
Autor své zdroje blíže neuvádí. FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 95.
128
FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 95. Domek nesl nějakou dobu jeho jméno.
129
SLONIM, D.: K historii Židů. Bez paginace.
130
„(...) (T)olyko dwa miestske domy w drženj magj, a ostatnji w panskych cztyrech bytech
zustawagj, wssech 18 paru (...).” Citace z FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 15.
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Nutno podotkout, že tato instituce byla uzákoněna círařským dekretem až v roce 1820. POLÁKROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. s. 68.
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POLÁK-ROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. s. 66. Autor je svým článkem, který vyšel
v rámci souborné publikace v roce 1934, svědkem Lokšan „v posledním tažení.“ Ještě za oné doby se ale
domu takto říkalo.
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ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 122. O vybraných osobnostech viz. samostatné kapitoly mé práce.
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Dosl. Školu.
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sousedů, tvrdě ale narazil u katolické arcibiskupské konsistoře. Ti s výtkou, že se jedná
o místo příliš blízké tehdejšímu kostelu sv. Mikuláše, 135 vyhráli soudní spor.136 Soupisy
židovského obyvatelstva137 říkají, že přece jenom synagoga bez souhlasu císaře vznikla.
Stála ale nejspíše na jiném místě, než o kterém teď byla řeč. Tuto tahanici lze nahlížet na
pozadí k Židům nepřátelské politiky Karla VI,138 který nechal měřit vzdálenost židovských
domů a synagog od kostelů.139 Můžeme se ale domnívat spolu s Rokycanou,
že křesťanským obyvatelům Březnice by přítomnost synagogy u kostela nevadila. A to už
z důvodu, že byl pozemek Židům za tímto účelem prodán.
Výše zmíněný Jan Jeníšek z Újezda dává Židům listinu, 140 která jim zajišťuje
ochranu. Ta ale nebyla zadarmo: Židé byli povinni za tuto službu pomáhat při hašení
požárů141 nebo při údržbě školy a hřbitova. Platit jednu tříliberní homoli cukru a deset kop
míšeňských musela každá hlava rodiny, která ve svém domě nechala bydlet ženatého syna,
nebo provdanou dceru. Dohromady měli Židé povinnost odevzdat na Štědrý den 24 citrónů
a tříliberní homoli cukru. Další daně namátkou čítaly třeba ruční prach, pepř a další kopy
míšeňských. K pozoruhodným podmínkám této listiny patří povinnost nákupu kůže
panského dobytka, nebo odběr piva jen z místního pivovaru.

2.2. Historie Lokšan jako ghetta
Tato kapitola se bude věnovat Židovské přítomnosti v Březnici po jejich odsunu do
ghetta. Nejprve k samotnému jménu ghetta. Lokšany, v německých dokumentech „am
Lokshan,“142 dostaly své jméno po domu pánů z Lokšan, který se na těchto místech
nacházel. 143 Bylo by tedy chybné si jméno Lokšanů spojovat s židovskou identitou, jedná
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Přítomnost židů obecně nebyla vítána – proto je ghetto umístěno na vlhkém, nepříznivém místě a hřbitov
celkem daleko za městem. To je ale situace srovnatelná s ostatními místy v Čechách.
136
ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 123, v německé verzi článku s malými obměnami POLÁK-ROKYCANA,
J.: Geschichte der Juden in Březnice. s. 66.
137
Citace z FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 25.
138
1685 – 1740.
139
DORFMAN, Rivka. Ben-Zion, DORFMAN. Synagogues without Jews: and the communities that built
them. Philadelphia: Jewish Publication Society, 2000. ISBN 0827606923. s. 175. Dále jen DORFMAN, R.:
Synagogues without Jews. Tralsokační rektript mimo jiné vyžadoval, aby „(m)ěli Židé sídlit v dostatečné
vzdálenosti od kostelů, náměstí a míst, kde se odehrávaly křesťanské náboženské slavnosti, obvykle na okraji
obce.“ FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 17.
140
ROKYCANA, J.: Lokšany I. s. 122. Autor článku ji ale blíže neidentifikuje ani nedatuje. Její vznik
můžeme s jistotou přiřadit do první třetiny 18. století.
141
Z jejichž založení byli často obviňováni.
142
POLÁK-ROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. s. 63.
143
FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 8.
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se jen o zdědění jména po dvoře se zahradou, který zde vlastnil tento rod. Nejdříve se ale
práce zaměří na nejasnosti ohledně datace vzniku Lokšan.
V literatuře můžeme naleznout dvě teze vzniku Lokšan.144 Datace první, jež uvádí
datum starší, je z pera Jana Žáka. 145 Ten tvrdí, že důvodem k založení zvláštní čtvrti pro
židovské obyvatelstvo Ferdinandem z Lokšan, byl požár, který zachvátil velkou část města
roku 1570.146 Tuto teorii kritizuje Ludvík Fürst,147 který přináší spolehlivější dataci
opřenou o mnohaletý výzkum148 a předkládá datum 1726. Díla, která Březnici zmiňují,
uvádějí obě datace, v některých se ale setkáme i s datací ranou.149 Toto dvojí datování
může být vysvětleno i tím, že Židé mohli být na tomto místě přítomni už před ghettoizací.
To by i nahrávalo tomu, proč bylo jako ghetto vybráno právě ono. Toto své tvrzení opírám
o zmínku Josefa Siblíka, 150 který říká, že výše uvedený Ferdinand z Lokšan dovolil Židům
se od roku 1562151 usazovat na březnickém předměstí, nesoucím název Lokšany. Kritická
práce s těmito prameny nás ale nutí se přiklonit k přístupu Ludvíka Fürsta, který se
na několika místech ve svém díle drží data 1726. Důvodem k tomuto mému závěru jsou
dobové události a dokumenty a spolehlivá práce tohoto autora s nimi.152 Jinými slovy:
vznik Lokšan jako ghetta, totiž separovaného města ve městě, jehož účelem je shromáždění
a oddělení židovského obyvatelstva od většinové populace, datujeme do roku 1726.
K tomu jedním dechem dodám, že židovská přítomnost v těchto místech je nanejvýš
pravděpodobná, tudíž o židovských Lokšanech můžeme mluvit i před tímto rokem.
144

Např. PĚKNÝ, T.: Historie Židů. s. 405-406, který uvádí chybně dataci starší jako dataci pravěpodobnější
a většinovou, dále VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 3., nebo též DORFMAN, R.: Synagogues without
Jews. s. 174. Pro stručné shrnutí tezí viz. FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 16. Problematiku nastiňuje
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Separaci židovského obyvatelstva Březnice od většinové společnosti musíme
nahlížet na pozadí historických událostí vlády Karla VI. Ta se snažila familiantským
zákonem o snížení počtu Židů na počet z roku 1618, které by se ale silně dotklo rozpočtu,
neboť daň odváděná od nich byla značná a tak by utrpěla státní kasa anebo i vrchnostenské
důchody.153 V této době žilo mimo Prahu 30 000 Židů, v Praze o dvě třetiny méně,154 na
venkově jich mohl žít oficiálně jen přesně určený počet. Tito Židé spadali pod vrchnost,
která se měla starat o udržení jejich počtu.155 Roku 1724, dva roky před vznikem Lokšan
jako ghetta, proběhlo sčítání obyvatel židovských obcí v Čechách. 156 Jinými slovy:
o židovském ghettu můžeme mluvit až od roku 1726, kdy byla do té doby mezi křesťany
žijícím Židům přidělena městská čtvrť, ve které výhradně museli podle císařského patentu
Židé bydlet.157 V tomto roce přichází do Březnice císařský rozkaz, „že se má hleděti
k tomu, aby židovské domy byly odděleny od křesťanských.“158 Pán nad Březnicí Jan Josef
z Újezda159 se rozhodl o přesné lokaci, kam Židy odsunout. Nařízení se týkalo českých
měst, ve kterých měli být Židé separováni od většinového obyvatelstva a soustředěni do
zvláštních čtvrtí.160

