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Abstrakt 

 

Pro svoji bakalářskou práci ze společenských věd jsem si zvolil téma Židé a 

synagoga v historii města Brandýs nad Labem. Ve své práci jsem se snažil postihnout 

problematiku života brandýských židů od jejich usazení ve městě na začátku 

novověku až do jejich většinové likvidace za 2. světové války. Soustředil jsem se 

převážně na jejich soukromý, obyčejný život – bydlením a zaměstnáním počínaje a 

jejich problémy v otázkách žití ve městě konče. Dále jsem se zaměřil na fungování 

židovské náboženské obce v Brandýse – na věci a události přímo spojené 

s židovským náboženstvím. Následně jsem rovněž v některých pasážích psal o 

nesnadném soužití místních židů s místními křesťany. Ve druhé části práce jsem se 

zaměřil na konkrétní stavby, které nám po brandýských židech zůstali dodnes – 

především se jedná o jejich synagogu a starý židovský hřbitov. A neposlední řadě 

jsem vyzdvihl mimořádný přínos zdejších židovských osobností, spjatých s tímto 

městem, nejen pro české, ale i pro světové dějiny. Ve své práci jsem převážně 

vycházel z knih J. V. Práška, ale opíral jsem se i o články z místních periodik a 

samostatné pátrání v Brandýse nad Labem. 
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Abstract 

 

This bachelor paper with title „The Jews and the Synagogue in the Run of 

History of the Town of Brandýs nad Labem“  deals with the problem of jewish 

everyday living in the town of Brandýs nad Labem in the period from early modern 

times (Jews settled down in the town) to World War II (almost complete liquidation 

of the community). The paper is primarily focused on description of everyday living 

of jewish people in the town, organization of local jewish community and its 

activities, problems of coexistence of Jews and Christians, and events of local 

importance related to Judaism. In another part of the paper it is paid attention to 

historic sights preserved till our time, especially the synagogue and the jewish 

cemetery. At the end there are mentioned some significant jewish personalities in 

relation with the town of Brandýs nad Labem, who had an exceptional contribution 

to not only Czech, but also world history. The paper is based on materials from the 

local periodicals, books by J. V. Prášek and author´s own research. 
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Příchod židů do Brandýsa nad Labem 

Židovské rodiny se v Brandýse nad Labem usadily snad na počátku 16. století, 

za vlády krále Vladislava II. Jagellonského, „kdežto dříve za pánů Krajířů tu Židů asi 

nebylo.“1   Židovská náboženská obec se synagogou či modlitebnou je doložena 

k roku 15152 a existovala až do nacistické okupace během druhé světové války.  Jak 

během staletí rostl význam místní obce, zvyšoval se neustále i počet jejích členů, ži-

dovských obyvatel Brandýsa nad Labem – podle pramenů zde žilo v roce 1564 pět 

židovských rodin, jejichž původním sídlem byl Nižší Hrádek3, který se tehdy nachá-

zel severně od vlastního města za Mlýnským potokem. Zdejší židé se živili téměř vý-

hradně obchodem. V roce 1723 to už bylo dvacet dva rodin a v roce 1785 už třicet 

sedm rodin. V polovině 19. století se zdejší komunita rozšířila na 50 rodin, což bylo 

přibližně 300 osob praktikujících židů – znamenalo to cca. 8% všech obyvatel Bran-

dýsa. Od 2. poloviny 19. století se ovšem jejich počet začal dost výrazně snižovat (v 

r. 1880 bylo úředně hlášeno 246 židů) – v roce 1930 žilo ve městě již jen asi 60 osob 

židovského vyznání (1% celkového počtu obyvatel). Během 2. světové války v dů-

sledku známých protižidovských opatření se počet brandýských židů snížil prak-

ticky na minimum a po ní už nebyla židovská náboženská obec obnovena. 

 

Problémy brandýských židů v 16. století 

Problémy měli brandýští židé ovšem už od samotných začátků své místní 

existence – poprvé již za vlády Ferdinanda I. Habsburského, který dvakrát vypově-

děl židy z Čech. V době tzv. druhého vypovězení (jedním z důvodů tohoto kroku bylo 

i to, že čeští židé se kromě jiných činností věnovali i peněžním obchodům a udržovali 

kontakty s mnohými bohatými zahraničními židy, což bylo v té době mnohdy v roz-

poru s prospěchem krále a české země)4, údajně někdy kolem roku 1559, opustili 

židé i město Brandýs nad Labem a odstěhovali se do Polska, převážně do města Po-

znaň. Protože nařízení nešlo splnit okamžitě, byl vydán v neděli 7. května 1559 krá-

lovský mandát do všech krajů, že se některým židům dovoluje, aby si před svým od-

chodem vyřídili potřebné věci, popřípadě prodali své domy (v Brandýse to bylo do-

voleno Mayrovižidovi). Snahou brandýských židů bylo ochránit synagogu a proto 

                                                      
1 Cit. dle: F. Vlasák, Židé u nás. 1. Naše Polabí. 9/1927, roč. V., č. 1, s. 8. 
2 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 9. 
3 v pramenech uváděno též jako Hrádek 
4 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 286. 
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v pondělí 17. dubna 1559 židé Beneš a Jakub ve jménu všech židovských sousedů a 

obyvatel oznámili, že se jedná o místo svobodné a jejich škola, tedy synagoga, je ne-

závadná a „jest jejich vlastní a jimi předešle od Josefa žida koupené“.5 Tímto krokem 

chtěli zabránit jakémukoliv poskvrnění tohoto posvátného místa a za ochranu syna-

gogy se zavázali platit ročně 20 grošů6, což mělo být pojištěno i zápisem v městské 

knize v Poznani a vzápětí odesláno zpět do Brandýsa. Židé si vymínili, že pokud by 

spadl nějaký šindel, bude nahrazen novým, a v případě jejich návratu jim bude sy-

nagoga vrácena s tím, že platit za ni budou i nadále.7 Hned poté také okamžitě zapla-

tili městu jednu kopu grošů na tři roky. „ A potomně sou se téhož léta nazejtří všichni 

napřekot anebo napořád z země České stěhovali, to památka odstoupení lidu židov-

ského z země České císaře Ferdinanda.“8 

Toto vyhnanství však netrvalo příliš dlouho, neboť po smrti Ferdinanda I. na-

stoupil na trůn jeho syn Maxmilián II., který umožnil nejen brandýským židům ná-

vrat do Čech již roku 1568.9 Pravděpodobně se to ovšem stalo již mnohem dříve, pár 

měsíců po jeho nástupu. Do Brandýsa se všichni vrátili mezi lety 1564 – 1567. Ze 

zápisu v městských knihách z roku 1567 víme, že v nich byli zapsáni všichni zde ži-

jící navrátivší se židé a to pro případ, že by byli opět povinni se z Brandýsa vystěho-

vat, což by se jim muselo dát vědět čtvrt roku dopředu.10 Z toho lze usuzovat, že po-

byt židům v Brandýse nad Labem byl povolen pouze podmíněně. Ten byl však záhy 

pravděpodobně zrušen, neboť již roku 1568 si místní židé začali zařizovat vlastní 

hřbitov, a to nejen pro sebe, ale i pro židy z okolí.  

 

Trvalé usazení židů v Brandýse nad Labem 

Z písemných pramenů víme, že v roce 1564 ve městě bydlelo pět židovských 

rodin, jmenovitě jsou v nich uvedeni Marek, Eliáš, Josef, Hešel a Beneš. Mayr žid se 

už zpět do Brandýsa nevrátil, ale usadil se v Praze a byl v roce 1574 nově zvolen 

mezi starší pražské židovské obce. Jejich původním bydlištěm byl Hrádek, který byl 

spravován nejvyšším purkrabstvím Království českého (sídlilo v Praze v blízkosti 

                                                      
5 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
286. 
6 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 56. 
7 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 10. 
8 Tamtéž, s. 286. 
9 Tamtéž, s. 56. 
10 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 286. 
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Pražského hradu) a poskytoval židům větší bezpečnost nežli samotné městečko, 

které až do roku 1547 spadalo pod soukromou vrchnost. Zdejší židovská osada 

vznikla zřejmě v první polovině 16. století. Tehdy bylo židům dovoleno usadit se na 

zahradních pozemcích Svatopetrského záduší11, tedy na církevní půdě12, v soused-

ství potočního mlýna, mezi ním a jalovou strouhou, kde zpočátku stávaly domy výše 

uvedených židů.13 Ti se živili převážně obchodem, za kterým vycházeli i na jiná pan-

ství. Před rokem 1620 byl v této části města postaven šestý dům (nyní čp. 234) – 

povolení ke stavbě obdržel žid Jakub. Jeho dům stál ovšem stranou od ostatních, 

hned vedle cesty vedoucí k mostu, kde se již říkalo na Vysokém Hrádku. Tyto ně-

kdejší židovské domy mají dnes čp. 137, 138, 139, 140, 144 a 23214.  Když se po po-

lovině 16. století uklidnila v Čechách politická situace, zdejší židovská komunita 

toho využila a roku 1568 získala povolení k založení hřbitova, jenž se v Brandýse až 

na drobné pozdější zásahy dochoval dodnes. 

V seznamu židů v Čechách, který podali pražští židé České komoře za účelem 

výběru daní v roce 157815, je v Brandýse nad Labem uvedeno osm a půl židů, z čehož 

lze usuzovat, že tu zřejmě bydlelo osm židovských rodin a některé domy byly již 

tehdy dílčí16, tj. že v nich mohli bydlet či pronajímat si pokoj i osoby, které nepatřily 

příbuzensky k dané rodině. Po spojení Hrádku s městem Brandýs nad Labem se 

místní židé dostali pod pravomoc městské rady a podléhali právu konšelskému, ale 

současně již existovala židovská obec, kterou řídila židovská samospráva, v jejímž 

čele stáli dva židovští starší, kteří byli jmenováni městskou radou a skládali jí pří-

sahu. Prvními historicky dochovanými staršími jsou Eliáš žid černej a Josef žid, a to 

k roku 1576.   

Na konci 16. století je v písemných pramenech doložena mikve17, která se na-

cházela v domě zdejšího bohatého obchodníka Josefa žida kramáře ve Stříbrné ulici 

číslo 7 (v některých pramenech uváděn jako číslo 8). Jeho dům byl proto zván od 

starodávna „lázní židovskou“ a stál „ve Svinské ulici od radnice dolů po pravé ruce 

                                                      
11 F. Vlasák, Židé u nás. 1. Naše Polabí. 9/1927, roč. V., č. 1, s. 7. 
12 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 56. 
13 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 285. 
14 Tamtéž, s. 10. 
15 pro Českou komoru ho vypracovali Pražští Židé a pokrýval celé Čechy 
16 Tamtéž, s. 285. 
17 rituální lázeň, která je tvořena nádrží s přírodní vodou a slouží k rituálnímu očištění osob nebo 
předmětů 
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vedle potoka a zadního stavení gruntu Jirchářovského, sousedě i s Otradovským, blíž 

kamenného mostku až k samému potoku dobíhající“.18  V roce 1559 ho prodal Va-

vřinci kožešníkovi, aby ho po několika letech od něj koupil zpět. Skrze tento dům 

vedla svobodná cesta ke škole nebo synagoze, kterou místní židé nedlouho předtím 

vystavěli na pozemku, který zakoupili právě od výše zmiňovaného Josefa. Ten se 

musel v kupní smlouvě zavázat, že dotyčná cesta do školy vedoucí skrze jeho dům 

zůstane volně přístupná všemu obyvatelstvu.19 Žil zde společně se svou chotí Zuzan-

nou a rád rovněž obchodoval s veškerou okolní šlechtou. Roku 1582 půjčil na stavbu 

domu hejtmanu Mamingarovi 40 kop míšeňských grošů a rytíři Hynku Vrábskému 

z Vrábí a na Dřevčicích 50 kop. I proto se mu zřejmě dostávalo přezdívky „Lotr“, s níž 

se roku 1593 setkáváme.20 Tento grunt je připomínán ještě roku 1631, kdy ho vlast-

nil jeho syn stejného jména. Sousední Jirchářovský grunt (nyní číslo 6) koupil od 

Kašpara Sojky v roce 1621 jistý Izrahel žid. 

 

Situace brandýských židů v 1. polovině 17. století 

Postavení brandýských židů se výrazněji zlepšilo po bitvě na Bílé Hoře.21 Dů-

vodem toho pravděpodobně bylo, že za českého povstání v letech 1618 – 1620 stra-

nili židé dle možnosti straně císařské.22 Jednak se mohli usazovat ve městě nad sta-

novený počet, a proto někteří bohatší židé opouštěli své dosavadní příbytky na Niž-

ším Hrádku v okolí nejstarší synagogy a zakupovali domy ve městě, zvláště v té části 

Pekařské ulice, která byla v 19. století zvána Židovským městem a později byla pře-

jmenována na Krajířské náměstí, a jednak jim nebylo bráněno nakupovat sousedské 

usedlosti. V této části města je k roku 1630 zmíněno devět židovských gruntů. Za 

třicetileté války se někteří místní židé, jako například Bernart, Vejzl, Koldšmíd nebo 

Šimek, z různých příčin z města odstěhovali či utekli kvůli válce daleko za hranice, 

ovšem i s penězi za „užitky“ německé (Koldšmíd za omastek a Šimek za mléko).23  

Početná židovská osada se tu ovšem udržela i nadále. V tomto období se v Brandýse 

                                                      
18 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
30. 
19 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 57. 
20 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 287. 
21 Tamtéž, s. 56. 
22 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 185. 
23 Tamtéž, s. 186. 



12 
 

objevilo i několik pokusů proselytismu24, a to zřejmě pod vlivem zjevné přízně vlády 

vůči místním židům, což jim dodávalo odvahy k těmto krokům. Když nad císařskými 

vojsky začali vítězit jejich nepřátelé, i židé se k nim v mnoha případech začali přiklá-

nět. Z písemných pramenů je znám případ, kdy roku 1637 žid Löbl, brandýský řez-

ník a jeho společník Klaubauf z Libně byli obviněni, že se pokusili svésti ke své víře 

jistou Kateřinu, vdovu po Františku Ferdinandovi Engelsbergrovi, která přestoupila 

již předtím z židovství ke katolictví. Klaubauf ji unesl a v noci přivedl do Brandýsa, 

kde ji předal Löblovi, jenž ji chtěl prodat a odeslat do Polska. Oba poté byli souzeni 

před arcibiskupským soudem, ovšem rozsudek či výši trestu neznáme. 

V roce 1639 na Brandýs zaútočila švédská vojska a část domů ve městě po-

bořila, mezi nimi i většinu obydlí zdejších židů. Jejich majitelé po této zkáze město 

neopustili, i když byli později obviňováni, že měli podezřelé styky s nepřítelem25, a 

naopak se pustili do budování nových příbytků. Koncem třicetileté války je v písem-

ných pramenech doloženo 13 židovských gruntů, pět z těchto domů bylo postaveno 

bez povolení na gruntu Joklíčkově. V urbáři z roku 1651 je uvedeno, že nejvyšší daně 

platil držitel židovské lázně žid Josef, a to 44 grošů a 2 věrtele ovsa ročně. Dále jsou 

v něm uvedeni i další židovští plátci daní – Isak, Milka, Mojžíš, Bernart, syn Milčin, 

Šťastný, Joklíček, jiný Isak, Löbl, Abraham a Kolda, kteří platili 26 grošů daní ročně. 

Nejméně ze všech místních židů, 6 grošů ročně, tehdy platil David, který byl zároveň 

nejchudším místním židem. 

Po uzavření Vestfálského míru větší část židů z Brandýsa odešla a své pusté 

domy přenechali městu.26 Od vdovy po jiném Davidovi, Ester, získal jeden z těchto 

domů (čp. 217) se svolením městské rady žid David, řečený Křen. Celkem bylo v roce 

1651 v Brandýse i na Hrádku osídleno 144 domů, a to křesťanských a židovských 

dohromady. 

Pražští židé se obávali, že v důsledku vystěhování většiny židů by mohla za-

niknout zdejší židovská obec, a proto podali roku 1652 České komoře v Praze žá-

dost, aby si směli židé v Brandýse postavit nové domy.27 Česká komora však žádost 

12. října 1652 zamítla a zároveň zakázala židům se ve městě usazovat. Tímto záka-

zem začaly soustavné útoky na brandýskou židovskou obec, které měli původ 

                                                      
24 cílené získávání nových věřících změnou jejich původního náboženského přesvědčení  
25 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 186. 
26 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 56. 
27 F. Vlasák, Židé u nás. 1. Naše Polabí. 9/1927, roč. V., č. 1, s. 8. 
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v městské správě i v obyvatelstvu.28 Navíc městští radní těžce nesli, že v císařské cel-

nici pod zámkem, která byla židům pronajímána „od nepaměti“, židé ke škodě města 

provozovali šenk. A navíc jim bylo proti mysli i to, že se oproti původním šesti ži-

dovským gruntům ve městě jejich počet více než zdvojnásobil. Někteří obyvatelé 

Brandýsa si také velmi stěžovali na židovskou konkurenci, a to zejména řezníci. 

