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ÚVOD 

V diplomové práci jsem soustředila základní zeměpisné, historické 

a společensko-politické informace o Kolíně a Kolínském regionu. Na příkladu 

významné kolínské rodiny jsem se pokusila přiblížit problematiku vztahů mezi 

židovstvím a křesťanstvím a ukázat na postupné prolínání těchto dvou kultur. 

Uvedenému tématu se věnuji zejména proto, že konflikt mezi 

náboženstvími, problematika mezilidské nesnášenlivosti a xenofóbní myšlení 

a chování, jsou přes všechny dějinné zkušenosti trvalou hrozbou pro kulturní svět. 

Dalším důvodem pro volbu Kolínska je osobní vztah založený na mém přímém 

příbuzenském poměru s významnou kolínskou rodinou Fischerů. 

Při studiu a psaní diplomové práce jsem vycházela z množství historických 

a dobových dokumentů, z informací pamětníků, z aktuálních zpráv a materiálů obce 

Baráčníků v Kolíně. Využila jsem informační zdroje kolínské knihovny 

a městského informačního centra. 

Diplomovou práci jsem rozdělila do tří základních kapitol (Židé v českých 

zemích, Historie Kolína, Rod Fischerů v Kolíně) a na ně navazující kapitoly čtvrté, 

věnované didaktickému využití posbíraných a utříděných dokumentů a informací ve 

školní praxi. 

Zvolená tematika je svým obsahem velice bohatá a bylo tedy nutno 

z prostudovaných a utříděných informací vybrat a v diplomové práci zmínit pouze 

ty nej významnější a nejdůležitější. Obtížné bylo ověřování některých informací, 

jejichž interpretace se v různých materiálech liší. Jednoduché nebylo ani nalezení 

vhodných informačních zdrojů z řad pamětníků a lidí, kteří se kolínské historii 

a kultuře hlouběji věnují. 
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1. ŽIDÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH 

Pojem Židé a židovská kultura označuje národ s jeho svébytnou kulturou 

obdobně jako je Češi a český národ. Narozdíl od židovství a židovského 

náboženství. Tento rozdíl se projevuje i v oblasti české gramatiky, kdy slovo Žid 

a příslušník tohoto národa píšeme velkým písmenem a slovo žid, mluvíme-li 

o náboženství, pak píšeme písmenem malým. V této práci by se správně měly 

objevit obě podoby, pro sjednocení textu bylo však nutno přistoupit к jednotné 

formě. 

Židé na tzv. historickém českém území žijí více než tisíc let. Počátek jejich 

přítomnosti spadá již do doby římské. Původně přicházeli na české území jako 

zajatci z židovsko - římské války (roku 70 n. 1.), posléze českým územím procházeli 

židovští kupci s obchodními karavanami. Dostávali se přes limes Romanům 

a obchodovali zde s keltskými, germánskými a později také se slovanskými 

kmeny.1 

První písemné doklady o působení Židů na českém území jsou však z doby 

omnoho mladší. Tzv. Raffelstättenský celní řád z roku 906 dokazuje kontakty 

židovských kupců s obyvateli Moravy. Z roku 965 je známa zpráva židovského 

kupce a diplomata Ibrahima ibn Jakuba z Prahy.2 Obchodníci putující napříč 

Evropou si podél cest zřizovali sklady a jednoduchá obydlí, kde se mohli na krátký 

čas, a v mnoha případech i natrvalo, usadit. Zahraniční obchod byl tehdy výhradně 

v rukou cizinců. 

Z nepočetných dokladů o postavení Židů v raném středověku vyplývá, že už 

tehdy židovské obce podléhaly panovníkovi, který jim udělil souhlas к usazení. 

Tyto obce tvořily oddělené jednotky, které řídila vlastní samospráva. Židé u nás 

měli zpočátku status svobodných lidí, hostů, podobně jako kupci němečtí 

a románští. 

Jejich postavení se však začalo měnit s první křížovou výpravou konanou 

koncem 11. století (1096-1099).3 Tehdy došlo к masakrům téměř ve všech 

židovských obcích, kudy procházela křižácká výprava. V Praze došlo к velkému 

\ Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 13. 
Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 35. 
Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 17. 
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pogromu při kterém zanikla židovská osada při tzv. vyšehradské cestě. Křižáci 

nutili Židy ke křtu a podle zásady „křest nebo smrt" zabíjeli ty, kteří křest odmítali. 

Také v průběhu dalších křížových výprav byli Židé vražděni a nuceni ke křtu, 

i přes varování církevních a světských autorit. 

Do poloviny 13. století se Židé zabývali především dálkovým obchodem. 

Do země přiváželi luxusní zboží (orientální látky, koření, výrobky z drahých kovů), 

vyváželi hlavně dobytek a suroviny (dřevo, vosk, kožešiny). Zkušenosti a obchodní 

kontakty Židů významně přispívaly к rozvoji místního obchodu, a tím к rozvoji 

měst, v nichž Židé tvořili hospodářsky aktivní část obyvatelstva. Pro panovníky se 

Židé stali vítaným a spolehlivým zdrojem příjmů. Odváděli pravidelnou židovskou 

daň, která v podstatě představovala trvalou platbu za souhlas k usídlení.4 

К radikálnímu zhoršení situace došlo po zasedání IV. lateránského koncilu, 

jenž se konal roku 1215.5 Vůči Židům byla přijata zvláštní opatření. Jednalo se 

především o jejich separaci od křesťanského obyvatelstva a zavedení zvláštního 

židovského označení. Postavení Židů se od 13. století velmi proměnilo: stali se 

zcela zvláštní skupinou obyvatelstva, zatlačenou mimo majoritní křesťanskou 

společnost. 

Pozice židovských obcí za vlády Přemysla Otakara II. (1253-1276) se sice 

poněkud upevnila, avšak za cenu přímé závislosti na panovnické moci. Svými 

Statuta Judaeorum se Přemysl Otakar II. stal zakladatelem židovského 

zákonodárství v Čechách a na Moravě, které platilo až do konce 18. století. Židé 

byli označeni za služebníky krále, což vlastně znamenalo, že se stali královým 

majetkem. Museli panovníkovi odvádět vysoké daně, za což jim on zaručoval 

zvláštní ochranu. Dále statuta zakazovala nutit Židy ke křtu, jejich obchodníkům 

zaručovala volný přechod hranic, přikazovala jim platit cla, určovala pravidla 

židovského obchodu s penězi. Židé byli za tato opatření panovníkovi náležitě 

vděčni. Vydatně ho podporovali v jeho ekonomické politice a mnozí dokonce 

působili ve státních finančních úřadech.6 

Od konce 13. století dochází к postupnému vyhánění Židů z jednotlivých 

zemí. Nejdříve museli Židé opustit Anglii, počátkem 14. století Francii. Před 

pronásledováním utíkali hlavně do Německa a Itálie, ale i odtud byli ke konci 

5 Sadek' v- ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 36. 
6 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 20. 

Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 23-24. 



16. století vypovězeni. Židům tedy nezbylo nic jiného, než se vydat směrem na 
y 

východ. V 16. století se vytvořilo velké židovské centrum v Polsku. 

Příčiny všeobecné protižidovské nálady tkvěly ve dvou oblastech. Jednak to 

byla vyhraněná náboženská nesnášenlivost, která vedla к různým falešným 

obviněním i к samotným vraždám Židů. Druhou, a vůbec ne zanedbatelnou 

příčinou, byl trvalý konflikt na poli ekonomickém, tedy konflikt mezi židovskými 

obcemi a křesťanským měšťanstvem. Židé, přestože nesměli vlastnit půdu 

a v řemeslech byli také omezováni, mohli obchodovat a zabývat se finančnictvím. 

To však způsobovalo nemalou obchodní, finanční a někdy také řemeslnou 

konkurenci. Měšťané se snažili tuto konkurenci všemožně omezovat a poškozovat 

židovské obchodní aktivity. 

Židovská privilegia platila vždy jen do konce vlády panovníka, který je 

vyhlásil. Nové vladaře bylo nutné požádat o jejich potvrzení nebo obnovení a za 

tento akt bylo třeba platit, často velké sumy peněz. Od doby Přemysla Otakara II. 

vycházela privilegia z jeho Statut Judaeorum. Potvrdili je také Lucemburkové, kteří 

v podstatě pokračovali v přemyslovské židovské politice. 

V průběhu 15. a počátkem 16. století městské rady dosáhly toho, že Židé 

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

Mnoho jich proto odešlo na venkov, kde jejich schopností úspěšně využívala 

šlechta. Za ochranu, výsady a úlevy od vrchnosti byli Židé jejich spolehlivým 

zdrojem příjmů. Na rozdíl od Moravy, kde bylo dodržováno oddělení Židů od 

ostatních částí města (ghetta), žili v Čechách venkovští Židé jak v oddělených 
• 8 

ulicích, tak i v jednotlivých domech, které sousedily s obydlími křesťanskými. 

Na počátku 16. století měla v Čechách nejhustší židovské osídlení střední 

a severní část země. Zprávy o přítomnosti Židů jsou do té doby zaznamenány ve 

více než 80 obcích. Největší židovskou obcí bylo pražské Židovské Město, druhou 

nejpočetnější byla obec plzeňská a po vypovězení Židů z Plzně pak obec kolínská. 

Zákaz pobytu pro Židy platil od 16. století také v horních městech. (Tam se 

Židé totiž mnohdy zabývali nej výnosnějším a zároveň nejvíce kontroverzním 

obchodem - obchodem s drahými kovy, zvláště se stříbrem a směnou mince. 

Podstatou obchodu s drahými kovy byl nákup kovů v Čechách a jejich vývoz.) To 

^ Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 26. 
Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 39. 
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dalo podnět ke vzniku nových židovských sídlišť v jejich blízkosti a posílení 

významu sídlišť starších (např. Kolína a Golčova Jeníkova poblíž Kutné Hory).9 

Za vlády Ferdinanda I. Habsburského (1526-1564) se zdálo, že bude 

postavení Židů stabilnější. Hned na počátku svého panování potvrdil staré výsady 

a slíbil ochranu. Měšťané však v Židech měli stále narůstající konkurenci 

a panovníka se snažili přimět к omezení činnosti Židů. Ferdinand I. dlouho tomuto 

nátlaku odolával a s vyhnáním Židů nesouhlasil. Důvodem byla jeho neustálá 

potřeba peněz a úvěrů, které mu mohly poskytnout především Židé. Střídavě pak 

byly vydávány příkazy к vyhnání a povolení к návratu. Smrt Ferdinanda I. a nástup 

Maxmiliána II. byl pro česká ghetta vysvobozením. Maxmilián II. vydal majestát, 

který Židům potvrzoval stará privilegia a ve kterém slíbil, že nebudou ze země 

vyháněni.10 Protižidovský tlak měšťanského stavu neustával ani po vydání 

Maxmiliánova privilegia a ani poté, co privilegium přijali Rudolf II. (roku 1577) 

a Matyáš (roku 1611). 

Rudolf II. (1576-1611), jehož „podivínská povaha, milující kurióza, byla 

nepochybně židovským náboženstvím a židovským živlem vůbec tak trochu 

přitahována"11, zasahoval ve prospěch židovských obyvatel od počátku své vlády. 

Roku 1581 potvrdil podřízenost pražského ghetta císařskému soudci a především 

legalizoval (ne však všechen) obchod českých Židů se zbožím. Roku 1599 

osvobodil Židovské Město od mýt a cel ve městech pražských apod. Koncem 

16. století měli tedy Židé na své straně dvůr a také část šlechty, s kterou je 

spojovaly obchodní zájmy. Větší právní jistota, panovnické edikty, uvolnění 

obchodu a částečně i řemesel, větší volnost v samosprávě ghetta, to vše napomohlo 

k tomu, aby se stabilizoval kulturní a hospodářský život v českých i moravských 

židovských obcích.12 

Ve druhé polovině 16. století se pražské Židovské Město na čas stalo 

dokonce jedním z největších židovských sídlišť v Evropě. O jeho rozvoj se 

významnou měrou zasadil bankéř a obchodník Mordechaj ben Šemuel Maisl (1528-

1601). Pod jeho vedením se židovské obci dostalo mnohem větší autonomie než 

v dřívějších dobách. Maisl se podílel na výstavbě nové radnice, postavil radniční 

'QPěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 49-50. 
u
 pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 52. 

Citováno dle: Vilímková, M. Židovské Město pražské, Praha: Aventinum, 1993, s. 25. 
Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 60. 
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Vysokou synagógu a další synagógu, která dnes nese jeho jméno. Postavil špitál 

pro nemocné, lázeňský dům, rozšířil plochu hřbitova, podporoval nemocnice, školy 

a chudobince, na své náklady nechal vydláždit ulice ghetta. Chudým obyvatelům 

ghetta napomáhal bezúročnými půjčkami. Prostřednictvím aktivit Mordechaje 

Maisla tak pomalu došlo k pronikání renesance do židovských obcí. Maisl se 

zabýval obchodem se zbožím a s penězi. Stal se dokonce dvorním Židem Rudolfa 

II. a za své služby získal mnoho výsad. Jednou z nich byla v té době nebývalá 

výsada: za finanční pomoc státu v boji proti Turkům mohl bezdětný Mordechaj 

volně nakládat se svým majetkem a odkázat ho komukoli. Přesto bylo veškeré 

jmění po jeho smrti zabaveno jako odúmrť.13 

Od konce 16. století měli habsburští panovníci к židovským obcím 

v českých zemích tolerantnější postoj. Důvodem tohoto postoje bylo pouze 

hospodářské posílení ghett. Příčinou tohoto jednání byla panovníkova potřeba 

financování válečných operací v době třicetileté války. Nesporně největší židovskou 

postavou tohoto období byl Jehuda ben Becalel (1520-1609), známý pod jménem 

rabi Low, v židovském světě označovaný jako Maharal. Pocházel z Polska a do 

Prahy přišel za studiem. Usadil se zde a v Praze také našel svou budoucí manželku. 

Několikrát se vrátil zpět do Polska, poslední roky života pak strávil v Praze jako 

vrchní rabín. Jeho hlavní činnost spočívala v pedagogické práci. Stal se 

nejznámějším spisovatelem „zlaté doby" pražského ghetta. Hlavní váha jeho díla, 

z něhož je známo a dodnes se studuje devět velkých spisů, spočívá v náboženské 

filozofii, etice a pedagogice. Maharalovy pedagogické názory se v mnohém shodují 

s myšlenkami Jana Amose Komenského. V širším povědomí je však znám spíše 

jako legendární tvůrce umělé bytosti (homunkula) Golema, přestože v jeho díle 

o něm nenajdeme ani zmínku. Postava Golema je s jeho jménem ale spojována až 

překvapivě pozdě (teprve v 18. století) a v podobě, jaké známe legendu dnes, je 

zaznamenána poprvé až v roce 1846 v podání lékaře a spisovatele Georga Leopolda 

Weisela v pražské sbírce židovských pověstí. Odtud ji převzal také Alois Jirásek do 

svých Starých pověstí českých, které vyšly v roce 1894. Maharal alias rabi Low je 

pohřben na Starém hřbitově společně se svou ženou, s níž měl čtyři dcery a jednoho 

13 o ' 
brv. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 61; Sádek, V. ŽIDE -

dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 43. 
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syna. Maharalův syn, který se měl stát jeho nástupcem, však předčasně zemřel a je 

pochován v Kolíně.14 

S nástupem Ferdinanda II. (1620-1637) na trůn došlo к výraznému posílení 

postavení židovských obcí, a to i přes značné protesty křesťanů. Král rozšířil oblast 

židovských živností, připustil větší volnost obchodu a prodeje vlastního zboží. 

Obchod s penězi sice omezil (stanovil i pro věřitele z ghett nejvyšší povolenou 

úrokovou míru na 6 procent), ale zaručil mu větší ochranu. V této době se také 

zvyšoval počet Židů v českých zemích. Přispělo k tomu především přistěhovalectví 

z Polska, Uher a z Vídně. 

Další neméně významnou postavou pražské židovské obce byl Jakub Baševi 

zTreuenburgu (1570-1634). Stejně jako Mordechaj Maisl, se stal Baševi dvorním 

Židem Rudolfa II. Ferdinand II. mu dokonce roku 1622, jako prvnímu Židu v zemi, 

udělil erb a přídomek z Treuenburgu. Baševi chránil Židy v zemi před zásahy 

císařských vojáků, v Praze nechal postavit lázně, špitál a Velkodvorskou synagógu. 