2.2.1. 18. století – pokračování
Po obšírnější vsuvce o okolnostech vniku ghetta se vrátíme ke chronologickému
nástinu událostí. V roce vniku ghetta, tedy roku 1726, vlastnili Židé ve městě tři domy161 –
153
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v každém bydlelo více rodin a jeden z nich sloužil jako synagoga. Židé museli tyto domy
vyměnit za obydlí v Lokšanech. Tam jim vrchnost stavěla uprostřed druhého náměstí
novou synagogu,162 která svou hodnotou daleko překračovala synagogu původní mimo
oblast Lokšan. Aby byla cena nemovitostí vyrovnána, byli Židé zavázaní smlouvou zaplatit
panství 500 zlatých163 spolu s každoroční daní 46 zlatých a 40 krejcarů.164
Jan Josef z Újezda ve své závěti propustil březnické Židy z poddanosti a obnovil
jejich privilegia a definoval povinnosti. Listina, v níž jsou tyto záležitosti uvedeny, praví,
že mají Židé právo na usazování a na provozování obchodu. Ovšem za podmínky, že nic
z výše uvedeného nebude zakázáno císařem. V praxi to znamenalo omezení svévolného
vymáhání daní, mýta a zastavování majetku Židů ze strany vrchnosti, nebo církevních
činitelů.165 Za tuto ochranu byli Židé povinni odvádět při různých příležitostech peníze a
další komodity.
Roku 1728 umírá zakladatel ghetta Jan Josef z Újezda,166 postava, která se na jedné
straně zasloužila o ghettoizaci březnických Židů, ale na druhé straně nad nimi držela
ochrannou ruku. Březnice se tedy dostává do rukou rodu Kolovratů Krakovských.167 Roku
1751168 mělo v Březnici žít 27 rodin čítajících 149 osob, povoláním hlavně obchodníci
s plátnem a kůží. Žil zde mimo jiné i jeden rabín, tři učitelé a vinopalník. O šest let později
máme svědectví169 o osmnácti rodinách. Povoláním zde byl jeden zpěvák,170 kantor,
panský vinopalník a ranhojič, který směl své řemeslo vykonávat pouze u sebe doma nesměl za svými pacienty dojíždět.171
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Rok 1757 nebyl pro lokšanského Žida Vysockého rokem šťastným, je totiž v rámci
invaze Prusů okraden o závratných 317 zlatých.172
Soupisy židovského obyvatelstva 173 dosvědčují roku 1783 přítomnosti pětadvaceti
manželských párů, jednoho vdovce, vdovu a tři svobodné - celkem nejméně 120 osob.
Číslo ale bylo nejspíše vyšší. Zajímavé je, že i přes tento (na tak malé místo závratný)
počet osob bylo zdaněno ve městě jen deset rodin. Příjmení už jsou téměř všechna
germanizovaná: Duschnesm Hörrschl, Lederer, Schlesinger atd. Měl zde živnost vedle
rabína i kantor, správce špitálu, panský vinopalník, učitel, dva řezníci174 a mnoho dalších
menších obchodníků. Mimo Lokšany se setkáváme se dvěma rodinami žijícími v různých
vsích, které spadaly pod panství Březnice. Je to zajímavé zjištění, Židé tedy nežili pouze
v ghettu, ale ve velmi malém počtu mimo židovské obce roztroušeně po okolních vsích,
kde měli i své živnosti. Další soupisy175 mluví o nárůstu počtu rodin: v roce 1793 jich bylo
28, celkový počet židovského obyvatelstva byl 151. Tento záznam opět dokládá převahu
obchodnictví jako obživy. Roku 1799 je na panství v Březnici zapsáno čtyřiadvacet
familiantů,176 zajímavé je, že dvě rodiny žijí mimo sídla židovských obcí. 177
Navyšování počtu familiantů byl obtížný a pro Židy nákladný proces. Březničtí
Židé museli nahlašovat svůj majetek, z něhož byla odváděna daň. Tu musel, mimo další
poplatky, žadatel uhradit na tři roky dopředu. Mimo prvorozence a vdovce se nemohl
nikdo legálně oženit.178
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2.2.2. 19. století179
Problematika familiantského zákona byla velkým tématem i v devatenáctém století.
Roku 1834 zažádala samotná březnická židovská obec v čele s Izraelem Popperem
o neudělení familiantského čísla dalším Židům. Situaci je možné vysvětlit stísněností
lokšanského ghetta a nesnadnou sociální a finanční situací jeho obyvatel. Se jménem
Izraele Poppera se setkáváme v rámci stížnosti, kterou dotyčný poslal vrchnostenské
kanceláři. Izrael Popper v ní lituje, že musí „opět na své sousedy žalovati,“ ale přesto mu
nezbývá nic jiného, než se dovolat spravedlnosti u vrchnosti. Stížnost se týkala ilegální
skládky dříví a hnoje u Popperova domu, což mohlo způsobit zranění jak lidem, tak zvěři.
Z této příhody, a z dalších podobných, můžeme odvodit, že žalování křesťanské vrchnosti
na problémové či nepohodlné sousedy bylo poměrně časté. Izrael Popper patřil
k nejbohatším lidem Lokšan a jeho afinita k šlechtě byla těsná, vždyť šlechta ho vlastně
živila – pronajímala mu práva na podnikání. 180
Roku 1821 lehla požárem s mnoha dalšími domy i doklady (dokumenty) židovské
181

obce

i lokšanská synagoga, která byla ještě téhož roku znovu zbudována. Nejen

Březnici, ale především samotné Lokšany,182 poničila povodeň roku 1839. Potůček
protékající středem ghetta se rozvodnil a poškodil např. krámek Morice Perelise.
Co nebylo zničeno vodou, bylo vyrabováno.183
V Březnici došlo minimálně k jednomu křtu. Další v sérii nešťastných událostí,
které postihly lokšanské ghetto o dva roky později, byla například krádež cenných
předmětů a výrobků ze sádla z domu Abraháma Similise.
Zvláště po roce 1848, kdy byla uznána rakouskou ústavou rovnoprávnost Židů
s majoritním obyvatelstvem, 184 nastává pro (nejen) březnické Židy doba relativně
svobodná. Někteří badatelé uvádí, že za Kolowratů-Krakovských můžeme mluvit o zlaté
době Lokšanů,185 to by potvrzoval i demografický růst. V roce 1849 mělo totiž žít

179

Ke konkrétním osobám viz. samostatné kapitoly. Situaci též načrtává kapitola práce o povoláních. Zde se
budu držet postupu chronologického.
180
FÜRST, L: Lokšany - Historie březnického ghetta. Bez paginace. Viz. kapitolu o povoláních.
181
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 8.
182
„Am 28. May 1839 wurde ein Theil der Stadt, namentlich die Judenstadt, durch eine fruchbare
Uberschwemmung des Baches Wlczanka (Myšlena Vlčava. Pozn. autora.) zu Grunde gerichtet (...).“ Citace
dokumentu Catastral-Schätzungs-Elaborat (formulář) uvedená ve FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 8.
183
FÜRST, L: Lokšany - Historie březnického ghetta. Bez paginace.
184
FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 21.
185
DORFMAN, R.: Synagogues without Jews. s. 178.

28

v Lokšanech 187 Židů (40 rodin), což je 8% celkového obyvatelstva Březnice,186 už nikdy
počet židovských obyvatel našeho města toto číslo nepřesáhne. Židům bylo tohoto roku
povoleno usazovat se mimo ghetta. Březničtí židé toho nevyužili okamžitě, teprve roku
1878 kupuje Nežid jeden dům187 v ghettu. Revolučními událostmi konce první poloviny
devatenáctého století tedy ghetto jako takové nezaniká – stále většina Židů bydlí na jeho
území - o důvodech proč tomu tak bylo, se můžeme jen dohadovat, snad to bylo díky
materiální situaci - a málo Nežidů má zájem o nemovitosti v této poměrně nevýhodné
lokaci.
V druhé polovině nastává rapidní úpadek počtu březnických Židů, roku 1880 jich
mělo být 154, začátkem 20. století jen 118. 188 Tento demografický trend můžeme připsat
hromadnému stěhování Židů mimo zdi ghetta do větších měst.189
Koncem 19. století (1872) měla lokšanská náboženská obec 143 členů. 190 Jejími
představenými byli v průběhu tohoto století Joseph Slánský, Moses Lederer, Wilhelm
Perelis a Josef Borges.191

2.2.3. 20. století
Jak bylo uvedeno výše, prvního roku 20. století v Březnici žilo 118 židů, za deset
let jich je ale uvedeno jen 68. Nakonec roku 1930 jich zde žije jen 30.192 Složitou situaci,
jejímž hlavním tématem byl odklon od tradičních podob víry – menší návštěvnost
bohoslužeb, stěhování Židů do měst – budu ilustrovat pomocí dokumentů z archivu
Židovského muzea v Praze. Nejdůležitější budou zápisy ze schůzí březnické Židovské
náboženské obce (dále jen ŽNO) a dopisy, které si tato obec vyměňovala s různými místy.
Zápisy ze schůzí březnické náboženské obce svědčí o složité situaci, jejíž hlavním
tématem byl úbytek židovských obyvatel Lokšan. Tento trend si mimo jiné vyžádal změny
v organizaci vzdělávání a provádění bohoslužeb. Rukopis usnesení ze schůze konané 20.
dubna 1908193 přináší problematiku zřízení místa rabína společného pro Březnici a
Mirovice. „Funkcionář, jehož bychom ustanovili, působil by co dozorčím úřadem
186

FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 8.
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pochválený rabín pro obvod isr. 194 náboženské obce jak Březnické, tak i Mirovické a měl
by sídlo své v Březnici.“195 Rabín by měl za roční plat 1000 korun a za připravený oběd na
starosti v neděli a ve čtvrtek náboženskou výchovu ve více místech: Čimelicích,
Mirovicích a Zalužanech.196 Ze zápisu vyplývá, že se náboženská výchova neodehrávala
na jednom místě častěji, než jednou týdně. Učitelem, kantorem197 a rabínem zároveň byl na
dobu dvou let pověřen „v kostele březnickém (!)“198 rabín Bedřich Löwy. Pro příležitost
ubytovávání rabína v Lokšanech bylo nutné rekonstruovat rabínský dům – toho se za
částku 800 korun ujal František Bierhanzl. 199 Rabín Bedřich Löwy si později vyžádal,
aby byla modlitba Šmone esre200 recitována jen jednou, potichu, a aby už podruhé nebyla
opakována kantorem – tedy jím samotným. Žádost o toto zkrácení bohoslužby byla jako
drastický zásah představenstvem jednohlasně odmítnuta.201 Bedřichu Löwymu, který
si takto chtěl usnadnit náplň práce, byla smlouva 17. srpna vypovězena202 a byl vypsán
konkurz na jeho místo. Přijat byl hořovický rabín Muller, 203 který ale svou funkci na svou
vlastní žádost opustil. 204 Březnická židovská náboženská obec poslala roku 1931 žádost
posádkovému velitelství v písku, ve které nastiňuje problém nedostatku kvalifikovaných
osob, které by mohly být pověřeny vedením bohoslužby Jom Kippur a žádá o uvolnění
dvou vojínů z Podkarpatské Rusi sloužící v Písku. Březnická ŽNO prosí, „aby svobodníku
Farkas Seidonfeldovi (...) a vojínu Salomo Lebovicovi (...) povolena byla dovolená do
Březnice ode dne 11. září (...) do 13. září 1931 (...).“205 Kantor do Březnice dojížděl až do
násilného konce březnického židovského života. Roku 1934 výuku obstarával příbramský
194
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rabín Friedmann. V té době měly být vyučovány náboženství v blatenském a kasejovickém
obvodu dohromady jen 3 děti, v Březnici (a v přilehlých obcích) děti 4. Výuka jedné
hodiny náboženství se konala jednou měsíčně, toto penzum shledali účastníci schůze
naprosto nedostatečným a chtěli je alespoň znásobit čtyřikrát. Realita ale vypadala nejspíše
ještě chmurněji: jeden dokument svědčí, že výuka v Březnici neprobíhala vůbec a vedení
bohoslužeb se ujímali řadoví členové obce. Březnická ŽNO v tomto přepise dopisu
adresovanému radě svazů židovských obcí náboženských prosí o finanční podporu slovy:
„(v)zhledem k tomu, že v obci naší (Tzn. březnické. Pozn. autora.) v letech posledních
nebylo dítek školou povinných a učitele náboženství tudíž třeba nebylo, dále pak proto, že
členové obce z důvodů úsporných a vedeni touhou, zasloužili se sami o bohoslužby,
vykonávali funkce kantorální bezplatně (...).“206 To by znamenalo, že náboženské
vzdělávání bylo už od konce dvacátých let dvacátého století v Březnici prakticky absentní.
Do Březnice se na schůze sjížděli představitelé přidružených náboženských obcí, kde nízký
počet židovských obyvatel nedostačoval samostatnosti. Dalším problémem spolu
s úbytkem členů náboženských obcí byl nedostatek kvalifikovaných osob, které by mohly
vykonávat náboženské funkce - zejména rabína. Proto bylo na schůzi roku 1937 řešeno
zřízení rabinátu společného pro Písek, Březnici, Příbram a Dobříš. Přijetím návrhu „bude
nejen o vyučování náboženství v naší (Březnické. Pozn. autora.) obci řádně postaráno,
nýbrž bude také vyhověno zákonitým předpisům.“207 Poslední zápis z knihy přináší debatu
o zřízení společného rabinátu, problematiku jeho financování a obsazení místa rabína. 208
Velkým tématem zápisů schůzí konaných ve dvacátých letech dvacátého století
bylo slučování židovských náboženských obcí. Té březnické bylo roku 1928 předloženo
spojení s nejmenovanou209 obcí sousední. Návrh byl odmítnut a bylo zdůrazněno
zachování samostatnosti březnické náboženské obce.210 Situace se ale opakovala: okresní
úřad v Blatné ale i roku 1929 trval na spojení obcí blatenské a mirovické s březnickou.211
Reakcí na to na schůzi „(p)an Lederer přednáší referát o celé záležitosti, upozorňuje členy
na povinnosti, které udržením samostatnosti členům povstávají, vzpomíná slavné minulosti
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zdejší náboženské obce a doporučuje, by si obec samostatnost zachovala.“ 212 Hlasování
ale proběhlo v neprospěch tohoto plánu – většina byla pro spojení s Mirovicemi a Blatnou.
Výsledek ale nebyl pouze negativní: březnická židovská náboženská obec se stává sídlem
okolních sloučených obcí a tato proto nezaniká sloučením s obcí příbramskou.213
Ke spojení došlo 22. března 1933 výnosem ministerstva školství a národní osvěty
v Praze,214 na schůzích se poté řešila nutnost vypracování nových stanov sloučených obcí.
V dalších letech se hlavním problémem stala náboženská výchova. V roce 1934 byly pouze
čtyři děti vyučovány v Březnici náboženské výchově, a to jednou měsíčně,215 pedagogovi
bylo placeno 5 korun 40 haléřů za hodinu. 216
Koncem let dvacátých se konalo několik sbírek pro židovské uprchlíky z pohraniční
oblasti. V dopise březnické náboženské obci z roku 1937 po děkovných slovech sociálního
ústavu náb. obcí židovských za sbírku stojí, že „řady uprchlíků před hnědým terorem217
stále vzrůstají, vzrůstají i náklady na péči o uprchlíky. Jest třeba, aby vzrostla i obětavost
nás všech, kterým je popřáno těšiti se svobodě a občanské rovnoprávnosti.“ 218 Březnická
ŽNO darovala kromě peněz v rámci charitativních akcí dva svitky Tóry Židovským obcím
v Podkarpatské Rusi. 219 S židovskými uprchlíky souvisí další dokument z roku 1938, který
se též týká soužití Židů s majoritní společností. Doktor Josef Popper, předseda Nejvyšší
Rady svazů židovských obcí náboženských, prosí náboženské obce – a mezi nimi i tu
březnickou – nastiňuje situaci německých židovských uprchlíků přesouvajících se na
území Čech. Josef Popper píše, že „došly stížnosti na chování některých takovýchto
přišlých souvěrců, jednak na jejich velmi okázalé vystupování, jednak na jejich hlasité
užívání němčiny. (...) Leží (...) v zájmu Vaší obce i zvláště v zájmu souvěrců, kteří se k Vám
dostali, aby poměr k nežidovskému obyvatelstvu nebyl ničím kalen. V dnešní tak napjaté
době může pochopitelně i nepatrný podnět vzbuditi rozčilení a rozhořčení.“ Dále Popper
dává podnět ke sčítání těchto skupin uprchlíků a ustanovení zástupce pro každou skupinu
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a opět zdůrazňuje, že „je v jejich i ve Vašem zájmu, aby co nejvíce dbali toho, nedrážditi
české obyvatelstvo nápadným a okázalým vystupováním a chováním.“220
Úbytek židovského obyvatelstva měl ještě jednu příčinu: odchod od judaismu
a popřípadě konverze ke křesťanství. To dokládá protokol ze schůze z roku 1937, ve
kterém se řeší, jestli má pohřební bratrstvo povinnost pohřbívat osoby, „kter(é)
vystoupil(y) z židovské víry (...) pouze tenkráte, když v obvodu místní obce, kde smrt
nastala, nebo mrtvola byla nalezena, není žádný hřbitov obecní, nebo hřbitov pro
příslušníky církve, nebo náboženské společnosti, jíž zemřelý patřil (...).“221 Z toho vyplývá,
že Žid, který konvertoval ke křesťanství, ztrácí právo na pohřeb na židovském hřbitově.

Šoa222
Roku 1942 spojené obce se sídlem v Březnici čítaly 213 Židů, z nich Šoa přežilo
jen 25. Téhož roku byly zrušeny všechny venkovské židovské náboženské obce, s nimi
nejspíše i ta březnická. 223 Konkrétně v Březnici podléhalo rasovým zákonům 29 osob,224
všichni byli deportování mezi lety 1942 a 1943 transporty Cd, Ce a Dd.225 Nejstarší osobou
byla Judita Weilová (85 let), nejmladší zase osmiletá Jindřiška Huppertová. V Terezíně
zemřeli 3 lidé. Osvětim, kam bylo deportováno 27 osob, přežil z březnických Židů jen
MUDr. Julius Lederer,226 který se se svým bratrem Rudolfem do Březnice vrátil, ovšem jen
na krátkou dobu. Tragédií šoa dlouhé období přítomnosti Židů v Březnici končí.
V Březnici tak nalezneme jen hmotné stopy židovského osídlení, o které je v poslední době
staráno poměrně důstojně.
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PĚKNÝ, T.: Historie Židů. s. 141.
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Poslední řádky této kapitoly budou věnovány jménům osob, žijících v Březnici
před deportací do Terezína: 227
Julius Lederer, ředitel, nar. 27. 7. 1871.
Richard Neumann, obchodník, nar. 17. 3. 1895 s manželkou Miladou nar. 4. 8. 1898
a bratrem Františkem, též obchodníkem, nar. 30. 3. 1904.
Karel Lurie, obchodník, nar. 25. 11. 1874 s manželkou Olgou nar. 10. 12. 1887.
Jindřich Kohn, řezník, nar. 14. 11. 1895 s manželkou Růženou nar. 14. 2. 1897 a dětmi
Karlem nar. 8. 10. 1923, Zdeňkou nar. 8. 3. 1928 a Hanou nar. 19. 11. 1930.
Jakub Arnošt Weil, obchodník, nar. 4. 6. 1893 s manželkou Irmou nar. 5. 2. 1900,
ta s dcerou z prvého manželství Renatou Fuchsovou nar. 9. 9. 1928.
Julie Bachrichová, majitelka obchodu z rodu Poppů nar. 17. 10. 1884.
Julie Weilová vdova po obchodníku nar. 6. 1. 1857.
Po zabrání Sudet uprchli do Březnice následující Židé:
Dr. Vítězslav Zuzák nar. 23. 7. 1877.
Arnošt Winternitz nar. 27. 11. 1892 s chotí Růženou nar. 9. 7. 1898.
MUDr. Rudolf Lederer nar. 31. 2. 1869.
MUDr. Bedfich Fuchs nar. 5. 8. 1881 s manželkou Hermínou nar. 27. 8. 1892.
Huppert Gustav nar. 20. 1. 1902 s manželkou Hedvikou nar. 23. 11. 1901 a dcerou
Jinřiškou nar. 7. 5. 1935.
Betty Steinová nar. 18. 8. 1895.
Růžena Holubová nar. 26. 11. 1892.
František Horstein nar. 28. 2. 1899 a jeho matka Emilie nar. 28. 5. 1871.
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Seznam jmen je uveden ve FÜRST, L: Lokšany - Historie březnického ghetta. Bez paginace. Uvádím ho
zde z toho prostého faktu, že tato Fürstova práce je nedostupná a shledal jsem vhodným na tomto místě
připomenout jména posledních židovských obyvatel. To ať už z důvodu pietního, tak pro další práce, které by
toto mohly shledat užitečným.
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3. Architektonické památky
3.1. Půdorys Lokšan
Tato kapitola, bez které by nebyla má práce kompletní, se bude v krátkosti zabývat
vzhledem, půdorysem a rozložením Lokšan, v užším měřítku jednotlivými budovami.
Čtenáři by tím mělo být umožněno živější a konkrétnější nahlédnutí do tohoto města
ve městě.
Židovské ghetto je situováno v nepříznivé pozici, leží totiž v nejnižší části města,
a proto trpělo častými záplavami. 228 Rozhodně se ho týkaly i časté povodně. 229 Synagoga
stojí na bývalém potoce, kde je stále v podzemí voda.230 Tyto podmínky ale nezabránily
Lokšanům být dodnes téměř kompletně zachovalým židovským osídlením. 231
Lokšany jsou tvořeny dvěma obdélníkovitými náměstími232 Nejvyšší a tím pádem
možná i nejvýraznější budovou ghetta, která tato dvě náměstí odděluje, je tzv. Popperův233
palác, nesoucí číslo popisné I. Popperův palác byl dlouhou dobu po březnickém zámku
a klášteru největší stavbou města. O jeho dřívější vzhled se možná zasloužil architekt
Kilián Ignác Dienzenhofer.234 Budova byla koncem 18. století obydlím pro nejméně 17
osob a ve vlastnictví ji měl rod Popperů až do 30. let minulého století. 235 Fiedler stavbu
popisuje jako „patrový palác s vnitřním nádvořím, dvěma štíty. (...) Na jižní straně je
obchodní krám se znamením kotvy. (...) Před severním průčelím je oplocená zahrádka. (...)
Největší budova Lokšan.“236
228