Městská rada nakonec souhlasila s návratem židů, ale pouze těch, kteří se neprovi-

nili spolčováním se Švédy a pouze na šest původních gruntů, a domy postavené na 

Joklíčkově gruntu pokládala i nadále za protiprávně zbudované. Z devíti židovských 

gruntů, které existovaly roku 163029, dva židům právně odřekla a jeden z nich poté 

předala křesťanskému sousedovi.       V roce 1654 

povolila jenom Beneši židovi, aby na svém pozemku, který získal převodem od otce 

Mojžíše a který „však ten čas nevystavěný a dokonce pustý“30, si s jejich milostivým 

dovolením mohl vystavět dům. Proti tomu i proti všem židům nejrozhodněji vystu-

poval cech řeznický, který se jich chtěl zbavit jakožto konkurence nadobro. Oporu 

našel v České komoře i u dvora, kde se stále ještě obávali, že vpád Švédů do Čech se 

bude opakovat. Názor České komory je patrný i z přípisu, který adresovala 12. listo-

padu 1652 v otázce židů brandýskému zámeckému hejtmanovi Kostřábovi. V něm 

se výslovně píše: „Tak také proti židům, ježto odkud tak za předešlých let tu při 

městě Brandejse bývali, avšak svým za časů vojenských zběhnutím a zadržením 

platů, jako i do J. M. Cé.31 důchodu tak i k obci, i jiných dluhů povinných tudy se bytův 

svých zbavili, v témž obchodu i řemeslu řeznickém nadřečenému cechu bitím do-

bytka a nošením ku prodaji po vesnicích masa nemalou překážku činili,…“.32  

Česká komora vystupovala i proti šenku, který na celně33 provozovali židé a 

3. prosince 1654 se písemně dotazovali hejtmana Kostřába, zda tam býval vždycky. 

Nakonec vyhověla cechu řeznickému a zakázala židům provozovat živnosti, které by 

místním řezníkům škodily. Řezníci cítili velkou podporu komory, a proto žádali, aby 

byl židům ve městě pobyt zcela zakázán. Tento zákaz vydala Česká komora 12. října 

1652, kdy zároveň zamítla žádost pražských židů o povolení stavby židovských 

                                                      
28 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 187. 
29 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 56. 
30 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
187. 
31 Jeho Milosti Císařské 
32 Tamtéž, s. 187. 
33 celnice 
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domů v Brandýse, neboť se obávali, že místní židovská obec by se mohla rozšířit. 

Současně s ní zamítla i žádost žida Kalmana, který dal Václavu Nadlabskému 40 zla-

tých, aby mu dotyčný postavil dům (č. 5) mimo část města, kde dosud židé bydleli.  

Z této doby jsou v brandýských městských knihách doloženy jen tři židovské domy: 

dům Davida Křena, nově postavený dům koželuha Beneše (dnešní čp. 225) a Šala-

mounův dům, který následně získal žid Kalman. 6. června 1656 byla provedena kon-

trola a odhad domů a židovských gruntů. Po ní bylo konstatováno, že jen první dva 

domy z výše uvedených jsou způsobilé k obývání, a to dům Davida Křena se zahrád-

kou při chalupě, který byl oceněn na 100 kop míšeňských grošů, a Benešova chalupa, 

která byla odhadnuta na 80 kop míšeňských grošů. Proti tomu však zaznívaly ne-

souhlasné hlasy městských radních, podle jejichž názoru nabyli tito židé práva k po-

bytu neprávem. David Křen prý „spůsobem donuceným a z přísné pohrůžky od jis-

tého švejdského oficíra jim Brandejským činěné… a Beneš toliko příkladem před-

ního s omylným na některé přímluvy se odvoláváním do vejš dotknutých obydlí se 

fortelně vetřeli“.34  Pusté nebo dokonce zbořené byly domy Bernarta neb Izraele, 

Ješína syna Milčina, žida Josefa, žida Šťastného, sklenáře Davida, židovky Koldy, 

Abrahama, Jelena, Joklíčka a starého Isáka, Kalmusova otce. Mezi pustými domy je 

zmíněna i škola, tedy synagoga.35 

 

Vystěhování židů z Brandýsa nad Labem 1656 - 1658 

V onom roce 1656 zesílily v Brandýse snahy židy z města zcela vyhostit. 

Jsouce ve velké tísni, obrátili se na hejtmana Kostřába a poukazovali na to, jak by 

jejich vyhoštěním velmi utrpěly zámecké a obecní příjmy. Ten se snažil mírnit názor 

obce, když přesně vyčíslil škodu, která by městu vznikla s odchodem místních židů. 

Důchod panství by přišel o 6 kop a 27 grošů ročního úroku židovského a o 1 strych 

a 2 věrtele ovsa osevního. Následně se pokusil přimět i Českou komoru ke změně 

stanoviska. Brandýská městská rada mu však 17. května 1656 odpověděla velice re-

zolutně, když zcela logicky argumentovala, že by městu platy stejně zůstaly, neboť 

opuštěné židovské grunty by byly obsazeny křesťany, kteří by je odváděli i nadále. 

Město Brandýs dokonce očekávalo, že nebudou muset odvádět České komoře žádné 

                                                      
34 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
188. 
35 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 11. 
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poplatky, a to až do doby, kdy budou mít výše zmíněné grunty definitivně nové ma-

jitele. Tyto ušetřené peníze by noví vlastníci využili na opravu těchto domů, neboť 

mnohé z nich byly zbořeniště, „jichžto sotva některého znamení kousek nějaké zdi 

se nachází“.36 Městští radní se dále domnívali, že křesťané jsou mnohem lepší hos-

podáři než židé a o svůj majetek se lépe starají a jejich domy jsou upravenější než 

židovské, a proto bude účelnější pro potřeby obce svěřit bývalé židovské grunty 

právě jim. 

Nicméně brandýští židé se nechtěli s nastalou situací smířit a znovu se obrá-

tili na hejtmana Kostřába s žádostí, v níž se zavázali, že kromě předešlého stálého 

ročního platu budou platit ještě jeden nad rámec povinného – a to 2 kopy grošů mí-

šeňských, nebo i více, a „ti pak, kteří by dobytek hrubý nebo malý bili, též k tomu po 

jednom kameni loje aneb za něj peněz po 2 kop. gr. míš. platiti se uvolovali“.37 Na to 

městská rada prohlásila, že „jsou to jen pouhá jalová jejich slova, nemyslíc zdaliž by 

to budoucně zplňovati mohli, a sprostá pro nic jinějšího toliko pro to, aby se tudy do 

obce naší potřebný k zžírání nás vlouditi mohli…, mluvená“.38 A nakonec městská 

rada slíbila, že „sousedé, jak jen židé pryč budou těmi všemi živnostmi a handly jak 

s kožemi, v plátních, v mezuláních39, tak v jiných krámských věcech obchod vésti 

chtějí“.40 22. května 1656 píše hejtman Kostřáb České komoře zprávu, kde se míst-

ních židů velmi zastává a která jim velice přeje, a v níž se pokouší zcela vyvrátit 

všechna prohlášení městské rady Brandýsa nad Labem. Dožaduje se příznivého vy-

řízení židovské žádosti, zejména proto, že se prý ve městě nachází mnohem více pus-

tých domů křesťanských než židovských, dokonce údajně tři čtvrti města ještě zů-

stávají pusté a protože „Brandejští“ nejsou schopni nic nového vystavět, chtějí za-

brat grunty židovské. 

Se svojí žádostí však zjevně nepochodil, neboť přes to všechno, co pro bran-

dýské židy udělal, Česká komora nakonec dokonce nařídila, aby židům byla dána 

lhůta k prodeji svých domů, které by získalo město, a následně měl být pobyt židům 

v Brandýse zcela zakázán. Tento příkaz, který potvrdil sám císař, byl doručen do 

města 13. září 1656 společně s nařízením, aby získané (v tomto případě zabavené) 

                                                      
36 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
189. 
37 Tamtéž, s. 189. 
38 Tamtéž, s. 189. 
39 vlnařská tkanina, podobná suknu – používala se pro pracovní oděvy, dámské sukně a na pláště 
40 Tamtéž, s. 189. 
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židovské domy byly posléze prodány pouze křesťanům. Následně byla tato situace 

ještě zostřena novým nařízením císaře Ferdinanda III. místodržícím království čes-

kého ze dne 24. listopadu 1656, „aby nedopouštěli komoře České zkracovati město 

Brandejs svobodným výčepem vína, obchodem solním, rybím, prodejem masa na 

váhu aj.“41 Dále v nařízení stálo, že si město smí zachovat svá privilegia v otázkách 

židovských, zejména aby nebylo již nikdy povinno znovu do Brandýsa židy přijímat. 

Městská rada této situace okamžitě využila a požádala ihned Českou komoru, aby 

židé dle císařské rezoluce byli po vyplacení jejich gruntů neprodleně z města vystě-

hováni. Samo město koupilo roku 1657 dům od žida Beneše, který se odsud odstě-

hoval, a jeho chalupa byla později na příkaz hejtmana úředně odhadnuta a nabíd-

nuta městem k dalšímu prodeji. 

Toto vypovězení židů z města bylo naštěstí poměrně nedlouhé – trvalo mno-

hem kratší dobu než první v 16. století.  Jedním z důvodů brzkého návratu bylo i to, 

že místní židé přispívali poměrně vysokými částkami do městské kasy a kromě toho 

od nich přicházela i vysoká cla.42 Hejtman Kostřáb na vyšších místech náležitě vy-

světlil, že vyhoštění židů bylo způsobeno pouhým nedorozuměním mezi městskou 

radou a některými křesťanskými sousedy, zejména pak naléháním řezníků. 4. 

června 1658 byl císařský vypovídací dekret zrušen a sám hejtman osobně znovu při-

vedl židy do Brandýsa. Ti se museli zavázat České komoře, že budou plnit svoje stálé 

povinnosti pro blaho a prospěch obce. Následně byly stanoveny místním židům 

nové, zvýšené povinnosti a nařízení. Museli například odvádět nové zvláštní daně43 

(mj. za provozování košer řeznického řemesla) a bez výjimky platit nově stanovené 

poplatky, za ochranu synagogy a hřbitova se zavázali odvádět městu poplatek 1½ 

kopy míšeňských grošů ročně a byl omezen prodej masa křesťanům. Pro upokojení 

cechu řeznického se zavázali dodržovat článek sedmý nařízení komorního, který 

ustanovoval: „Co se pak … dobytka rozdílného k zbití a prodaji od nich židův buď 

doma odchovalého neb tu při městě a na J. M. Cé panství ze dvorův a ovčínův, kterej 

všechen, co by ho k prodaji bylo, oni (židé) bráti a dle slušnosti zpeněžiti povinni 

jsou, a se podvolili, i odjinud zkupovaného dobytka, v němž s takovým rozdílem ob-

chod vésti se propůjčuje, aby co by se jim koliv vidělo menšího dobytka dle uznalé 

                                                      
41 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
189. 
42 H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart, s. 56. 
43 Tamtéž, s. 56. 
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potřeby své bíti mohli, avšak vysokého hovězího dobytka více nic nežli všichni ve-

spolek ve dvou téhodnech toliko jedno hovado zabíti a peněžiti moc měli.“44 

3. srpna 1658 vydala Česká komora dekret, který urovnával i právní vztah 

mezi městem Brandýs nad Labem a místními židy, a to tak, že druzí jmenovaní měli 

dát obci 100 tolarů platů, které nezaplatili, neboť se v předmětné době nenacházeli 

ve městě, ale v exilu. Za to se ke svým pustým gruntům mohlo vrátit všech 14 židů, 

kteří zde bydleli před rokem 1654, nejen dva, jimž to bylo povoleno již dříve. Vedle 

židů usedlých žili v Brandýse i židé obytní, kteří žili v podnájmu u svých souvěrců a 

nesměli se ženit45, „dokud některá z počtu rodin usazených se neuprázdnila“.46 Obojí 

museli obci mimo svých povinných platů odvádět i tzv. ochranné – a sice usedlý pla-

til dvě kopy míšeňských grošů ročně a obytný pouze jednu. Všichni židé měli posléze 

spadat přímo pod pravomoc městské rady – správu židovské obce, synagogy a hřbi-

tova vedli dva židovští starší volení na jeden rok židovskou obcí a následně schvalo-

vaní a potvrzovaní městskou radou. Trvalo ovšem nějakou dobu než se nové poměry 

zažily. Podle dochovaných pramenů byli roku 1659 židovskými staršími zvoleni Da-

vid Křen a Šalamoun Kšáj.  

 

Povinnosti brandýských židů vůči městu 

Město Brandýs nad Labem po židech požadovalo plnění starších povinností 

a naopak se oni snažili domoci se na obci nových výhod. Na zasedání velké městské 

rady 26. dubna 1660 byli pozváni i židé a bylo jim důrazně připomenuto, aby platili 

úroky obci a „co víc ze hřbitova složiti, což oni hleděli do čtyř neděl umluviti“.47 Ná-

sledně jim městští radní četli z pamětní knihy, jak se jejich předkové zavázali, že bu-

dou sami bez nařízení konšelů odvádět ročně obci poplatek tři kopy míšeňských 

grošů, a to za každého jednoho mladého žida, který se ve městě ožení a začne se 

věnovat obchodu. Dále pak po židovské obci požadovali, aby byli propuštěni dva ži-

dovští starší, Dávid Křen a Šalomoun Kšáj, neboť už uplynul rok od jejich zvolení, a 

aby jim byli představeni jejich nástupci. První z nich byl poté opět zvolen za staršího 

                                                      
44 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
190. 
45 F. Vlasák, Židé u nás. 1. Naše Polabí. 9/1927, roč. V., č. 1, s. 8. 
46 Tamtéž, s. 190. 
47 Tamtéž, s. 191. 
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a následně žádal městskou radu o povolení, aby místní židovská obec mohla při-

jmout mezi sebe žida Samuela Vokáče jako hrobníka a toho, „kterej do školy jejich 

volá“.48 Jeho žádost byla posléze zamítnuta s odůvodněním, že by byla v přímém roz-

poru s nařízeními České komory ohledně židů, a bylo židovské obci doporučeno, aby 

dotyčný dále vandroval, neboť nemá k Brandýsu žádný vztah, a protože ho ani jinde 

nechtějí, nebude se přece usazovat právě tady. 

Téhož roku se zdejší židé, Jakub Cadok Bělský a Šalomoun Kšáj, a s nimi i je-

den žid z Kostelce nad Labem, rozhodli, že chtějí společně prodávat sůl po vesnicích 

Brandýského panství a nabízeli za povolení správě panství 60 tolarů ročně. Proti 

tomu ovšem protestovala městská rada v Brandýse přípisem z 1. ledna 1661, který 

adresovala zámeckému hejtmanovi, a v němž si stěžovala, že předmětná žádost židů 

porušuje privilegium z roku 1508, jenž potvrdil i císař Ferdinand III. Městští radní 

dokládali, že by pak židé prodávali i „od suken, pláten, cajku49, koření a jiných krám-

ských věcí …, majíc i vždy šaty šité, nakoupíc k tomu v městech Pražských obuvi“.50  

V dalších letech však správa panství podporovala z finančních důvodů 

zejména usazování cizích židů ve městě a pronajímala jim své závody, jako celnu 

(výběr mýta) a koželužnu apod. Toto usazování nově příchozích se snažila omluvit 

jakýmsi místním stínovým právem, protože podle tehdy platných zákonů k tomu ne-

měla sebemenší oprávnění. Na to si ostatně stěžovala i sama místní židovská obec, 

které se nelíbilo, že cizí židé jsou do města osídlováni bez jejich souhlasu. Roku 1665 

je uveden jako nájemce koželužny jistý Lebl Pik51 – proti jeho získání předkupního 

práva ke gruntu po Izákovi kramáři židovi podali židovští starší žádost k městské 

radě, neboť se jim nelíbilo, že dotyčný cizinec má již od J. M. hejtmana pronajatý byt 

v koželužně, a aby zatím až do vypořádání žádosti nebyl přijat za obyvatele Bran-

dýsa.  Žádost se ale minula účinkem, protože už po pěti letech byl Lebl Pik zvolen 

židovským starším52. 

 

                                                      
48 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
191. 
49 pevná bavlněná látka 
50 Tamtéž, s. 191. 
51 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 191. 
52 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 11. 
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Růst počtu židů v Brandýse nad Labem 

Roku 1661 bylo ve městě usazeno 11 židovských rodin – šest usedlých a pět 

obytných.53 Mezi usedlé, kteří platili dvě kopy míšeňských grošů obci, patřili: Jakub 

Markův, Jakub krejčí, David Křen, Jakub Kostelecký, Šimon (Šalamoun) Kšáj a David 

Byšický. Z obytných platil Kalmus jednu kopu míšeňských grošů, Beneš Libánský, 

Vokatej, Jakub Libánský a Beneš koželuh pouze po 30 groších.54 Další soupis týkající 

se židů, sepsal pro Českou komoru místní děkan Proxa někdy v letech 1669-1670. 