Avšak v souvislosti s aférou tzv. dlouhé mince se Baševi dostal do obtíží15, které ho 

stály nejen krátký pobyt ve vězení, ale posléze i útěk k Valdštejnovi a po jeho smrti 

i jeho vlastní smrt, po které následovalo zabavení veškerého majetku.16 

Tolerantní postoj Ferdinanda II. změnil v druhé polovině 17. století 

Ferdinand III. Omezil dřívější výsady a povolení, týkající se obchodu a podnikání 

Židů a připravoval zásahy na vyhnání Židů z měst. К vyhnání nedošlo jen díky 

morové epidemii, při které zemřela téměř třetina všech obyvatel včetně Židů.17 

Po nezdařených pokusech omezit počet židovských obyvatel přistoupily 

úřady za vlády Karla VI. (1711-1740) к drastickému opatření. Roku 1726 byl vydán 

tzv. familiantský zákon, podle něhož měl být zachován daný počet židovských 

rodin, tzv. numerus clausus (8541 v Čechách a 5106 na Moravě). Židé toho času 

ženatí nebo ovdovělí a obdaření potomstvem byli považováni za „patres families" 

(otce rodin), kteří jediní měli právo pobytu v zemi a získali inkolát (státní 

14 Srv. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer 1993, s. 312-319, S , 

ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze 1997, s 43. Valdštejnovo 15 Baševi byl úzce svázán zejména s Albrechtem z Valdštejna kterému zaj St ovahiv fc Va ^ ^ 
odvoláni roku 1630 předznamenalo i pád Baševiho, jenž nebyl schopen splácet půjčky, 

nechtěl ani císař ani Valdštejn znát. 1 Q Q , 64" Janáček, J. 16 Srv. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 

Valdštejn a jeho doba, Praha: Svoboda, 1978, s. 556. Sádek, V. ŽIDÉ -17 Srv. Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 69, 
dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 45. 
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příslušnost, občanství ve stavovské monarchii). Po smrti otce přecházelo „číslo" 

jeho inkolátu na nejstaršího syna, který se jako jediný z rodiny mohl oženit. Ostatní 

synové museli buď zůstat svobodní, nebo odejít ze země. Rodiny, které měly jen 

dcery, byly považovány za vymřelé. Drastický předpis narušil samotné základy, na 
18 

nichž spočíval život obcí, a kromě jiného také zvýšil sňatkový věk. Seznamy 

těchto židovských familiantů byly zaznamenány v tzv. Knihách familiantů. 

Obsahují informace, které byly shromážděny v letech 1799 a 1811. Každý záznam 

zahrnuje stručný popis názvu panství, registrační číslo rodiny v jeho rámci 

(přidělené v roce 1725), registrační číslo v rámci celé země (přidělené na základě 

sňatku), jméno hlavy rodiny, jméno manželky, jména synů a několik dalších 

rodinných detailů.19 

Do stejné doby jako vydání familiantského zákona spadá i zveřejnění tzv. 

translokačního reskriptu (přesídlovacího nařízení). Ten Židům nařizoval přestěhovat 

se do zvláštních uzavřených ulic a čtvrtí, které by byly v předepsané vzdálenosti od 

kostelů, hřbitovů i míst konání náboženských slavností.20 

Největší pohromu pro židovské obyvatelstvo českých zemí však znamenalo 

vypovězení v letech 1744-1748, ke kterému došlo na počátku vlády Marie Terezie 

během válek o rakouské dědictví. Záminkou pro takové rozhodnutí se stalo 

obvinění, že Židé podporují nepřátelské Prusko. Skutečným důvodem vypovězení 

byla snaha Marie Terezie zasáhnout proti českým stavům, které protestovaly proti 

zvýšení zemských berní. Odchod Židů ze země by přitom nejvíce postihl šlechtické 

vrchnosti. Česká šlechta se proto za české Židy důrazně přimlouvala. Po 

zdlouhavých vyjednáváních, kdy ve prospěch Židů intervenovali u rakouského 

dvora papež, vyslanci Anglie, Holandska, Dánska a Turecka, nakonec císařovna 

povolila podmíněný návrat Židů do země, vykoupený zaplacením tzv. toleranční 

daně. Nadále platil přísný familiantský zákon a numerus clausus pro všechna ghetta. 

Po smrti Marie Terezie roku 1781 se stal samostatným vládcem rakousko - uherské 

monarchie Josef II. (1780-1790). Jeho zákony znamenaly největší zásah do 

židovského zákonodárství českých zemí od dob Přemysla Otakara II. Toleranční 

patent, vydaný roku 1781 pro Čechy a roku 1782, pro Moravu vytvořil nové 
18 Hora-Hořejš, P. Toulky českou minulostí V, Od časů Marie Terezie (1740) do konce 
napoleonských válek (1815), Praha: Baronet, 1996, s. 91. 
2o http://www.toledot.org/jewishgen-cz. html#famil, cit. 14. 10. 2006. 

Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 47-48. 
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podmínky ve vztahu к vyznavačům jiných náboženství než katolicismu. Byla jim 

udělena omezená svoboda vyznání pro luterány, kalvinisty, pravoslavné a Židy. 

Věřící nově tolerovaných náboženství směli soukromě konat náboženské obřady 

i pobožnosti, za určitých podmínek se mohli organizovat v náboženské celky, bylo 

jim povoleno stavět modlitebny, které se však nesměly podobat katolickým 

kostelům (nesměly mít věže, zvony, přístup z ulice apod.). Nedlouho nato vydal 

Josef II. řadu nařízení, která dále upravovala práva a povinnosti Židů ve vztahu ke 

státu. Ústředním záměrem reforem bylo podřídit církevní život státní moci 

a zabránit zasahování římské kurie do vnitřních poměrů habsburské říše. 

Nařízeními byla roku 1781 zrušena povinnost Židů nosit na rukávech kolečko 

žluté barvy a skládaný bílý krejzlík kolem krku. Židé již nadále nemuseli platit 

zvláštní židovské mýto při průchodu branami do křesťanských částí města. Byly 

zrušeny dvojnásobné židovské poplatky za úřední úkony a soudní usnesení. Židé 

nabyli práva, která jim byla staletí upírána: mohli se zabývat všemi řemesly, 

polními pracemi, tovární a rukodělnou výrobou (nadále ale nemohli najímat 

šenkovny ani mlýny), zakládat cechy a dosahovat v nich mistrovství. Polevila tvrdá 

klausura Židů vykázaných do ghett, mnozí židovští velkoobchodníci mohli od dob 

Josefa II. zakupovat křesťanské domy. Židům bylo dovoleno studovat na 

křesťanských gymnáziích i na univerzitě (kromě teologické fakulty). Židům starším 

18 let bylo umožněno přijmout křest. Od této doby měli povoleno stravovat se 

v hostincích, bydlet s křesťany pod jednou střechou, pobývat v jim jinak 

nepřístupných královských městech dva dny před trhem a dva dny po trhu, ve městě 

směli bydlet učňové a tovaryši a rodiče měli právo je navštěvovat. 

Josef II. na druhé straně vydal i některá nová opatření, která měla stále 

diskriminující ráz: Zvýšil sice „numerus clausus" židovských rodin, ale jen 

zanedbatelně. V Čechách zvýšil počet o 59 rodin na 8 600, na Moravě o necelých 

300 na 5 400. Z obchodních styků Židů byla vyloučena hebrejština. Ta byla 

povolena pouze jako bohoslužebný jazyk v synagogách nebo pro soukromou 

konverzaci. Čísla popisná u židovských domů musela být napsána arabskými 

číslicemi. Nejvážnějším přežitkem z minulosti zůstala přísná regulace počtu 

uzavřených židovských manželství. Židům bylo přidělováno příslušnými úřady 

povolení ke sňatku pouze za podmínky, že se „uvolnilo místo" v restrikčních 

tabulkách zánikem některé jiné židovské rodiny. Za josefínské éry museli Židé 
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přijmout stálá německá příjmení. Od roku 1789 byla i pro Židy zavedena povinná 

vojenská služba. 

Židovské reformy Josefa II. přinesly příliš mnoho změn ve velmi krátké 

době. Tehdejší společnost na tyto změny nebyla připravena a po Josefově smrti byly 

mnohé zrušeny. I přesto se většina nej důležitějších reforem ujala a usnadnila Židům 

život ve společnosti. Nicméně Josef II. nikdy nezamýšlel přiznat Židům úplnou 

rovnoprávnost a cílem jeho reforem bylo posílení státu.21 

František I. (1792-1835) roku 1797 sloučil všechny židovské normy 

a zákony do takzvaného Systemálního židovského patentu. Nej důležitější z nich se 

zabývaly záležitostmi náboženskými, židovským vzděláváním, německými jmény, 

potvrzovaly numerus clausus, určovaly podmínky, za kterých se židé směli ženit. 

Dále v nich byly řešeny možnosti obstarávání obživy, podmínky ubytování 

židovských obyvatel a následné povinnosti z toho vyplývající vůči státu.22 

První plně zrovnoprávňuj ici zákony Židů byly schváleny ve Francii roku 

1791.23 Revolučními válkami se pak myšlenky rovnoprávnosti šířily i do dalších 

států Evropy a postupně byly včleňovány do jejich právních systémů. 

Už počátkem 19. století se začaly mezi Židy šířit myšlenky na udělení 

plného státního občanství všem Židům. Teprve v roce 1841 vydal císař dekret, 

ve kterém přijal alespoň část reformních návrhů pražského gubernia. Došlo 

к jistému uvolnění familiantského zákona a příkazů týkajících se vystěhování. 

Židům byla povolena koupě a nájem dominikálních a městských pozemků a dostali 

právo stavět si na nich potřebné budovy. Přesto však nedošlo ke zrušení toleranční 

daně a v platnosti i nadále zůstal numerus clausus a řada dalších omezení. Proto 

židovské obyvatelstvo tolik přivítalo revoluční hnutí šířící se postupně celou 

Evropou. Židé se účastnili politického dění jako občané, novináři a také jako 

politici. Zasedali ve vídeňském a kroměřížském sněmu i ve frankfurtském 

parlamentu, v Praze spolupracovali na přípravě březnové petice, která proklamovala 

základní státoprávní, národnostní i obecně sociální a politické požadavky. Nadšení 

rakouských Židů pro všeobecné svobody akceptovali roku 1848 především studenti 

a část inteligence. Ostatní už méně, zvláště obchodníci, živnostníci a sedláci 

. SrY- Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 79-93; Sádek, V. 
ŽIDE - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 47-48. 
23 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 89. 

Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 29. 
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nesouhlasili s rovnými právy pro Židy a vyvolávali ve Vídni, Praze, Pešti a jinde 

protižidovské bouře.24 

Situace v roce 1848 byla o to vážnější, že vyšší státní úřady, které by Židy 

mohly nestranně chránit, ztrácely rychle vliv. To nakonec přinutilo mnoho 

židovských rodin odejít ze země. Po porážce revoluce museli mnozí Židé emigrovat 

také z politických důvodů, mnozí další byli vězněni, a někteří i popraveni. Celkově 

však léta 1848-1849 přinesla zásadní změnu právního postavení židovských 

obyvatel: získali svobodu pohybu a usídlení, otevřel se jim přístup do veřejných 

úřadů (mohli se stát např. učiteli ve státních školách), byl zrušen familiantský 

zákon, numerus clausus pro venkovské Židy, padla instituce inkolátu, byla zrušena 

ghetta a tzv. toleranční daň. 

Nové židovské svobody byly v Rakousku (jako ' všude jinde v Evropě) 

zpochybňovány a omezovány, ale zřídkakdy zrušeny. Kdykoli pak došlo 

к politickému uvolnění, byly rychle znovu uváděny do praxe a bylo zřejmé, že je 

jen otázkou času, kdy židovští občané získají rovnoprávnost. V Rakousku k tomu 

došlo roku 1867 tzv. prosincovou ústavou. Židům bylo přiznáno státní občanství, 

politická a občanská rovnost před zákonem, mohli se volně stěhovat, nabývat 

nemovitostí, provozovat jakoukoli živnost, dostali aktivní i pasivní volební právo. 

Měli tak - poprvé ve svých moderních dějinách - stejná práva jako ostatní 

obyvatelé země.25 

Díky sekulárnímu26 školství a germanizační politice docházelo v Rakousku 

к postupné asimilaci židovského obyvatelstva, к jejich přimknutí к německé 

kultuře. Nařízení tolerančního zákona na jedné straně zlepšila sociální postavení 

Židů, na straně druhé narušila tradiční vazby uvnitř židovských obcí. 

Židovská emancipace však nebyla zdaleka tak jednoduchou záležitostí. 

Především v druhé polovině 19. století docházelo к oživení protižidovské 

nesnášenlivosti. Ta byla způsobena masovým vystěhovalectvím z Ruska a Ukrajiny, 

kde docházelo к hromadnému násilí na židovském obyvatelstvu. Ve Francii byla 

rozpoutána antisemitská Dreyfusova aféra, v Německu a v Rakousku vznikaly 

politické strany s nacionálním programem, v Uhrách a v Čechách docházelo 

к inscenovaným procesům s pachateli údajných rituálních vražd. To na přelomu 

25 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 96-97. 
26 Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 95-99. 

Sekulární = světské. 
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19. a 20. století posílilo růst živelných antisemitských tendencí spojených 

i s politickou agitací. Roku 1897 si prosincové bouře dokonce vyžádaly oběti mezi 

židovskými obyvateli.27 Obětí protižidovských nálad se stal roku 1899 také 

polenský Žid Leopold Hilsner, který byl ve stylu středověkého myšlení falešně 

obviněn z rituální vraždy a odsouzen к trestu smrti oběšením. Císař trest zmírnil na 

doživotní žalář a Hilsner z vězení vyšel až roku 1918, kdy byl omilostněn Karlem I. 
• 28 

Hilsnerův proces způsobil těžkou krizi českožidovských asimilaěních snah." 

Období první Československé republiky znamenalo pro její židovské občany 

všestranný rozvoj života společenského i kulturního. Československá republika 

uznávala židovskou národnost. Židovské spolky a politické organizace pracovaly 

v naprosté svobodě a jejich činnost ukončila až nacistická okupace roku 1939. 

V ČSR byla založena i Židovská strana, která roku 1929 a roku 1935 získala dvě 

poslanecká křesla v Národním shromáždění. Ke známým židovským politikům 

patřil např. Adolf Stránský, který od roku 1893 vydával Lidové noviny. К rozkvětu 

umění a kultury v ČSR přispěli také mnozí židovští umělci, kteří svou židovskou 

identitu vyjadřovali v úzkém sepětí s českou kulturní tradicí. К předním 

spisovatelům píšícím česky se zařadili Karel Poláček (1892-1945), František Langer 

(1888-1943), Egon Hostovský (1908-1973), Jiří Orten (1919-1941). Významným 

přínosem pro literární vědu a překladatelskou činnost se stal odkaz Otokara 

Fischera (1883-1938) a Pavla Eisnera (1889-1959). Z německy psané literatury jde 

především o tvorbu tzv. pražského kruhu včele s Franzem Kafkou (1883-1924) 

a Maxem Brodem (1884-1968). Do světové žurnalistiky se zapsal Egon Erwin 

Kisch (1885-1948). Moderní židovské umění v českých zemích je spojováno se 

jmény Emil Orlik (1870-1932), Robert Guttmann (1880-1942), Otto Gutfreund 

(1889-1927). Divadlo a film jsou spjaty se jménem Hugo Haas (1901-1968), hudba 

s Gustavem Mahlerem (1860-1911). 

Po nástupu nacizmu v Německu se stalo demokratické Československo 

útočištěm židovských emigrantů. Přesto se protižidovská nenávist nacizmu přenesla 

i na území Čech a Moravy a způsobila zde nesmírné ztráty na lidských životech 

a zcela rozvrátila život všech židovských obcí.29 

Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 30-31. 
. SrY- Pěkný, T. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 185-187; Sádek, V. 

ŽIDE - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 52. 
Sádek, V. ŽIDÉ - dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, 1997, s. 53-54. 
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2. KOLÍN 

2.1. STRUČNÝ POPIS KOLÍNA 

Město Kolín se rozkládá v polabské nížině ve výšce 220 metrů nad mořem 

při obou březích řeky Labe, v místě, kde již ve starší době hradištní30 bylo 

slovanské sídliště. Založil ho český král Přemysl Otakar II. v polovině 13. století. 

První spis, který se týká města Kolína, byla listina, kde král nařizoval kolínským 

měšťanům, aby během čtyř let opevnili město silnými hradbami. Tyto hradby byly 

vystavěny do obdélníku a vstup do města umožňovaly čtyři mohutné brány. První 

doložená písemná listina s datem 8. září roku 1261 již uvádí město Kolín založené. 

V první polovině 15. století na místě zničeného dominikánského kláštera dal 

postavit Bedřich ze Strážnice hrad, který byl později přestavěn na zámek. 

Významnou součástí historie města Kolína jsou dějiny zdejší židovské obce, která 

patřila k nejstarším a nejznámějším v českých zemích. První písemná zmínka 

o kolínských Židech je z roku 1379. Ve městě je zachován zbytek židovského 

ghetta se synagogou z první poloviny 17. století a starý židovský hřbitov 

z 15. století s hroby význačných židovských osobností. 

Rozvoj a bohatství města podpořili čeští panovníci udělením mnoha 

privilegií, ale největší rozkvět začal až v 19. století rozvojem průmyslu a obchodu, 

čemuž velmi napomohlo zřízení železnice z Prahy přes Kolín na Českou Třebovou 

v roce 1845 a severozápadní dráhy roku 1872. 

Centrem Kolína je Karlovo náměstí, kde najdeme domy s krásnými 

barokními štíty, budovu radnice, uprostřed kašnu a morový sloup. Dominantou 

města je chrám sv. Bartoloměje, přestavěný Petrem Parléřem ve 14. století a na 

zálabské straně "Práchovna", původně obranná věž z 15. století. 