DORFMAN, R.: Synagogues without Jews. s. 176. K povodním FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické
miniaturky. s. 79.
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K nim viz. FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 79.
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Rozvovor s PhDr. Arnem Paříkem a kastelánem březnického zámku Ing. Robertem Bartákem: ČESKÝ
ROZHLAS. V bývalém židovském ghettu v Březnici byla po více než šedesáti letech zpřístupněna
zrekonstruovaná synagoga. Rozhlas.cz [online]. © 1997-2017 [cit. 2017-07-02]. Dostupné z:
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/v-byvalem-zidovskem-ghettu-v-breznici-byla-po-vicenez-sedesati-letech-zpristupnena-zrekonstruovana-synagoga--1398826.
231
PAŘÍK, Arno. Synagogues, Schools and Rabbinic Houses. In: Judaica Bohemiae. 2014, č. 49. ISSN
0022-5738. s. 101.
232
ROKYCANA, J.: Lokšany I s. 115.
233
K Popperům viz. samostatnou kapitolu.
234
FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 28.
235
„(...) Wohnhaus C. Nr. I .ist auch heute noch im Besitze der Familie Moritz Popper , eines Nachkommen
der Familie Joachim Edlen v. P o p p e r .“ POLÁK-ROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. s.
63. Moritz Popper, poslední z rodiny Popperů, byl vlastníkem budovy od roku 1899, po něm je roku 1931
jako majitelka uvedena Julia Bachrichová a roku 1942 vlastní nemovitost Vystěhovalecký fond pro Čechy a
Moravu. FÜRST, L: Lokšany - Historie březnického ghetta. Bez paginace.
236
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 18.
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Stavební vývoj Lokšan trval od ghettoizace (1726) až do roku 1747, kdy byl
dovršen počet domů na 22.237

3.2. Lokšanská synagoga
Před ghettoizací březnických Židů (1726) stála budova sloužící jako synagoga 238
mimo pozdější hranice ghetta, a to konkrétně v domě č. p. 59. Když byli Židé nuceni se
odstěhovat do Lokšan, byl pro synagogální účely určen dům částečně zasahující mimo
hranice ghetta do náměstí. Jan Josef z Újezda, tehdejší pán nad Březnicí, požádal
o povolení zřízení školy. Jinými slovy to byl benevolentní krok, který by vyšel vstříc
Židům, ale to bylo zamítnuto konzistoří. Té se nelíbilo, že by Židé nebyli odděleni a že by
bydleli na náměstí. Dům byl oddělen příčkou na křesťanskou část (směrem k náměstí) a na
menší židovskou (ležící v ghettu). Tím se část domu, kterou mohli užívat Židé, rapidně
zmenšila a nemohla sloužit jako synagoga – nakonec se dům stal pouze obydlím pro
synagogálního funkcionáře a učitele – kantora.239
Židům byla, jak už bylo uvedeno, postavena v letech 1726 - 1728 za vrchnostenské
náklady synagoga uprostřed (směrem od náměstí a branky vedoucí z něj do Lokšan)
druhého náměstíčka ghetta. Tento krok nemusel být, jak se na první pohled zdá, pro Židy
výhodný – stavba nové synagogy byla zatížena daněmi a dalšími povinnostmi.240
Synagoga sloužila nejen k výuce, modlitbě a jiným shromážděním – byla též
místem zvěčnění památky jak mecenášů a vlivných lidí, tak významných událostí.241
Například zámožná rodina Popperů měla své místo nejen v liturgii, 242 ale též více na očích
– na pláštících svitků Tóry a na dalších předmětech z vybavení synagogy. Z událostí, které
si zasloužily své místo v liturgii, byla zmiňována též rekonstrukce požárem poničené
237

FÜRST, L: Lokšany - Historie březnického ghetta. Bez paginace.
K mnoha funkcím synagog viz. NOSEK, Bedřich a Pavla DAMOHORSKÁ. Židovské tradice a zvyky.
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zvyky.
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synagogy. O obnovení této kruciální budovy židovského života v ghettu se postarala
velkým dílem březnická vrchnost. Požár zničil synagogu roku 1821 a roku 1824 byla
sepsána německá modlitba, jejíž překlad z pera Jiřího Fiedlera uvedu v úplnosti:
„Všemohoucí! Ty víš, jak klidně Ty víš, jak klidně a spokojeně jsme žili ve stínu
milosti a blahovůle, všemi ctnostmi korunovaného pana hraběte Josefa Krakovského
z Kolovratů, který již nyní v nebeských dálavách dlí. Ty víš, jakou dobrotou a milostí nás
vždy zahrnoval, zvlášť po velkém požáru roku 1821, kdy jeho dobročinným přispěním tento
svatý dům opět povstal ze sutin. Vzpomeň toho všeho, Vševědoucí, a dopřej jeho duši
pocítit všechny radosti a blaženosti nebeské. Buď pamětliv i vznešený dědiců jeho
pozemských statků a jeho nebeských ctností. Ke všem dobročinným, ať z jeho rtů něha
plyne a tahy jeho ať vyjadřují lásku a pravdu. Jak dlouho bude slunce svítit, ať jméno jeho
nezanikne. Ať dlouho žije náš pán, vysoce ctěný Jan z Kolovratů i jeho, všemi ctnostmi
zdobená sestra, paní hraběnka Antonie, jakož i všichni, kteří v této vznešené rodině
náležejí. Amen.“243
Pokud nezavrhneme všechna slova chvály a díků jako floskule, můžeme tvrdit, že
Josef Krakovský z Kolovratů byl velmi vážená osoba. To by podporoval fakt, že byl
v synagoze umístěn erb Kolovratů.244 Jinými slovy: nejen modlitba, jako duchovní vzdání
díků, ale i předmět – erb – sloužil k připomínání dobré vůle a skutků Josefa Krakovského z
Kolovratů. Jeho činy, jak popisuje modlitba, mu zajistily posmrtnou blaženost a odměnu,
jak si ji představovali a jaké chtěli dosáhnout sami Židé – a to i přes fakt, že byl Nežid.
Skutky Josefa Krakovského měly vliv na jeho rodinné příslušníky. Tato modlitba je dalším
dokladem dobrých vztahů mezi šlechtou a Židy, které ale byly často narušovány státní
politikou antisemitismu.
Rekonstrukce přinesla březnické synagoze i značné změny: malovaná okna, která
byla dílem šámese Červenky, přesunutí bimy245 do čela synagogy, zařízení chederu –
studovny – v jejím horním patře. Synagoga před svou rekonstrukcí vynikala nad okolními
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domy věžičkou.246 Díky drastičnosti změn vzhledu synagogy můžeme mluvit nejen
o rekonstrukci, ale spíše o nové výstavbě. 247
Dalších menších změn se synagoga dočkala počátkem 20. století,248 po zlikvidování
židovské přítomnosti v rámci Šoa byly její prostory využívány jako skladiště bytového
nebo stavebního podniku.249 Roku 1994 byla budova vrácena židovské obci a o rok později
začala její rekonstrukce,250 jež měla za úkol synagogu otevřít jako muzeum, či koncertní
sál. 251
V synagoze si mohou nyní (2017) návštěvníci prohlédnout expozici „Židovská
vzdělanost v českých zemích,“252 nebo si poslechnout koncerty v ní pořádané.