V něm je uvedeno již pouze osm židovských rodin v Brandýse. Z toho vyplývá, že 

nejméně tři rodiny se mezitím musely z města odstěhovat. Nejdéle, plných 20 let, 

zde bydlel David Křen s manželkou Krittel jinak Ludomilou, synem Šimonem a dce-

rou Eliškou. Dále v jeho domácnosti přebýval i jeho už ženatý syn Lebl společně se 

ženou Marií a dcerami Bunele a Tegele. Druhý usedlý Žid Lebl Pik přebýval ve městě 

se ženou Annou a syny Josefem, Vítem, Abrahamem, Šalamounem a Benešem. Tře-

tím byl Šalamoun Vítův, místní kantor55, se ženou Eliškou, syny Abrahamem a Mar-

kem, zetěm Vítem, dcerami Annou a Barborou a sirotkem Buchte. Čtvrtý Jakub Kos-

telecký bydlel v té době již 12 let ve vlastním domě se ženou Annou, synem Leblem 

nebo Leiblem a dcerou Libele. U něho bydlel i otec Šalamoun se ženou Annou. Pátý 

Jakub Marek bydlel 13 let ve vlastním domě se ženou Annou, syny Markem a Laza-

rem a dcerou Salomenou.  Šestý David Hauzman bydlel 20 let ve vlastním domě se 

ženou Dorotou a synem Abrahamem a v témže domě bydlel i jeho zeť Mojžíš Habr-

ský se ženou Zinchele. Sedmý Mates apatykář přebýval ve městě od svých 11 let, 

poslední dva roky bydlel ve vlastním domě, který koupil v roce 1667, se ženou Salo-

menou a synem Volfem. Sice se právě odstěhoval do Prahy, ale domu se nevzdal. 

Poslední byl Šalamoun Kšáj, který bydlel již 14 let ve vlastním domě se ženou Annou 

a synem Šalamounem. Načas se přestěhoval do Prahy, ale domu se nevzdal a ubyto-

val v něm Samuela Kalmuse se ženou Thone a syny Markem, Litmanem a Hanze-

lem56. Současně k tomu děkan Proxa dodal, že židé v té době přebývali mezi křes-

ťany kromě náměstí, ale nebydleli v křesťanských domech. 

                                                      
53 F. Vlasák, Židé u nás. 2. Naše Polabí. 10/1927, roč. V., č. 2, s. 29. 
54 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 192. 
55 osoba, která v synagoze při bohoslužbách vede modlitby – nejčastěji zpívá jejich texty 
56 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 12. 
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Z onoho soupisu dále víme, že v této době již měli brandýští židé svého kan-

tora a že jeden z nich, Mates, byl lékárníkem.57 Z těch židů, kteří bydleli ve městě 

ještě před vypovězením roku 1656, zbývali pouze David Křen, David Hauzman a Ša-

lamoun Kšáj, ostatní přišli odjinud. Přistěhovali do Brandýsa později, pravděpo-

dobně z okolních vesnic. Apatykář Mates bydlel v domě (čp. 225), který koupil od 

Mojžíše Beneše, jenž byl právně donucen se v roce 1667 odsud odstěhovat, neboť 

koupil, zabil a zpeněžil vola, kterého vojáci v noci zabavili pro svoje potřeby Václavu 

Cimrovi ze Staré Boleslavi (nyní čp. 101).58  

Když bylo židům dovoleno, aby ve městě přebývali natrvalo, musela se obec 

sama také postarat o to, aby jejich původně pusté grunty byly řádně obsazeny a 

z nich stanovený plat židé řádně odváděli a to v plné výši, neboť mnozí z nich, kteří 

se ve městě usadili, platili dosud úrok pouze poloviční. Kvůli tomu byli 23. května 

1667 pozváni i na radnici – jednání se museli zúčastnit všichni židé bydlící v Bran-

dýse. V rámci vysvětlení slyšeli následující – „Jakož jsou se někteří židé, tu v městě 

Brandejse provozujíce rozmanité handle své, k jinším zde obytným přivtělili a toliko 

jak do J. M. Cé důchodu tak k obci pocházející povinné platy polovičně odváděli …, 

obzvláště pak že až dosavad při obci této několik gruntův pustých židovských se vy-

nachází, proto žádáno od na radnici od židů možnějších, aby grunty pusté do již při-

cházejícího sv. Martina ujíti, takové vyzdvihovati aneb do konce z města jinam se 

vystěhovati hleděli."59 

Někdejší židovské domy nebyly všechny trvale obydleny – několik pustých 

stavení zůstalo zejména v ulici Na Struze, která židům pro svou polohu a častý vý-

skyt povodní nevyhovovala. I proto tam městská rada místní pozemky některým ži-

dům přímo přidělovala.  Roku 1673 byl dán Jakubu Křenovi pustý pozemek, „toliko 

samý trávník“60, někdejší grunt žida Šťastného, proti židovské škole a synagoze 

(nyní dům čp. 138). Když se roku 1695 chtěl ve městě usadit Jan Duchoslav, dostal 

od něj pustou židovskou chalupu nedaleko potoka (nyní dům čp. 144), vedle níž se 

ještě roku 1706 připomínalo druhé pusté místo po židovském domku, což osobně 

vyšetřovali židovští starší a zjišťovali přímo na místě, proč tomu tak bylo. Do rukou 

                                                      
57 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 193. 
58 Tamtéž, s. 193. 
59 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
193. 
60 Tamtéž, s. 193. 
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křesťanských úplně přešly někdejší židovské domy č. 7 a 8 ve Stříbrné ulici, tj. mikve. 

Od této doby byla tedy v Brandýse dvě místa, kde stávaly židovské domy: v „ulici 

židovské“ (nyní ulice Na Potoce a Na Struze) a „mezi domy křesťanskými“61 nyní na 

Krajířském náměstí. Židé se po celou dobu své existence v Brandýse na obou mís-

tech chovali a žili podle svých náboženských zásad a předpisů. Své domy však z na-

řízení města museli ohradit drátem, na Krajířském náměstí se drát údajně dochoval 

až do druhé poloviny 19. století62. V roce 1706 oznamovali židovští starší: „tak jakož 

žid šulklepr jistou šňůru na pastušinu z domu žida Jakuba Tausyka (nyní č. 138) pře-

táhl“.63 V případě neuposlechnutí vyměřila obec 20 zlatých pokuty. 

K roku 1694 jsou v písemných pramenech doloženi následující židé, kteří žili 

v Brandýse nad Labem. David Stiasny, jenž obchodoval se suknem, plátnem a dalším 

podobným zbožím, jeho švagr Abraham, který byl židovský řezník, se ženou a jed-

ním dítětem, jeho tchán Jakub Kalmus se ženou, dále pak obchodník Pavel Pik se 

ženou a dvěma dětmi, který bydlel u svého tchána Mojžíše Haberského, následuje 

Samek Křen, který obchodoval s plátnem a dalším zbožím, se ženou a čtyřmi dětmi, 

koželuh Salomon Löbl se ženou a sedmi dětmi, obchodník plátnem a dalším zbožím 

David Šťastný se ženou a devíti dětmi, obchodník Jakub Křen se ženou a třemi dětmi, 

obchodník Jakub Bischitzký se ženou a čtyřmi dětmi, dále jeho švagr, taktéž obchod-

ník, Wolf Löbl se ženou a jedním dítětem a obchodník Samuel Polak se ženou a 

čtyřmi dětmi. 

Od konce 17. století počet židů v Brandýse neustále narůstal, a to i díky zlep-

šujícím se sociálním a ekonomickým podmínkám. Roku 1702 na brandýském pan-

ství ovšem bydlelo již 34 židů a 4095 křesťanů starších deseti let a v samotném 

městě už 83 židů a 580 křesťanů starších deseti let. I proto byl dekretem dvorské 

komory ze dne 6. října 1705 stanoven maximální počet židů ve městě na 11 rodin – 

postupem času zde žilo 7 židovských rodin usedlých a 4 židovští obytní. Platil tzv. 

„uzavřený počet místní“ (numerus restrictus localis), a to až do roku 1722, přičemž 

zpočátku tolik rodin ve městě ani nebydlelo.  V Berní rule z roku 1713 je uvedeno 5 

židovských rodin usedlých, z nichž čtyři bydleli v „židovské“ ulici: Stáli tam domy 

                                                      
61 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
194. 
62 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 12. 
63 Tamtéž, s. 194. 
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Jakuba Tausika, vdovy Joklové, Arona Šrámka a Jakuba Volfa, o kousek vedle na ji-

ném místě stál dům Davida Šťastného, ovšem již mezi domy křesťanskými.  Židov-

ských obyvatel zde však přebývalo mnohem více, konkrétně tři židovští obytní – u 

vdovy Joklové bydlel Lebl Křen, u Jakuba Volfa Volf Šmule a v domě Jakuba Tausika 

bydlel Beer Raudnitz. Dále se oním dekretem potvrzuje platnost staršího nařízení ze 

dne 7. října 1702, a „totiž aby oni židé žádná věna ani co jiného na jejich domy, 

obydlí, pokoje, komory, sklepy a krámy ujišťovati a hypothecirovati, tím méněji pak 

přespolní židy, mimo zeťův a nevěst, do takových domů pod skutečnou pokutou při-

jímati, nýbrž v jednom každým domu toliko jeden hospodář býti, ostatní v těch do-

mích zůstávající a zdržující se židé jen nájemníci se jmenovati, kteříž žádné zápisy 

míti nemají“.64 Tedy v každém židovském domě směla bydlet jen jedna rodina a s vý-

jimkou zeťů nebo nevěst židé nesměli přijmout cizího žida do podnájmu a dále ne-

směli zatížit svoje nemovitosti jakýmkoliv dluhem.65 Na základě tohoto nařízení byla 

roku 1706 podepsána smlouva mezi městskou radou a židovskou obcí o vzniku sa-

mostatné gruntovní knihy, jež byla posléze ještě téhož roku založena.66 

V souvislosti s touto předchozí ubytovací podmínkou byli zdejší židé vyšet-

řováni už v roce 1707, kdy městští radní povolali na úřad židovské starší a pátrali, 

proč a s čím povolením se v budově školy zdržuje žid Eliáš, syn Davida Šťastného, a 

u Bezrukýho, tj. u Jakuba Tausika zase jistý Simcherle. Židovští starší odpovídali, že 

jsou to zdejší děti a u Davida je velmi těsno. Roku 1708 byl znovu před městskou 

radu povolán Eliáš Šťastný, kterému bylo nařízeno, aby zůstával v domě otce nebo 

se vystěhoval z města, ale že se v každém případě musí vystěhovat z budovy školy.67  

Dvorským dekretem ze dne 31. července 1723 byl zvýšen povolený počet 

židů v Brandýse na 22 rodin, ale počet domů měl zůstat stejný a stavět nové bylo 

zakázáno. Město se i nadále snažilo zachovat výše uvedené nařízení a plně se jím 

řídit. V tom mu byl nápomocen i další dekret císaře Karla VI. ze dne 25. září 1726, ve 

kterém bylo výslovně ustanoveno, že v každé židovské rodině se smí oženit pouze 

jeden syn. „Rozmnožování“ židů tím bylo, ovšem pouze na nějaký čas, omezeno. 

K tomu přispělo i nařízení vydané o dva dny dříve, 23. září 1726, v němž se uvádělo, 

                                                      
64 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
194. 
65 F. Vlasák, Židé u nás. 2. Naše Polabí. 10/1927, roč. V., č. 2, s. 30. 
66 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 194. 
67 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 13. 
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že dcery v těch židovských rodinách, kde nebyli synové, budou z inkolátu68 vylou-

čeny. I přes tato všechna opatření mělo již v roce 1785 v Brandýse inkolát 45 židov-

ských rodin, z nichž jich ovšem ve městě ani osm nebydlelo. 

V Tereziánském katastru, vydaném později „císařovnou“ Marií Terezií, je za-

psáno 17 brandýských židovských rodin. Byli to dva podomní obchodníci, pět řez-

níků, jeden obchodník plátnem a kožemi, dva obchodníci plátnem, dva kramáři a 

dále pak vdova po obchodníku s plátnem a krátkým zbožím, obchodník plátnem a 

vlnou, obchodník prodávající koloniální zboží, obchodník železným zbožím a ob-

chodník železem.  

Následně jejich populace výrazně vzrostla a v roce 1747 bylo ve městě evido-

váno již 133 židů, kteří platili daně. Vzhledem k tomu, že počet domů se dle vyhlášky 

nezměnil, byly stávající židovské domy ve vlastnictví pouze několika osob a vznikaly 

tzv. židovské domy dílčí, zvláštní majetkové poměry, které měly vyřešit akutní ne-

dostatek obyvatelného místa brandýských židů. To znamenalo, že jednotlivá obydlí 

se rozčlenila na více menších příbytků, které pak obývalo více rodin, potažmo více 

osob. Storesové smlouvy69 a nejrůznější zápisy z 18. a částečně ještě z první polo-

viny 19. století nám přinášejí doklady toho, jak složitě celý tento systém fungoval. 

Týkaly se především vzájemného soužití v přízemcích, prvních patrech, ale i v jed-

notlivých světnicích, z čehož samozřejmě vznikaly nejrůznější spory a časté hádky. 

Například roku 1767 zažaloval Heršl Johl s chotí Preindl Seliga Volfa, že „nad těma 

jemu nedávno dovolenejma novýma dveřma udělal a pro sloupky díry (totiž ke 

stříšce) do jeho Johla sednice proraziti dal“.70 

 

Emancipace brandýské židovské obce 

Od roku 1765 měla zdejší židovská obec vlastního rabína, kantory, učitele a 

hrobníka. I v okolí Brandýsa existovaly menší židovské obce, takže na místním pan-

ství působil mohel71 a také šochet72, který zajišťoval porážku zvířat v souladu s ži-

                                                      
68 právo obyvatelské, jakási středověká obdoba občanství 
69 obchodní smlouvy 
70 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
196. 
71 operatér provádějící obřízky malých židovských chlapců při náboženském obřadu brit mila, který vítá 
narozené chlapce do svazku mezi Bohem a Izraelem  
72 židovský řezník, jehož úkolem jsou košer porážky zvířat (savců a drůbeže) 
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dovskými jídelními a náboženskými předpisy. Roku 1785 bydlelo ve městě 37 ži-

dovských rodin a dalších 8 rodin bylo usazeno na panství, roku 1812 bydlelo ve 

městě 38 rodin.  

Ke zvýšení počtu rodin v Brandýse došlo ve 40. letech 18. století zčásti i v dů-

sledku vypovězení židů z Prahy v roce 1746 a poté i z celého království, které svým 

dekretem nařídila Marie Terezie. Část pražských židů se v této době rozptýlila po 

okolních městečkách a vesnicích a někteří se přestěhovali právě do Brandýsa a delší 

čas zde potom pobývali. Nepatrná část přistěhovavších židů přestoupila ke křesťan-

ství, přijala jiné jméno, odstěhovala se z židovských domů73 a uvolnila ve městě 

místo jiným svým bývalým souvěrcům.74  Takové přestupy ovšem bývaly senzací, 

poněvadž židé konvertity velice náruživě pronásledovali. Ze 60. let 18. století se nám 

v písemných pramenech dochovaly dvě zprávy o přestupech zdejších židů ke křes-

ťanství – roku 1764 se dali pokřtít dva synové Abrahama Lewiho a přijali nová 

jména – Josef a Jan Klášterských, roku 1766 přestoupil syn Jakuba Davida Šťastného 

a přijal jméno František Svatojanský. O jejich motivaci ke konverzi se nedochovaly 

přesné záznamy, ale následně se všichni přestěhovali do Kostelce nad Labem. 

Poslední opatření, které mělo upravovat počet židů ve městě, vydal v roce 

1785 císař Josef II. Tehdy bylo nařízeno vystěhování 13 zdejších židovských rodin 

z důvodu přespočetnosti, k čemuž přispěl i výše podaný přípis vrchního ředitele 

brandýského panství ze dne 6. července téhož roku.75 Ještě v roce 1788 odmítl vydat 

Kouřimský krajský úřad inkolát v Brandýse Nátanu Reittrovi s tím, že na něj nemá 

právo a musí počkat, až se uvolní jedno místo v počtu tehdejších zdejších židovských 

rodin. 

Kolem poloviny 18. století76 byly i židovské domy v Brandýse nad Labem 

očíslovány, a to římskými číslicemi, aby se odlišili od domů křesťanských, ale poz-

ději, v roce 1797, byla tato čísla změněna a tyto domy byly očíslovány čísly popis-

nými arabskými, a to tak, že čp. I bylo přečíslováno na čp. 126 (stavení na židovském 

hřbitově), čp. II na čp. 140, čp. III na čp. 139, čp. IV na čp. 138, čp. V na čp. 137, čp. VI 

na čp. 219, čp. VII na čp. 224, čp. VIII na čp. 225, čp. IX na čp. 226 a čp. X na čp. 228, 

                                                      
73 F. Vlasák, Židé u nás. 2. Naše Polabí. 10/1927, roč. V., č. 2, s. 30. 
74 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 195. 
75 Tamtéž, s. 195. 
76 dle Práška ovšem až v roce 1770 
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229 a 23077. Při tomto číslování se na veřejnosti objevily zajímavé poměry služebné. 