Dnešní Kolín je městem s rozvinutým průmyslem, obchodem a důležitou 

železniční křižovatkou. Zachovalo se zde velké množství historických památek, 

Archeologický periodizační termín užívaný především v Čechách a na Moravě к označeni 
slovanského období a nálezů od 7. do 13. století. Název je odvozen od četných hradiší, která byla 
tehdy budována. Hradištní doba se dělí na starší (v letech 600-800), střední (do roku 950) a mladší 
(do roku 1250). 
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a proto byl již v roce 1986 vyhlášen městskou památkovou rezervací.31 

Další památky na historii města skrývá městské muzeum - od archeologických 

vykopávek přes památky středověké, dobu císařovny Marie Terezie, či vzpomínky 

na slavné kolínské rodáky posledních století. 

Mapa vnitřního Kolína 

Městské památky 
1. V těchto místech stával hostinec "U Šleitrů", zvaný "Baráček", který byl v roce 

1880 zbourán a na jeho místě vznikla později restaurace "u Karla IV.". 

2. Bývalá zámecká restaurace, kde se Baráčníci scházeli od roku 1891. 

3. Morový sloup a kašna 

4. Bývalý kolínský zámek 

5. Chrám sv. Bartoloměje 

6. Klášter s kapucínským kostelem Nejsvětější Trojice 

7. Židovská synagoga 
V t 

8. Židovský hřbitov 

9. Regionální muzeum 

10. Práchovna - obranná věž 

31http://www.czech.republic.cz/encyklopedie/obsak & l d 

_obce_3=&id_nuts_2=&kraj=&okres=&id=&typ=&lng= 1, cit. 17. Z. ZUU/. 
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2.2. HISTORIE MĚSTA DO NAPOLEONSKÝCH VÁLEK 

Předchůdcem dnešního města Kolína byla osada Starý Kolín (Colonia 

Antiqua), ležící sedm kilometrů východněji při soutoku potoka Klejnarky a Labe. 

Bohaté nálezy stříbrné rudy sem přivedly dolnoněmecké kolonisty, kteří za vlády 

Přemysla Otakara II., patrně mezi léty 1253-1261, založili královské město Kolín 

(Colonia Nova, Colonia super Albea, Colne uf der Elbe, New Köln an der Elbe). 

První datovaná zpráva o městě pochází z roku 1261.32 Nový Kolín však 

nebyl postaven na „zeleném drnu". Od konce 6. století n. 1. zde existovala slovanská 

sídliště Hánín a Hroby. Od poloviny 9. století máme doloženo slovanské sídliště 

z chrámového návrší u svatého Bartoloměje, které přetrvává až do století 12. Ve 

12. a 13. století existují osady Hroby a Čakovice, na protějším břehu Labe pak 

Mnichovice a Brankovice.33 

Přemysl Otakar II. nechal město opevnit silnými hradbami se čtyřmi 

mohutnými branami - Klášterskou, Labskou, Čáslavskou (Horskou) a Kouřimskou. 

Později byla postavena Nová, čili Pražská brána. V jihozápadní části města vznikla 

židovská čtvrť. Před branami se postupně rozrůstala předměstí - Čáslavské, 

Kouřimské a Klášterské. Na Čáslavském předměstí stál městský špitál s kostelem 

svatého Jana Křtitele. Nedlouho po založení Kolína byl postaven klášter 

dominikánů, jenž zanikl za husitských válek. Byl položen i základ к farnímu kostelu 

svatého Bartoloměje, který byl vysvěcen už roku 1378, ale dokončen byl až v roce 

1401.34 

Kolínští se v prvních desetiletích existence svého města živili těžbou 

stříbrných rud. Jako všechna tehdy zakládaná města byl i Kolín oporou 

panovníkovi. Král Václav II. pro něj vydal několik ochranných listů, kterými bral 

kolínské měšťany pod svou ochranu proti zvůli šlechty. Když po smrti posledního 

Přemyslovce, Václava III., nastaly boje o český trůn, pokusil se římský král 

32 Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad Labem /., Kolín: Tiskem a nákladem J. L. Bayera, 
1888, s. 13. 

JÍ Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 73-74. 
Srv.; Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 

s. 74; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 7. 
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Albrecht I. Habsburský, usilující o český trůn, roku 1307 o dobytí Kolína. Byl však 

měšťany v čele s Jaroslavem ze Žerotína nejen krvavě odražen, ale i pronásledován. 

V bojích mezi Jindřichem Korutanským a Janem Lucemburským se Kolín dostal 

opět do nevýhodné pozice. Protože Kolín stranil Jindřichovi, jeho obyvatelé 

nedovolili Janu Lucemburskému vstoupit do svého města. Za to jim král Jan roku 

1310 odňal některé výsady udělené jim dřívějšími panovníky. Později se Kolínští 

s králem smířili a ten jim dokonce udělil řadu dalších výsad a privilegií. V roce 

1327 byla obnovena práva kolínské rychty a výsada ročního trhu byla znovu 

potvrzena roku 1335. Roku 1331 bylo nařízeno placení stejné berně ve vlastním 

městě i v jeho předměstích.35 

Všechna uvedená privilegia ve spojení s velkým rozvojem výroby 

a vybudováním mostu přes Labe učinila z Kolína významné řemeslnické a tržní 

centrum, které mělo obchodní styky nejen s českými, ale i s některými městy 

v okolních zemích. Kolínští také roku 1410 zvětšili svůj pozemkový majetek koupí 

několika sousedních vsí na pravém břehu Labe - Brankovic a Mnichovic. Ty se 

staly základem budoucího Zálabského předměstí.36 

Řadu dalších privilegií získali obyvatelé Kolína za Karla IV. Tehdy bylo 

městu uděleno právo skladu dříví, právo odúmrti a právo svobodně nakládat se 

svým majetkem a svobodně „kšaftovat"37. Význam města vzrostl i tím, že bylo 

zařazeno mezi královské statky, které nesměly být dány do zástavy na delší dobu 

než 10 let. V roce 1349 postihl Kolín velký požár, který strávil část vnitřního města 

a předměstí. Karel IV. Proto městu poskytl velké úlevy v placení daní, které 

Kolínským umožnily brzy se z této rány vzpamatovat. Na popud Karla IV. došlo 

i к přestavbě ohněm zničeného chrámu svatého Bartoloměje. Byl zbourán románský 

presbytář a na jeho místě vztyčen vysoký gotický kůr podle plánů Petra Parléře 

z Gmüdu. Kostel byl vysvěcen roku 1378, ale dokončen byl až v roce 1401. Naproti 

chrámu vznikla kolem roku 1400 gotická budova arciděkanství. 

Král Václav IV. udělil Kolínu další privilegia. Roku 1381 svěřil městu úřad 

krajské popravy, roku 1385 pondělní trh na maso a chleby a roku 1391 též právo 

mílové, podle kterého nebyly trpěny žádné krčmy a řemeslnické dílny v okruhu 

35 Srv. Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
Hubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 7. 

Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 77; 
Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad Labem /., Kolín: Tiskem a nákladem J. L. Bayera, 
1888, s. 27. 
37 Kšeftovat = závětí odkazovat. 
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jedné míle od města. Konečně roku 1394 král potvrdil všechna práva vydaná jeho 

předchůdci. 

Přesto však město nezůstalo na přelomu 14. a 15. století ušetřeno katastrof. 

Tehdy došlo v Kolíně hned к několika požárům. Při prvním z nich bylo ušetřeno 

pouze 40 domů a Svatobartolomějský chrám. V roce 1413 zachvátil oheň celé 

město včetně rychty, shořely dokonce i sirotčí peníze a válečná zbroj.38 

Celkový ráz města byl v té době a až do husitských válek německý. Pouze 

Mnichovice a Brankovice (dnešní Zálabí) byly české. Po vypuknutí husitských 

válek se situace pronikavě změnila. Český živel začal nabývat na síle, až posléze 

převládl. 

V průběhu válek stáli Kolínští střídavě na straně husitů a na straně katolické. 

Kolín byl za těchto dob obsazován jak vojsky Zikmundovými, tak husitskými. Byl 

dobýván i vypalován. Po vyhlášení čtyř artikul pražských roku 1420 se na čas stal 

Kolín husitským městem a v kostele svatého Bartoloměje bylo stanoveno přijímání 

podobojí. Po bitvě u Lipan roku 1434 se Kolín přiklonil na stranu táborskou a jeho 

hejtmanem se stal Bedřich ze Strážnice. Po uznání císaře Zikmunda 

Lucemburského za krále českého se Bedřich ze Strážnice podrobil. Nárokoval si 

však za to město a panství Kolín. Císař nabídku přijal a roku 1436 připsal tyto 

statky Bedřichovi. Bedřich ze Strážnice nechal v Kolíně vybudovat hrad, který byl 

postaven na místě zničeného dominikánského kláštera. Ze stejné doby pochází 
39 

i věž „Práchovna" na Zálabské skále, která měla za úkol střežit mesto. 

Po předchozích válkách a mnohých pohromách, kterým město a jeho 

obyvatelé výrazně strádali, nastaly spořádanější poměry za krále Jiřího z Poděbrad. 

Celé kolínské panství král Bedřichu ze Strážnice odebral a roku 1459 městu Kolínu 

potvrdil všechna jeho dosavadní privilegia. Nový král Kolínu přál. Roku 1466 

městu povolil vybírat mýto z dováženého zboží a takto získané peníze byly 

věnovány na opravu mostu, hradeb a věží. Kolín osvědčil svému pánovi věrnost při 

vpádu uherského krále Matyáše do Čech, který se v srpnu roku 1470 přiblížil až ke 

Kolínu. 

38 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
s. 77-79; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, K o l í n : Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 7; Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad 
Labem /., Kolín: Tiskem a nákladem J. L. Bayera, 1888, s. 21-22. 

9 Srv. Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 8; Vávra, J. Dějiny královského města Kolmá nad 
Labem /., Kolín: Tiskem a nákladem J. L. Bayera, 1888, s. 83-84. 
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Po smrti krále Jiřího z Poděbrad připadlo kolínské panství jeho synovi 

Viktorinovi, od něhož je získal mladší bratr Hynek. Roku 1486 obdržel právo na 

Kolín sám král Vladislav Jagellonský. Ten městu potvrdil všechna předcházející 

privilegia. Kolín však dlouho v přímém držení Vladislava Jagellonského nezůstal. 

Finanční nesnáze, které ho pronásledovaly po celou dobu jeho panování, ho 

donutily město zastavit. Tento stav trval až do roku 1519.40 

V roce 1525 a 1526 se v Kolíně konaly sněmy, na kterých měla být 

především přijata opatření pro upevnění královských zájmů. Kolín se tak na čas stal 

důležitým městem pozdně jagellonských Čech. Druhý z kolínských sněmů probíhal 

v době, kdy Evropě hrozilo turecké nebezpečí. Král Ludvík v nejvyšší tísni žádal 

Čechy o pomoc. Králi zůstala věrná pouze „kolínská" strana. I přes veškeré snahy 

se porážce u Moháče nepodařilo zabránit.41 Za Ferdinanda I. Habsburského se 

Kolínští roku 1547 zúčastnili odboje proti králi. Za účast v prvním stavovském 

povstání proti báli Ferdinandovi I. museli Kolínští ještě téhož roku vydat všechna 

privilegia i všechny obecní statky. Vše bylo připojeno ke kolínskému panství kromě 

Velimi, která připadla Poděbradům. Dále museli obyvatelé města vydat své zbraně 

a střelivo a zavázat se к placení posudného ve výši jednoho groše ze sudu piva. 

Nakonec byla městu uložena pokuta ve výši 750 kop českých grošů. Do města byli 

také dosazeni královští rychtáři, ale již v roce 1548 byla obnovena městská rada 

v čele s primátorem. Protože si panovník byl vědom toho, že města mohou být 

dobrým nástrojem jeho politiky proti šlechtě, ještě v tom samém roce městu jeho 

privilegia vrátil zpět. Přesto se Kolínští neubránili velkému zadlužení, které nebyli 

schopni vyrovnat ani do začátku třicetileté války. Tehdy také začalo na základě 

Ferdinandových dekretů první vystěhování občanů nekatolického vyznání z Kolína. 

Teprve Majestát o náboženské svobodě, vydaný Rudolfem II. v roce 1609, 

znamenal zrovnoprávnění nekatolíků s katolíky.42 

Roku 1579 v Kolíně vyhořelo šedesát stavení, tři léta na to vypukl velký 

mor, vletech 1588 a 1590 kolínské obyvatele vystrašila dvě zemětřesení. Další 

40 Srv. Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad Labem /., Kolín: Tiskem a nákladem J. L. 
Bayera, 1888, s. 84-88. q n 

Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, i w , 
s. 106-107; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslovy, Kolín. 
Odbor klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 9. 
42 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, iwu , 
s. 127-129; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslovy, Kolín. 
Odbor klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 9. 
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zátěží byly vysoké daně na válku s Turky a průchody vojsk městem.43 Přes tyto 

pohromy a útrapy se Kolín dále rozrůstal. Vzkvétalo zemědělství a rybníkářství, 

řemesla i obchod. Kromě výročních trhů a jarmarků se konaly pravidelné týdenní 

trhy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Rostly nebo byly přestavovány domy měšťanů 

a stavební ruch se nevyhnul ani předměstí. Vedle Svatobartolomějského chrámu 

přistavěl v roce 1504 mistr Petr pozdně gotickou zvonici, která s chrámovým 

dvouvěžím dodnes tvoří charakteristickou dominantu města. Přibývalo take 

obyvatelstva. Na přelomu 16. a 17. století měl Kolín přibližně tři tisíce obyvatel.44 

Za císaře Matyáše (1611-1619) sílil rekatolizační tlak na veřejnost, množily 

se provokace náboženského charakteru a rostlo napětí mezi králem a stavovskou 

opozicí. Spor mezi císařem Matyášem a českými stavy vyvrcholil pražskou 

defenestrací a následným povstáním českých stavů. Město Kolín se přiklonilo ke 

stavovskému povstání a ve svém městě nechalo stavovské vojsko přes čtyři měsíce. 

Po smrti Matyáše stáli Kolínští proti jeho nástupci Ferdinandu II., a když byl zvolen 

za českého krále Fridrich Falcký, přísahali mu věrnost. Ferdinand II. však v boji 

o trůn zvítězil. V českých zemích došlo к potlačení stavovského povstání a nastalo 

období rekatolizace. Císařským ortelem propadly kolínským veškeré obecní dvory, 

lesy, louky, mlýny a dokonce i obecní výčep, clo na postě a ungelt v branách. 

Duchovní a správcové škol podobojí museli opustit město, byla jmenována nová 

městská rada. V roce 1625 byli Kolínští zbaveni patronátního práva nad svou farou 

a následně byli do Kolína dosazeni dva kněží z řádu Tovaryšstva Ježíšova, aby lid 

obraceli na víru pravou. Roku 1628 byl vydán císařský patent, kterým byli všichni 

nekatolíci vypovězeni ze země. Těmito událostmi se Kolín vylidnil tak, že zatímco 

v roce 1620 bylo ve městě 213 obydlených domů, v roce 1630 už jenom 80. Tak se 

stal Kolín opět katolickým. V březnu roku 1628 vrátil císař Kolínským jejich 

výsady a privilegia, posléze i zabavené statky a důchody 45 

Kolín se ale nevyhnul ani válečným útrapám. V červenci roku 1639 jej 

obsadili Švédové. Podnikali odtud nájezdy do okolí, odebírali sedlákům dobytek, 

který pak prodávali v Kolíně křesťanským i židovským obchodníkům. Švédská 

43 Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor klubu 
československých turistů v Kolíně, 1927, s. 9. 

Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
s. 128. 
45 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
s. 129; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolin: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 9-10. 
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posádka byla z Kolína vypuzena, ale ne na dlouho. Roku 1643 táhl krajem švédský 

generál Torstenson, jehož vojska vydrancovala ve městě nejen všechny domy, ale 

i kostel. Tyto útrapy trvaly do roku 1648, kdy byla třicetiletá válka ukončena tzv. 

Vestfálským mírem a Ferdinand III. uzavřel se Švédy mír.46 

Ekonomický úpadek a celkové následky války v českých zemích po 

třicetileté válce dopadly nejtíživěji na široké masy venkovského obyvatelstva. 

Z celého Českého království byly nejvíce postiženy právě střední Cechy. 

Přelom 17. a 18. století s sebou přinesl relativní klid, takže se země začala 

opět ekonomicky vzmáhat. V roce 1680 propukl ve městě opět mor, kterému 

podlehlo na 560 lidí. Josef Vávra tuto situaci popisuje v knize Dějiny královského 

města Kolína takto: „Však zatím odjinud přicházely děsné zprávy o šíření moru po 

zemi české; dne 20. června 1680 vyskytl se první pád hlízy v Kolíně, a potom úmor 

vždy hrozněji se vzmáhal. Soudíme-li dle průměrného počtu zemřelých v létech 

1675-79, od 1.-15. srpna 115, od 16.-31. srpna 204, od 1.-15. září 109 osob, načež 

síla moru ochabovala, a 1. prosince 1680 zachvátila hlíza poslední svou oběť."47 

V roce 1713 se objevil mor znovu a v roce 1734 oheň sežehl ve městě 52 domů. Po 

tomto požáru byly postaveny krásné barokní domy, které jsou dodnes ozdobou 

náměstí a přilehlých ulic.48 

Za vlády Marie Terezie, ve válce o rakouské dědictví roku 1744 město 

obsadil pruský král Fridrich se svým vojskem. Za svého pobytu nechal opravit 

strategicky důležitý kolínský most. Po válce o rakouské dědictví se v Kolíně usadila 

stálá císařská posádka. Brzy nato byla na náměstí postavena nová kasárna a zřízena 

vojenská nemocnice. 