3.3. Židovský hřbitov a březnická Chevra Kadiša
Hřbitov, který je chráněnou kulturní památkou od roku 1958,253 stojí zhruba
kilometr a půl od březnického náměstí směrem k obci Přední Poříčí. Jeho lokace je i přes
svou blízkost k řece Vlavě poměrně příznivá, a to jak svojí dostupností, tak vzdáleností od
krasových jevů znehodnocujících často lokality židovských hřbitovů jinde v Čechách.
Příchod k hřbitovu obehnanému zdí je návštěvníku umožněn neupravenou cestou v aleji,
a to buď od chalupy, o níž bude řeč, nebo od oblasti bývalého rýžoviště a mlýna u Vlčavy.
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Židovský hřbitov se vyskytuje v dokladech od poloviny 16. století, 254 první zmínka
je z roku 1553,255 nejstarší z asi dvou set256 náhrobků jsou buď z konce 17., nebo z počátku
18. století. 257 První zmínka byla uvedena v kapitole o 16. století, ale pro připomenutí
uvedu, že se jedná o prodej dědiny ležící za jamami u židovských hrobů. 258 I přes svou
vzdálenost od periferie Březnice ale spadal do městských pozemků, a tak museli Židé platit
za každý pohřeb 15 krejcarů, pokud ale šlo o pohřeb příslušníka březnické židovské obce,
museli platit rovných 21 krejcarů.259 Povinnost platit tuto daň byla vícekrát židovské obci
připomínána, z toho lze vyvodit, že její odvod nebyl často dodržován. 260 Důvodem této
daně může být fakt, že pozemek židovské obci až do roku 1906261 nepatřil, a tak bylo nutné
si na každý pohřeb od města zakoupit vždy další kousek země. 262 Nutnost dokupování
pozemků je dána zákazem opětovného využití hrobu, místo posledního odpočinku
zesnulého je navždy v jeho vlastnictví, exhumace se provádí jen v krajních případech. 263
V 18. století byla část hřbitova zdevastována. 264
U hřbitova stála dřevěná chalupa známá jako „Čampulka,“ ve které sídlil hlídač.
Ten musel být alespoň od roku založení ghetta nežidovského původu a podle svých
povinností hrál v bezpečnosti hřbitova velkou roli. Židovská obec za chalupu (myšleno
254
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velice vratká. Tak to uvádí díla o uměleckých památkách citovaná ve: FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 27.
Jinými slovy: židovský hřbitov máme doložen od poloviny 15. století. S jistotou můžeme jeho lokaci určit ale
až roku 1617. Nenalezl jsem žádný doklad, který by naznačoval, že se před touto dobou pohřbívalo jinde.
Nutné je ale zdůraznit, že se pozice dnes hradbou obehnaného hřbitova posouvala. Změnám vzhledu hřbitova
napomohlo vyhnání Židů a devastace (popřípadě prodej) náhorbků. Problematiku datace vzniku hřbitova
neusnadňuje ani fakt, že pozemek oficiálně židům nenáležel – jeho vlastníkem bylo město.
255
FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 97. Autor neuvádí, o jakou zmínku se přesně jedná.
256
Tak to uvádí památkový katalog: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Židovský hřbitov. Fürst
v publikaci z roku 1965 mluví o třech stech náhrobcích. FÜRST, L.: Březnice: průvodce městem. s. 8.
257
VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 16. Uvádí obě staletí dataci. Jedná se ale o nejstarší náhrobky čitelné.
Srov. KALBÁČOVÁ, L.: Historie židovského ghetta. s. 82.
258
MK: Fol. 54r.
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FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 98.
260
Fürst uvádí připomenutí ze strany města adresované židovské obci ohledně povinnosti platit tuto daň roku
1769 a dál roku 1889. Neuvádí ale, kdy byla tato daň uvedena v platnost. FÜRST, L., BENDA, J.:
Starobřeznické miniaturky. s. 98 – 99.
261
VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 16.
262
VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 15.
263
Viz. RAMBAM (Moše Ibn Maimon). Mišne Tora, Sefer Šoftim, Hilchot Avel, 15:15-16. Dostupné také
na:
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1181895/jewish/Avel-Chapter-14.htm,
nebo
hebrewbooks.org. Nebo též: FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 34.
264
FIEDLER, J., PAŘÍK, A.: Židovské památky. s. 50.
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spíše za služby hlídače hřbitova) v osmnáctém století platila 3, později 4 zlaté. Budovu
prodala jistému Matěji Vondráškovi vrchnost, která byla v této době jejím vlastníkem, roku
1790 za 35 zlatých a 13 dní roboty. V podmínkách prodeje je uvedeno, že je nový majitel
povinen hlídáním židovského hřbitova a hlášením výtržníků. 265 Roku 1818 kupuje za 450
zlatých představený březnické Chevry Kadiši Jakub Simelis 266 chalupu „na drahách“ od
Hynka Kreutzera.267 Chalupa byla ve vlastnictví Kreutzera minimálně od roku 1786268
a měla dle této smlouvy sloužit právě pohřebnímu bratrstvu. Žádná z prací o Březnici tuto
chalupu přesně neidentifikuje, ani nezmiňuje kupní smlouvu. Je množné se ale domnívat,
že se jedná o domek v blízkosti hřbitova, letmo zmíněný v jenom z dokumentů,269 nejspíše
šlo ale o výše zmíněnou „Čampulku.“270 Lokšanské pohřební bratrstvo271 nechalo zbudovat
roku 1835 novou obřadní budovu-márnici a o dva roky později dokupuje se hřbitovem
sousedící pozemky. Podmínkou nákupní smlouvy bylo mimo jiné to, že Židé mohli půdu
používat výhradně k pohřbívání a náležitě z ní, respektive z každého pohřbu, odvádět
daně. 272 Menší pseudogotická budova jednoduchého charakteru sloužící jako obřadní síň
prošla rekonstrukcemi. Nápisy na ní byly jak v hebrejštině, tak v němčině a češtině,273
V plánu rozšíření židovského hřbitova z roku 1889 není zanesena žádná budova.274 Zápis
ze schůze z 2. září 1928 přináší plán na rekonstrukci hřbitova, 275 další dokument z téhož
roku svědčí o pozemku ve vlastnictví ŽNO Březnice, který měl sloužit k rozšíření
hřbitova.276
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„Majitel bude povinen hlídati židovský hřbitov a jak se patří se vždy přesvědčiti, jsou-li zámky a dveře v
dobrém stavu a nepoškozené. Za to dostane od židovské obce odměnu. Musí také oznámiti osoby, které se
pokusí hřbitov nějak poškoditi, vrchnostenskému úřadu k patřičnému potrestání.” Takto zní šestý bod
podmínek nákupní smlouvy. Citováno z: FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 98.
266
Pro jeho fotografii viz. POLÁK-ROKYCANA, J.: Geschichte der Juden in Březnice. s. 68. V německém
textu o něm ale zmínka není.
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ARCHIV ŽMP: Rozšíření hřbitova, plány. Dokument je přepisem kupní smlouvy.
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„(K)teré jemu za vlastní jest připsána ve hlavním výtahu knihovním F VIII č 1786 (...).“ARCHIV ŽMP:
Rozšíření hřbitova, plány. Dokument je přepisem kupní smlouvy.
269
„(V) r. 1830 stojí v blízkosti hřbitova jen zděný domek – parc. č. 286, čp. 18 – patřící křesťanskému
vlastníkovi Josefu Kašparovi.“ FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 27.
270
Přehled Židy vlastněných pozemků a chalup je tím pádem zmatený. Takovým ale musí zůstat, protože se
nechci pouštět do ukvapených fabulací a závěrů.
271
Aram. „Chevra kadiša.“ Viz. NOSEK, B., DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a zvyky. s. 125 – 139.
272
FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 99.
273
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 28.
274
Plan über der Erweiterung des Israelitenfriedhofes der Březnicer Judengemeinde.
275
ARCHIV ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE. Židovská náboženská obec Březnice, 1671 – 1942.
Archivní číslo 10. Název: Rozšíření hřbitova, plány. Časový rozsah: 1838, 1855, 1878. Signatura: 34520.
Dále jen: ARCHIV ŽMP: Rozšíření hřbitova, plány.
276
ARCHIV ŽMP: Korespondence, různá. Dokument z 5. 4. 1928.
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Činnost spolku Chevra Kadiša ilustrují její stanovy schválené roku 1901. 277 Hned
prvním úkolem této společnosti uvedeným ve stanovách byla návštěva nemocných, tzv.
„bikur cholim,“ což je jedna z největších náboženských povinností,278 srovnatelná třeba
s účastí na svatbě. S doprovodem umírajícího při jeho posledních hodinách mezi živými
souvisí i druhý bod stanov, a to recitace žalmů a modliteb. Dalšími body jsou hlídky
u zemřelých, zaopatření pohřbu po finanční stránce i co se týče zajištění účasti. Zajímavý
je výčet předmětů potřebných k pohřbu: rakev, umrlčí vůz, umrlčí roucho, hrob (v dospělé
či v dětské části hřbitova) za příslušný poplatek. Jednou z nejpodstatnějších funkcí tohoto
spolku bylo zajištění pohřbu a všeho, co je k němu potřeba, Židům v citlivé finanční
situaci. 279 Členem spolku se mohl stát kdokoliv, kdo zaplatil poplatek činící 20 – 40 korun,
a to buď v odpovědi na spolkem odeslanou výzvu, nebo z vlastní iniciativy. Členové
spolku měli povinnost vykonávat výše zmíněné činnosti „bez nejmenšího odporu,“280 a to
pod hrozbou pokuty. Spolek se měl starat i o zařazení tzv. „azkarot“ a Kadiše do průběhu
synagogálních bohoslužeb. 281 Roční poplatek činil dvě koruny. 282 K funkcionářům spolku
patřil předseda, místopředseda, pokladník a revizor (účetní).283 Tento spolek legislativně
náležel pod „Izraelitskou náboženskou obec v Březnici.“284 Březnická Chevra Kadiša byla
26. září 1938 požádána o vyslání svého zástupce v záležitosti pomoci uprchlíkům
z pohraničních oblastí Sudet a z Německa. 285 Z dokumentů se dozvídáme, že se v Březnici
s velkou pravděpodobností ukrývali Židé, prchající z tehdy odstoupeného území Sudet.
Právě Chevra Kadiša měla za úkol jejich registraci a soupis, který pak měla odeslat
příslušným úřadům žádajícím o humanitární pomoc ze zahraničí. 286
Novější část hřbitova je dodnes rozeznatelná jak přítomností náhrobků novějšího
data a stylu, tak krasovým zlomem. Je též v mnohem horším stavu, než část starší. Snad
největšího zpustošení se hřbitovu dostalo díky Hitlerjugend, kteří v letech 1942 – 1943
277