Tak dům čp. IX byl „domem panujícím“, protože měl právo přístupu ke studni a volný 

průchod k záchodům v domě čp. VIII, a proto ten pak byl k „domu panujícímu“ v po-

měru „domu služebného“.78 

Židé, kteří měli v nájmu od města nebo od panství mýta, vinopalny, koželužny 

apod., směli po dobu svého nájmu přebývat i v závodě. Ostatním to dovoleno nebylo. 

Taktéž výměna židovských domů za domy křesťanské nebyla povolována. Roku 

1787 žádal zednický mistr Kašpar Ruth o dovolení, aby mohl zadní část svého domu 

(nyní čp. 224) prodat židovi Simche Práglovi, ale Kouřimský krajský úřad jeho žá-

dost zamítl.79 Roku 1777 zažalovali brandýští židé magistrát, aby už nemuseli po-

vinně platit tzv. ochranné. Hospodářskou administrativou zdejšího komorního pan-

ství byli odmítnuti, ale adjunkt Kouřimského krajského úřadu de Launay jim dal za 

pravdu. Vydal nepravomocné rozhodnutí a spor se nakonec dostal až ke guberniu, 

které ovšem toto rozhodnutí krajského úřadu 18. července 1780 zrušilo, jako pře-

kročení pravomoci úředníka a samotné působnosti úřadu. 

Koncem 18. století bylo ale v Brandýse povoleno, aby si křesťané směli při-

jmout do svých domů židy jako nájemníky. Roku 1786 se sice židům Feitlu Byšic-

kému a Lazaru Kalmusovi podařilo získat magistrátní svolení k nájmu v křesťan-

ských domech, ale ještě 27. dubna 1787 nařizoval krajský úřad magistrátu, aby veš-

keré židovské rodiny byly z křesťanských domů vystěhovány.80 Roku 1795 svolilo 

gubernium poprvé k výměně křesťanského domu (nyní čp. 145) za židovský dům 

tehdy čp. II. (nyní čp. 224). 18. července 1841 pak získal konečně Jakub Byšický cí-

sařské svolení, aby si mohl koupit křesťanský dům, někdy zvaný Lůšek, (nyní čp. 

201) k továrním účelům. Konec většiny omezení pro židy v Brandýse nad Labem při-

nesl až rok 1848 a následně si i oni sami mohli dle vlastního uvážení kupovat domy 

kdekoliv ve městě. 

 

                                                      
77 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 14. 
78 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
196. 
79 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 196. 
80 Tamtéž, s. 196. 
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Ustavení nové správy židovské obce 

Správu zdejší židovské náboženské obce měli do poloviny 18. století na sta-

rost dva židovští starší (byli voleni samotnými židy na jeden rok a potvrzoval je ná-

sledně magistrát), od poloviny 18. století ji pak prováděli společně s primasem81, 

který je poprvé v pramenech připomínán roku 1746 a byl zároveň první osobností 

v židovské obci. Roku 1701 se brandýští židé usnesli, kolik bude každý člen povinně 

ročně platit na provoz zdejší židovské obce. Z tohoto důvodu bylo též domluveno, že 

každý žid musí všechno zboží přivezené do Brandýsa povinně nahlásit kantorovi. 

V 18. století se stal zaměstnancem židovské obce také tzv. zvláštní kontribuční, který 

měl na starost výběr a odevzdávání daní, a zádušní pokladník, který obstarával fi-

nance vybrané při židovských náboženských obřadech či svátcích. Problém vznikl 

v roce 1770, kdy zdejší kontribuční Lippmann Katz z Brandýsa uprchl a zároveň 

zpronevěřil 53 zlatých a 41 krejcarů daní, načež krajský úřad zabavil jeho dům. V pí-

semných pramenech je dále zmíněna funkce šamese82 židovské obce, který svolával 

na bohoslužby do synagogy, a jenž byl lidově označován jako šulklepr. Další význam-

nou funkcí byl židovský hrobník neboli krchovecký – k roku 1765 byl „krchoveckým 

židem“  Mardochej Kalmus.83 V synagoze předzpěvoval kantor a některé z nich 

známe dokonce i jménem. Roku 1661 byl kantorem Šalamoun Vítův, roku 1697 Ben-

jamin, roku 1717 Izrael a roku 1754 Josef. Kantor Izrael byl v témže roce obviněn, 

že provozuje rozsáhlou lichvu a kantor Josef byl v roce 1754 dokonce vsazen do vě-

zení, neboť byl obviněn ze žhářství a z přechovávání cizích židů.84  

Jednou z nejvýznamnějších osobností každé židovské obce byl vždy rabín. 

Podle historika Josefa Práška až do roku 1765 v Brandýse žádný rabín nesídlil. Vy-

chází z toho, že když došlo roku 1765 ve městě ke sporu mezi Simcherle Volfem a 

jeho synem Seligem, byl vedle rabínů pražských o dobrozdání dotazován i rabín ko-

línský. O dva roky později došlo ke sporu mezi Heršlem Johlem a již zmiňovaným 

Seligem Volfem – a v této záležitosti již podávali svědectví nejen dva židovští starší, 

ale i místní rabín. Proto lze soudit, že v roce 1767 byl už rabín v Brandýse ustanoven. 

Není to ale jisté – je dost možné, že rabínský úřad v Brandýse nemusel být roku 1765 

obsazen jen krátkodobě a předtím tu rabíni sídlit mohli, čemuž by odpovídal jednak 

                                                      
81 dle Práška se mu říkalo židovský primátor nebo též primátor židovský 
82 synagogální sluha, správce objektu 
83 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 198. 
84 Tamtéž, s. 198. 
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počet židů ve městě, a jednak též i existence místní synagogy. Jmenovitě rabíny 

známe až od druhé poloviny 18. století: roku 1771 byl rabínem David Marek Katz, 

který je k tomuto roku výslovně připomínán a byl podle dochovaných pramenů prv-

ním rabínem „Brandejským“.85 Roku 1783 vykonával úřad rabína Michael Meyer 

Austerlitz, v letech 1783 -1836 Šalamoun Lagus, který zemřel roku 1836 ve věku 90 

let, v letech 1836 – 1856 byl rabínem Jakub Heller, v letech 1856 – 1868 Bernard 

Mandl, v letech 1868 – 1892 Dr. Filip Bondy, v letech 1893 – 1902 Bernard Weiss, 

od roku 1902 Jakub Utitz86. 

 

Založení židovské školy v Brandýse nad Labem 

Židovská škola v Brandýse nad Labem byla založena za Josefa II. a vyučovalo 

se na ní v německém jazyce. Z josefinské doby pochází také většina německých jmen 

židovských.87 Jména většiny učitelů neznáme, podle pramenů víme, že roku 1788 na 

ní byl školním učitelem (Schulmeister) jistý Nehemia Gross. V témže roce byla zalo-

žena židovská matrika, která byla ovšem až do roku 1868 pod kontrolou katolické 

církevní správy. Někteří brandýští židé zastávali i významná úřední místa ve státní 

správě či židovské samosprávě. Nejvýše to zřejmě dotáhl Isak Salomon, který byl 

roku 1762 zvolen zemským židovským písařem. Až do konce 17. století užívali židé 

ve svých písemnostech český jazyk, případně texty doplňovali o hebrejské vložky. 

Prvním židem, který před brandýskými konšely odmítal vypovídat v češtině, byl lé-

kař Abraham Volf. Roku 1694 napsal kantor Benjamin městské radě podání, že on a 

Mojžíš Šalamoun dluží městu na daních. Následně páni Abrahamovi připomenuli, 

aby na žalobu odpovídal v českém jazyce. „Že se tak nezachoval a německou odpo-

věď složiti chtěl, jemu vrácena a arest šatlavní nařízen tak dlouho, pokud nesloží 

české odpovědi.“88 Roku 1701 poté podával židovský starší Šalomoun Löbl měst-

ským konšelům spis česky, ale i hebrejsky. 

 

                                                      
85 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 198. 
86 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 15. 
87 F. Vlasák, Židé u nás. 2. Naše Polabí. 10/1927, roč. V., č. 2, s. 30. 
88 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
198. 
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Povolání místních židů 

Hlavním zdrojem obživy místních židů byl v 18. století obchod, zejména ob-

chod podomní po vsích příslušných k panství, dále poskytování úvěrů na úpisy a zá-

stavy a nájem panských i městských průmyslových podniků a důchodů89, zejména 

vinopalen, koželužen a drasláren. Židé rovněž provozovali obchod dobytkem, ma-

sem, kožemi, tkaninami, zbožím stávkovým90, kořením, zbožím osadním i jiným zbo-

žím. Roku 1713 byli ve městě tři židovští řezníci, tři židé provozovali podomní ob-

chod plátnem a vlnou, jeden různým jiným zbožím (Spezerei), dva kořením a střiž-

ním zbožím. Řeznická živnost byla městskou vyhláškou omezena povoleným po-

čtem poražených kusů. Na konci 17. a počátkem 18. století směli zdejší řezníci pora-

zit maximálně jeden hovězí kus za 14 dní. Což k uživení mnohdy nestačilo, a i proto 

bylo toto omezení velmi často obcházeno nebo porušováno. Roku 1688 byla na 

brandýské židovské řezníky podána žaloba, že v sedmi dnech porazili tři kusy do-

bytka. Žid Simchl byl za to potrestán91, ale jeho míru dnes neznáme. V roce 1756 

bylo o zdejších židech jednáno v městské radě, aby „svátečního a nedělního dne po 

městě dokona skrze celý den procházeti, též v pátek a sobotu při královském ouřadě 

purkmistrovským a při právě rychtářským v právních věcech ničehož pohledávati 

se neopovážili“.92 

Zápisy v městských knihách svědčí rovněž o velikém rozsahu obchodu, který 

provozovali židé buď z obchodů ve svých kamenných domech, které byly klenuté a 

opatřené železnými okny a dveřmi, nebo v 18. století z krámů na Palackého náměstí 

před domy čp. 22, 32 a 9593. Když se kolem poloviny 18. století začaly v Praze a se-

verních Čechách budovat nové továrny, jejich zboží hojně kupovali brandýští židé a 

zaváželi jím své místní skladiště. Roku 1770 Jakub Šalomoun Eysig s chotí Marine 

dokonce zastavili svůj zdejší dům (nyní čp. 225) privátní pražské továrně Poreggov-

ské, protože dlužili za odebrané zboží 793 zlatých a 54 ½ krejcaru. I v roce 1772 

ručil Jakub Kohn za zboží z továrny v Kosmonosích svým (nyní čp. 230) a zděným 

bytem v dílčím domě (nyní čp. 232) – v celkové hodnotě 800 zlatých. 

                                                      
89 F. Vlasák, Židé u nás. 2. Naše Polabí. 10/1927, roč. V., č. 2, s. 31. 
90 ponožky, punčochy, punčocháče 
91 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 199. 
92 Tamtéž, s. 199. 
93 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 15. 



29 
 

Židé se v Brandýse stávali často také nájemci různých městských i zámeckých 

objektů. Již roku 1690 žádal Šalamoun Löbl o pronájem obecní koželužny. Městská 

rada jeho žádost ovšem zamítla. Když mu nebylo vyhověno, chtěl si zřídit koželužnu 

vlastní, ve svém domě, což se mu však rovněž nepodařilo. Panská vinopalna za La-

bem byla pronajímána židům od konce 17. století, roku 1685 ji měl v nájmu Jakub 

Löbl a roku 1776 si císařskou vinopalnu za městem pronajal Jakub Juda Byšický. 

V 18. století vznikla další, tentokráte městská (obecní), vinopalna v domě čp. 115 

„Na dupandě“ a jejím nájemcem byl od roku 1770 Jakub Löbl Byšický. Ta byla před 

rokem 1800 přestavěna na draslárnu a rovněž pronajímána židům – od roku 1781 

ji měl v nájmu Jakub Kohn a kolem roku 1800 tu vyráběl draslo Filip Byšický, který 

budovu v roce 1801 zrekonstruoval a zmodernizoval.  V polovině 18. století byl ve 

městě zřízen krajinský sklad tabáku - jeho prvním nájemcem skladním (Tabaksver-

leger) byl jmenován Eliáš Löwi, „do něhož vznesli r. 1773 stížnost Jakub Kohn a Selig 

Volf, že na jejich zkázu a újmu sem i tam na J. M. Cé. panství Brandejském vlnu zku-

povati a do Prahy odvážeti se opovažuje“.94 Roku 1787 ho získal do nájmu Jonáš 

Janowitz.  

Roku 1801 pražský žid Beerman Schefteles získal od dědiců Pervolfových 

barvírnu a tiskárnu na kartouny na Olšinkách, k níž roku 1803 koupil od města 

místo s prameny vody – ještě v témže roce přešel závod do rukou Mojžíše Byšického, 

než byl v roce 1806 prodán v dražbě neznámo komu. Roku 1849 Šalamoun Re-

ichman založil octárnu na Palackého náměstí, ale ta neměla dlouhého trvání. V Krá-

lovicích byla v domě čp. 39 Poprova olejna. Další olejnu založil roku 1853 Ferninand 

Janowitz v ulici Na Mostě v domě čp. 123, později se v ní vyráběly i fermeže. Myd-

lárnu založil roku 1879 Abraham Pick.95 Ke konci 18. století vznikla v Brandýse 

první obchodní židovská společnost Jonáše Janowitze z Prahy s bratry Vilémem a 

Mojžíšem Byšickými. Město jim povolilo nájem obchodních místností v Zeleném 

domě čp. 60 – zde zřídili sklad pláten, stuh, nití, knoflíků, peří, oděvních látek, prádla, 

cínu, mědi, mosazi, železa a dřevěného nářadí. Mojžíš a Magdalena Dürnsteinovi 

měli sklad zboží v domě čp. 230 na Krajířském náměstí se dvěma krámy, který roku 

1796 koupil Josef Bakofen.96 

                                                      
94 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
200. 
95 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 30. 
96 Tamtéž, s. 30. 
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Soužití brandýských židů s ostatním obyvatelstvem ve městě bylo celkem 

klidné, i když poměrně často byly podávány k městské radě stížnosti nebo žaloby 

stran vykořisťování, kterých se zdejší židé v obchodu a lichvou měli dopouštět. Mno-

hem méně vzájemných půtek bylo ve věcech náboženských. Pouze v roce 1707 byl 

Šalomoun Löbl za pohoršlivé a rouhavé řeči proti Panně Marii odsouzen k poměrně 

vysoké pokutě 1000 zlatých a zároveň k vyhoštění z kraje Kouřimského.97 

Roku 1812 bydlelo v Brandýse nad Labem 38 židovských rodin, roku 1840 

již 51 rodin. V polovině 19. století tu bydlelo přes 50 rodin (289 osob, asi 8% všech 

obyvatel). Roku 1880 ve městě žilo 246 židů (6,35% všech obyvatel), roku 1890 - 

210 židů (5,44% všech obyvatel), pak nastává znatelný pokles (zřejmě z důvodů 

hromadného odchodu místních židů do Nového světa), roku 1900 - 156 židů (3,93% 

všech obyvatel), roku 1910 - 109 židů (1,84% všech obyvatel), roku 1921 - 69 židů 

(1,34% všech obyvatel) a roku 1930 tu bydlelo už jen 60 židů (0,98% všech obyva-

tel). 

 

Nová pravidla pro správu židovských věcí 

Přelomovou událostí nejen pro brandýské židy byl 21. březen 1890, kdy 

vstoupil v platnost zákon číslo 57 říšského zákoníku, který nově upravoval vnitřní 

poměry židovských společenství. Základem pro jejich budoucí fungování se měli stát 

židovské náboženské obce. Tyto obce se měli starat o náboženské poměry svých 

členů a každá taková obec měla svůj ohraničený obvod. Židovské obce, které měli 

malý počet členů, byly změněny na modlitební spolky nebo dostaly zvláštní status 

filiálních obcí spádové židovské náboženské obce, takže se pro ně používalo ozna-

čení „přidružené obce“.98 Podle tohoto zákona náležel každý žid k židovské nábo-

ženské obci, v jejímž obvodě měl své řádné (tedy trvalé) bydliště. V každé spádové 

židovské náboženské obci musel být rabín, ale často se reálně stávalo, že toto místo 

neměly židovské náboženské obce vůbec obsazeno. V těchto případech zajišťovali 

duchovní potřeby členů v oblasti Brandýsa nad Labem a jeho okolí zejména rabíni 

z Prahy nebo z Kralup nad Vltavou. 

                                                      
97 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 2. díl, s. 200. 
98 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 8. 