Nedlouho poté začala válka nová, tentokrát zvaná sedmiletá (1756-1763). 

Prusové Kolín opět na čas obsadili a jeho obyvatelé byli nuceni vojáky ubytovat 

a živit. V roce 1757 došlo u Kolína к velké bitvě, kterou Prusové prohráli. Poté 

město neprodleně opustili.49 

46 Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor klubu 
československých turistů v Kolíně, 1927, s. 10. Kolín- Tiskem 
47 Citováno dle: Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad Labem lt., n o . 
a nákladem J. L. Bayera, 1888, s. 203. . „ ,, 0dbor klubu 
48 Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslovy, Koim. 
československých turistů v Kolíně, 1927, s. 10-11. knihkupectví, 1990, 
49 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské n a k l a d a t e l s t v i a lœihKup ^ 
s. 159-161; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a prumy 
Odbor klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 11. 
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Za Josefa II., který zrušil nevolnictví poddaných a vydal toleranční patent, 

pocítili i Kolínští příznivé následky těchto nařízení. Vesničané se začali stěhovat do 

města, čímž napomáhali jeho ekonomickému rozvoji a rozmachu. 

V roce 1796 došlo v Kolíně opět к velikému požáru, kterému padlo za oběť 

na 150 domů a 460 rodin se ocitlo bez přístřeší. Požár se nevyhnul ani 

kapucínskému klášteru s kostelem, budově děkanství, škole, katovně, vojenskému 

špitálu, ani třem městským branám. Těžce poškozen byl i Svatobartolomějský 

chrám. Stopy po ničivém požáru byly odstraňovány řadu let.50 V období 

napoleonských válek se Kolín stal ubytovací zastávkou pro ruská vojska. Nejdříve 

vletech 1799-1800 a následně v rozmezí let 1813 a 1814. Další ruské vojáky 

přivedlo do Kolína až druhé císařství ve Francii roku 1815.51 

Srv. Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 11. 

Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
s. 176. 
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2.3. ŽIDOVSKÉ GHETTO DO NAPOLEONSKÝCH VÁLEK 

Významnou součástí historie města Kolína představují dějiny zdejší 

židovské obce, která patřila k nejstarším a nejznámějším v českých zemích. První 

písemná zmínka o kolínských Židech je z roku 1379 a již hovoří o židovské ulici 

(plathea iudeorum). Nej starší zachovaný kamenný svědek na starém židovském 

hřbitově pochází z roku 1418, ale protože se množství náhrobků propadlo 

a rozpadlo, není tím stáří hřbitova prokázáno. Počet Židů v předhusitském Kolíně 

však nebyl vysoký, židovská ulice čítala jen několik domů.52 

Kontinuita židovského osídlení v Kolíně byla zpomalena husitskými 

válkami. Židé se začali poté znovu prosazovat ve druhé polovině 15. století. 
V 4 

Židovské rodiny žily v dnešních ulicích Na Hradbách a Karoliny Světlé, které spolu 

s ulicí Pražskou, částí náměstí a ulicí Kouřimskou vymezily prostor židovského 

ghetta.53 

Kolínští Židé se živili převážně obchodem a lichvou. Měli obchodní spojení 

nejen s mnoha městy v českých zemích, ale i s cizinou. Byli ve styku s Bavorskem, 

Saskem, Vídní, Jihlavou.54 Nejčastěji obchodovali se zbožím cizokrajným, jako 

byly například zbraně, slané ryby, jižní ovoce, sladká vína, sklo, hudební nástroje. 

Dalším významným úkolem kolínských Židů bylo pomáhat svými kontakty 

a obchodními aktivitami řádnému chodu královské mincovny v Kutné Hoře, kde 

však podle tehdejších zvyklostí nesměli bydlet. 

Mezi kolínskými Židy se našlo několik bohatých jedinců, většinou tu však 

žili chudší lidé, z nichž jen někteří měli možnost živit se řemeslem. V ghettu byly 

stísněné bytové podmínky, soustřeďoval se tu však veškerý život obchodní, 

pracovní i náboženský. Někdy od počátku 16. století zde fungovala židovská škola, 
0 níž je první písemná zmínka z roku 1512. Škola tu stála patrně již mnohem dříve. 

Při škole a synagóze byli ustanoveni učitelé náboženství - rabíni a také kantoři 

a školníci. Zprávy o kolínské synagóze - ačkoli určitě existovala - se z doby 

Předbělohorské nedochovaly.55 

52 
Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 

klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 21. 
54 Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 130. 

Srv. Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 22. 

Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 130. 
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V roce 1541, kdy byla i Praha značně poškozena velikým požárem. Všichni 

Židé v Českém království dostali příkaz, aby se ihned vystěhovali ze země. V té 

době Ferdinand I. válčil s Turky, bylo tedy možné, že oheň založil nepřítel. 

A protože jakýkoliv Turek byl persona non grata a nepřipadalo v úvahu, že ohen 

založil on, muselo jít o jejich spojence. Protože celá staletí pogromů jasně 

ukazovala, kdo je vždy majoritní společnosti trnem v oku, padlo podezření na Židy. 

Stalo se tedy, že z pražského požáru byli obviněni Židé. Zmíněné obvinění bylo jen 

záminkou, neboť Židé byli svou vzrůstající aktivitou v řemeslné výrobě silnou 

konkurencí pro řemeslníky křesťanské.56 

Židé dostali příkaz к vystěhování do 15. listopadu 1541. Stanovená lhůta se 

nakonec ukázala jako nereálná a byla tedy prodloužena do jara příštího roku, kdy 

Čechy skutečně opustily stovky židovských rodin. Mezi vystěhovalci byli 

samozřejmě i Židé kolínští v čele se svým rabínem Mojžíšem Malostranským. 

Všichni odešli do Polska a jejich domy v Kolíně zůstaly prázdné. Jedinými, kteří 

nemuseli odejít, byli zplnomocněnci, kteří zde měli likvidovat pohledávky svých 

souvěrců. Ti se však věnovali daleko více získávání vlivných přímluvců, kteří měli 

pohnout panovníka k tomu, aby se všichni Židé mohli vrátit zpátky do Českého 

království. To se jim nakonec podařilo a po roce 1549 se Židé začali opět vracet 

zpátky do svých domovů. Neobešlo se to bez překážek, neboť noví majitelé se 

snažili ze zpětného prodeje těžit. V roce 1551 obdrželi Židé všeobecné povolení 

vrátit se do Čech a opět vést obchody a půjčovat peníze. V roce 1557 dostali 

kolínští Židé od Ferdinanda potvrzení, že se mohou v zemi pozdržet ještě rok, aby 

mohli vymáhat své peníze, ale pak se museli definitivně vystěhovat. Roku 1561 

začali Židé prodávat své domy a stěhovat se pryč. Domy, které jejich majitelé jen 

opustili, byly později podle císařského nařízení prodávány městskou radou 

a získané peníze uloženy na radnici. 

V roce 1564 Ferdinand I. zemřel a jeho nástupce Maxmilián II. kolínským 

Židům povolil, aby se vrátili zpět do města. Opět nastala situace, kdy docházelo ke 

sporům mezi starými a novými majiteli židovských domů. Nadto se počet obyvatel 

kolínského ghetta značně zvýšil, protože se starousedlíky přišlo do Kolína mnoho 

Židů z Haliče, kteří se zde chtěli usadit. Hádkám a stížnostem udělala přítrž az 

56 O kolínských Židech a dvojím exodu. Kolínský zpravodaj, 2006, roč. 12, č. 10, s. 9. 
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královská komora, která vzala izraelity pod ochranu a přikázala, aby jim nebylo 

bráněno v podnikání. Počet Židů v Kolíně od té doby začal rapidně stoupat, takže 

v roce 1618 před začátkem třicetileté války, byla kolínská obec hned po obci 

pražské, početně nejsilnější. 

Vůči městu neměli Židé žádné závazky, vyjma rodin, které si zakoupily 

bývalé křesťanské domy. Ty však platily královské komoře zvláštní berni. Židé 

tvořili zvláštní náboženskou obec, pro jejíž správu si každoročně volili tři starší, 

zejména к řešení soudních sporů. Tito starší byli stvrzováni městskou radou. Zdejší 

Židé byli silně ortodoxní, jedli jen košer potraviny, a proto mohli židovští řezníci 

vést rozsáhlý obchod s kolínským zámkem, což zase bylo pro řezníky křesťanské 

velkou konkurencí. Proto městská rada vzájemným stykům křesťanů se Židy 

nepřála, trpěna byla pouze obchodní jednání. Přesto chodili mnozí křesťané 

к Židům pro maso. Činili tak v Kolíně i hostinští, kteří si dávali maso přinášet za 

noci. Křesťanští řezníci tak přicházeli o značné zisky. Konšelé také Židům bránili 

v provozování řemesel, takže jejich doménou zůstala lichva. Obchodní napojení na 

Kutnou Horu a její mincovnu bylo v roce 1571 úředním zákazem přerušeno. 

Kolínští Židé nesměli sice do Kutné Hory, avšak Kutnohorští se přizpůsobili 

a vydávali se za obchody do Kolína sami. 

Kolínští Židé mluvili třemi jazyky. Ve styku s křesťany německy a česky, 

české nebo německé byly i písemnosti, které se týkaly Židů. Pro náboženské texty 

a obřady v synagóze byla vyhrazena hebrejština.57 

Bouřlivá léta českého stavovského povstání a třicetileté války se kolínských 

Židů dotkla poměrně málo. Císař jim sice ukládal mimořádné daně, jejich obchodní 

podnikání však kvetlo nerušeně. Již krátce po Bílé hoře přešla řada křesťanských 

domů do židovského majetku. Židovští obchodníci využili nucené emigrace svých 

křesťanských konkurentů a začali podnikat i v těch odvětvích, která jim dříve byla 

nedostupná, jako například čepování piva a vína, obchod s obilím a různá řemesla. 

Na druhé straně si město od Židů muselo půjčovat peníze, protože jeho důchody 

byly minimální a daně se neustále zvyšovaly.58 

57 Srv. O kolínských Židech a dvojím exodu. Kolínský zpravodaj, 2006, roč. 12, č. 10, s. 9; Jelínek, 
Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 130; Marek K. 
Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor klubu 
československých turistů v Kolíně, 1927, s. 22-23. 

Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, iwu, 
s. 130. 
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Hlavní dluhy se Kolínským podařilo splatit až v roce 1631, konkurenční 

spory se Židy však trvaly dál. Kolínští se Židy snažili omezovat na všech stranách 

a užívali k tomu nejrůznějších záminek. Židům jejich podnikání vynášelo slušné 

peníze, a tak začali, pravděpodobně na přelomu třicátých a čtyřicátých let 

17. století, se stavbou nové synagógy. Měla to být skutečně reprezentativní stavba, 

jak to také odpovídalo významu kolínské židovské obce v rámci celého Českého 

království. Synagóga byla postavena ve slohu raného baroka a dodnes patří 

к nejcennějším židovským sakrálním stavbám v naší republice.59 

Stavba nové synagógy upozornila křesťanské řemeslníky a obchodníky na 

stoupající intenzitu židovského podnikání. Křesťané čekali na vhodnou příležitost 

к tomu, aby mohli své konkurenty poškodit. Využili zákazu prodeje masa 

křesťanům, který Židé překračovali. Spory skončily roku 1635 tím, že byla kolínské 

radě odňata jakákoli pravomoc nad Židy. Ti byli napříště postaveni přímo pod 

královskou komoru, jejímž zástupcem byl v Kolíně císařský rychtář. К nařízení 

došlo proto, aby se zamezilo násilí a prohlubujícím se sporům mezi židovskou 

a křesťanskou komunitou. Také panovník měl zájem na židovském obyvatelstvu, 

jelikož pro něj představovalo zdroj lehce dostupných finančních prostředků. Pouze 

v trestních věcech podléhali Židé kolínskému místnímu soudu. Do čela správy 

židovské obce byl zvolen zvláštní primátor se dvěma konšely a několika staršími, 

kterým byl dán к ruce písař, pokladník a dva sluhové (servusové). Tento systém se 

udržel až do reformy Josefa II. v roce 1788. 

Neblahý byl pro kolínské a vůbec všechny Židy rok 1744. Pro podezření ze 

spolčení se s Ruskem za války o rakouské dědictví, se měli všichni do konce června 

1745 z Čech vystěhovat. Kolínští Židé se v té době dohodli se svými křesťanskými 

dlužníky o způsobu zaplacení dluhů i o správě opuštěných domů. Nakonec 

z vystěhování sešlo a Marie Terezie své nařízení ještě v roce 1744 odvolala.60 „Že 

pak tehdejší magistrát kolínský Židům byl náchylný, vyvstává z toho, že hned 

potom udělil třem Židům, Šalamounovi Chajle, Epochu Soudkovi a Rafaeli 

59 Srv. Rišlink, V.; Jouza, L. Renesance na Kolínsku, Kolín: Regionální muzeum v Kolíně, 1999, 
s. 27. 
60 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
s. 150. 
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Plattenovi, koncessí na obchod tabáku v Kolíně."61 Trafiky byly zřízeny v roce 
62 

1750, jedna byla postavena ve městě, dvě v židovské čtvrti. 

Velkou úlevu Židům přinesly reformy Josefa II. Ten sňal Židům z oděvu 

žluté kolečko, které odedávna Židé museli nosit, aby je každý na první pohled 

poznal. Od té doby byl poměr mezi křesťany a Židy daleko klidnější a přátelštější. 

Dokládá to například skutečnost, že město Kolín roku 1780 pronajalo svou 

koželuhovnu Židům a dovolilo jim tam vydělávat kůže. Dalším příkladem může být 

i událost z roku 1796, kdy na Kouřimském předměstí vypukl požár, při kterém 

shořelo mnoho křesťanských, ale především židovských domů. Tehdy už byli lidé 

schopni a ochotni vzájemně si pomoci, bez ohledu na vyznání. 

V době napoleonských válek roku 1806 si kolínští Židé zřídili spolek 

„Dérech ješóró" (Pravá cesta), který vyvíjel velice blahodárnou činnost a mírnil 

bídu mezi nejchudšími kolínskými Židy. 

V první polovině 19. století došlo i v Kolíně к uvolnění protižidovských 

zákonů a začaly se objevovat myšlenky plné židovské rovnoprávnosti. Přesto však 

ještě nedošlo ke zrušení toleranční daně, ani numeru clausu. Teprve rok 1848 

přinesl zásadní změnu. 

Citováno dle: Vávra, J. Dějiny královského města Kolína nad Labem IL, Kolín: Tiskem 
a nákladem J. L. Bayera, 1888, s. 220. 
62 Srv. Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor 
klubu československých turistů v Kolíně, 1927, s. 25. 
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2.4. ŽIDÉ V KOLÍNĚ PO ROCE 1848 

Revolučním rokem 1848 a dobou následující se historie křesťanských 

obyvatel Kolína a jeho židovského ghetta stále více proplétala. Provázanost mezi 

oběma skupinami se stále zvyšovala, a to především díky uvolnění Židů z ghett 

a jejich snadnějšímu začleňování do křesťanské společnosti. 

První zprávy o revolučním hnutí roku 1848 přicházely do Kolína po 

železnici. Mezi obyvateli se utvořila národní obrana, která rychle pospíchala Praze 

na pomoc. Brzy však v Praze došlo к potlačení povstání a Kolínští se úprkem vrátili 

zpět do Kolína. 

Nejvíce přinesl revoluční rok 1848 poddanskému lidu - konečné zrušení 

roboty. Poddaní se tak napříště stali plnoprávnými občany a vlastníky půdy, kterou 

mohli obdělávat pro vlastní potřebu. 

Rokem 1848 nabyli konečně i Židé plných občanských práv na papíře, ale 

teprve roku 1860 ve skutečnosti. Židé opouštěli své těsné uličky a stěhovali se do 

města i do širého světa.63 

Koncem 18. století bydlelo v Kolíně asi 1 100 Židů, v polovině 19. století 

asi 1 700 Židů, později jejich počet klesal (roku 1880- 1148 Židů, roku 1900 - 806 

Židů, roku 1930 - 430 Židů).64 

V období národního obrození v první polovině 19. století byl Kolín jedním 

z prvních měst, kde propukl vlastenecký ruch. V průběhu 19. století dále město 

vzkvétalo, rozvíjel se zde mohutně průmysl a obchod. S rozkvětem průmyslu, 

obchodu a živností se zmohly také peněžní ústavy (spořitelna, záložny i banky). 

Rozvoji napomohlo i zřízení železnice v roce 1845, kdy Kolínem projel první vlak. 