NEUVEDENO. Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša" v Březnici.
Neuvedeno. Březnice: vlastním nákladem, 1902. ISBN neuvedeno. Dále jen: Stanovy israelitského
pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” Dokument je též součástí fondu archivu ŽMP:
ARCHIV ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE. Židovská náboženská obec Březnice, 1671 – 1942. Archivní
číslo 10. Název: Stanovy-tisk. Časový rozsah: 1902. Signatura: 28702.
278
NOSEK, B., DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a zvyky. s. 129.
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Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 3.
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Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 5.
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Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 6.
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Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 7.
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Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 14.
284
Stanovy israelitského pohřebního a podporujícího bratrsva "Chevra Kadiša.” s. 15. Mezi podepsané patří
M. Popper a M. Lederer.
285
ARCHIV ŽMP: Korespondence, různá. Dokument z 26. 9. 1938.
286
ARCHIV ŽMP: Korespondence, různá. Přesné datum na dokumentu není uvedeno, ale z obsahu je jasné,
že se jedná o konec roku 1938.
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obývali březnické školy. Ti se zasloužili o zvandalizování zdi, márnice, ale i náhrobků. Po
válce byl hřbitov s márnicí a hradbou několikrát rekonstruován. 287 Osud asi devadesáti
náhrobků neblaze zapečetila Židovská náboženská obec tím, že je prodala stavební
firmě. 288 Náhrobky dnes ve valné míře stojí a jeví známky péče. Na hřbitově se mimo jiné
nachází hrob Wolfa Poppera289 a příslušníků jeho rodiny.

287

FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 99.
VELEBNÝ, L.: Stručný průvodce. s. 16. Náhrobky měly patřit do nechráněné části hřbitova, ale to Fiedler
vyvrací. Viz. FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 27. V návaznosti na: SPURNÝ, Jaroslav. A nikdo se neptal ani
pozůstalých. Židovské hřbitovy v Čechách před rokem 1990. In: VZO. 1998, č. 6, s. neuvedena. ISSN
neuvedeno. Odtud nejspíše rozdíl mezi Fürstovými 300 náhrobky z šedesátých let a 200 náhrobky uvedenými
v památkovém katalogu.
289
Otce Joachima Poppera, viz. samostatnou kapitolu o něm.
288
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4. Významná povolání a řemesla
K nejběžnějším povoláním březnických Židů patřilo peněžnictví, v užším slova
smyslu lichva. Dále ve velké míře obchod, například také podomní obchod – tzv.
hauzírnictví. Nesmíme opomenout draslovny – tzv. flusárny, vinopalnictví. To, čím se Židé
živili, bylo úzce spjato s různými zákazy a povoleními ze strany majoritní společnosti,
u některých zaměstnání a řemesel se zastavím.

4.1. Hauzírnictví
Prvním řemeslem, u kterého se zastavím, je podomní obchod – tzv.
„hauzírnictví.“290 Je nutné říct, že na tuto profesi bylo shlíženo jako na podřadnou činnost
minorit291 a osob s určitým druhem tělesné indispozice. Hoden zmínky je fakt,
že hauzírníci, cestující po širokém okolí, byli často nazýváni židy, i když k tomuto etniku
nepříslušeli. 292 Židé dost často vycházeli nedělního rána z bran ghetta vykonávat tuto
profesi a vraceli se v pátek večer – s příchodem Šabatu.293 Hauzírnictví mohli provozovat
osoby s povolením, které mělo roční lhůtu. Žadatelů bylo hodně, těch, kterým tato činnost
byla povolena, bylo méně – v polovině devatenáctého století jen lidé dva. Vykonavatel
podomního obchodu musel být zproštěn vojenské služby – často díky tělesné indispozici.

290

Z německého das Haus – dům. Můžeme se setkat s pojmem „hauzír.“ FÜRST, L: Lokšany - Historie
březnického ghetta. Bez paginace.
291
FRŇKOVÁ, Veronika. Podomní obchodníci z Hlučínska v 19. a 1. polovině 20. století. Regionální
případová studie. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Dostupné též na:
is.muni.cz/th/342060/ff_m/mgr_diplom_prace_final.pdf. s. 33 a 47. Dále jen: FRŇKOVÁ, V.: Podomní
obchodníci. “Z hlediska etnického zaujímali v socioprofesní skupině podomních obchodníků svůj významný
podíl Židé.” Tamt. s. 2.
292
FRŇKOVÁ, V.: Podomní obchodníci. s. 47. Březnice sice nespadá pod geografické vymezení práce
Frňkové, charakteristiku podomních prodejů zobecňuje a tak je možné si uplatnit i na březnické, respektive
lokšanské hauzírníky.
293
K Šabatu a jeho časovému vymezení viz. např.: NOSEK, B., DAMOHORSKÁ, P.: Židovské tradice a
zvyky. s. 182 – 192.
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4.2. Flusařství
Dalším řemeslem bylo tzv. „flusařství,“294 které spočívalo ve zpracování popela
z krbového dříví na louh.295 Ten byl dále vařením flusaři purifikován a používán ke
sklářským účelům. 296 Flusárny drželo panstvo a pronajímalo je často Židům, 297 v 18. století
byla výše pronájmu 120 zlatých na rok.298 Tak tomu bylo i v Březnici, kde se tímto
řemeslem v první polovině 19. století živil Izrael Popper.299 Popel byl ceněnou komoditou
a nájemci flusárny ho vykupovali ve svém určeném rajonu, vše samozřejmě pod dohledem
vrchnosti a za poplatek. Dokumenty svědčí o dvou verzích události: žalující křesťanská
strana nařkla Izraele Poppera, že se dopustil přestupku – načerno se svým synem vykoupil
popel ze sousední vsi, za což mu hrozilo vězení. Žalovaná strana se pak hájí, že jim byl
prodej křesťany nabídnut a že si nebyli vědomi zákazu nákupu popela bez panského
povolení. Soudní spor nakonec dopadl mírně – napomenutím obžalovaných Popperů.300

4.3. Vinopalnictví
Doklady o židovských vinopalnících jsou převážně z 18. století, v druhé polovině
tohoto století žije v Březnici panský, či vrchnostenský vinopalník. Koncem první poloviny
19. století už není vinopalna v provozu.301 Pro nákres problematiky vinopalnictví uvedu
jednu příhodu: roku 1723 žádali šenkýři z březnického panství Jana Josefa z Újezda
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„Zařízení na výrobu potaše se česky označují jako draslárny, draslovny, flusárny, louhárny, potašárny,
potašovny, salajky, nebo varny potaše.“ PAUKNEROVÁ, Karolína. Lesní řemesla v experimentální
archeologii. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Dostupné též na:
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120064882/?lang=cs. s. 40. Dále jen: PAUKNEROVÁ, K.: Lesní
řemesla.
295
„Tato práce byla jednoduchá. Nasypal se (Myšleno popel. Pozn. autora.) prostě do kádě s vodou a louhflus byl hotov.“ FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické miniaturky. s. 110.
296
Méně kvalitní louh sloužil ke zpracování kůží či k výrobě mýdla. FÜRST, L., BENDA, J.: Starobřeznické
miniaturky. s. 110.
297
“(...) (L)esní řemesla (se) vyznačují také specifickým sociálně-ekonomickým postavením výrobců, např.
výroba potaše byla v 16.-19. století etnicky vyhraněná, drtivou většinu výrobců potaše představovali Židé.“
PAUKNEROVÁ, K.: Lesní řemesla. s. 10.
298
FÜRST, L.: Lokšany – Historie březnického ghetta. Bez paginace.
299
Flusárna se přesouvala, jejím nájemcem byl v 18. stol. Wolf Popper a zůstala rodinnou živností po několik
generací Popperů.
300
Citace dvou dokumetů z březnického zámeckého archivu z roku 1838 v ROKYCANA, Jaroslav. Zaniklé
řemeslo. In: Bozeňsko. 1939, č. 1, s. 24-25. ISSN Neuvedeno. Dále jen: ROKYCANA, J.: Zaniklé řemeslo.
Flusárny byly už v 19. století zastaralé a jejich význam postupně zastřely sofistikovanější způsoby výroby a
purifikace louhu.
301
FIEDLER, J.: Encyklopedie. s. 14.
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o zlevnění žejdlíku302 vína prodávaného Židy. Ti prodávali tuto jednotku vína za
7 krejcarů, kdežto zvykem v okolí bylo prodávat jej za 3 krejcary. 303