31 
 

Židovská náboženská obec v Brandýse nad Labem zahrnovala historicky ne-

jen židovské rodiny v samotném městě, ale patřily do ní i židé žijící v okolních ob-

cích, které spadaly do jeho obvodu – Stará Boleslav, Čelákovice, Hlavenec, Kostelní 

Hlavno, Sudovo Hlavno, Jenštejn, Jirny, Mstětice, Nehvizdy, Ostrov, Popovice, Sojo-

vice, Stránka, Šestajovice, Lázně Toušeň, Vrábí, Zeleneč a Cvrčovice. Roku 1893 za-

hrnoval obvod brandýské židovské náboženské obce celkem 71 rodin, z toho v sa-

motném Brandýse jich bylo podle pramenů pouze 15. Roku 1894 se obvod zdejší 

židovské obce zvětšil o obec Veliký Brázdim, Dřísy, Sluhy a Veleň, které k brandýské 

židovské obci přešly od židovské obce v Kostelci nad Labem. Roku 1896 obvod ŽNO 

podle stanov zahrnoval následující místní obce: Stará Boleslav, Borek, Brandýs nad 

Labem, Čelákovice, Cvrčovice, Dehtáry, Dřevčice, Hlavenec, Jenštejn, Jirny, Kostelní 

Hlavno, Lázně Toušeň, Lhota, Mstětice, Nehvizdy, Nový Vestec, Ostrov, Popovice, 

Skorkov, Sojovice, Stránka, Sudovo Hlavno, Svémyslice, Šestajovice, Vrábí, Záluží, 

Zápy a Zeleneč. Roku 1907 ŽNO vlastnila domy čp. 139, 140 a 141 a hřbitovní dům 

čp. 126.99 

 

Imigrační vlny židů do Brandýsa nad Labem 

V první polovině 20. století sehrály Brandýs nad Labem i okolní městečka a 

obce důležitou úlohu při absorpci dvou imigračních vln. V roce 1914, kdy vlivem 

bojů první světové války přišlo mnoho židovských uprchlíků z Haliče, a pak po zá-

boru Sudet v roce 1938. Obě tyto události se odrazily na skladbě místního židov-

ského obyvatelstva.100 Po skončení první světové války se zde usazení haličtí židé 

začali postupně stěhovat zpět a během několika let opustili Brandýs a okolí. V pří-

padě druhé imigrační vlny tento postup již ovšem nenastal, neboť stejně jako většina 

ostatních židovských spoluobčanů a starousedlíků zahynuli i tito židé během holo-

caustu za druhé světové války. Jen mizivému procentu z nich se podařilo rasovému 

nacistickému běsnění uniknout emigrací a ještě méně z nich mělo to štěstí a přežilo 

peklo vyhlazovacích táborů na východě. I přesto všechno dnes můžeme najít stopy 

potomků zdejších bývalých židovských obcí na řadě míst po celém světě. 

 

                                                      
99 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 31. 
100 Tamtéž, s. 8. 
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Situace brandýských židů za 2. světové války 

Nástup nacismu se i v Brandýse nad Labem projevil stejně jako na jiných mís-

tech postupným nárůstem úřední perzekuce, která nejprve ztěžovala podnikání a 

postupně ubírala na občanských právech. Podobně jako jinde v Čechách se i zde za-

čaly objevovat antisemitské tendence. Z této doby se nám do současnosti dochoval 

nedatovaný leták, který zval na počátku druhé světové války na antisemitskou před-

nášku. Text zní následovně: „Čeští národovci, jimž minulé i příští osudy národa jsou 

otázkou stojící za úvahu, navštíví přednášku „Židozednářství, metla světa“, kterou 

pronese vedoucí Č. N. S. T.101 Jan Rys v neděli t. r. v sále hotelu „U Koruny“ v Bran-

dýse n. L. o 10. hod. dopol.“ Paradoxní na celé situaci je, že právě tento hotel po první 

světové válce provozoval místní občan a podnikatel židovského původu Karel Kraus.  

Brandýští židé žili ve svých domovech až do počátku roku 1943. Do Terezína 

byli přivezeni dvěma transporty 13. a 16. ledna 1943, s výjimkou Františka Löwita, 

který byl zatčen a odvezen již dříve. Celkem 48 mužů, žen a dětí kruté věznění v ně-

kolika koncentračních táborech nepřežilo. Nejmladším mrtvým byl čtrnáctiměsíční 

Miroslav Traub, narozený již v Terezíně. František Löwit zemřel v Mauthausenu, 

Zdenko Traub v Dachau, Gustav Kraus, Josef Lustig, Edmund Regner a Jana Seide-

mannová v Terezíně a všichni ostatní pravděpodobně zahynuli v Osvětimi, kam byli 

podle záznamů z Terezína odvezeni v průběhu let 1943 a 1944. V soupisu obětí na-

cistické perzekuce je kromě jména a příjmení uváděno již většinou pouze datum od-

jezdu transportem z Terezína do Osvětimi, kde pravděpodobně brandýští židé ze-

mřeli. Přesné datum smrti je totiž známo jen u několika z nich.102  

 

Situace brandýských židů po 2. světové válce 

Po druhé světové válce již nebyla zdejší náboženská obec obnovena, ale na 

řadu brandýských židů dodnes místní občané vzpomínají s láskou a mají je uloženy 

ve své paměti. V současnosti nám dějiny místních židů a celé jejich náboženské obce 

připomínají především dochované židovské stavby – kromě synagogy a hřbitova to 

jsou hlavně bývalé židovské domy či jejich části. Mnoho z nich bylo ovšem v pová-

lečném období současnými vlastníky či nájemníky opraveno nebo úplně předěláno, 

                                                      
101 Český národně socialistický tábor (fašistická organizace, která u nás působila za Protektorátu). 
102 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 32. 
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takže u mnohých v dnešní době ani nevíme, jak původně vypadali. Mnoho ještě pů-

vodních židovských domů bylo také nenávratně zbouráno a na jejich místech dnes 

stojí zcela jiné objekty, které už nám na židovskou minulost vůbec neupomínají. 

Kromě nemovitostí se nám jako další památka na kdysi významnou židovskou obec 

dochoval soubor 75 předmětů a 11 knih, z nichž nejstarší je z roku 1653. Všechny 

artefakty jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze. 

 

Židovské sídelní okrsky v Brandýse nad Labem 

Původně byly v Brandýse nad Labem dva židovské sídelní okrsky, jejichž 

domy byly soustředěny ve dvou částech města: od 16. stol. stávalo na západním ná-

vrší Nižšího hrádku 5 domů se synagogou a židé si stavěli své domy pouze v jejím 

okolí, tj. mimo vlastní město, společně s okrskem židovských domů, které se nachá-

zely pod náměstím u potoka. Ulice zvaná od roku 1906 Na Potoce byla koncem 17. 

století označována „mezi židy“, v berní rule z roku 1713 je označována jako „židov-

ská ulice“. 

 

Židovské osídlení Nižšího hrádku 

Jádro Nižšího hrádku leželo mezi potočním mlýnem a nynějším hřbitovem a 

dodnes se tam říká Ve stádě (nyní U hřbitova), protože tam byl vyháněn na pastvu 

dobytek, a sahalo až ke kostelu sv. Vavřince. Stával tam soubor malých domků (nyní 

čp. 119, 130, 131, 132, 133 a 231), které zabíraly prostor tří větších živností nebo 

chalup. Z nich byl svým průčelím obrácen ke hřbitovu grunt, kterému se odpradávna 

říkalo „Rváčov“.103 Roku 1625 jej držela Anna Papoušková, od níž ho koupili David 

Šlom žid a jeho manželka Kolda, ale „upustili od trhu, patrně z té příčiny, že nebylo 

dovoleno židům držeti statky pozemské“.104 Část Nižšího hrádku, která se nazývala 

mezi „ mezi domy židovskými“ nebo „mezi židy“, se nacházela mezi mlýnem potoč-

ním podél levého břehu strouhy až k mostku nebo lávce, kudy se chodilo z města do 

kostela sv. Vavřince. Proti dvoru Vinopalce zde stál mlýn potoční (nyní čp. 134), je-

hož majitelem byl kolem roku 1596 křesťan Jan potoční mlynář. Za třicetileté války 

byly zdejší židovské domy vypáleny od Švédů. Až do roku 1652 neexistují přesné 

                                                      
103 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 52. 
104 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
52. 
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záznamy o místech a majitelích těchto domů, proto nemůžeme v současnosti přesně 

určit, který a komu v té době po právu patřil. I kvůli tomu bylo po jejich návratu 

nutné určit, kde přesně stáli jejich někdejší domy. 

V ulici Na strouze stávala v 17. století židovská chalupa Kšajovská (nyní čp. 

232), která v roce 1559 patřila Markovi židovi. V témže období byl dům čp. 139, jenž 

stával nad židovskou školou, a mezi nimiž byla úzká ulička, kterou se chodívalo do 

školy, pustý. Proti mlýnu stávala stará židovská chalupa Janklovská, která byla před 

rokem 1639 majetkem Davida sklenáře žida. V čp. 137 Na potoce, v židovské cha-

lupě později zvané Byšická, bydlel před rokem 1639 Beneš koželuh žid. Byla jediná 

ze všech židovských domů, která přímo sousedila se strouhou a uvnitř byla kamenná 

světnice a komora. Majitelem sousedního domu (nyní čp. 138) byl před rokem 1639 

David Křen. Později se mu říkalo židovská chalupa Tausikovská, „v níž světnice a 

komora jedna od kamene na hlínu vystavěná a druhý dvě komory od lepenice s za-

hrádkou při chalupě“.105 Z domku čp. 144, který patřil před rokem 1639 jistému Ber-

nartovi řečenému Izrahel, se dochoval pouze zbytek zdi a kousek zbořeného sklepa. 

Z pramenů víme, že stál na pravé straně vysoké cesty, která vedla od Zárybské ulice 

ke strouze a ještě v roce 1695 je označován jako pustý. Na Nižším hrádku stávaly 

v této době i domy křesťanských majitelů a některé z nich se postupem doby dostaly 

do židovských rukou. Šlo například o dům čp. 234, který starší vdova Barbora spo-

lečně s Ondřejem Mikovským prodali v roce 1617 Jelenu židovi a odtud byl poté na-

zýván Jelenovský. Dalším byl Obselkovský dvůr, jenž jeho majitel David starší 

Houžvička ze Světice daroval městu Brandýs nad Labem. To ho následně prodalo 

Jáchymu Koldšmídovi židovi, který ale na nákup nakonec nesehnal dost peněz, takže 

z prodeje sešlo. Jako poslední bych ještě zmínil dům čp. 145, který zde stával v 17. 

století a říkalo se mu Šrámkovská židovská chalupa. Konkrétní židovské vlastníky 

dnes ovšem neznáme. 

Z roku 1560 se nám zachoval „šacunk106 statkův v Brandejse i na Hrádcích 

k vybírání berně“107, podle kterého tam žilo 18 starousedlíků a 5 židů. Jejich majetek 

byl následující: žid Marek měl majetku za 40 kop míšeňských grošů, žid Eliáš za 70 

kop, žid Josef za 45 kop, žid Hešel za 70 kop a žid Beneš za 20 kop. 

                                                      
105 Cit. dle: J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl. Brandejs nad Labem: 1908, s. 
58. 
106 ocenění, ohodnocení 
107 Tamtéž, s. 158. 
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V Brandýse nad Labem a jeho okolí kvetly již od středověku kupectví a čilý 

obchod, a to hlavně díky výhodné poloze na křižovatce dvou významných obchod-

ních cest. Rovnou měrou na něm participovali křesťané i židé. Ti kupčili s nejrůzněj-

ším zbožím, které se do města přiváželo zblízka i zdaleka. S cizinou obchodovali 

hlavně židé, kteří sem kromě jiného zboží vozili zvláště věci ozdobné.108 Obchod ztě-

žoval nedostatek finanční hotovosti, kterou nahazovaly různé půjčky s vysokým 

úrokem a „rukojemství“.109 Ke konci 16. století činil „židovský“ úrok v obchodě za 

zprostředkování bílý peníz z každé kopy. 

Kromě svých živností vykonávali místní židé i činnosti, které byly potřebné 

pro blaho obce. Brandýským doktorem byl roku 1561 Matěj lékař, nepochybně 

žid110, který bydlel na Nižším Hrádku. Dále židé provozovali lázeň – ta byla ovšem 

na rozdíl místní lázně na levém břehu jalové strouhy, kde se mylo, stříhalo a holilo, 

určena výhradně k potřebám obřadním, hlavně pohřebním, a na židovský dům byla 

přeměněna nepochybně se vznikem židovského hřbitova. 

 

Židovské osídlení na Krajířském náměstí 

Od 17. do 19. století existovala v Brandýse navíc malá židovská čtvrť přímo 

ve městě – v polovině 17. století se začala Pekařská ulice před Suchánkovskou cha-

lupou rozšiřovat v prostranství, kterému se dle první zmínky v pramenech z roku 

1657 říkalo Kozí rynek, od počátku 19. století pak Židovské město a nyní Krajířské 

náměstí111, které se nacházelo a dodnes nachází severně od hlavního náměstí a na 

němž se dodneška zachovala část původních domů, ovšem po celkových přestav-

bách. 

Na severozápadní straně náměstí tvořily souvislou řadu domů čtyři patrové 

budovy starobylého původu. Domy čp. 219 a 220 dlouho tvořily jediný celek. V prů-

běhu několika staletí se u něj vystřídalo několik desítek různých vlastníků a jejich 

rodin. Podle písemných pramenů byl jeho prvním známým majitelem roku 1652 Da-

vid Křen, od něhož jej roku 1682 koupil David Šťastný. Ten provedl důkladnou pře-

stavbu budov, které zůstaly v majetku rodiny Šťastných až do roku 1772. Postupně 

                                                      
108 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 214. 
109 smlouva, kterou se někdo (rukojmí) zaručuje cizímu věřiteli, že mu splní závazek přímého jeho 
dlužníka pro případ, že by týž tak neučinil sám 
110 Tamtéž, s. 223. 
111 Tamtéž, s. 34. 
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byly jejich vlastníky během 18. století Jakub Šťastný, Jakub David Šťastný a posled-

ním byl Heršl Šťastný. Při následném prodeji byl roku 1772 proveden soudní odhad, 

který konstatoval, že se jedná o jednopatrový dům se šindelovou střechou, v němž 

je klenutý krám osvětlený jedním oknem, se železnými mřížemi a okenicemi a ka-

mennou dlažbou. Toho roku koupila dům v dražbě Jütl Byšická, roku 1781 je jako 

majitel uveden Gabriel Byšický, vedle něhož měla v domě byt i jeho sestra Sára By-

šická s rodinou, která jej odkázala roku 1789 synu Filipovi. Roku 1825 odkázal Moj-

žíš Byšický dům svému synovi Jakubovi a roku 1851 jej od této rodiny koupil Michal 

Kohn. V 18. století byla část domu oddělena jako samostatný dům čp. 220, který ne-

byl ve vlastnictví židů.112 O dalších dvou domech v této části náměstí mnoho nevíme 

– dům čp. 224 koupil roku 1853 jistý Leopold Bondy, který jej ale ihned prodal Janu 

Hovorkovi. Poslední čtvrtý dům čp. 218 nikdy nebyl ve vlastnictví židů. 

Východní strana Krajířského náměstí byla tvořena pěti domy. Dům čp. 223 

koupil roku 1677 od žida Matesa Jiří Suchánek a následně jej již nepřetržitě vlastnili 

křesťané. V jejich vlastnictví byl až do konce 18. století i dům čp. 224. Roku 1795 jej 

koupil žid Nathan Reitler, roku 1804 Jakub Bondy, roku 1843 byl majitelem Abra-

ham Bondy, roku 1851 Daniel Kohn, roku 1852 dům koupil Antonín Pirsang a tím 

končí řada židovských vlastníků.113 Dům čp. 225 byl od roku 1622 v majetku žida 

Mojžíše, roku 1654 jej vlastnil jeho syn Beneš a posléze je dům uváděn jako pustý. 

Roku 1667 jej od Beneše Mojžíše koupil apatykář Mates, který ho vlastnil 10 let. Poz-

dější majitelé nejsou na dalších 100 let známi. Podle dochovaných pramenů roku 

1786 koupil od Abrahama Levi Roztoka hořejší patro domu Heršl Levi, který přijal 

jméno Kareis. V roce 1791 celý dům koupili manželé Jakub a Jitka Freundovi, roku 

1796 se ho ujal jejich syn Isak Freund, roku 1817 jej držel Jakub Freund, roku 1848 

od Isaka Freunda získal díl domu Jakub Freund. V roce 1862 získal od Víta Byšického 

díl domu jeho syn Bernard a roku 1864 od Jakuba Freunda koupil celý dům Václav 

Čermák, kterým končí řada židovských majitelů domu. 