Železnice tak spojila Kolínsko přes Prahu a Vídeň se světem a stála tak na počátku 

velkého ekonomického i politického rozmachu celého regionu ve druhé polovině 

19. století. Později v roce 1872 byla uvedena do provozu i trať severní, která 

spojovala Kolín s Pardubicemi.65 

63 Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a průmyslový, Kolín: Odbor klubu 
československých turistů v Kolíně, 1927, s. 25. . T Historie Židů 
64 Srv. Cestou do Polabí. Věstník Maskil, 2003, roč. 3, č. 11, s. 13; Рекпу, • 
v Čechách a na Moravě, Praha: Sefer, 1993, s. 287 - 288. knihkupectví, 1990, 65 Srv. Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Stfedočeske n a k l a d a t e l s t v . a kn.n p K o , ( n . 
s. 187-188; Marek, R. Město Kolín jeho vývoj dějinný, kulturní, obchodní a pru у 
Odbor klubu československých turistů v Kolíně, 1927, 11-12. 
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19. století je také typické růstem počtu kolínského obyvatelstva. V roce 

1850 mělo město 6 609 obyvatel, na přelomu století už 15 025, tedy počet více než 

dvojnásobný. I počet domů se zvyšoval, a právě proto byly zbořeny městské brány 

a hradby. Město Kolín tak svým hospodářským, politickým a kulturním významem 

zcela zastínilo okolní města a městečka.66 

Válka s Pruskem roku 1866 přinesla Kolínu nové utrpení. Město bylo znovu 

obsazeno nepřátelskými vojsky, obyvatelé se opět museli uskromňovat. 

Po této válce zvítězila v obecních volbách strana pokroku a purkmistrem byl 

zvolen Dr. Václav Radimský, který dal Kolínu skutečně český ráz. 

V Kolíně vletech 1887-1889 proběhla rozsáhlá novorenesanční přestavba 

radnice. Vletech 1904-1910 byla provedena generální oprava chrámu svatého 

Bartoloměje. Podle plánů architekta Josefa Mockera, dostal chrám nynější podobu. 

Konečnou podobu dostala také železniční síť na Kolínsku a to díky vybudování 

tratě mezi Kolínem a Čerčany. Počátek 20. století zaznamenal vedle dynamické 

výstavby a přestavby města také další velký rozvoj průmyslu. Tento mohutný růst 

se odrazil i na počtu obyvatel a domů. V roce 1910 mělo město i se sousedními 

Štítary 1 359 domů a 16 831 obyvatel.67 

V průběhu roku 1905 zesílily snahy o zavedení všeobecného, tajného 

a přímého hlasovacího práva. Poté, co v Praze proběhla velká všeobecná 

manifestace, začalo se manifestovat i v Kolíně. Pod tímto celostátním tlakem, došlo 

roku 1906 к požadované změně volebního systému.68 

První světová válka hluboce zasáhla do života v českých zemích. Kolín jako 

důležitá železniční křižovatka byl od prvních dnů války doslova přeplněn vojskem. 

V Kolíně byl zřízen ochranný sbor místního Sokola, který měl za úkol poskytovat 

podporu a ochranu obyvatelstvu. Objevila se nezaměstnanost, která narůstala 

zejména od roku 1915. V Kolíně se po celou válku zdržovalo několik stovek 

raněných vojáků. Kromě toho sem bylo posláno asi 400 uprchlíků z Haliče a na 

2 000 haličských Židů.69 

66 j ^ 
s. 195.' e n e k ' Z " H e l f e r t Z- K o , í n s k °> Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
67 g j ^ 
s- 202; Mare? R Z ' )uÍ , l f e ? r K o " n s k o > P r a h a : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 

gubu československýchturľstú i t o ^ l l ^ i l ^ ° b c h o d n í a Ko , ín : ° d b o r 

69 P r a h a : F 0 r t U n a ' 1998 'S" 101 ' 
s. 206. " Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, 
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První polovina roku 1918 byla na Kolínsku, a zejména v Kolíně samém, 

bohatá na politické události. Probíhaly zde důvěrné schůze představitelů všech 

politických stran, na nichž se domlouval postup v případě státního převratu a pn 

vytváření nového státu. 

V létě roku 1918 se pád monarchie nezadržitelně blížil. V Kolíně se konaly 

tajné schůze a v červenci zde byl založen také Národní výbor.70 Ten postupně 

připravoval převzetí moci ve městě. 

28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika. Krátce po válce se 

vojáci vraceli z front, byl nedostatek jídla. V Kolíně tedy i nadále docházelo 

к demonstracím, hladovým bouřím i mzdovým stávkám. К jedné takové 

demonstraci, která se však zvrhla v protižidovský pogrom, došlo v Kolíně v prosinci 
71 

1918. К největší demonstraci došlo v květnu 1919. 

Po překonání poválečné krize nastalo období ekonomické stabilizace 

a konjunktury, které trvalo zhruba do konce dvacátých let 20. století. Vyznačovalo 

se zakládáním nových závodů, rozšiřováním a modernizací závodů starších a také 

stavbou veřejných budov, zejména spořitelen a záložen. Početná byla i výstavba 

rodinných a městských domů, zvyšoval se počet obyvatel. V roce 1921 měl Kolín 

včetně Štítár 16 601 obyvatel a 1 559 domů, v roce 1930 18 868 obyvatel a 2 392 

domů.72 

Období první Československé republiky znamenalo pro její kolínské 

židovské občany všestranný rozvoj života společenského i kulturního jak v okruhu 

německo - židovském, tak společenství česko - židovském. Československá 

republika uznávala židovskou národnost. Byly zakládány židovské spolky 

apolitické organizace, založena byla dokonce i Židovská strana, která získala 

dvakrát v meziválečném období dvě poslanecká křesla v Národním shromáždění.73 

V důsledku hospodářské krize na přelomu 20. a 30. let stavební ruch 

v Kolíně na několik let utichl, výrazněji se projevil až ve druhé polovině let 

třicátých. 

70 
71 Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 209. 
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15. března 1939 začala německá vojenská okupace českých zemí.74 Němečtí 

okupanté se snažili z průmyslově vyspělého a hospodářsky bohatého Kolínska 

vyždímat co nejvíce a region okamžitě začlenili do ekonomických potřeb války. 

S nástupem okupace také docházelo k „arizaci" židovského majetku а к postupné 

likvidaci židovského lidu. Židé byli nejvíce postiženi terorem heydrichiády, ve třech 

etapách byli transportováni z celé oblasti Kolínska do Terezína a následně do 

Osvětimi. „Ze dvou tisíc lidí poslaných z kolínského okresu do koncentračních 

táborů se nevrátil nikdo. Všichni byli Němci zavražděni. Zbytek Kolínských zůstal 

v Terezíně, naprostá většina však byla v roce 1943 a 1944 poslána likvidačními 

transporty do Osvětimi. Celkem se z 2 254 Židů z kolínského oberlandrátu 

poslaných do Lodže a pak do Terezína vrátilo po válce 139 osob. Ostatní byli 
• «75 

zavražděni nebo zemřeli nemocemi a vysílením jako oběť nacistické zběsilosti." 

Největší překážkou plného ovládnutí českých zemí německými okupanty 

bylo hned od začátku války domácí odbojové hnutí. 1 v Kolíně vznikaly mnohé 

odbojové organizace (Obrana národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme, atd.), které 
I 

fungovaly kratší či delší dobu, dokud je neobjevilo a nezlikvidovalo gestapo. 

V posledních měsících války nemohl být Kolín jako důležité průmyslové 

a dopravní centrum ušetřen ničivých spojeneckých náletů. Teprve květnové dny 

roku 1945 přinesly dlouho očekávaný zvrat, kdy Němci kvapem začali opouštět 

Kolín a bezhlavě ustupovali směrem na západ. 9. května 1945 se v Kolíně objevily 

první tanky maršála R. J. Malinovského a město se tak stalo opět svobodným.76 

Židovské náboženské obce v českých zemích byly po skončení druhé 

světové války obnovovány na základě dohody o vytvoření jejich prozatímní 

reprezentace, prozatímního výboru. Celkem tak bylo v roce 1947 uznáno státem 

v českých zemích 53 židovských náboženských obcí. Avšak v důsledku odchodu 

mnohých Židů do Izraele došlo v roce 1950 к reorganizaci obcí, status Židovské 

náboženské obce si smělo ponechat pouze 9 židovských obcí, ostatní se staly 

podřazenými orgány, tzv. synagogálními sbory. V Kolíně tedy byla po válce 

™ Srv. Harna, J.; Fišer, R. Dějiny českých zemí IL, Praha: Fortuna, 1998, s. 181. 
Citováno dle: Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 

1990, s. 258. 
76 Jelínek, Z.; Helfert Z. Kolínsko, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1990, s. 260-
269. 
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nakrátko obnovena židovská náboženská obec, která však byla později změněna na 

synagogální sbor. Sbor zanikl kolem roku 1970.77 

77 — 
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3. ROD FISCHERŮ V KOLÍNĚ 

3.1. PŘEDKOVÉ OTOKARA FISCHERA 

Jednou z nej významnějších osobností kolínského regionu je básník, filozof 

a překladatel Otokar Fischer. Kořeny jeho rodu jsou pevně zapuštěny právě ve 

městě Kolíně, kde působily již dvě generace rodu Fischerů. Zde se Otokar Fischer 

narodil a strávil své dětství. 

Fischerové se trvale usadili v Kolíně koncem 50. let 19. století, poté, co 

Jakub Fischer se svým bratrem Adamem koupili v Zahradní ulici továrnu na výrobu 

řepkového oleje (dnešní Vavruškova sodovkárna). 

Jakub Fischer se narodil roku 1814 v rodině Josefa a Fanni Fischerových 

v Milovicích čp. 62, pod farním úřadem v Mladé. Mnohem později zřídila armáda 

na jejím místě střelnici a ves Mladá byla evakuována (opuštěná stavení i kostel 

sloužily za cvičný cíl pro rakousko - uherské dělostřelectvo). Jakub Fischer však 

vyrostl v tehdy ještě poklidném a krásném prostředí při levém břehu Jizery. Byl to 

urostlý mladík s černýma očima i vlasy a vysokou štíhlou postavou. Jako 

začínajícího řeznického tovaryše ho poznali obyvatelé Kovanie, Kostelní Lhoty 

iToušeně. Kolem roku 1850 se oženil s Terezií Schulhofovou z Brandýsa nad 

Labem a společně se přestěhovali do Lysé nad Labem, kde se jim v květnu 1852 

narodil syn Pavel. V lednu roku 1863 - již v Kolíně - pak syn Josef. Jakub Fischer 

byl nejen člověk přívětivý, veselý, ale i velmi svobodomyslný. Jak uvádí jeden 

z kolínských znalců a odborníků na Fischerovskou tématiku, Jakub Fischer byl 

náruživý kuřák a s oblibou pokuřoval při sobotních procházkách po kolínském 

náměstí, což bylo v příkrém rozporu s jeho židovskou vírou. U pravověrných Židů 

bylo o sobotách (šábes) „narušení klidu", tehdy i kouřením, přísně trestáno. Za 

zmínku stojí i skutečnost, že od konce 60. let 19. století byl Jakub Fischer 

obdivovatelem a podporovatelem špičkových českých herců: Otýlie Sklenářové -

Malé a Eduarda Vojana, se kterým byl příbuzný přes rod Karpelesů.78 
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V Kolíně Jakub Fischer začal podnikat s řepkovým olejem. „V tichém místě, 

kde za dávna říkali „na Pršíně", za klášterem kapucínským, založil r. 1857 Ignác 

Selikovský velkou továrnu na lisování a rafinování řepkového oleje s výrobou 

pokrutin, kteréhož závodu pak za krátko ujal se Jakub Fišer. Odtud zmohlo se 

v okolí kolínském silné pěstování řepky, čímž zdokonalilo se rolnictví." 

Od začátku sedmdesátých let začal postupně předávat továrnu v Zahradní 

ulici svému synovi Pavlovi a 25. března 1874 zde ukončil svou životní pouť ve 
r v 8 0 

věku šedesáti let. Dnes odpočívá uprostřed starého židovského hřbitova v Kolíně. 

Syn Pavel postupně převzal továrnu, ale jeho hlavním zájmem byl kulturně 

společenský život ve městě. Již roku 1872 založil vlastenecko - šermířský spolek 

„Záboj" a následující rok „Svobodnou obec baráčníků". Od samého začátku byl 

tento vlastenecko - dobročinný spolek nepolitický a netřídní. Pomáhal nejen svým 

členům, ale hlavně Ústřední Matici školské a Národní jednotě pošumavské. Cílem 

spolku bylo také chránit český jazyk proti útlaku úřední němčiny a oživovat staré 

české obyčeje, včetně krojů. Baráčnická idea získala záhy příznivce v Praze a po 

celém území Čech. Koncem 19. století byli Baráčníci organizováni i ve Vídni 

a mezi krajany v Americe. Zabezpečovali národní průvody v krojích, plesy, divadla 

i kulturní představení. Baráčnická obec měla svého rychtáře, konšely, sousedy 

a podruhy. Pavel Fischer se ve svých dvaceti čtyřech letech stal rychtářem a této 

funkce se vzdal až roku 1881 po sňatku s Hermínou Krásovou pocházející 

z nedaleké 

Radimi. Na rozloučenou a jako poděkování mu dali Baráčníci razit 

pamětní medaili (dnes je uložena v kolínském muzeu). Na jedné straně byl znak 

královského města Kolína, na druhé nápis „Bývalému rychtáři a kmotru Pavlu 

Fischerovi".81 

„Zasnoubení své slavil v sobotu (1. ledna) p. Pavel Fišer, majitel továrny na 

olej v Kolíně, 

a slečna Hermína Krásová v Radimi u přítomnosti mnoha přátel 

a známých. Z Kolína došlo p. Fišerovi, který v kruzích českých požívá pro své ryzé 

vlastenectví a nevšední obětavost nejchvalnější pověsti, mnoho blahopřejných 

telegramů. Také z Prahy od JUDra Podvince, od spolku akademiků - židů 
79 
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a odjinud, došlo к slavnosti zásnubní telegramem značné množství srdečných 
• 82 

projevů přátelské lásky a náklonnosti." 

Pavel Fischer byl také zakládajícím členem Spolku českých akademiků -

židů v Praze. Jeho členové šířili mezi souvěrci národní smýšlení a současné 

podporovali své nemajetné druhy.83 Pavel Fischer podnikal a obchodoval nejen pro 

svůj zisk, ale také proto, aby získal prostředky pro dobročinné účely. Podporoval 

česká divadla stejně jako jeho otec. Pracoval v družstvu pro postavení divadla 

v Kolíně a po nešťastném požáru Národního divadla 12. srpna 1881 organizoval 
84 

v Kolíně sbírky pro jeho opětovnou výstavbu. 

V roce 1877 a hned poté roku 1881 postihl Fischerovu továrnu ničivý požár. 

Shořelo téměř všechno a sjednaná pojistná smlouva nedostačovala na to, aby se 

podnik znovu pozvedl. Kolínské noviny z neděle 19. 8. 1877 v článku „Fischerova 

olejna v plamenech" a ze soboty 15. 2. 1881 „Požár v Kolíně" podrobně popisují 

obě pohromy. 

„Sváteční klid ve středu dne 15. t. m. přerušen byl o páté hodině odpoledne 

udeřením na velký zvon bartolomějský. „Hoří v městě", volalo sbíhající se 

množství lidu a úprkem hnalo se kutnohorskou ulicí к továrně Fischerově, kterouž 

hned v prvním okamžiku pro hustý černý kouř ani viděti nebylo. Jak zhoubný ten 

požár vzniknul, neumí dodnes nikdo pověděti. O založení nemůže být ani řeči, 

a nepochybně, že povstal nepozorností. Oheň šířil se díky bohu při úplném bezvětří 

a rychlostí blesku a hnedle opanoval celou továrnu až к obytnému stavení...Tu 

nahlédl každý, že továrna je ztracena, že pomýšleti dlužno na zachránění, na uhájení 

objektů vedlejších a protějších."85 

Pavel Fischer se pokusil ještě jednou. Založil novou továrnu na výrobu 

řepkového oleje, pokrutin a superfosfátu na Zálabí u třídvorské silnice. Ale 

výsledek opět nebyl příznivý. Pavel Fischer se sice zúčastnil jubilejní zemské 

výstavy v roce 1891 v Praze, kde byla továrna zastoupena v oddělení chemického 

průmyslu, ale zanedlouho se dostala do vážných finančních problémů. Pavel Fischer 

byl nucen továrnu prodat a roku 1895 se s rodinou odstěhoval do Prahy. Po třech 

letech v Praze, ve věku nedožitých 46 let, 2. února roku 1898 zemřel. 
82 
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3.2. OTOKAR FISCHER - ŽIVOTOPIS 

3.2.1. OSOBNOST OTOKARA FISCHERA 

Pavel a Hermína Fischerovi měli tři děti: Annu, Otokara a Josefa. 

Druhorozený Otokar se narodil 20. května 1883 na kolínském Kouřimském 

předměstí. V nepublikovaném deníku Pavla Fischera, Otokarova otce, o něm 

můžeme najít několik zmínek z období raného dětství: „16. 2. Aninka měla velkou 

horkost a téměř celou noc nespala. Doufáme, že to bude pouze к zoubkům. Kluk je 

již zdráv."86 „25. 2. V sobotu 23. byli jsme v zástěrkové zábavě v zám. restauraci. 