4.4. Obchod s tabákem
Po dlouhou dobu byl obchod s tabákem pronajímán Židům, snad nejvýraznější
postavou tohoto obchodního odvětví byl Wolf Popper, o němž pojednává samostatná
kapitola. Zde se zastavím nad smlouvou z roku 1743, která Wolfu Popperovi stanovuje
podmínky nakládání s tabákem. V ní je povolena jak výroba a volná manipulace s tabákem
na dobu tří let (volnou manipulací je myšleno to, co dovolí královský tabákový úřad), tak
povinnost prodávat tabák všem zájemcům. Dále je uvedeno právo zaměstnávat
trafikanty304 – tedy obchodníky s tabákem – jak židovského, tak nežidovského původu.
Porušování podmínek smlouvy, stejně jako umělé šponování cen, bylo stíháno a udávání
lidí porušujících pravidla bylo důrazně doporučováno. Smlouva byla uzavřena za roční
nájem 95 zlatých (v pozdějších letech se nájemné zvyšovalo), při jejím prodlužování na
další roky musela být Popperovi dána přednost.305 Z toho vyplývá, že při mnohých
zaměstnáních se Židé osvědčili a byla jim dávána přednost před jejich nežidovskými
sousedy. A to nejen při podřadných profesích (svoz popela pro „flusárnu“ musela být práce
špinavá), ale i při nezbytných zaměstnáních, často ve spojení s obchodem (vinopalna,
tabák, pivo atd.). Tyto obchodní kontakty, jak vyvstalo z dokladů, byly striktně (alespoň na
papíře) regulovány a porušování obchodních podmínek stíháno.

4.5. Řeznictví
Porážku, tzv. šchitu - striktně regulovaná židovskými náboženskoprávními
předpisy306 – mohli Židé volně provozovat do první poloviny 17. století. Poté bylo
řeznictví hlídáno. Za výjimky ze zákazu porážky byla placena daň a Židé tedy mohli
302
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porážet jen ten kus dobytka, který byl výslovně povolen a k tomu určen Nežidy. 307 Od roku
1725 musejí Židé nakupovat dobytek od městských řezníků. Až po josefínských reformách
židovská obec v Březnici zřizuje za synagogou jatka, která byla roku 1846 zbořena
a řeznická činnost byla přesunuta za hranice Lokšan. Za pozornost stojí doklady o častých
neshodách židovské obce s židovskými řezníky, kteří si pozici silně monopolizovali za
podpory vrchnosti. 308
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5. Významné osobnosti
Nyní se práce zaměří na nejvýznamnější osobnosti z řad březnického židovstva. Na
nich budou zdůrazněna vybraná témata z problematiky soužití Židů s majoritní společností,
ale i momenty z každodenního života lokšanských Židů. Tato kapitola bude též sloužit jako
rozšíření chronologického výčtu historických událostí březnických Židů.

5.1. Joachim Popper
Snad nejvýznamnější a nejreprezentativnější osobností březnického židovstva byl
Joachim309 Popper,310 výše již krátce zmíněný. Narodil se okolo roku 1720311 jako syn
zemského primátora312 pro Březnici Wolfa Poppera,313 který je v některých dokumentech
uveden jako Wolf Breznitz.314 Nejprve se pár slovy zastavím u Wolfa Poppera, díky němuž
můžeme osobu jeho syna a nástupce v nejen obchodních úspěších Joachima Poppera
nahlédnout v lepším světle. Wolf Popper se objevuje v lipských listinách návštěvníků
trhů315 konaných každoročně316 - to dokládá samozřejmě jak jeho častou účast na těchto
trzích, ale i značné jmění, které musel vlastnit. Byl též pověřen mezi lety 1749 až 1767
výběrem daní. 317 Wolf Popper zakoupil od rodiny Zuzáků dům dnes známý pod číslem
popisným III. Jeho vlastníkem byla před Zuzáky – tedy před zřízením ghetta – šlechta.318
Se svým synem Joachimem bydlel Wolf v Lokšanech v domě č. p. I, dům dodnes stojí
309
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a honosí se znakem kotvy,319 vlastnil v té době ale další dva domy. 320 Wolf Popper měl
flusárnu, vinopalnu, obchodoval s tabákem a dovážel do Čech zboží.321 Náhrobek Wolfa
Poppera zvěčňuje jako podporovatele továrních podniků, zachránce židovského jmění při
vpádu Francouzů a Prusů a jako člověka, který se zasloužil o blahobyt v zemi. 322 Joachim
po svém otci obchody a pozice přebírá, daří se mu ale ještě lépe: roku 1760 byl předvolán
na dvůr Marie Terezie, aby hrál roli pachtýře tabákové výběrny,323 v této době se nejspíše
z Březnice odstěhoval. V Praze měl pak vlastní dům, ve kterém sídlila jeho směnárna.324
Živil se též ale v oblasti obchodu s vlnou a draslíkem. 325 Díky své vynalézavosti a kapitálu
se mu dostalo nevídaných privilegií, mohl například kupovat pražské a vídeňské domy. Ve
válečné době poskytoval půjčky bez úroku,326 jednoduše byl státní kase nesmírně
prospěšný. Nebyl ale jen vypočítavým podnikatelem - filantropickou stránku Joachima
Poppera vykresluje jeho počínání za hladomoru, který Březnici postihl mezi lety 1770 až
1772.327 Cenné položky, totiž mouka, rýže a fazole pro chudé, byly nespravedlivě
rozdělovány. Do tohoto bezpráví vstoupil Joachim a zasloužil se, aby křesťanští i židovští
potřební dostali stejným dílem. Díkem za jeho celoživotní kontribuce jak pro stát,328 tak
pro chudé (a též výrazem dobrých vztahů s vládou) bylo jeho jmenování šlechticem roku
1790329 - obdržel predikát Elder. Při této příležitosti předložil Leopoldu II. petici
požadující přijetí tolerantnějšího židovského patentu, který by mimo jiné stanovoval
povinnou vojenskou službu pro Židy. Jeho snaha byla dementována pražskými Židy a byla
odsouzena k nezdaru.330
Ke sklonku svého života odkazuje svůj dům se všemi knihami a spisy židovské
krajské obci. Dům by měl sloužit jako obydlí krajského rabína,331 tímto svým darem
osvobodil obec od placení ochranné židovské daně. Joachim Elder von Popper umírá roku
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1795332 a to buď ve Vídni, 333 nebo v Praze.334 Ve své závěti odkázal velké jmění nejen
svému synovci Abrahámu Duessovi, ale též dohromady 800 zlatých židovským
a křesťanským chudým. Ve své závěti dodává: „Přeji si ze srdce, aby tato moje nařízení
(Charitativní dary, pozn. autora.), jakož i mnoho takových příkladů mé dobroty, bez
rozdílu a ohledu na vyznání a náboženství přispělo k tomu, aby se dále neopakovaly hádky
a nedorozumění mezi lidmi jiného náboženského vyznání a námi, a aby na obou stranách
byly splněny povinnosti jednotlivce, které vznikají ze společného života.“335 Joachim
Popper projevil přání, aby byl v rámci synagogální liturgie každoročně připomínán v rámci
tzv. hazkarot.336 Dům č. p. 1 měl dle přání Joachima Poppera nést navěky jméno
„Popperův palác,“ či „Popperův dům.“ Joachim Popper tak zanechal v Březnici odkaz
velké materiální ale i duchovní hodnoty, z jeho úspěchů čerpali nejen jeho následovníci
v úřadu krajského rabína, ale i celá židovská obec.