Sousední dům čp. 228 držel roku 1625 žid Bernard, ale za třicetileté války 

dům zpustl. V roce 1693 jej držel Šalamoun Löbl zvaný Brandeis, barvíř koží, díky 

                                                      
112 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 40. 
113 Tamtéž, s. 41. 
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čemu byl zván také jako Ferbrovský.114 Když si chtěl dotyčný roku 1695 v domě zří-

dit koželužnu, Česká komora mu jeho žádost zamítla s odůvodněním, že dům se na-

chází příliš blízko kostela a zápach by jeho návštěvníky přespříliš obtěžoval. Když 

byla úzká ulička v těsném sousedství kostela roku 1700 zrušena, Šalamoun Löbl si 

svůj dům roku 1706 dokonale přestavěl. Dalšími vlastníky z jeho rodiny byli syn Isak 

Šalamoun Brandeis řečený Eisig, poté vnuci Jakub a Eliáš a následně přešlo vlastnic-

tví domu i na jeho pravnuka Rubina. Ti si dům mezi sebou rozdělili poté, co zemřela 

manželka Isaka Šalamouna Jettel Löblová. Od té doby byl dům rozdělen na část 

přední a část zadní, přičemž klenutý krám byl v části přední. Kdo z nich ovšem kte-

rou část vlastnil, dnes už nevíme. Koncem 18. století dům vlastnil Vít Byšický a v této 

době byl ve městě označován jako „židovský Prágrovský dům“.115 Dalšími vlastníky 

byli v 19. století Kateřina Janovicová, poté Abraham Bondy a následně Mojžíš Bondy. 

Potom se dům opět stal majetkem rodiny Janoviců – po Mořici Janovicovi ho převzal 

jeho syn Josef. Roku 1871 je jako majitel v pramenech uveden Adolf Freudenfeld a 

posledním židovským vlastníkem byl koncem 19. století Josef Österreicher 

Poslední dům v této řadě čp. 227 byl postaven jako nárožní dům mezi lety 

1561 – 1564 a nazýval se od 17. století Chalabalovský. Původně křesťanský dům 

postavil a jeho prvním známým majitelem byl Jan z Načeradce, který je poprvé 

v městských seznamech uváděn roku 1564. V roce 1613 jej koupil od Václava Sojov-

ského Jiřík Janouškův a prodal ho roku 1618 Jiříku Papouškovi koželuhovi, jehož 

vdova Anna jej roku 1622 vyměnila za dvůr Mojžíše žida.116 Posléze připadl městu a 

brandýská obec ho roku 1631 prodala židu Matěji Vejzlovi, který jej vlastnil pouhé 

tři roky a  dalšími majiteli již byli opět pouze křesťané.117  

Jižní stranu náměstí tvořily od 19. století tři domy, které byly roku 1828 po-

staveny na místě původního jediného domu čp. X. Na základě pramenů víme, že 

v roce 1669 byl dům rozdělen na dvě poloviny – v jedné bydlel žid Jakub Kostelecký 

a ve druhé hospodařil jistý Jakub Marek, který tuto část domu koupil od žida Mojžíše 

Cikána. Roku 1690 rozdělil svoji část domu mezi potomky Lazara, Jakuba a Rozinu, 

                                                      
114 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 41. 
115 Tamtéž, s. 41. 
116 J. V. Prášek, Brandejs nad Labem. Město, panství, okres. 1. díl, s. 35. 
117 Tamtéž, s. 41. 
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která se provdala za lékaře Abrahama Volfa. Ten se roku 1700 odstěhoval z Bran-

dýsa a dům přešel do vlastnictví rodiny Kalmusů. První majitel, Lazar Kalmus, ho od 

základů vystavěl zcela nový. Dalšími vlastníky byli Mates Kalmus a Jakub Kalmus. Za 

něj došlo k rozdělení – dvorní část domu (nyní čp. 228) držel žid Jakub Zaluží. Přední 

část domu měli v majetku roku 1776 bratři Šimon a Lazar Kalmusové zvaní Brande-

isové, z nichž Šimon vlastnil přízemí a Lazar patro. Kromě něho bydlela v přízemí 

ještě jejich sestra Cyprin Kalmusová, která svůj byt následně předala synovi Heršlu 

Katzovi. Od této doby měl dům vždy několik vlastníků. Dalšími majiteli spojeného 

domu byli Mojžíš Singer, od roku 1871 Abraham Šťastný a posléze od roku 1882 

jeho syn Jindřich Šťastný, kterým končí řada židovských vlastníků. 

Na pravé straně sousedila s dotyčným domem stodola, která byla v 18. století 

zbořena a na jejím pozemku postavil před rokem 1781 patrový dům čp. 230 žid Ja-

kub Kohn, který jej o dva roky později prodal Jakubu Mojžíšovi, který pocházel z ra-

kouského městečka Dürnstein a byl proto nazýván Dürnsteinem.118 Po roce 1825 

byl dům v majetku rodin Byšických a Bakofenů, od roku 1840 ho vlastnil Jakub Re-

itler a poté Abraham Šťastný. Od této doby má dům společné majitele s domem čp. 

229. 

 

Židovské osídlení v ulici Na Potoce 

Další okrsek židovských domů se nacházel pod náměstím u potoka. Ulice 

zvaná od roku 1906 Na Potoce byla koncem 17. století označovaná „mezi židy“, 

v Berní rule roku 1713 je označována jako „židovská ulice“.119  

Dům čp. 137 byl odedávna označovaný jako chalupa byšická. Tento dům po-

stavil roku 1656 koželuh Beneš. Roku 1669 byl majitelem David Hausmann zvaný 

Bišický, z této doby tedy pravděpodobně pochází i jeho lidové označení. Ten v něm 

bydlel společně se svým zetěm Mojžíšem Haberským, kterému lidé v Brandýse říkali 

„žid Usmrkaný“, a který se poté v roce 1682 stal jeho jediným vlastníkem. Dalšími 

majiteli byli jeho zeť Pavel Pik, Jakub Tausik a vdova Joklová, která si v domku zřídila 

malý obchod. Následně dům vlastnila opět rodina Byšických, a to až do počátku 19. 

století. V roce 1793 obdržel jedno patro domu od svých rodičů Filip Byšický, který 

ovšem ještě téhož byl donucen kvůli dluhům z Brandýsa uprchnout a patro získal 

                                                      
118 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 41. 
119 Tamtéž, s. 42. 



39 
 

zpět jeho otec Gabriel Byšický. 26. února 1806 dům do základů vyhořel a byl pouze 

provizorně opraven. Od rodiny Kareisů získal před rokem 1818 celý dům Gabriel 

Byšický, který provedl jeho úplnou přestavbu. Dále byl až do počátku 20. století v dr-

žení rodin Byšických a Reichmannů, od nichž ho roku 1902 koupil Emil Roubíček. O 

rok později ho předal Dr. Viktoru Roubíčkovi a následující rok ho už vlastní první 

křesťanský majitel Josef Pížl.       V rohu mezi 

tímto domem a místní synagogou stojí dům čp. 138, který byl od 18. století označo-

vaný jako židovská chalupa Tausikovská, a jenž byl od nich oddělen několika úzkými 

uličkami. Podle dochovaných pramenů ho roku 1669 vlastnil David Křen, s nímž 

v něm společně bydlel i jeho ženatý syn Leibl Křen. Dalšími majiteli domu byli bratři 

Jakub, David a Symche Křenové, kteří dům společnými silami přestavěli, a v roce 

1673 k němu Jakub Křen ještě dokoupil trávník proti židovské škole. Rodina Křenů 

dům držela až do roku 1725, kdy ho od Aleny Byšické koupil Jakub Tausik. Pone-

chala si ovšem tzv. křenovský dílec, jehož majitelem byl v pozdějším období Volf 

Simcherle Křen a následně jeho nejmladší syn Šalamoun Volf, po němž se pak rod 

označoval místo Křen Volf. Dalšími vlastníky byli jeho potomci a to až do roku 1826, 

kdy dům koupil Abraham Kareis, po něm Bernard Kareis a poté vdova Ludmila Ka-

reisová, za jejíhož vlastnictví vyhořel. Roku 1874 je jako majitelka domu uvedena 

Žofie Singrová, roku 1877 Šalamoun Laufer a roku 1883 Jindřich Singer.120 

Synagoga čp. 140 stojí na místě jednoho z pěti původních domů. Kdy byla na 

tomto místě postavena první synagoga, není známo, ale víme, že roku 1622 vyhořela 

společně s Nízkým Hrádkem, roku 1656 je uvedena jako pustá a poté byla zbořena. 

Po návratu židů zpátky do města byla po roce 1657 opět vystavěna. Roku 1787 vy-

hořela do základů. Po opravě je uváděna jako přízemní a ne tak pěkná stavba. Potřetí 

vyhořela roku 1827 i s příbytkem rabína a archivem. Následně byla znovu postavena 

od základů jako patrová stavba s galerií pro ženy. V části budovy byly zřízeny míst-

nosti pro židovskou školu a byty pro učitele a rabína. V listopadu roku 1829 byla 

synagoga „za slavného průvodu a zvuku hudby“ slavnostně otevřena.121 

Hned vedle synagogy stojí nárožní dům čp. 141 – někdejší pastouška, která 

se nechvalně zapsala do novějších dějin města Brandýs nad Labem.  Stala se místem 

vzniku proslulého požáru, jenž dne 29. srpna 1827 kromě budovy samotné zničil i 
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několik okolních usedlostí. Tento dům, ač se nacházel v „židovské čtvrti“, byl dlou-

hou dobu v majetku křesťanů a pro své účely ho koupila brandýská židovská obec 

až v 80. letech 19. století. 

Poslední židovský dům v této části města má dnes čp. 139. Od 17. století byl 

označovaný jako židovská chalupa Janklovská a byl před rokem 1639 majetkem 

sklenáře, jistého žida Davida.  Po něm byla chalupa dlouhou dobu uváděna jako 

pustá. Roku 1671 ji koupil žid Tobiáš Haberský a poté byl v držení jeho syna Mojžíše. 

Následně jej koupili David Lewi a Ester Malka Janklovská, dalším majitelem se stal 

Abraham Lewi, roku 1760 jeho syn Heršl Lewi, jehož dva bratři roku 1764 přijali 

křest a jména Josef a Jan Klášterský. V té době to byl dílčí patrový dům, byt v přízemí 

patřil Abrahamu Vojkovicovi, od něhož díl domu koupil roku 1765 Jakub Šťastný – 

ten pak roku 1779 koupil od otce Seligmana i patro a dům spojil. V majetku rodiny 

Šťastných byl až do roku 1827, kdy při velkém požáru „židovské čtvrti“ vyhořel. 

Roku 1839 koupil spáleniště v dražbě Abraham Kanturek a na pozemku postavil pří-

zemní domek, ale téhož roku domek prodal Josefu Boháčkovi, který se stal prvním 

nežidovským majitelem.122 

U místního potoka se také nacházela obecní vinopalna, později draslárna čp. 

115, která byla od 17. století pronajímána židům. Na začátku 19. století byla zcela 

přestavěna a od roku 1818 v ní Pavel Schulhof vyráběl ledek, ocet a louhoval kůže. 

Od roku 1837 je v pramenech uváděna jako majetek křesťanů. Nedaleko draslárny 

bývala místní jatka, která roku 1793 koupil Jonáš Basch a v roce 1809 je od jeho 

manželky Marie Baschové koupili Josef a Jonáš Janovicové. Žid Jonáš Basch koupil 

ve stejném roce jako jatka i pozemek nedaleko současné nemocnice, ovšem není 

známo k jakému účelu. V roce 1801 ho od něj odkoupil pražský žid Beerman Schef-

teles, který tam postavil továrnu na barvení kartounů. Továrna bohužel příliš nepro-

sperovala a roku 1806 ji v dražbě koupil brusič Jan Svoboda.123 V katastru cí-

saře Josefa II. z konce 18. století je v Brandýse nad Labem zapsáno 12 židovských 

domů: židovský krchov s domkem čp. I, dům Evy Schramkové čp. II, dům Seliga 

Wolfa čp. III, dům Isaka Frankla čp. IV, dům Rafaela Abrahama čp. V, dům Feitla 

Bischitzkého čp. VI, dům Heršla Jakuba čp. VII, dům Abrahama Froma čp. VIII, dům 

                                                      
122 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 42. 
123 Tamtéž, s. 43. 



41 
 

Jakuba Rostoka čp. IX, dům Moisese Jakuba Dürnsteina čp. X, dům Enocha Kalmuse 

čp. XI a dům Seligmana Katze čp. XII. 

Okrsek u potoka nebyl zcela uzavřenou židovskou čtvrtí, stávaly zde i domy 

křesťanů. Kolem poloviny 19. století bylo ve městě na obou místech ve vlastnictví 

židů 22 domů – dle výpisu ze stabilního městského katastru to byly následující: dům 

Davida Kohna čp. 109, dům Pavla Schulhofa čp. 115, dům Markuse Schulhofa čp. 118, 

dům Samuela Freudenfelda čp. 235, dům židovské náboženské obce čp. 126124, dům 

Natana Stiassnyho čp. 130, dům Salomona Reichmanna čp. 137, dům Judity 

Bischitzké čp. 138 (vlastnila ho před polovinou 19. století), dům Herrmanna Singera 

čp. 138 (vlastnil ho po polovině 19. století), dům čp. 140 byla synagoga ve vlastnictví 

místní židovské náboženské obce, dům Abrahama Stiassnyho čp. 230, dům Ignatze 

Singera čp. 229 (později ho vlastnil Isak Singer), dům Ludmily Bischitzké čp. 228 (po 

ní ho vlastnil Jakob Freudenfeld), dům Josefa Janowitze čp. 226 (později ho vlastnil 

Abraham Bondy), dům Isaka Freunda čp. 225, dům Daniela Kohna čp. 224 (později 

ho vlastnil Simon Diamant), dům Bernarda Kareise čp. 23, dům Davida Deutsche čp. 

37, dům Herrmana Katze čp. 42, dům Jakoba Singera čp. 45, dům Davida Stiasnyho 

čp. 51 a dům Jakoba Bischitzkého čp. 62.125   Většina domů zůstala za-

chována do současnosti v přestavbách. Valná část členů brandýské židovské nábo-

ženské obce patřila v 17. a 18. století k chudším obchodníkům a nižším řemeslní-

kům, převážně to byli koželuhové a draslaři126. Se stoupajícím významem místní 

obce a místních židovských elit se v první polovině 19. století začíná situace po-

stupně měnit. Brandýští židé se postupně zapojovali také do menší průmyslové vý-

roby: Šalamoun Reichmann provozoval v Brandýse barvírnu a tiskárnu kartounů, 

Ferdinand Janowitz vyráběl oleje a fermeže a Abraham Pick provozoval mydlárnu. 

Kromě průmyslu se zdejší židé začali významně prosazovat i na poli kulturním – do 

české literatury vstoupil česky píšící spisovatel Vojtěch Rakous, pocházející 

z Brázdimi, autor úsměvných črt ze života chudých polabských židů. 

 

                                                      
124 obytný dům – hrobnický domek  
125 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 44. 
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Synagoga v Brandýse nad Labem 

Brandýská synagoga byla postavena jako patrová stavba v letech 1828-29 

v ulici Na Potoce č. p. 140, 200 metrů severozápadně od historické části města (hlav-

ního náměstí) na místě starších synagog, které byly zničeny velkými požáry v letech 

1787 a 1827. Stavitelé použili základy starších staveb i části obvodových zdí hlav-

ního sálu. První z nich je doložena v písemných pramenech již k roku 1515 – o její 

podobě však vůbec nic nevíme, dochovala se jen zmínka o tom, že byla menších roz-

měrů a byla kryta šindelem.127 Roku 1559 je v písemných pramenech vedle syna-

gogy zmíněna také škola. Dále víme, že roku 1622 byla synagoga zapálena vojáky a 

vyhořela společně s Nízkým Hrádkem a přilehlými židovskými domky. V roce 1656 

je již uváděna jako pustá a nedlouho poté byla zbořena. Po návratu Židů zpátky do 

Brandýsa byla po roce 1657 opět vystavěna. Roku 1787 znovu vyhořela do základů. 

