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Úvod 

 

 Jako téma této práce jsem si zvolila židovskou obec v Pohořelicích. Poslední 

židovští obyvatelé opustili město v r. 1939 a dnes jejich přítomnost připomíná pouze 

chátrající židovský hřbitov. Svojí prací jsem chtěla poukázat na významnou úlohu 

židovské obce v historii našeho města.  

 Nejdříve jsem se obrátila na Židovskou obec v Brně, konkrétně na p. Petra 

Žáka, který mi poradil s výběrem literatury. 

 Hlavním pramenem mé práce je kniha 750 let města Pohořelic, kterou napsal 

kolektiv autorů. Popisuje docela podrobně dějiny našeho města, ale vzhledem 

k tomu, že byla vydána v r. 1973, není, podle mého názoru, příliš objektivní. Zejména 

se to týká 1. republiky a úlohy židovského obyvatelstva v této době.   

Pohořelský okres Augustina Kratochvíla publikovaný v r. 1913, líčí dějiny 

židovské obce v Pohořelicích i synagogu. Jako jediný autor žijící koncem 

19. a na počátku 20. století objektivně hodnotí dobové události.  

 Historie Židů v Čechách a na Moravě Tomáše Pěkného vydaná v r. 1993 

podrobně popisuje historii Židů, zabývá se především nařízeními a zákony.  

 Informace o židovských ghettech, židovských hřbitovech a synagoze jsem 

čerpala z knih Židovské památky Moravy a Slezska autora Jaroslava Klenovského 

publikované v r. 2002 a Jaroslava Fiedlera Židovské památky v Čechách 

a na Moravě vydané v r. 1992.  

 Publikace Staré hřbitovy Čech a Moravy kolektivu autorů z r.1991 mi poskytla 

informace o místním židovském hřbitově. 

 Osudný rok 1938 v břeclavském regionu kolektivu autorů z r. 1989 je 

zaměřený na události v jednotlivých částech regionu. 

 Farní kronika města Pohořelic mi poskytla doplňující informace. 

 Dále jsem hledala informace v tisku MF DNES z ledna 2001 a také 

na internetu www.gym-ratjenau.buldung-Isa.de/Boskovice/Web/symboly.htm. 

 Dějiny našeho města jsou poznamenány válkami, přírodními katastrofami 

a epidemiemi. Je pozoruhodné, že židovské obyvatelstvo si přes veškerá omezující 

nařízení a zákony dokázalo udržet svoji kulturu a žilo podle tradic. Ve své práci jsem 

se snažila popsat nejdůležitější historické události od počátku až po zánik židovské 

obce v Pohořelicích.  

 

http://www.gym-ratjenau.buldung-isa.de/Boskovice/Web/symboly.htm
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1. Židé na Moravě 

 

První písemná zmínka o Židech na území Moravy se nachází 

v tzv. raffelstettenské listině z let 903 – 906.1) Židovští obchodníci se zde usazovali 

v místech konání významných trhů, křižovatkách dálkových cest a v podhradí 

panovnických sídel v Olomouci a v Brně. Za tuto možnost platili daň panovníkovi, 

kterému byli podřízeni jako služebníci královské komory. V 10. až 13. století vytvářeli 

zvláštní osady a ulice, a to nejprve v královských městech. Od 14. století také 

ve vrchnostenských (poddanských) městech. Nejstarší doložená zmínka v Kosmově 

kronice se vztahuje k r. 1067, kdy byly založeny Židem Podivou hrad a město 

Podivín.2)  

Třetí lateránský koncil v r. 1179 zakázal společné soužití Židů a křesťanů. Ti 

byli vytlačováni do etnicky uzavřených sídlištních celků, ghett. Rozhodnutí čtvrtého 

lateránského koncilu přineslo v r. 1215 zákaz Židům vlastnit půdu a zabývat se 

zemědělstvím a řemeslem a v důsledku toho mohli pouze obchodovat a půjčovat 

peníze na úrok. R. 1254 vydává Přemysl Otakar II. privilegium Statuta Judaeorum, 

která se stala základem židovského zákonodárství. Definovala právní postavení Židů 

a poskytovala jim určitou ochranu.3) Koncem 15. století byla vytvořena samosprávná 

rada židovských obcí Vaad Medinat Mehrin, která zastupovala navenek jejich zájmy.  