Bavili jsme se dosti dobře - Hermina tančila až do únavy, takže po 2. hod. nemohla 

z fleku a museli jsme proto domů a také proto, abychom viděli, co dělá malý 

Otakárek, který právě v ten večer dostal kozu. Jest tichý a hodný, nejspíše protože 
87 

mléko kojné za nic víc nestálo a že jsme ho krmili od jeho 20. dne života." 

Otokarův rodný dům se nachází v Zahradní ulici v obytné části areálu 

Vavruškovy sodovkárny, která dnes nese popisné číslo 46. Této tiché ulici se od 

pradávna říkalo „Na Pršíně" podle velké zahrady zvané Pršín, velké chlouby jeho 

otce Pavla. Tehdejší vydavatel Kolínských novin, Fischerův přítel Josef Balák, 

napsal ve svém fejetonu: „Co se mne tenhle Pavel Fischer nazve do té své nově 

zařízené, elegantně zařízené, moderně zařízené zahrady! Ať se hnu kamkoli, všude 

je za mnou jako stín, všude mne poškubává za šos a sladce šeptá mi do ucha: 

„Pojďte k nám podívat se na mou zahradu!"88 

V Kolíně chodil Otokar nejdříve do základní školy na Zálabí, později na 

gymnázium v Kutnohorské ulici (dnes Obchodní akademie Kolín). Na kolínském 

gymnáziu prožil sice jenom primu a půl sekundy, přesto s láskou vzpomínal na 

profesora Aloise Pokorného.89 V roce 1895, jak už bylo řečeno, se rodina Fischerů 

přestěhovala do Prahy. Studium gymnázia tedy Otokar dokončoval v Praze na 

Vinohradech. Po maturitě se zapsal na českou filozofickou fakultu v Praze i na 

německou v Berlíně, kde studoval germanistiku a romanistiku. Během jeho 

univerzitních studií na něho měli vědecký vliv zejména germanisté August Bauer 

Citováno dle: Deník Pavla Fischera, 16. 2. 1884. 
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a Gustav Rothe, filozof T. G. Masaryk a literáti F. X. Šalda, Otakar Theer a Arne 

Novák. V roce 1905, tedy když mu bylo dvacet dva let, se stal doktorem filosofie na 

Karlově univerzitě a o čtyři roky později, v roce 1909, se stal docentem. Od roku 

1917 vyučoval jako mimořádný profesor německé literatury a po deseti letech jako 

řádný profesor. Pro školní rok 1933/34 se stal děkanem filozofické fakulty. Často 

byl zván к přednáškám na zahraniční fakulty a na vědecké kongresy. Od roku 1907 

se věnoval divadelní kritice v týdeníku Přehled, později v České revue, Národních 

listech, Právu lidu a Lidových novinách. Vletech 1935-1938 byl šéfem činohry 

Národního divadla. Zemřel nečekaně 12. března roku 1938 na srdeční mrtvici po 

zprávě o okupaci Rakouska nacistickým Německem.91' 

Dcera Otokara Fischera, Eva Fischerová, na svého otce a dobu sním 

spojenou, vzpomíná takto: „Potom, co se s rodiči přestěhoval z Kolína do Prahy, 

bydlíval táta kdesi na Vinohradech, ale v roce 1911 se přestěhoval do Dejvic, do 

prvního patra velikého rožáku, který ještě voněl novotou. Na Havlíčkově třídě, 

dnešní Dejvické, jej dal postavit pan Rubeš. Dodnes má číslo 30/268, tolik asi tady 

bývalo domů, dokud Dejvice byly jen koncem Prahy a vládl tady absolutní klid. 

V suterénu si zřídil hospodu pan Prokop a pan domácí si vedle otevřel 

novotou vonící drogerii. Chodívaly jsme sem s babičkou pravidelně za nezbytnými 

nákupy a jako pozornost jsme dostávaly od pana Rubeše drobné barevné mýdlové 

panenky. Pan Rubeš byl nemluva, ale mně se tenkrát líbil jeho čiperný malý 

učedník. 

Dejvice, to bývala oáza klidu. Spojení s městem obstarávala tramvaj, žádná 

auta, samozřejmě. Nedaleko bylo nádraží, odkud jezdívaly a dosud jezdí vlaky 

směrem na Rakovník. Procházkou se chodívalo do nedaleké Stromovky. 

A každoročně propukala pod okny bytu slavná Matějská pouť. Od kostelíka sv. 

Matěje až na konec Dejvické třídy se táhly houfy rozjarených Pražanů mezi řadami 

dřevěných stánků plných tretek, papírových trumpet, tureckého medu - pytlík za 

korunu - a sem tam s papouškem, který předpovídal budoucnost těm, kteří si od něj 

za 1 Kč dali vytáhnout los. 

Za Vítězným náměstím, tam, kde dnes stojí budovy Českého vysokého 

učení technického, bývalo nejrušněji. Točily se tu kolotoče a houpaly houpačky, 

90 Ottův slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Praha : J. Otto, 1888-1909. 9. 
sv., s. 236; Ottův slovník naučný nové doby. Praha : J. Otto, 1930-1943. 2. sv, s. 111. 
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postupem času přibývaly další a další atrakce, střelnice, panoptika a později i slavna 

lochneska. 

Táta býval velmi citlivý na hluk a zmatky. Když přišel domů, musely jsme 

být my děti, zticha jako myšky. Ale na tuto lidovou veselici, která se hemžila přímo 
pod okny jeho pracovny, se rád a s potěšením podíval."91 

Otokar Fischer byl za svůj život třikrát ženatý. První manželství s Blaženou 

Baušovou skončilo po několikaletém soužití v roce 1922. Díky uveřejněne 

korespondenci mezi Otokarem Fischerem a Rudolfem Panwitzem můžeme alespoň 

částečně nahlédnout do Fischerovy duše: „...Heine mi dává zabrat, ale poskytuje mi 

také obrovské množství podnětů a pobídek, abych se vypořádal s intenzivně 

pociťovaným a dosud potlačovaným utrpením a trpkým poznáním: jde to ruku 

v ruce s mými vlastními, zvláště lyrickými koncepcemi, které vycházejí ze tří 

nejhlubších motivů: žena, rasa, moře, což znamená erotika, židovství a cosi jako 

kosmická osamělost. O svém zmateném a spletitém vnitřním životě, který teď 

směřuje к vnějšímu rozuzlení, chci naznačit alespoň toto: je velmi bolestné, jestliže 

se z největšího přátelství - ba na základě tohoto přátelského citu - rozpadá svazek, 

který byl uzavřen z lásky; právě přemíra oboustranných, trojstranných ohledů, 

soucitu a laskavostí způsobuje, že rány tiše krvácející hluboko uvnitř bolí dvakrát, 

třikrát víc. Milý příteli Vy se svým intuitivním pohledem jistě víte, co tím chci říct. 

... Praha 17. 10. 1922"92 

Poté Fischer prožil krátký milostný vztah к mladé malířce Vlastě 

Vostřebalové, s kterou se oženil. Toto druhé manželství nepretrvalo do narození 

jeho jediného syna Jana Otokara (1923-1992) a Vlasta opustila manžela i společnou 

domácnost. 

Netrvalo dlouho a Fischer našel vztah nový. Okouzlila ho mladičká 

studentka, Blažena Plecháčová, která navštěvovala jeho přednášky a s níž se 

setkával při návštěvách svého nakladatele Františka Borového, Blaženina strýce. Po 

krátké době, v roce 1925, Otokar Fischer s Blaženou Plecháčovou uzavřel sňatek. 

Manželům se postupně narodily tři dcery: Jitka (1926), Eva (1928) a Rut (1933). 

V roce 1933, kdy bylo Fischerovi právě padesát let, se v Německu, v jehož 

ducha neochvějně věřil, dostal k moci Adolf Hitler. Nebezpečí zkázy bylo na 

91 
92 Citováno dle: Vzpomínky Evy Fischerové, 22. 5. 2005. 

Citováno dle: Briefwechsel Rudolf Pannwitz/Otokar Fischer/Pavel Eisner, Stuttgart: Cotta, 2002, 
s. 119. 

43 



obzoru. 11. května roku 1933 se v tisku objevil Fischerův burcující článek na 

obranu pronásledované kultury nazvaný „Koniáš v Třetí říši". Na Goebelsově 

indexu byla nejen jména Anatola France, Henry Barbusse, Lva Nikolajeviče 

Tolstého, Fjodora Michajloviče Dostojevského, Uptona Sinclaira, Jaroslava Haška, 

Thomase i Heinricha Mannových, Ericha Marii Remarquea, Anny Seghersové, ale 

i Heinricha Heineho a mnoha dalších. Den nato, 12. května 1933, vzplály ve všech 

větších městech Německa hranice, na nichž byla s nadšením pálena díla 

nepohodlných autorů, živých či mrtvých. Celý svět byl v očekávání nové války. 

Československá republika se dostala do přímého ohrožení. Nemnoho odvážných 

zvedalo hlas a bilo na poplach.93 

Z Německa prchalo mnoho pronásledovaných. Řada ohrožených německých 

spisovatelů nacházela útočiště právě v rodině Otokara Fischera. V básni „Jeden za 

mnohé" čteme: 

Nevedem idylickou 

půtku za větrem. 

Jde o věc družně lidskou, 

nám o našich dětí jde zem. 

Chcem, aby dnešní činy 

budoucna zvážil soud; 

stoupnout si před dějiny 

a studem nezrudnout.94 

Česká literatura, věda a umění měly v té době mnoho vynikajících jedinců. 

Otokar Fischer se přátelil s mnohými z nich. Jmenujme alespoň F. X. Saldu, 

E. Saudka, P. Eisnera, A. M. Píšu, B. Václavka, V. Mathesia, B. Hrozného. Fischer 

měl samozřejmě přátele i mezi divadelními umělci: V. Vydru staršího, 

M. Baldovou, Z. Štěpánka, K. H. Hilara, H. Haase, E. F. Buriana, režiséry 

a dramaturgy pražských divadel. Otokar Fischer si dopisoval i se zahraničními 

představiteli kultury, např. s R. Pannwitzem, básníkem a filosofem, s nímž vedl 

dlouhá léta bohatou korespondenci. Jedním z nejvěrnějších přátel byl i Karel Čapek, 

93 
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s nímž se Otokar Fischer vídal mimo jiné i na schůzkách tzv. pátečníků v Čapkově 

vinohradské vile. „ ... někdo z účastníků se tehdy zmínil presidentovi TGM, že se 

u Karla Čapka scházívá taková literární, novinářská a universitní parta, převážně 

mladších ročníků. To bylo něco pro věčně mladého starého pána. - Řekněte jim, že 

bych tam někdy přišel, vezmou-li mne tam, - vzkázal ihned. Při první příležitosti se 

TGM dozvěděl o pozvání pátečníků. - Gracia, přijdu, - řekl TGM, - třeba příští 

pátek."95 

Fischer uznával Tomáše Garrigue Masaryka jako praktického filozofa, 

protože se sám filozofii v dílech německých filozofů a básníků intenzivně věnoval. 

Smrt našeho prvního prezidenta se Fischera hluboce dotkla.Ve své básní „Od 2. do 

14. září 1937" napsal varovně: 

Ten štíhlý, bílý prst se náhle zdvih. 

A každý z nás - z nás, jeho žáků, ztich. 

„Tož chvilku. Nutno bdít. Já odcházím." 

A přešly dni. A noci šly. A zdřím. 

Sel, záhadný, jenž světlý v čele šel. 

On, rozjasňovatel. Náš učitel. 

Je vůkol temno. Velký oheň zhas. 

Je v nitru jas. To hoříš, otče, v nás. 

Šel v boží klid, kam veleno mu jít. 

A bílý, štíhlý prst nám káže: bdít!96 

Nemocné srdce Otokara Fischera nevydrželo zdrcující novinovou zprávu 

o Hitlerově vpádu do sousedního Rakouska. Zemřel dne 12. března roku 1938. Byl 

ušetřen dne, kdy jeho stařičkou matku a starší sestru odvlekli do koncentračního 

96 pPe,í^ f . a r Í ČaPek v* fotografii, Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1991, s. 71. 
snováno dle: Čapek, K.; Kopta, J.; Škrach, V. K. Dni žalu: památník o sklonku života, o nemoci, 

smrt, a pohřbu prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, Praha: Orbis, 1937, s. 63. 
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tábora; nedověděl se nic o popravě mladšího bratra a jeho ženy, kteří obětovali 

životy v organizovaném boji proti okupantům (Petiční výbor věrni zůstaneme). 

Pohřební průvod byl vypraven z budovy Národního divadla a zúčastnila se 

jej řada kulturních i politických osobností té doby. Trasa pohřebního průvodu vedla 

po nábřeží a dále směrem ke strašnickému krematoriu. Otokar Fischer byl 

zpopelněn 16. března, urna s jeho popelem byla uložena do hrobu na strašnickém 

hřbitově. V roce 1999 byl jeho popel rozptýlen na Vokovickém hřbitově u Divoké 

Šárky. 

3.2.2. TVŮRČÍ ČINNOST OTOKARA FISCHERA 

Otokar Fischer patřil a dosud patří mezi nej všestrannější umělce. Celý svůj 

život se zabýval literární a divadelní kritikou, jako literární historik vydal několik 

knižních monografií o básnících období romantizmu, zabýval se překladatelskou 

činností, rozsáhlá byla i jeho původní tvorba básnická a dramatická. A právě proto, 

že jeho pracovní zápal byl tak veliký, sluší se o jeho aktivitách napsat víc. 

Fischer byl erudovaným učitelem s osobním šarmem. Jeho semináře byly 

plné dychtivých studentů a studentek. Vedly se v nich debaty a polemiky. „Byl 

učitelem kriticizmu, nestačil mu souhlas nebo odsudek, chtěl přesně vědět, kde se 

stala chyba. Své žáky i celou českou kulturu tak vedl к pokroku. Nepřísahal na 

žádné dogma. Byl kritik."97 Kritikou se soustavně začal zabývat od roku 1907, kdy 

přispíval především do časopisu Přehled a Česká revue. Později přispíval svými 

kritikami do Národních listů, Práva lidu, Lidových novin aj. Každá kritika musela 

podle Fischerova přesvědčení vycházet z určitého světového názoru a zároveň být 

proniknuta charakterem svého tvůrce. Fischer odmítal nekritické zbožňování slova. 

Domníval se, že literární kritika stojí na rozhraní mezi uměním a vědou, a proto 

hodnotnou kritickou práci může odvést pouze ten, kdo je s umělcem niterně 

spřízněn a dovede jej plně proniknout.98 „Kritika je sůl země. Bez ní nedá se 

duševně žít, těžko tvořit, chutnat a trávit. Ze slunce však nepochází a nepovznáší 

к němu; není to víno, tím méně ambrosia. Slovní význam její je v tom, že rozlučuje: 

Citováno dle: Polák, K. Památce Otokara Fischera, Praha: Práce, 1948, s. 17. 
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hlubší její smysl, aby spojovala: tvůrce s jeho obcí, dobu přítomnou s budoucností, 

vědu s uměním. Mezi vědou a uměním, nepatříc sem ani tam, nemá určení sama 

v sobě. Jako překladatelství, i ona je k tomu, aby sloužila. Kritika pro kritiku, toť 

forma bez obsahu a neplodnější nežli Г art pour Г art."99 

Jeho zájmy sahaly daleko. Překračoval hranice své vlasti a jako vědec byl 

ctěn i v dalších evropských zemích, v Německu, Francii, Belgii, odkud si odnesl 

řády a vyznamenání, ve Francii se stal dokonce rytířem Čestné legie. Přestože se 

svými řády nechlubil, stužku Čestné legie v klopě saka nosil až do své smrti. 

V roce 1912 vydal knižně své první dílo. Byla to studie o Heinrichu 

Kleistovi. Zde se vnořil do záhad uměleckého tvoření, rozebíral vztah mezi tvůrcem 

a jeho dílem a využíval při tom výsledků psychologie a psychoanalýzy. Tato 

Fischerova práce nebyla však příznivě přijata, a to především českými nacionalisty, 

za které promlouval Antonín Veselý. Veselý kritizoval Fischera především za to, že 

ve své studii ztratil hlavní zájem svého literárně historického poslání: vymezení cizí 

kultury ke kultuře naší. Již v roce následujícím vyšla monografie o Nietzscheovi. 

Práce o Nietzscheovi se již setkala s příznivějším ohlasem než kleistovská studie. 

Stejně jako v případě Kleista, i Nietzsche Fischera lákal proto, že v něm nalézal 

vnitřně rozeklanou osobnost, „...jejíž filozofie měla blíž к umění než vědě, že tu 

nacházel problémy, jejichž řešení ho osobně vzrušovalo, i když s řadou předpokladů 

i závěrů zásadně nesouhlasil."100 V roce 1923 vyšla monograficky koncipovaná 

vědecká práce o Heinrichu Heinovi. Současně překládal díla těchto velkých 

německých tvůrců do češtiny a vydával rozsáhlý výbor z děl. J. W. Goetha. Jeho 

básnický překlad Fausta je dosud nepřekonán. 