Byla opět opravena a poté je uváděna jako přízemní a ne tak pěkná stavba v pozdně 

barokním stylu. Potřetí vyhořela roku 1827 i s příbytkem rabína a archivem.  Byla 

vybudována v prostém klasicistním stylu jako víceúčelová stavba – v jedné polovině 

byl hlavní synagogální sál, ve druhé 3 byty pro učitele a rabína, školní třída, zimní 

modlitebna, kuchyně a vstup pro ženy se schodištěm na galerie synagogy.  Měla ob-

délný půdorys a sedlovou střechu, která byla kryta pálenou střešní krytinou – tzv. 

bobrovkami. Vstup do objektu je v jeho střední části, odkud vede do předsíně, jenž 

je zaklenuta valenou klenbou.128 Vlevo se nachází dveře do někdejších školních tříd 

v severní části budovy. Odtud vede dále schodiště, z něhož se v prvním patře vstu-

povalo do bytu zaměstnance židovské obce a druhými dveřmi o něco později i na 

ženskou galerii.  Hlavní synagogální sál je zaklenut nepravou klášterní klenbou a je 

opatřen dvěma úrovněmi pravoúhlých galerií v klasicistně-empírovém stylu pro 

ženy a snad také pro sbor, které ho obklopují ze tří stran. Archeologický výzkum 

odkryl základy oválné dvoupatrové galerie. Pokus o takovou stavebně náročnou ga-

lerii byl nejspíše inspirován významnou Novou synagogou ve Vídni, jež byla zasvě-

cena v roce 1826, tedy jen o rok dříve, než začala výstavba synagogy v Brandýse. Od 

roku 1835 v ní byl zaveden německý ritus se zpěvy a německým kázáním podle ví-

deňského vzoru. Roku 1843 je budova v pramenech popsána jako stavba postavená 
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na půdorysu obdélníka o rozloze 316 metrů čtverečních – byla označena jako syna-

goga a obytný dům s osmi světnicemi. 

Brandýská synagoga měla původně centrálně umístěné pódium pro předčí-

tání Tóry.  Na sklonku 19. století byla středová bima129 nahrazena pódiem se zábrad-

lím, navazujícím bezprostředně na svatostánek ve východní stěně.  Nachází se asi 

250 m severozápadně od hlavního náměstí při staré cestě ke komunálnímu hřbi-

tovu. V listopadu 1829 byla za slavného průvodu a zvuku hudby slavnostně ote-

vřena. Vstupní dveře do synagogální části budovy jsou zdobeny kamenným portá-

lem, nad nímž se nachází hebrejsky psaný Žalm (11á, 19), který náleží mezi sváteční 

modlitby. V překladu zní: „Otevřete mi brány spravedlnosti, a vejda do nich, oslavo-

vati budu Hospodina.“ Bohoslužby se zde konaly až do začátku 2. světové války. Po 

osvobození byla zdejší synagoga na delší dobu uzavřena, v padesátých letech 20. sto-

letí byly částečně zničeny galerie i svatostánek, celá budova byla vybílena a adapto-

vána na skladiště.  Od r. 1962 byla využívána jako sklad léčiv. V té době byl bohužel 

zcela zničen mobiliář včetně zbytku svatostánku i dřevěná ženská galerie. Došlo také 

k přestropení původního modlitebního sálu na tři podlaží. V nejvyšším podlaží je 

v současné době dochována původní dřevěná klášterní klenba a čtvercová místnost 

je po obvodu zdobena původní profilovanou římsou. Většina původních vysokých 

synagogálních oken je zazděných.130 A po roce 1995 přešla do vlastnictví Židovské 

obce v Praze, která ji částečně zrekonstruovala – tato rekonstrukce byla založena na 

existujících dokladech původního vzhledu a na archeologickém průzkumu, který od-

halil rovněž části původní výmalby, jež byla v rámci rekonstrukce restaurována a 

doplněna o chybějící úseky. Poté sloužila jako depozitář knih Židovského muzea v 

Praze. Díky možnostem, které přinesl projekt Revitalizace židovských památek 

v České republice – 10 hvězd, byly vedle rekonstrukce celé budovy, v interiéru sy-

nagogy obnoveny – dvoupatrová galerie, aron ha-kodeš131 a kompletní výmalba. 

Znovuobnovení svatostánku bylo uděláno na základě kombinace archeologického, 

                                                      
129 „pódium“, vyvýšené místo v synagoze, nacházející se většinou uprostřed hlavního sálu modlitebny, 
které se používá ke čtení modliteb a ke čtení z Tóry 
130 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 46. 
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historického a restaurátorského průzkumu a dobových fotografií. Výsledkem je re-

nesance překrásného synagogálního prostoru a záchrana velmi cenné židovské pa-

mátky. 

 

Využití brandýské synagogy v současnosti 

V současnosti je v prostorách synagogy a v přízemí bývalého rabínského 

domu umístěna zcela nová multimediální expozice Prameny judaismu: rabínské pí-

semnictví a vzdělanost, kterou vytvořil Pavel Sládek. V první řadě si mimo jiné klade 

za cíl zprostředkovat návštěvníkům vhled do základních literárních pramenů klasic-

kého rabínského judaismu, ze kterého vycházejí současné proudy judaismu a jenž 

se vyvinul v prvních stoletích našeho letopočtu. Avšak i rabínský judaismus vznikal 

ze starších zdrojů, zejména biblických. Dnešní judaismus, zahrnující proud orto-

doxní, reformní, konzervativní nebo třeba liberální, je proto výsledkem vývoje, který 

trval více než tři tisíciletí. Za tuto dobu prošla židovská kultura i náboženství mnoha 

proměnami. Důvodem nebyly jen proměny v čase, vlastní všem kulturám, ale také 

skutečnost, že již od starověku žili židé rozptýleně a převážně jakožto to menšina – 

v diaspoře. Proto jsou v místní expozici k vidění nejdůležitější texty klasického ra-

bínského písemnictví, jejich východiska a společenské zakotvení. Mišna, Talmud, 

mindraše a nejvýznamnější liturgické texty židovskou společnost po generace stme-

lovaly a představovaly „živou vodu“ pro rozptýlené, často ujařmené a chudé židov-

ské obce. Židovské písemnictví je otevřenou knihovnou, jejíž svazky vstupují do vzá-

jemného dialogu napříč staletími a vybízejí ke studiu i k psaní dalších knih či pou-

hému zamyšlení nad mnohdy těžkým údělem židovského etnika. Přítomná expozice 

ukazuje vzorek bohatství židovského písemnictví a způsobů, jakým jeho základní 

prameny ovlivňují každodenní život i myšlení židovské společnosti. Nechť jsou ná-

vštěvníkovi výzvou a inspirací k dalšímu poznávání židovské kultury minulosti a 

současnosti. Rabi Tarfon řekl: „Den je krátký a práce je mnoho. Nemusíš tu práci 

dokončit, ale také jí nesmíš o své vůli zanechat.“  Menší část expozice, připravená na 

základě materiálů Jiřího Fiedlera, je věnovaná dějinám místní židovské obce. Cel-

kové náklady, vynaložené v rámci revitalizačního projektu, činily 25 307 000 Kč. 

Celá opravená synagoga a rabínský dům jsou spolu s expozicí zpřístupněny veřej-

nosti od června 2014. 

 



45 
 

Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem 

Židovský hřbitov v Brandýse se nachází 500 m severozápadně od hlavního 

náměstí nedaleko místní páté základní školy Na Výsluní při Kostelecké ulici vedoucí 

do Kostelce nad Labem. Byl založen roku 1568, kdy k tomuto kroku vydali souhlas 

představitelé města. Hřbitov byl zřízen „na hliništi pod stínadly“132. Za povolení k za-

ložení hřbitova se židovská obec zavázala ročně platit vždy o vánocích 50 grošů a 

získala souhlas také k tomu, aby na brandýském židovském hřbitově byli pohřbíváni 

i židé přespolní. Původní pozemek vyčleněný na židovské pohřebiště asi nebyl do-

statečně veliký, neboť již na počátku 17. století, konkrétně v roce 1606 byl hřbitov 

poprvé rozšířen. Za tímto účelem byl židům prodán kus zádušní zahrady za roční 

poplatek 30 grošů. Současně bylo brandýským židům uloženo, aby své pohřebiště 

ohradili a bylo jim zakázáno cokoliv na hřbitově stavět bez souhlasu města. Opako-

vaně byl rozšiřován a nadále zvětšován roku 1696 a posléze i roku 1877 – tehdy 

židovská obec zaplatila za přikoupený pozemek 318 zlatých a 75 krejcarů. Výraz-

nější změny zaznamenal hřbitov jen v roce 1848. Tehdy byla od silnice jeho přední 

část zrušena na úkor nové vstupní budovy, jejíž levé křídlo sloužilo jako márnice a 

pravé jako byt pro hrobníka a správce hřbitova.   Postupem času dosáhl 

dnešních rozměrů, velikosti 6884 metrů čtverečních. Areál hřbitova je ohrazen 

masivní zdí, pro veřejnost je přístupný pouze přes hřbitovní dům č. p. 126 z roku 

1884, v němž je umístěn byt a stálá expozice věnovaná dějinám židů v kraji Vojtěcha 

Rakouse, která byla pro veřejnost otevřena na jaře roku 2002. Na jejím financování 

se společně podílela Židovská obec v Praze a Nadace Židovského muzea v Praze. Ex-

pozice má celkem 21 panelů, na nichž jsou umístěny texty seznamující návštěvníky 

s informacemi o dějinách židů v Brandýse nad Labem, Kostelci nad Labem, Po-

střižíně, Mělníku, Kralupech nad Vltavou, Vojkovicích, Bosyni, Byšicích a Spomyšli. 

Úvodní panel je věnován osobnosti spisovatele Vojtěcha Rakouse, který se narodil 

v nedaleké obci Starý Brázdim (1862 – 1935). Její součástí jsou i fotografie, které 

dokumentují současný i minulý stav židovských památek, zejména synagog a hřbi-

tovů. Dále jsou zde k vidění kopie nejrůznějších archiválií, jako např. matrik, soupisů 

židovských obyvatel, kopie indikačních skic133 ke stabilnímu katastru s vyznačením 

                                                      
132 lokalita v těsném sousedství lidských sídel určená pro povrchovou těžbu hlíny k výrobě cihel na místě 
někdejšího popraviště 
133 označení pro příruční mapu, která je zběžnou kopií originální mapy 
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poloh synagog a židovských hřbitovů, potom též fotografie významných osobností 

regionu a kopie map některých obcí z roku 1727 s vyznačením polohy židovských 

domů v těchto obcích.134 Z 20. století jsou zde vystaveny např. soupisy majetku zdej-

ších židů z let 1939 – 1940, fotokopie nacistických vyhlášek týkajících se židů z let 

1939 – 1941 a další materiály. V suterénním prostoru zůstal dobře zachován po-

hřební vůz (jeden ze tří dochovaných pohřebních vozů v České Republice) z 19. sto-

letí. 

Celkem se dochovalo asi 1500 náhrobních kamenů z let 1572 – 1942. Nej-

starší dochovaný náhrobek Josefa ben Jicchaka pochází z roku 1572, a podobně jako 

další náhrobky ze 16. století je zhotoven z tmavě šedého a černého pískovce. Z roku 

1585 pochází renesanční náhrobek učence Elii bar Šeloma zdobený rostlinnými mo-

tivy. Ve zdi domu je vsazen náhrobek Moše ben Žalmana Šatana z Prahy z roku 1690. 

Unikátní je náhrobek paní Jitl, která zemřela v úterý 12. nisanu 1773, zdobený reli-

éfem ženské postavy. Náhrobky ze 17. a 18. století jsou provedeny v mramoru, zdo-

beny symboly jména zemřelého, jako je např. lev. Pozoruhodné jsou pískovcové ná-

hrobky z první poloviny 19. století zdobené četnými lidovými plastikami (koruny, 

holubice aj.). Velmi zajímavá je mramorová tumba135 rabína Menachema Mendla 

(1678 – 1712), což byl talmudista a kabalista. Tumba je zdobena typicky pro 18. sto-

letí – pilastry a volutami. Dále jsou tu také náhrobky židů, kteří byli za panování Ma-

rie Terezie vypovězeni z Prahy. Zajímavé jsou rovněž náhrobky rodiny Kalmusovy, 

která patřila mezi nejstarší brandýské židovské rodiny, a do níž se přiženil Jakob 

Kohn (1742 – 24. 8. 1800) sňatkem s Evou Kalmusovou (1767 – 29. 2. 1812).  Odkud 

pocházeli jeho předkové, není známo, místní asi nebyli. Dotyčný koupil v roce 1772 

v Brandýse nad Labem dům a roku 1781 je znám jako nájemce budovy místní flu-

sárny136, z čehož lze usuzovat na dobré ekonomické postavení rodiny. Ačkoliv měl 

Jakob s Evou několik dětí, dospělosti se dožil ve zdraví pouze jediný syn Daniel 

(1788 – 1848). I Daniel měl jediného syna Avrahama Jakova. Jeho staršími sestrami 

byly Eva, Maria, Tony, Fany a Katl.  Mladší sestra Simcherle, v pramenech uváděná 

též jako Josefa, zemřela 15. června 1830 ve věku dva a půl roku. Deset dní poté sko-

nal i Avraham Jakov. Vzhledem k tomu, že se náhrobek osazuje s ročním odstupem 

                                                      
134 B. Rozkošná, Židé v Brandýse nad Labem a okolí, s. 48. 
135 kamenný nebo kovový náhrobek nebo vyvýšená schránka na ostatky 
136 výrobna potaše 
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od úmrtí, byl pro obě děti vyhotoven jeden společný. Dvojitý dětský drobný náhro-

bek je v současnosti skryt mezi většími náhrobky uprostřed starší části hřbitova. 

V horní polovině jsou texty obou dětí odděleny. Vlevo, s kohenskýma žehnajícíma 

rukama, je umístěn nápis Jakovův, pravá část je určena pro Simcherle. Nápis na 

hrobě, který se téměř neporušený dochoval dodnes, zní: „Rok 550, zde je uložena, 

čtvrtého dne 25. sivanu, dívka Simcherle, dcera pana Daniela, Kohena. Zde je pocho-

ván, pátého dne 3. tamuzu, chlapec Avraham, Jakov, syn pana Daniela, Kohena. Dvě 

křehké děti a čisté, od přestupku. Jejich duše, odešly očištěny. Ve svazku živých, ne-

chť jejich duše, spočinou.“ 

V Brandýse žilo v 18. století více kohenských rodin137, mj. rodina Katzů, která 

používala na náhrobcích iniciály KC138, vepsané do dlaní žehnajících rukou. Svědčí o 

tom i detail na náhrobku Aharona, syna Šmuela Katze na brandýském hřbitově. Roku 

1857 tu byla pohřbena dcera rabína Bernarda Mendla a roku 1859 i Barbora Kalmu-

sová, která zemřela v úctyhodném věku 102 let. Z dalších vážených brandýských 

židů tu byl v roce 1883 pohřben MUDr. Johann Bondy, panský lékař brandýského 

panství, roku 1895 pivovarník Ignaz Freund, který zemřel ve věku 80 let, roku 1897 

továrník Ferdinand Janowitz, který skonal ve věku 81 let, roku 1933 advokát JUDr. 

Richard Ullmann. Za první světové války tu bylo pohřbeno několik haličských uprch-

líků. Pohřby se zde uskutečňovaly až do začátku 2. světové války, ale poslední židé 

zde byli pohřbeni až v roce 1942. Byl to Vilém Seidemann, který zemřel ve věku 81 

let stářím, a v listopadu 1942 soukromnice Kamila Lustigová, která zemřela ve věku 

72 let na rakovinu jater. Na několika náhrobcích v novější části jsou vytesána jména 

obětí holocaustu s dovětkem „Zahynuli v Osvětimi“. Místní hřbitov je rozdělen na 

dvě části. Ve spodní jsou náhrobky ze 17. a 18. století a směrem nahoru, v zadní části, 

pak náhrobky z 19. a 20. století. V případě brandýského hřbitova se jedná o velice 

cenný unikát, zvláště svými renesančními a barokními náhrobky a stélami, vý-

znamná je i jedna dochovaná tumba ze sliveneckého mramoru. Celkem je na hřbi-

tově dochováno kolem 1500 náhrobků a obřadní síň – vozovna, která byla postavena 

společně s hrobníkovým domem v roce 1848, v němž je umístěn byt a pohřební vůz. 

Ten je pouze jedním ze tří dochovaných pohřebních vozů v České republice. 

 

                                                      
137 židovský kněz, potomek Áronův, první vyvolán k Tóře, během židovských svátků pronáší požehnání 
138 akronym z kohen cedek, kněz spravedlnosti 
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Osobnosti nesoucí jméno města ve svém příjmení 

Podle jména města bylo utvořeno židovské příjmení Brandeis, které přežívá 

v židovských rodinách po celém světě dodnes. Jenom v Čechách působilo několik ra-

bínů tohoto jména – v Mladé Boleslavi to byli v 18. století rabín Moše Brandeis a jeho 

syn Becalel Brandeis a na přelomu 19. a 20. století působil v Mladé Vožici rabín Le-

opold Brandeis. 