5.2. Rabi Menachem Mendl Polák
Datum narození rabína Menachema Mendla Poláka není známo, z nalezených
dokumentů podepsaných jeho jménem je ale jasné, že se narodil v Libni a zemřel roku
1866 ve Strakonicích. 337 Jeho život nám osvětluje nález téměř sedmi set dopisů
a dokumentů, jejichž obsah byl zpracován jejich nálezcem doktorem Alexandrem
Kristinopollerem z archivu židovského učitelského semináře ve Vídni. Tyto dokumenty
z let 1815 až 1866 svědčí nejen o osobním životě rabiho Menachema Mendela Poláka, ale
o atmosféře a kultuře dané doby. Soukromé i veřejné dopisy, různá nařízení a návrhy - to
převážně psané hebrejsky, později v juden-deutsch, a to hebrejským písmem - tak
dokládají do nejmenších detailů zájmy a osudy židovských obcí, které náležely pod krajský
332
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rabinát.338 Z dopisů se dočítáme o vážnosti instituce krajského rabína a o (až na drobné
výjimky) celkově dobré kázni židovské obce ohledně dodržování Šabatu. Za zmínku stojí
i putující kazatel – magid, anebo putující kantor se sborem svých mešorerim, tedy zpěváků.
Další funkcí obce byl svolávač k Šabatovým bohoslužbám – Šlukleper, který obcházel
každý pátek večer domy a pod pohrůžkou trestu (často jen ústního ve formě pokárání)
vyzýval obyvatele domů k modlitbě. Zdrojem neustálých rozepří byl místní řezník
a košerák, jejichž řemeslo vynášelo židovským obcím velké množství peněz. 339 Židovští
řezníci prodávali maso i křesťanům a tím se vyhýbali odvodu daní a přišli v nemilost
židovské obci i kvůli tomu, že při porážce pro křesťany nedodržovali všechna rituální
pravidla.340 Po rabim Polákovi též zůstala oslavná báseň sepsaná k příležitosti
znovuotevření požárem zničené strakonické synagogy, jejíž sloky tvoří akrostich autorova
jména a končí díkem císaři Františku Josefovi. 341
Rabi Menachem Mendl Polák vynikal svou podporou vzdělávání. Náboženská výuka
probíhala v každé větší obci spadající pod krajský rabinát, ale i v samotném sídle krajského
rabína, kde rabín Polák roku 1830 založil vyšší stupeň židovského vzdělávacího systému,
tzv. talmud Tóru. Výuka nižšího stupně, konaná v rámci tzv. chederu, probíhala v prvním
patře synagogy. Vykonával ji ke své běžné práci košerák, který proto musel kmitat mezi
čištěním střev a výukou dětí. V roce 1837 studovalo u rabiho Poláka na uvedeném vyšším
stupni patnáct žáků. Škola byla hrazena z darů, kterých ale postupem času ubývalo a tak
musely být vyhlašovány sbírky i za pohrůžky zavření této školy. 342 Po zřízení instituce
krajských rabinátů roku 1820 byl do prácheňské „pobočky“ dosazen rabín Izák Špic, který
též vyučoval žáky sám, neboť malý počet studentů neumožňoval zřízení vlastního učitele
Talmudu. 343 Rabi Menachem Mendl Polák, pokračovatel rabiho Izáka Špice ve funkci
krajského rabína, tedy v této zvyklosti na svého předchůdce navázal. K právům
a povinnostem krajského rabína náleželo dosazování rabínů a košeráků v příslušném
obvodě, nebo uzavírání sňatků.344 Za zmínku stojí i fakt, že u rabiho Menachema Mendela
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Poláka nalezl útočiště německý básník a podporovatel reformních myšlenek Moric
Hartman z Dušníků u Příbrami. Ten byl však z Březnice vyhnán. 345
Rabín Menachem Mendl Polák tak za sebou nechal odkaz vzdělanosti a podpory
chudých, 346 jeho jméno v dřívějších dobách vzbuzovalo respekt a pokoru.347

5.3. Julius Lederer
Julius Lederer se narodil 27. července roku 1871 v Březnici,348 kam se po všech
svých životních kapitolách rád vracel. 349 Angažoval se jako člen Národní Jednoty
Českožidovské, od roku 1948 byl jejím čestným předsedou. Za svého pobytu v Březnici
pomáhal lidem prchajícím od hrůz první světové války, nakonec byl povolán do Prahy.
Staral se o renovaci hřbitovů a o chod židovské společnosti obecně. 350 Byl velkým znalcem
Tanachu i Nového Zákona, účastnil se mnoha debat s tématikou židovské identity,
asimilace a politiky. 351
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Závěr
Cílem této práce bylo zmapovat historický vývoj židovského osídlení v Březnici.
V první kapitole práce je krátce představeno město Březnice. Zpracováním dobových
dokumentů, archiválií i současných (často nevydaných) zdrojů jsou v druhé kapitole
chronologicky zmapovány osudy zdejších Židů. Počátky dějin židovského osídlení sahají
před století patnácté, a to v návaznosti na Zlatou stezku a na obchodní aktivity s ní spojené.
Nejstarším dokladem přítomnosti Židů v Březnici je březnická městská kniha z let 14541630. Krátkou hebrejskou zmínkou Březnice je Sefer Zichronot šel Ašer Levy
ze 17. století. Druhá kapitola pokračuje vytvořením ghetta, jehož vznik po zralé úvaze
datuji do roku 1726. V první třetině 20. století zaznamenala březnická ŽNO demografický
úpadek. Závěrem byla rozebrána problematika slučování židovských náboženských obcí
spolu s úpadkem náboženského vzdělávání. Obdobím Šoa končí židovská přítomnost
v Březnici a tím pádem i chronologický výčet historie Židů v Březnici, který co možná
nejbarvitěji představil židovské obyvatele tohoto města spolu s jejich kontakty s majoritní
společností.
Březnické - respektive lokšanské – Židy připomínají architektonické památky
(ghetto, synagoga, hřbitov), na které se zaměřuje třetí kapitola. V rámci podkapitoly
o židovském hřbitově bylo pojednáno o březnickém pohřebním a charitativním bratrstvu
Chevra Kadiša.
Spolu s jednotlivými sondami do života významných židovských březnických rodáků
byla v dalších kapitolách představena vybraná povolání. To vše za účelem potvrzení faktu,
že Židé, jako významná součást života tohoto malého městečka, byli v čilém kontaktu
s většinovou společností. Po dlouhou dobu bylo soužití s majoritní společností regulováno
spíše církví a panovníkem. V Březnici byly často i přes tyto zásahy vztahy volnější.
V soužití Židů s majoritní společností se děly procesy nad normativní legální rámec,
vzájemné vztahy byly mnohem uvolněnější. Tím ale nemůžeme smést ze stolu fakt,
že Židé byli vždy nahlíženi jako minorita, byly na ně uvalovány těžší daně atp.
V závěrečné kapitole jsem se soustředil na významné osobnosti, které zanechaly
stopu nejen v březnické židovské náboženské obci, ale v obecných dějinách Českých zemí.
I na těchto osobnostech byl potvrzen čilý kontakt mezi Židy a majoritní společností.
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Březnice patřila k nejdůležitějším židovským obcím Čech. Dodnes se může zároveň
chlubit jedním z nejzachovalejších a nejoriginálnějších ghett s rekonstruovanou synagogou
a zachovalým, blízko města ležícím, hřbitovem. Nejen proto stojí Lokšany za studium,
nebo jen za návštěvu.
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Summary
The aim of this work was to map the historical development of the Jewish
settlement in Březnice. In the first chapter of the work, the town of Březnice is briefly
presented. By elaborating contemporary documents, archival documents and current (often
unpublished) sources, the life of the local Jews is chronologically mapped in the second
chapter. The beginnings of the history of Jewish settlement date back to the fifteenth
century and are connected to the the Zlata Stezka (Goldener Steig) and the business
activities associated with it. The earliest evidence of the presence of the Jews in Březnice is
the Municipal book of Březnice from 1454-1630. The Asher Levys’ Sefer Zichronot is a
short Hebrew mention of Březnice. The second chapter continues with the creation of a
ghetto, which I date back to 1726 after some reconsideration. In the first third of the 20th
century, the Jewish Comunity of Březnice has gone through a demographic decline.
Finally, the issue of merging Jewish religious communities with the decline of religious
education was discussed. The Jewish presence in Březnice ends with the tragedy of Shoah.
Thus the chronological list of the history of the Jews in Březnice, which presented the
Jewish inhabitants of this town as colorfuly as possible with their contacts with the
majority society, comes to the end.
The Jews of Březnice are reminded by architectural monuments (ghetto, synagogue,
cemetery), on which is focused the third chapter. Within the chapter about the Jewish
cemetery was also discussed the Chevra Kadisha (funeral and charity brotherhood).
Together with the individual probes into the lifes of important Jews born in our
town, selected professions were introduced in subsequent chapters. All this in order to
confirm that the Jews, as an important part of the life of this small town, were in strong
contact with the majority society. For a long time, cohabitation with the majority society
was governed by the Church and the Monarch. In Březnice, relations were often looser
despite these interventions. In the coexistence of Jews with the majority society, processes
that took place here were often over this normative legal framework, mutual relations were
much more free. However, we can not sweep away the fact that the Jews were always
viewed as minorities, heavier taxes were imposed on them, etc.
In the final chapter, I focused on important personalities who left a trace not only in
the Jewish religious village of Březnice, but in the general history of the Czech lands. In
connection with these people too has affirmed the prolific contact between the Jews and
60

the majority society. Březnice belonged to the most important Jewish communities of
Bohemia. Until today, it present itself as one of the most preserved and most original
Ghettos with a reconstructed synagogue and a preserved cemetery located nearby. That's
why Lokšany is certainly worth studying or just visiting.
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Přílohy

Příloha č. 1:352 Branka vedoucí z náměstí do Lokšan. V pozadí tzv. Popperův palác.
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Autorem fotografií příloh č. 1-6 je můj dědeček Miloslav Štěpánek, tímto mu za ně děkuji. Fotografie jsou
pořízeny 21. 4. 2017.
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Příloha č. 2: Popperův palác.

Příloha č. 3: Synagoga, která v současnosti slouží jako výstavní a koncertní prostor.
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Příloha č. 4: Dům č. XI, dřívější sídlo představenstva židovské obce.

Příloha č. 5: Vstupní branka do židovského hřbitova.
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Příloha č. 6: Židovský hřbitov.

Příloha č. 7: Březnice na I. vojenském (josefském) mapování z let 1764-1768 a 1780-1783,
mapový list č.192.353
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STARÉ MAPY. Theil des Prachiner Craÿses, I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.192.
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Příloha č. 8: Zobrazení Březnice z roku 1651354 (dataci je nutno brát s rezervou), na němž
je jasně vidět spolu s brankou vedoucí do Lokšan též vysoká věžička lokšanské synagogy.

Příloha č. 9: Fotografie bimy (místa předčítání Tóry) březnické synagogy,355 již můžeme
datovat přerok 1934.356
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V tomto roce byl článek Jaroslava Poláka-Rokycany v rámci díla Huga Golda vydán.
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Příloha č. 10: Zápis schůze ze 16. srpna 1908, v němž je řešena problematika synagogální
liturgie v souvislosti s časovou vytížeností rabína/chazana.357
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