Překládal nejen německé autory, ale též Kiplinga, Shakespeara, Puškina, 

Lope de Vegu, Marlowa, Villona, Shellyho a další. „...Jeho překlady jsou jedním 

z nejpodstatnějších přínosů české, ba dokonce slovanské duchovnosti do světové 

kultury. Němci nemají takového bezprostředně účinného, ze lžitradice vybaveného, 

к smrti nebezpečného Heina, jako my skrze Fischera, nemají takového mladého 

Goetha, nemají takového Goetha vůbec. Nemají Francouzi takového Villona, 

videného v svém staronovém, nej vlastnějším významu. Takový Heine, Goethe, 

Villon mohl být světu obrozen jen u nás a jen umělcem, kterému výraz i tvar rostou 
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automaticky z kontextu dané chvíle."101 Stejně jako ve svých pracích 

monografických, tak i v překladech si Fischer vybíral autory sobě blízké, nikdy 

nepodléhal módě. Překladatelství bylo Fischerovi rovnocennou tvůrčí činností, jíž 

pronikal к podstatě uměleckého díla; zdůrazňoval dokonce, že se cítí často blíž 

překládanému dílu jako překladatel než jako kritik, a v obojím případě svou práci 

nazýval službou, ať už sloužil jako tlumočník, nebo jako filolog, a mínil, že tato 

služba je často důstojnější, než by mohla být jeho vlastní tvorba.102 

102 ?! t O V^n o d l e : P o l á k> K- Památce Otokara Fischera, Praha: Práce, 1948, s. 38. 
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If - Rudyard Kipling Když - Rudyard Kipling 

If you can keep head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you; 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too; 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated, don't way to hating, 

And yet don't look too good, nor walk to wise: 

If you can dream - and not make dreams your master; 

If you can think - and not make thought your aim; 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same; 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build em up with worn - out tools: 

If you can make one heap of all your winnings 

And risk it on one turn of pitch - and - toss, 

And lose, and start again at your beginnings 

And never breathe a word about your loss; 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your tum long after they are gone, 

And so hold when there is nothing in you, 

Except the Will witch say to them: "Hold on!" 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with kings - nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 

And - which is more - you'll be a Man, my son!103 

Když bezhlavost svým okem klidně měřiš, 

ač tupen, sám, že nejsi bezhlavý, 

když, podezříván, pevně v sebe věříš, 

však neviníš svých soků z bezpráví, 

když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, 

jsa obelháván, neupadat v lež, 

když nenáviděn, sám jsi beze zloby, 

slov ctnosti nadarmo však nebereš, 

když umíš snít a nepodlehnout snění, 

když hloubat znáš a dovedeš přec žít, 

když proti triumfu i ponížení 

jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt, 

když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova 

lstí bídáků jsou pošlapána v kal, 

když hroutí se tvé stavení a znova 

jak dělník v potu lopotíš se dál, 

když spočítat znáš hromadu svých zisků 

a na jediný hod vše riskovat, 

zas po prohře se vracet к východisku 

a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát, 

když přinutit znáš srdce své a čivy, 

by s tebou vytrvaly nejvěrněj, 

ač tep a pohyb uniká ti živý 

a jen tvá vůle káže „Vytrvej!", 

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, 

když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal, 

když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost 

a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král, 

když řekneš: .Svými vteřinami všemi 

mně, čase, jak bych závodník byl, služ!", 

pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi -

a co je víc: pak, synu můj, jsi muž! 

'°3 Citováno dle: Kipling,R. Písně mužů, 
Praha: Primus, 2007, s. 110-112. 
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V roce 1914, kdy vypukla první světová válka, napsal Otokar Fischer drama 

Přemyslovci. Své národní stanovisko projevil i v libretech Švanda dudák 

a Karlštejn. Otokar Fischer byl v první řadě Čech, jeho národní uvědomění 

vycházelo z rodinných tradic a navazovalo na dozvuky obrozenectví a umělecké 

ambice jeho děda i otce. V dalším dramatu Otroci rozvíjel dějinnou vizi věčného 

spartakovství a věčného ukřižování. Jeho umění, které vyrůstalo z tragické situace, 

vždy odpovídalo aktuálnímu dění. Trápil se otázkami jak žít, jak obstát, к vědomí 

národnímu se přidávalo také povědomí rasové sudby. 

Svým vzděláním byl předurčen к propojování české a německé kultury, 

o což se po celý život snažil a důkazem toho je jeho celoživotní dílo. Od 

germanistických studií postupně přešel ke studiím bohemistickým. Živě se zajímal 

o problémy dvojjazyčnosti v tvorbě К. H. Máchy a F. L. Čelakovského. Zajímal se 

nejen o teoretické problémy, ale sám současně tvořil jako básník i jako dramatik. 

Divadlo bylo jeho láskou stejně tak, jako bývalo láskou jeho zesnulého otce. Fischer 

pracoval jako divadelní kritik i jako autor dramat. V roce 1910 nejdříve pracoval 

jako dramaturg Národního divadla, později, v roce 1919 a 1920 jako Hilarův 

spolupracovník a nakonec v letech 1935-1938 jako šéf činohry Národního divadla. 

3.2.3. ŽIDOVSTVÍ OTOKARA FISCHERA 

Na počátku své literární dráhy radikálně zúčtoval s dvojjazyčností. Zničil 

své první německé verše, které napsal jako jinoch ještě pod vlivem své 

kosmopolitně zaměřené matky. 

Jeho mládí nepoznamenaly vědomé židovské tradice. Přesto byl Fischer 

původem Žid a řešil otázku svého židovství a židovstva vůbec už od mladých let. 

V mládí jeho židovství nebylo příliš patrné. Kdybychom soudili podle jeho ústních 

Projevů, ozývala by se v něm jen prudká odmítavost. Ale není pochyb, že základy 

к pozdějšímu vývoji byly položeny už tehdy. V roce 1897, v době Hilsnerovy aféry, 

prožíval Otokar Fischer velmi těžké období, kdy se jen s velkými obtížemi 

vyrovnával s prudkou protižidovskou nenávistí, s jakou se do té doby nesetkal. 

Fischer vyrůstal v pocitu svého češství a teprve v důsledku této události si začal 

uvědomovat své židovské kořeny, které dosud nevnímal. Současně si uvědomil 
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hloubku společenské odpovědnosti, kterou tato nová situace na něj klade. 

Podobnému životnímu otřesu byl prakticky vystaven každý občan židovského 

původu.104 

Studiem náboženských konverzí a hlavně promýšlením Immermannovy 

osobnosti dospěl ke katolicizmu, ale brzy se od něho zase vzdálil. Při studiu 

Heineho, i později, když teoretikové čisté rasy vyvstávali proti Židovstvu 

a v Německu na ně nakonec došlo к útokům, Fischer považoval se vzestupem 

německého antisemitizmu přímo za svou rytířskou povinnost v tomto dobovém 

jedinečném nebezpečí nezapřít rasu. Projevil se navenek se vší rozhodností, že svůj 

původ právě nyní a pro jeho nadcházející prvenství neopustí, že se znovu cítí Židem 

a jako Žid že se poddává době se všemi důsledky. Tato problematika rasy se nad 

ním vznášela především v posledních letech jeho života.105 

Nepokrytý nástup židovské problematiky v jeho tvorbě lze datovat od 

„Ozářených oken" z roku 1916. „V nich by se báseň „Labyrint světa" mohla 

u autora nežidovského původu číst klíčem neplemenným (básník a svět, vnitřní 

emigrace apod.); se signaturou daného podpisuje však verš (a nejen on) „A na mne 

bratří mí jak na vetřelce zřeli" zcela jednoznačný. Nastupuje tu kardinální prožitek 

klaté cizoty mezi Židem a jeho hostitelským okolím."106 

Labyrint světa 
Já cizí, nepoznán , jsem v města vkročil ruchu, 
Tak jako ze světa se vrací dobrodruh, 
Jenž zestár' před časem a na nějž zapomněli. 
Já v masku domů zřel, já hleděl na kostely, 
Kde dětskou řečí mnou byl cizí slaven bůh. 

A na mne bratří mí jak na vetřelce zřeli. 

Ryk světel do zraku a hukot bolel v sluch, 

a od čpících jak těl byl noční zvířen vzduch. 

Tu z města vyšel jsem. Do srdce svého cely 

105 P o l á k ' K - Památce Otokara Fischera, Praha: Práce, 1948, s. 68. 
106 Polák, K. Památce Otokara Fischera, Praha: Práce, 1948, s. 10. 

Citováno dle: Polák, K. Památce Otokara Fischera, Praha: Práce, 1948, s. 69. 
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Jsem vkročil, pokorný, a zbožně jsem se celý 
Sám v sebe pohroužil a v žalář snů i tuch. 

A dvéře do světa se za mnou uzavřely.107 

3.2.4. VZPOMÍNKY NA RODNÝ KRAJ - KOLÍN 

Vzpomínky na rodný kraj v hojném počtu najdeme v jeho básnickém díle. 

Fischer byl přitahován Kolínem, Labem, splavem, písní rodných vod, kde si hrával. 

Toto vše vyslovuje ve sbírce básní Z mého Polabí, kde se vyznává ze svých citů ke 

kraji, kde strávil šťastné dětství. Také v šesté části básně Poselství a ještě důrazněji 

ajímavěji v básni U splavu nacházíme jeho lásku ke kolínským končinám. 

Poselství 

Šum ukolébavkou, má proudná řeko! 

Má kolébka zde stála nedaleko. 

Když padá listí, srdci když se stýská, 
vždy něčí ruka ruce mé je blízká. 

Ta zlehounka mne uvádí kams domů, 

kde nevadí mé ticho pranikomu, 

kde mohu snít jak podzim, v břízách znící, 
kde mlčet smím jak rybář nad udicí, 

kde na hocha si v lukách hrám a houští, 
jenž do vln Labe lodičky své spouští. 

List za listem tam házím. Vzpomínání 

ať rýchlej po proudu je popohání. 

Tec, rodná řeko, pod večerní hrází, 

107 Citováno dle: Fischer, O. Ozářená okna, Praha: Aventinum, 1916, s. 16. 
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nes do daleka smířené mé vzkazy. 

Snad mohou v soumraku své slovo říci. 

Snad utěší dva teskně milující. 

Snad pomohou, by bloudící se našel, 

by hřích či smutek chrabřeji se snášel. 

Vždyť pospíchám i já svou domovinou, 

i po mně poselství jak loďky plynou, 

vždyť též jsem řeka, do níž listí padá, 
a jež je šum, ač zmlkla by tak ráda.1,,x 

U splavu 

Já tisíckrát ji slyšel, 
slyším ji zas a zas, 
a kdybych nevím kam přišel 
do země divokých krás, 

já napořád nosil bych v sobě 
tu píseň rodných vod, 
šeptá mi v půlnoční době, 
teď zní jak chorovod, 

zní ve všech jazycích světa, 
však pro mne jen jednu má řeč, 
ať louka jetelem vzkvétá, 
ať voní senoseč, 

ať sníh je na hrotech jezu 
a puká březnový led, 
ať pryč se ženu a vezu, 
já stále slyším ji pět, 

108 Citováno dle: Fischer, O. Hlasy, Praha: Aventinum, 1923, s. 9. 
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tu píseň, jež v sluchu mi dříme 

a zpívá jak housle a zvon, 

tu, o níž z dětství jen víme, 
' 109 

ten jeden, ten nejhlubší ton. 

Podle obrazu rodného kraje volil Fischer dokonce i místa letního pobytu 

rodiny, krajiny rovinaté až fádní; vysoké hory ho nikdy nelákaly, spíš moře jako 

podobenství roviny. 

Fischer vzpomíná: „Co všechno se vynoří rodáku kolínskému při vzpomínce 

na tvářnost a osudy toho města z doby kolem roku 1890! Labe se svými šumivými 

jezy u Formánkova mlýna, malý ostrov, kde hrávala Kmochova hudba, prostranství, 

jemuž se říkalo „Vajta", s věžemi kláštera i gymnázia, návrší bartolomějské, okresní 

soud, proti němuž stával strýcův dům, obdélník náměstí s železářským krámem 

Červinků, s lékárnou i se závody sukna a střižního zboží i s kavárnou „U modré 

hvězdy" ...Nebylo ještě vilové čtvrti, nebylo pyšného nového mostu a labské 

regulace, bylo to malé, napěchované nevzhledné město s nepěkným dvojnádražím 

a s výhodou i nevýhodou blízkosti ku Praze, kam se obyčejným vlakem jezdilo dvě 

a půl hodiny... 

Ale co je ve vzpomínkách viditelné nejzřetelněji, jsou továrny a jejich 

komíny, komíny. ...Můj Kolín, toť město nejútlejšího dětství a prvního chlapectví, 

ani ne do dvanáctého roku. A je to Kolín průmyslový, horečného úsilí a malých 

fabrik. Stará továrna v Zahradní ulici na Kouřimském předměstí. Velká zahrada tam 

hraničila s ulicí jménem Kamenice, tam pro nás děti, bůhví proč, začínal svět 

čarodějnic a zlých uličníků. 

A potom takzvaná nová fabrika. Na Zálabí, mezi severozápadní dráhou 

a Tumlířovou továrnou, na vyschlé písčité půdě. Ten písek je nerozlučně spojen 

s kolínskými reminiscencemi a má svou význačnou úlohu ve vzpomínce na 

nejoptimističtějšího, ba vskutku nevyléčitelného idealistu, kterého jsem kdy poznal. 

Hlava rodiny, ale věřícím srdcem dítě, muž prošlý životními ústrky a přece stále 

usměvavě věřící, majitel malých, stále se zmenšujících realit, odsouzený 

к neustálému, co nej střízlivěj Šímu počítání, a přitom snílek, blouznil, ilusionista... 

109 Citováno dle: Fischer, O. Poledne, Praha: František Borový, 1934, s. 10. 
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Ale zpět к mládí a jeho nezáludným hrám. Po písčité cestě, nepražilo-h 

slunce, vedla milá vycházka ke kapličce, do Tří Dvorů nebo až do Konárovic. 

Krásně tam zapadávalo slunce. Překvapivé byly návraty. Jednou nám v uvítanou 

vyšlehly ze souboru budov rudé jazyky: prvý požár - jejž dítě vidělo - byl záhy 

udušen. Jindy nás obklopil rozjařený dav dělníků, vyzvedli otce na ramena, byl 

první máj, a volali mu sláva. Idyla třídních vztahů; a spolu ironie: neboť „pán", 

znenáhla přicházející o svůj majetek, blížil se bezděky těm, kdož ho slavili. Kolín, 

město bank a pyšných podniků: ale továrníkovic rodina málem vyhoštěna 

a přinucena se stěhovat - takové bylo teskné znamení krušných týdnů mezi 

pobytem v rodišti a přesídlením do Prahy. 

Regionalism učí, že kus rodného světa, z něhož jsme vyrostli, nosíme 

s sebou neustále, děj se co děj. Nechť jsou vzpomínky na hmotné nebo společenské 

poměry útlého mládí jakékoli: nese přec jen prach svého původu, nevymaní se ze 

zakletého kruhu svých počátků, nezapomene na řeku souznící s vlastní duší, kdo si 

uvědomil, že po meči i po přeslici je dítětem kolínského Polabí... Mne hocha 

neuspával mořský sen, mne zádumčivce nemámil taj stepi; kde jsem se zrodil, kouř 

táh z továren a na míle šly užitečné řepy. Však ostrov byl tam, poblíž hučel jez, já 

netušil, co vábilo mne к Labi; tu jeho píseň slyším ještě dnes, té řeky šplouchání 

mne nejvíc vábí. A s vršku výhled otvíral se tam, byť po rovině nudně rovinaté. Jak 

s korábu já pohled shůry mám, a do daleka zírat je mi svaté."110 

3.2.5. OTOKAR FISCHER V RODNÉM KOLÍNĚ DNES 

Navštívíme-li dnes město Kolín, hned na hlavním náměstí v bezprostřední 

blízkosti informačního centra narazíme na informační mapu města, kde po stisknutí 

příslušného tlačítka získáme informace o nej významnějších pamětihodnostech 

města. Mezi nimi najdeme i odkaz na Otokara Fischera, Františka Kmocha, Josela 

Svatopluka Machara a některé další. 

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městskou knihovnou a dalšími 

kulturními institucemi pravidelně pořádají výchovně - vzdělávací akce zaměřené na 

110 Citováno dle: Fischer, O. Můj Kolín, Kolín, Kruh přátel umění, 1936, s. 9-11. 
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dávnou i nedávnou historii města a propagují věhlas slavných rodáků. Tak jako 

každá takováto činnost je i tato založena na mimořádné aktivitě regionálních 

osobností jakou je např. Jaroslav Formánek. Právě ten se nemalým dílem zasazuje o 

udržování povědomí o kolínských rodácích a historií s nimi spojené. Přispívá také 

do místních periodik Moje Kolínsko a Kolínský zpravodaj. Díky Formánkově 

iniciativě se v kolínské městské knihovně několikrát do roka pořádají přednášky 

a besedy právě s tematikou kolínských rodáků, případně historií města a jeho okolí. 