Jedním z nejznámějších nositelů tohoto příjmení byl americký právník, poli-

tik a soudce Nejvyššího soudu USA Louis Dembitz Brandeis (1856 – 1941), jehož 

rodiče, kteří patřili k předním pražským židovským rodinám, v polovině 19. století 

emigrovali z Čech (pravděpodobně z Prahy či ze středních Čech) do Ameriky, zkla-

máni vývojem v českých zemích po roce 1848. Coby přítel prezidenta Wilsona se za-

sloužil o vznik Československé republiky – podobně jako jiní američtí Židé, často 

potomci emigrantů z Čech a Moravy, pomohl T. G. Masarykovi získat podporu prezi-

denta Woodrowa Wilsona, přízeň tisku a důvěru amerických bank.139 Dělo se tak 

pravděpodobně z vděčnosti za Masarykův postoj za hilsneriády. Byla po něm též po-

jmenována jedna z amerických univerzit. Narodil se v Louisville v USA, kde se jeho 

rodiče usadili poté, co po revoluci roku 1848 byli nuceni opustit české území. Práv-

nickou fakultu Harvardské univerzity absolvoval ve dvaceti letech jako nejlepší stu-

dent a jako jeden z nejlepších v celé historii školy. Právnickou praxi zahájil v Bos-

tonu a brzy získal reputaci „advokáta chudých“. Bojoval za práva žen, angažoval se 

v dělnických stávkách, vystupoval v procesech proti trustům. Prezident Woodrow 

Wilson ho jmenoval v roce 1916 členem Nejvyššího soudu Spojených států. Byl his-

toricky prvním židem v tak významné funkci a vykonával ji až do roku 1939. Bran-

deis měl zpočátku k židovství jen vlažný vztah, ale od roku 1910 se angažoval v sio-

nistickém hnutí a po vypuknutí první světové války se dokonce postavil do čela ce-

lého sionistického hnutí v USA – v této funkci úzce spolupracoval s Chajimem We-

izmannem, prezidentem Světové sionistické organizace a prvním prezidentem Státu 

Izrael. Zajímavostí dále například je, že jako právník konzultoval Prohlášení nezá-

vislosti Československé republiky. Po jeho smrti ve Washingtonu po něm byla v roce 

1946 pojmenována nová Brandeisova univerzita ve státě Massachusetts, která byla 

založena na principech rasové, náboženské a národnostní tolerance, a trvá to tak až 

                                                      
139 T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 515. 
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do dnešních dnů. Jeho krédem bylo „Největší hrozbou svobodě jsou neteční, lhos-

tejní lidé.“140 

Dalším nositelem tohoto příjmení byl tentokráte Čech, statkář ze Suchdola u 

Prahy, Alexander Brandejs, narozený roku 1848 v Praze. Za svého života podporoval 

penězi i proviantem celou řadu českých výtvarných umělců, jako byli František Že-

níšek, Václav Brožík, Josef Václav Myslbek a další. Zvláštní vztah měl k Mikoláši Al-

šovi, jehož z malířů obdivoval nejvíce. Ten na jeho statku nějakou dobu zdarma po-

býval, a to se vším zaopatřením. Pracoval tam mj. na svých návrzích na výzdobu Ná-

rodního divadla – k účasti na konkurzu ho údajně přiměl sám Brandejs, pro něhož 

mladý umělec vytvořil exlibris s motivem žehnajících rukou znakem kohenů, k nimž 

statkář patřil. Sám Brandejs prý také dodával pražským umělcům zvířecí modely, 

například koně pro Myslbekův pomník sv. Václava.141 Tento vášnivý sběratel ob-

razů, knih a nejrůznějších uměleckých předmětů zemřel v roce 1901 v Praze. 

Významným nositelem tohoto významného příjmení byl i Jakob B. Brandeis, 

pražský židovský nakladatel a mecenáš, majitel jednoho ze dvou nejvýznamnějších 

židovských nakladatelských domů druhé poloviny 19. století v českých zemích. Vy-

dával především literaturu s židovskou tematikou, náboženskou literaturu včetně 

modlitebních knih a spisy zabývající se různými aspekty židovského vědění a kul-

tury.142 Jeho dvěma nejvýznačnějšími počiny na poli nakladatelském byly – nová vy-

dání pěti souborů Sippurim (hebrejsky Příběhy), což byly německy psaná „židovská 

vyprávění, mýty a kroniky, pamětihodnosti a biografie slavných Židů rozličných 

krajů a staletí, zvláště středověku“143, jak zněl jejich podtitul a jeho Jüdische Uni-

versal – bibliothek, v níž vycházeli přední židovští autoři 19. a 20. století (ale i autoři 

nežidovští, např. Jaroslav Vrchlický aj.). Dále s úspěchem vydával také slavný izra-

elitský lidový ilustrovaný kalendář. Narodil se 3. června 1835 v Praze jako potomek 

staré a významné židovské rodiny. Jeho otec Berman byl ženijním kapitánem v Na-

poleonově armádě a dědeček Baruch rabínem a přísedícím rabínského soudu u 

pražské židovské obce. Po svých předcích byl spřízněn i s pražským rabi Löwem. 

Působil též jako tiskař a i sám byl zčásti literárně činný. Zemřel 20. září 1912 ve 

Vídni, když ještě předtím odkázal nakladatelství svému synu Richardovi. Ten ještě 

                                                      
140 Cit. dle: T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: 2001, s. 515. 
141 T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 613. 
142 Tamtéž, s. 537. 
143 Tamtéž, s. 491. 
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na počátku druhé světové války stihl vydat, tentokráte v češtině, poslední Brandei-

sův židovský kalendář (pro rok 5701, 1940 – 1941) – v prosinci 1942 byl s manžel-

kou deportován do Terezína, kde 10. dubna 1944 zemřel. 

 

Významné židovské osobnosti Brandýsa nad Labem 

S městem Brandýs nad Labem a jeho židovskou komunitou je spjato mnoho 

významných osobností, kteří se proslavili nejen u nás, ale jsou i celosvětově známí a 

uznávaní. Jedním z nich byl PhDr. Filip Bondy, rabín, který se narodil 26. února 1830 

v Jinošicích u Benešova v nezámožné židovské rodině. Studoval na Novoměstském 

gymnáziu u piaristů v Praze, kde byl jeho učitelem V. K. Klicpera. První talmudické 

vzdělání získal od svého otce Samuela. Dále pak studoval na Filosofické fakultě 

Karlo-Ferdinandovi univerzity, stal se soukromým žákem věhlasného stoupence ži-

dovského osvícení haskaly rabína Šlomo Jehudy Rapoporta, později navštěvoval 

přednášky na ješívě u rabína Ahrona Kornfelda a rabína Daniela Franka. Roku 1857 

promoval, získal titul doktora filosofie a současně téhož roku obdržel titul a hodnost 

rabína. Vyučoval český, německý, latinský, francouzský a řecký jazyk, kromě nich 

ovládal také hebrejštinu, chaldejštinu, angličtinu a italštinu. Od roku 1857 byl rabí-

nem a učitelem v Českých Budějovicích, od roku 1859 v Kasejovicích, v letech 1868-

1876 byl rabínem v Brandýse nad Labem, od roku 1858 ve Slaném. Po založení 

spolku Or Tomid („Věčné světlo“, byl jedním z jeho zakladatelů) odešel roku 1884 

do Prahy a zde se stal nejen rabínem tohoto spolku, ale zároveň i prvním pražským 

vrchním zemským rabínem. Nová kongregace s modlitebnou, kde se poprvé kázalo 

česky, sídlila v Petrské čtvrti, později v Jindřišské ulici a od roku 1902 na Národní 

třídě v paláci Metro144 a programově usilovala o přiblížení židů českému národnímu 

cítění. Tomu sloužily i překlady hebrejských modliteb (jen tam, kde to náboženský 

rituál dovoloval) a náboženské literatury, určené především pro výuku náboženství 

ve školách.  Současně ovšem též vyučoval náboženství na různých pražských ško-

lách, a to až do roku 1904. Byl to zapálený stoupenec česko-židovské vzájemnosti, 

který velmi prosazoval češtinu jako druhý bohoslužebný jazyk vedle hebrejštiny 

místo němčiny a byl také prvním rabínem u nás, který ve druhé polovině 19. století 

používal při bohoslužbách českého jazyka.145  K jeho dílům patří „Hlas Jákobův“ 
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z roku 1886, sbírka prvních českých synagogálních kázání, a ve stejném roce napsal 

i „Učení Mojžíšovo pro školní mládež“. V roce 1891 mu vyšla kniha „Počátky vyučo-

vání náboženství Mojžíšského podle německého originálu Dr. Nathana Grüna, první 

česky psaná čtyřdílná učebnice židovského náboženství pro školy obecné, měšťan-

ské a střední, a zároveň první česko-židovský učební text schválený ministerstvem 

kultury a vzdělávání.  Do češtiny přeložil první knihu Mojžíšovu, jejíž překlad vyšel 

v roce 1902, a rovněž i židovskou Tóru. Zemřel 12. listopadu 1907 v Praze, je pocho-

ván na Novém židovském hřbitově a do dějin vstoupil jako první „český“ rabín.146 

Jeho vnuk, právník JUDr. Karel Bondy, se za druhé světové války aktivně účastnil 

v přímém ilegálním odporu proti nacistům, za což byl v roce 1945 popraven. 

Dalším mezinárodně uznávaným rodákem z Brandýsa nad Labem je Max Pat-

teg, který se zde narodil 24. června 1855. Vystudoval ve Vídni vysokou školu tech-

nického zaměření, ale celý život se pak věnoval hereckému umění. Začínal jako herec 

v Bielsku, jeho dalšími angažmá byly Olomouc a Národní divadlo v Berlíně a v letech 

1882 – 1884 působil také v Městském divadle v Hamburku. Pobýval a hrál krátce 

rovněž v USA a Rusku, kde pohostinsky vystupoval ve dvorním divadle v Petro-

hradu. Od roku 1885 žil v Berlíně – hrál zde nejprve v Německém divadle, posléze 

od roku 1894 v Schillerově divadle, v němž byl od roku 1910 i několikrát ředitelem. 

Hrál i v několika německých filmech – jeho nejslavnějším bylo autobiografické 

drama na motivy Friedricha Schillera „Eine Dichterjugend“ z roku 1923. Zemřel 19. 

září 1936. 

 

Vojtěch Rakous 

Významnou osobností na poli kulturním, která byla velice úzce spjata 

(zvláště v mládí) s Brandýsem nad Labem, je český židovský spisovatel Vojtěch Ra-

kous (literární pseudonym), vlastním jménem Adalbert Österreicher. Narodil se 8. 

prosince 1862 ve Staré Brázdimi (čp. 12), tehdy samostatné obci, dnes je to malá 

osada Brázdim u Brandýsa nad Labem. Pocházel z česky hovořící rodiny židovského 

chalupníka Šalamouna a jeho ženy Barbory a měl celkem ještě 16 sourozenců. Jeho 

rodiče byli prostí lidé, těžce pracující na své kousku políčka. Brázdimští křesťané je 

měli za dobré sousedy, a i když byli jiné víry a chodili do jiného kostela, žili s nimi 

                                                      
146 Tamtéž, s. 506. 
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v nejlepší shodě.147 Tady prožil malý Adalbert svá chlapecká léta, na která rád vzpo-

míná, i proto, že zde chodil ke svému prvnímu učiteli, starému Františku Šebkovi. 

Následně byl na rok poslán do židovské školy v Brandýse nad Labem, na niž 

ovšem nemá zrovna milé vzpomínky. I o nich píše později ve své povídce „Strýc Vác-

lav“: „Jen jediný rok jsem tam ztrávil, nezapomněl jsem však na ten rok podnes. 

Pravda, byl jsem nejchudším z celé školy. Učitel, člověk bez jakéhokoliv vzdělání, 

hrubý a zištný, byl zvyklý na hojné dary od bohatých rodičů svých žáků. Od nás měl 

naději nejvýše na bochník černého chleba. Tato má chudoba byla příčinou hojných 

ústrků a útrap v židovské škole. Od jízlivého posměchu nad mou nebohou němčinou 

ze strany učitelovy, až po jeho cynický pošklebek nad mým chudobně venkovským 

zevnějškem - … - všecko jsem ve své tehdejší nesmělosti snášel s trpkostí sice, ale 

mlčky a pokorně. Že moji spolužáci rádi a ochotně následovali příkladu učitelova, 

rozumí se samo sebou.“148 O to šťastněji tehdy vzpomínal na školu brázdimskou. 

Potom chodil v Brandýse do obecné školy a dva roky do školy piaristické, kde 

se již vyučovalo v nové měšťanské budově. V pozdějších letech se v Praze vyučil pro-

davačem galanterního zboží a nakonec se usadil v Mratíně a živil se jako podomní 

obchodník a obchodník s obilím, a obchodníkem pak zůstal vlastně celý svůj život. 

Tady se záhy chopil pera a píše své první krátké literární pokusy s náměty ze židov-

ského prostředí, jimiž přispívá do místních časopisů. Přivedla ho k nim jeho ob-

zvláštní záliba v četbě a bystrá pozorovací schopnost.149 První opravdová literární 

dílka publikoval až v Praze pod patronací redaktora Času Jana Herbena, kde se také 

počátkem devadesátých let 19. století natrvalo usadil. Ten mu také později vymyslel 

jeho spisovatelské jméno. 

Psal povídky a humoresky, v nichž výstižně popisoval maloměsto a vesnice, 

a kde se jeho dřívější židovství velmi mnoho projevovalo. Jeho práce byly rovněž 

vydávány v Kalendáři česko – židovském. Definitivně úspěšným spisovatelem se ale 

stal až po vydání souboru povídek Vojkovičtí a přespolní v roce 1910. Měl tři díly, 

tiskl se celkem v osmi vydáních, prodalo se ho do českých rodin více než 30 000 vý-

tisků a byl přeložen dr. Emilem Saudkem do německého jazyka a následoval i pře-

klad do angličtiny. Dalšími významnými díly byly Na rozcestí a Modche a Rézi. Podle 

                                                      
147 F. Vlasák, Vojtěch Rakous. Naše Polabí, 1/1926, roč. IV., č. 1, s. 7. 
148 Cit. dle: F. Vlasák, Vojtěch Rakous. Naše Polabí, 1/1926, roč. IV., č. 1, s. 8. 
149 Tamtéž, s. 8. 
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jeho knih byly psány divadelní hry, natáčeny filmy a vytvářeny cykly pro rozhlas i 

televizi. 

Po první světové válce působil jako redaktor časopisu Tribuna, který byl vní-

mán jako list se silným židovským vlivem a zároveň jako polooficiální, k jehož vzniku 

údajně přispěl finančně TGM.150 Vojtěch Rakous byl též aktivním členem libeňské 

židovské náboženské obce, v níž byl pravidelně volen do představenstva a různých 

výborů a komisí. Angažoval se také v českožidovském hnutí, jehož cílem byla úplná 

integrace česky smýšlejícího židovstva. K jeho sedmdesátým narozeninám ho Libeň-

ská obec židovská jmenovala čestným členem. Zemřel 8. srpna 1935 v Praze a byl 

pohřben na Novém židovském hřbitově v Libni. 

Sám sebe vždy Vojtěch Rakous považoval za „upřímného českého žida“. A na 

závěr jeden komentář z našeho tisku, který vyšel ještě za jeho života: „V. R. dal nám 

svým literárním dílem zprávu takořka o nové zemi, o které většina nás nic nevěděla, 

a objevil české literatuře novou oblast citů, do které před ním nikdo nevnikl a která 

by také nežidu zůstala uzavřena a neviděna. To je pravý význam literární Vojtěcha 

Rakouse, že českou literaturu obohatil o nové zdroje citů a zkušenosti. Tím, že nám 

vylíčil, jak nějakého půl milionu židů žije v rodině, jak židé pohlížejí na sebe sami a 

jak na křesťanské obyvatelstvo, mezi nimiž žijí.“151 

                                                      
150 T. Pěkný, Historie Židů v Čechách a na Moravě, s. 540. 
151 Cit. dle: F. Vlasák, Vojtěch Rakous. Naše Polabí, 1/1926, roč. IV., č. 1, s. 9. 
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Přílohy 

č. 1 – Vojtěch Rakous152 

 

 

 

                                                      
152 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
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č. 2 – Protižidovská vyhláška z roku 1941153 

 

                                                      
153 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
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č. 3 – Transporty židovských občanů z Brandýsa n. L. do Terezína154 

                                                      
154 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 



58 
 

 

č. 4 –Zápis na krchov židovský z roku 1568155 

                                                      
155 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
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č. 5 – Vstupní dům do židovského hřbitova z 2. poloviny minulého století156 

 

 

č. 6 – Vstupní dům s židovským hřbitovem v současnosti157 

 

 

                                                      
156 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
157 Zdroj obrázku: Roman Ježek 2017 
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č. 7 – Náhrobky rodiny Bondyů158 

 

 

č. 8 – Tumba rabína Menachema Mendla z 18. století159 

 

 

                                                      
158 Zdroj obrázku: Roman Ježek 2017 
159 Zdroj obrázku: Roman Ježek 2017 
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č. 9 – Synagoga z konce normalizace160 

 

 

č. 10 –Synagoga v současnosti161 

  

                                                      
160 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
161 Zdroj obrázku: Roman Ježek 2017 
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č. 11 – Interiér synagogy před 2. světovou válkou162 

 

 

č. 12 – Interiér synagogy v současnosti163 

 

                                                      
162 Zdroj obrázku: Oblastní muzeum Praha – východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
163 Zdroj obrázku: Roman Ježek 2017 
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