Zatím poslední konaná akce, která proběhla 13. března 2007, bylo odhalení 

pamětní desky Otokaru Fischerovi. Po odhalení pamětní desky následovalo krátké 

seznámení s osobností Otokara Fischera v místní lidové škole umění. Tohoto 

setkání se účastnili také žáci umělecké školy, kteří recitováním Fischerových básní 

připomněli jeho vztah к rodnému Kolínu. Deska byla umístěna do místa jeho 

narození, do Zahradní ulice, kde se původně nacházela továrna na řepkový olej. 

V současné době se zde nachází Vavruškova sodovkárna, která vyrábí 

nealkoholické nápoje značky Koli. 

Přestože od smrti tohoto významného kolínského rodáka uplynulo téměř 

sedmdesát let, zůstává stále v povědomí dalších generací. Jeho myšlenky a dílo 

daleko přesahují rámec rodného Kolína a tím větší význam má pro kolínský region 

a současnou i budoucí generaci. 

1 

1 
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Starosta města Jiří Buřič spolu s Evou Fischerovou při odhalení p a m é tn í desky 

Starosta města Jiří Buřič spolu s Evou Fischerovou při odhalení pamétní desky 
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Pamětní deska Otokara Fischera 

Zleva: Ivan Fischer (vnuk Otokara Fischera a syn Jana Otokara Fischerů г . , с-
(dcera Otokara Fischera). С Г а ) ' E v a F , s<*erová 
Zprava: Vít Vaněk (vnuk Otokara Fischera) s manželkou a dcerou. 
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4. DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ 

4.1. AUTODIDAKTICKÉ VYUČOVACÍ METODY 

Autodidaktické vyučovací metody spočívají ve výrazné převaze samostatné 

činnosti žáků se zapojením sebekontroly. Učitel práci žáků pouze koordinuje 

a následně kontroluje. Mezi autodidaktické metody řadíme např. práci s učebnicí 

(a jinou literaturou), atlasem, určovacím klíčem, s pracovním listem (sešitem), 

didaktickým testem, s počítačovým programem, zpracování referátu.1" 

Pracovní listy (pracovní sešity) mohou plnit ve výuce různou funkci. 

Nejčastěji jsou využívány к zopakování, upevňování a systemizaci učiva. Dále žáky 

vhodně motivují, poskytují doplňující informace к probranému učivu, к provádění 

pozorování, к pokusům а к vytváření návyků souvisejících se samostudiem. Vedou 

žáky ke zpracovávání a hodnocení dat, vedení protokolů, učí schematicky kreslit 

pozorované objekty. Pracovní listy mohou obsahovat sérii příkladů, otázek či 

praktických úkolů, někdy i shrnutí probíraného učiva. Neopomenutelná je i rychlá 

a objektivní kontrola informující především žáka (ale i učitele) o výsledcích 

osvojení konkrétního učiva. Učitel však musí dbát na to, aby pracovní listy 

nepoužíval příliš často. Nadměrné užívání těchto pomůcek totiž může vyvolat 

u žáků nezájem a nudu. 

Při vlastní tvorbě pracovního listu musíme dbát určitých zásad: Pracovní 

listy by měly být co nejzajímavější, učitel by měl používat různá schémata, 

fotografie, ale zároveň by měl dbát na to, aby list informacemi nepřehlcoval. Učitel 

by měl vzít v úvahu osobní rozměr a souvislosti se životem žáků tak, aby jim bylo 

téma blízké. Žáci by měli dostat příležitost vyzkoušet si nové schopnosti a znalosti 

na jasných úkolech. Obtížnost práce by měla být dobře odstupňována, první otázky 

by měly být jednoduché, od nich pak by se mělo postupovat к otázkám složitějším. 

Žáci touto formou lépe získávají sebedůvěru a rádi také pracují krok po kroku.1 
112 

Švecová, M. Cvičení z didaktiky biologie /., Praha: Karolinum, 2000, s. 37. 
12 Petty, G. Moderní vyučování, Praha: Portál, 1996, s. 174. 
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4.2. TYPY OTÁZEK V PRACOVNÍCH LISTECH 

V pracovních listech se využívají dva typy položek. Položky otevřené 

a uzavřené. Mezi uzavřené položky řadíme typ dvoučlenné volby (ano, ne), 

vícenásobné volby (čtyři až šest alternativ, z nichž správná může být jedna i více, 

případně žádná), typ přiřazovací a typ řadící. К otevřeným položkám řadíme úlohy 

se stručnou odpovědí (doplňovací, vybavovací) a úlohy se širokou odpovědí 

(nestrukturované, se strukturou)."3 

Typ dvoučlenné volby (ano, ne): Narodil se Otokar Fischer v Kolíně? Ano - Ne 

Typ vícenásobné volby ( 4 - 6 alternativ, z nichž správná může být jedna i více, 

případně žádná): Ve kterých městech Otokar Fischer žil? 

a) Karlovy Vary 

b) Praha 

c) Liberec 

d) Kolín 

Typ přiřazovací: Přiřaďte pomocí spojnice autory к jejich dílům: 

Typ řadící: Seřaďte údaje chronologicky od nejstarší po nejmladší: Jiří z Poděbrad, 

František Josef I., Rudolf II., Přemysl Otakar II., Ferdinand II 

Otázky otevřené pak mohou vypadat takto: 

Typ doplňovací: Otokar Fischer se narodil 20. května 1883 v Vystudoval 

fakultu v Praze. Ve svých dvaadvaceti letech se stal doktorem filozofie na 

univerzitě, kde se o čtyři roky později stal docentem. 

Typ vybavovací: Otokar Fischer byl: 

Typ otázky se širokou odpovědí: Popiš vztahy mezi panovníky a židovskými 

obyvateli v období středověku: 

113 Srv. Chráska, M. Didaktické testy, Brno: Paido, 1999, s. 25-30; Švecová, M. Cvičení z didaktiky 
biologie /., Praha: Karolinum, 2000, s. 37. 

Otokar Fischer 

Karel Čapek 

F. X. Šalda 

Válka s mloky 

Duše a dílo 

Friedrich Nietzsche 
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4.3. VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍ PRAXI 

V této práci byly soustředěny materiály týkající se Kolínska, jeho historie 

a společensko-politických aspektů života od středověku po současnost. V práci je 

zvláštní pozornost věnována vztahům židovské menšiny к majoritnímu 

obyvatelstvu na pozadí historických událostí. Na příkladu významné kolínské 

rodiny Fischerů je dokumentován společensko-politický rozvoj Kolína v 19. 

a 20. století. 

Na soustředěných dokumentech lze osvětlit zeměpisné, historické, tak 

i společenské, politické i sociální podmínky života od raného feudalizmu po 

současnost. Na základě historických souvislostí je možno vyvodit význam těchto 

podmínek pro současnost. Uvedené podklady je možno vhodně využít při výuce na 

druhém stupni základní školy i při výuce středoškolské, zejména na gymnáziích 

a humanitně zaměřených středních školách. Rozsah dokumentační části umožňuje 

využití při výuce českého jazyka a literatury, dějepisu, ale i zeměpisu a zejména pak 

v rámci občanské výchovy a základů společenských věd. 

Jako příklad možného využití uvádím dále v této kapitole návrh pracovního 

listu. Zvolená koncepce pracovního listu počítá s tím, že žáci budou v rámci školní 

výuky předem seznámeni se základním rozsahem zde soustředěných informací 

a dokumentů. Pracovní list je určen studentům pro pochopení vztahů a propojení 

jednotlivých samostatně probíraných předmětů do jednoho celku а к upevňování již 

dříve získaných poznatků. Může být použit při školní samostatné práci s využitím 

textů, knih, internetu apod. 

Druhou možností je využití prostoru historické zástavby Kolína a kulturně 

vzdělávacích míst zde se nalézajících (kolínská knihovna, informační centrum, 

muzeum, radnice, kostel sv. Bartoloměje, synagóga, městská informační tabule). Při 

práci v terénu je vhodné rozdělit žáky do tříčlenných až čtyřčlenných skupin. 

Práce s pracovními listy skýtá velkou variabilitu možností práce s nimi. 

Pracovat lze s žáky ve dvojicích, ve skupinách, někdy je vhodná samostatná práce 

jednotlivých žáků. Učitel si může z těchto možností vybrat tu, která nejlépe 

vyhovuje potřebám konkrétních žáků, konkrétní třídy, úrovně vědomostí žáků, 

aktuální situaci ve třídě apod. Záleží jen na učiteli, jak s pracovním listem naloží. 
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Pracovní list uvedený v kapitole 4.4. je pouze jednou z mnoha možností, jak 

s látkou soustředěnou v diplomové práci naložit. Je ukázkou možností využití 

historických, kulturních, společenských a dalších informací při uvádění 

jednotlivých oborů společenských věd do vzájemných souvislostí. 

4.4. PŘÍKLAD PRACOVNÍHO LISTU: 

A. HISTORIE MĚSTA 

1. Jak se jmenuje řeka, která protéká Kolínem? 

2. Který panovník nechal opevnit město Kolín silnými hradbami? 

a) RudolflI. 

b) Přemysl Otakar II. 

c) Ferdinand I. 

d) Karel IV. 

e) Přemysl Otakar I. 

3. Ze kterého století pochází kostel svatého Bartoloměje? 

a) 11. století 

b) 12. století 

c) 13. století 

d) 14. století 

e) 15. století 

4. V roce 1757 došlo u Kolína к velké bitvě. Jaké dvě armády se bitvy zúčastnily? 

5. Ve kterém roce přijel do Kolína první vlak? 
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6. К číslům 1-10 ve slepé mapě napiš památky města, které se v označeném místě 

nachází. 
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v r 
B. z í d e v k o l i n e 

7. Ve které části města bylo dříve židovské ghetto? 

8. Stručně napište, co znamenají jednotlivé pojmy: 

Pogrom je: 

Holocaust je: 

Xenofóbie je: 

9. Kde můžeme najít židovskou synagógu v Kolíně? 

10. Nakresli židovskou hvězdu. 

11. Vysvětli, proč Židé dříve museli nosit na oděvu zvláštní označení? 

C. O T O K A R FISCHER 

12. Otokar Fischer pocházel z rodiny: 

a) katolické 

b) židovské 

c) ateistické 

13. Komu je věnována pamětní deska v Zahradní ulici? 

14. Proč je deska umístěna právě v Zahradní ulici? 

15. Vyjmenuj tři hlavní obory tvorby Otokara Fischera: 
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16. Otokar Fischer se narodil 20. května 1883 v Vystudoval 

fakultu v Praze. Ve svých dvaadvaceti letech se stal doktorem filozofie na 

univerzitě, kde se o čtyři roky později stal docentem. 

17. Znáš některé osoby na fotografii? Pojmenuj je: 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsou vybrány a přehledně utříděny základní informace 

z prostoru města Kolína a jeho historie. Je zde položen důraz na soužití Židů 

a křesťanů v této po Praze historicky nejstarší a nej významnější lokalitě osídlené 

židovskou komunitou. 

Soužití Židů a majoritní křesťanské společnosti je v první kapitole zasazeno 

do historických souvislostí českých zemí od raného středověku po současnost. 

Následuje popis Kolína a jeho židovské komunity. Základní část diplomové práce je 

uzavřena studií významné kolínské rodiny Fischerů, na které jsem přiblížila 

problematiku vztahů mezi židovstvím a křesťanstvím a ukázala na postupné 

prolínání obou kultur. V navazující praktické části diplomové práce naznačuji 

možnosti využití soustředěných materiálů a informací pro potřeby výuky na druhém 

stupni základní školy a na středních školách, zejména v předmětech občanské 

výchovy a základů společenských věd. Součástí této kapitoly je i příklad pracovního 

listu s návrhem jeho využití v pedagogické praxi. 

Šíře dostupných materiálů je veliká, což umožňuje další rozšiřování 

a prohlubování soustředěných informací. Přitom je důležité, aby v důsledku 

množství různých informací nedošlo к zastření jejich základního významu. 

Nejobtížnější na celé práci byl správný výběr a utřídění informací z hlediska jejich 

hodnoty, pravdivosti a významu. Vedle dalšího prohlubování znalostí a informací 

z Kolínska se nabízí myšlenka, obdobným způsobem zmapovat i další kulturně 

historická centra českých zemí jakými jsou např. Náchodsko, Karlovarsko, Chodsko 

a další. 
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SUMMARY 

Kolin and its Jews community at the edge of the modern time. 

In the following text there are collected and clearly arranged the basic 

information about the Kolín's town region and its history. The accent is putted on 

the coexistence of Jews and Christians at the end of the Austro - Hungarian 

monarchy in that, by the Prague, the most important locality settled by the Jews 

community. 

The basic, historical part of the dissertation is closed by the study of the 

Kolín's significant Fischer's family. The example of this family clearly shows the 

problem of the relationship between Jews and Christians. There is also shown step 

by step difiusibility of both cultures. 

In the last practical part of the dissertation there are shown the usage 

possibilities of the collected information when the teaching the civil education and 

the elements of the social science at the secondary school and at the high school too. 
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to v Лг n y lift unifcl à h n o j i vn, в р г Л т * е ц к г о т н г 11 v I t a d b o H u нр г á t {• я o v o r o z á p a d n < d r á h y 
z* propOjf'Puí stříkaček. 

NCIIMUSI dík v j s lovu jeme zit rvcbK- p t U p f n í Htlíkaikmni »lovn<m oboím Koli-nic. I4»inky, 
ťli-rv. ('"-Vil. Vodčrnd. l lmdlAkn, THdvnrA, Starého Kclfnn » vňb«-

v í 9 t » » » p о 1 г х « Ъ б в т ч д г л 
X te rl j'iky mkoli йрйч«>Ьа[]1 bdíliiort K T O U jo o'ľ'1 i! i, j^oíme nám pótttocnl т hodiu4 ncblub>5. 

V KOLÍN ft. dne, 215. w p n » IH77, 
Urea t ř i t?*,-. 

22. Poděkování bratrů Fischerů spoluobčanům za pomoc při požáru jejich továrny 

í—^ ' 
rf, r ' /í š * var S S ^ » 

• / У sf ' . / 

, с. ^ г ' ^ г л л . * b í ^ « - / ' " j ^ v 

files' C /t-«». t / J - ŕ » t 

J y ^ J c . ï ' ^ ^ y 

y c ^ Ž * ' * Jr^ ^yt * 

23. Umělecké sklony Pavla Fischera 
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'Vřitla tfírffľamu. 

24. KolínStí Baráčníci p„ s ,»„ P a v l l l K l s c h e r w l „ „ „ ^ ^ ^ ^ _ ̂  ^ 

Krásovou z Radimi (1881) 
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náboženství 

n a b ý v á t í m t o z a 

v y s v í c l í c n l t ř ídy . . 

M r a v n é c h o v t l M 

P i l u o s t : 
C' i 

gymwJit 
oJ l í I Š k o l n í h o í-olcu i / 

V babožensM 

V j a z y k u 4la1 

V j a z y k ů - íečMi 

žv j w q r j c w p M ^ m 
Tyučovjtcfml:-^ 

Y mathematjc 

V přírodopis?; 

Ve lys ice: ' 

Ve filosofické 
dentice : . 

V k r e s l e n í ; 

V t ě locv iku 

Vuňjš.í ú p r a v a p í somných Ж Щ 

P o č e t z a m e š k a n ý c h h o d i n 
ш г ш ш ш ш mmi 

26. Gymnaziální vysvědčení Otokara Fischera 
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« 
' i -

t V (U^ 

W ^ Л с л о м - А M ^ ^ V^žL—M. 

J . J W llotyCM r.l.^.fc, ftm)«Uibít 

Vf A w A 4 . (rtívM- ^•рл^лллмллллл íVoťu» 'yľuv^íŕ^U, ыи*<и Katil »Ü-^w a^i-W.tyl 
i - • 

сfcJUMX '^»W ICoA-^bdi*t - • Ait AUMlrrt-ÚbJliJoťXírlr Avx «л 

Miékudt. lr (bWifib. 'UlùvitiJïlu* CÍU^ / 0 > W <*W Лчлдиъл^ 

TlùloUf- ( , ^ « i ^ f t ^ ^ J Лл- ijuXu&ftcUs <PK;Lj,ľluí. Ун b i w ^ V 

^ / » » ^ { ? ® г Í r . OíMbu-

27. Životopis Otokara Fischera 

87 



28. Horní fotografie: Při návífřvř г u 
n návšteve G. Hauptmanna v Praze П932) 

29. Dolní fotografie: Ze zkoušky na Čankov.. r п . 
У Čapkovu Bilou nemoc v Národním divadle (1936) 
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S К. Ca,,kem v karikatuře F. Bidla (VW) 

30. Karel Čapek s Otokarem Fischerem v karikatuře Františka Bidla (1937) 

31. Zleva: Otokar Fischer, Karel Čapek, Olga Scheinpflugová, Blažena Fischerová 
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32. Otokar Fischer ve své pracovně v dejvickém bytě 

• T ř e " m a n Ž e ' k a O t o k - a Fischera - Blažena Fischerová 
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34. Otokar Fischer se svými dětmi 

35. Poslední bydliště Otokara Fischera v Kolíně „a Zálabí 
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38. Pohled na komplex továrny z ulice Na Pršíně 

39. Pohled na komplex továrny z ulice Na Pršíně 
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