Moravský zemský rabinát byl založen v první polovině 16. století jako instituce 

nejvyšší náboženské autority. Sídlil do r. 1851 v Mikulově, poté v Boskovicích 

a od r. 1886 v Brně. Po r. 1890 nebyl obnoven.  

V r. 1551 nařídil Ferdinand I. Židům nosit na oděvu zvláštní žluté znamení.4)  

Na počátku 18. století Familiantským zákonem byl pevně stanoven počet 

židovských rodin na Moravě a byla povolena ženitba pouze nejstaršímu synovi. 

Ostatní mužští potomci, kteří chtěli založit rodinu, museli odejít ze země a byli 

pokládáni za cizince. Rodiny, které měly jen dcery, byly považovány za zemřelé 

a dívky se musely vdávat do ciziny. Z těchto odlišností přirozených i vynucených 

vyplývala nevraživost ostatního obyvatelstva vůči Židům a docházelo k projevům 

násilí a vypovídáním z měst či země. Přesto si židovské obyvatelstvo vytvořilo 

                                                
1) 

Raffelstettenský celní a platební řád obsahuje nejstarší písemnou zprávu o židovských obchodnících 
na Moravě.

 

2)
 Klenovský J.: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno, 2002, s. 7. 

3)
 Pěkný T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 20-23. 

4)
 Tamtéž, s. 241-243. 
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svébytnou a vysokou kulturu. Familiantský zákon byl zrušen až v polovině 

19. století.5) 

2. ledna 1745 vyhlásila Marie Terezie edikt, který přikazoval, že všichni Židé 

musí opustit Moravu a nesmí se usadit jinde v monarchii. Toto nařízení bylo 

z ekonomických důvodů a pro všeobecný odpor zrušeno. Byla nařízena 

tzv. toleranční daň, která se skládala z daně rodinné, majetkové a spotřební daně 

potravinové. 

13. října 1753 Marie Terezie podepsala patent o soupisu obyvatelstva 

v rakouské monarchii. Ten byl proveden v následujícím roce a od r. 1762 probíhal 

každoročně.  

12. října 1781 Josef II. vydal židovské zákonodárství, kterým byla zrušena 

povinnost nosit zvláštní označení. Židé mohli navštěvovat všechny typy domácích 

vyšších škol včetně universit, věnovat se všem živnostem až na výjimky, provozovat 

všechny druhy řemesel městských i komerčních, zakládat cechy a ucházet se 

o příděl neobdělané půdy a půdu obdělávat. Zakládat velkoobchody, směnárny 

a provozovat obchod se střižním, kupeckým a smíšeným zbožím. Židovské komunity 

u nás nejvíce ovlivnily změny v provozování živností, reformy v oblasti školní, 

jazykové a především právní reforma. Od r. 1781 patřili Židé ke stejné jurisdikci jako 

křesťané. V r. 1787 vydal zákon o jménech, podle kterého si každý židovský otec, 

poručník a svobodný muž musel zvolit německé rodinné jméno pro svou rodinu 

a potom každý jednotlivec jméno osobní. V r.1788 zavedl povinnou vojenskou 

službu.6)  

Právní a společenské postavení Židů se významně změnilo získáním 

občanské rovnoprávnosti zákonem z r. 1848. Mnoho židovských občanů se 

zasloužilo o hospodářský, sociální a kulturní vzestup Moravy a Slezska. Dokladem 

toho jsou jména např. průmyslníků Rothschilda a Gutmanna v Ostravě-Vítkovicích, 

Löw-Beera ve Svitávce a v Brně, Kuffnera v Břeclavi a Subaka v Třebíči. V duchovní 

sféře to byl např. psychiatr Sigmund Freud, filosof  Edmund Hausserl a básníci 

Fürnberg a Ilse Weberová.7)  

Po r. 1850 bylo z 52 židovských obcí na Moravě úředně uznáno 

za samosprávné politické obce 27. Přesto židovské náboženské obce představovaly 

                                                
5)

 Pěkný T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993, s. 77. 
6)

 Tamtéž, s. 86-94. 
7)

 Klenovský, J.: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno, 2002, s. 8. 
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i nadále základ, v němž se odvíjel život židovského obyvatelstva. Po r. 1848 Židé 

nebyli na náboženských obcí závislí ani z hospodářských ani z osobních důvodů 

a po r. 1868 jim byly povoleny civilní sňatky. V r. 1890 byla provedena správní 

reforma židovských obcí na Moravě a ve Slezsku. 

V době hitlerovské okupace docházelo k vyhlazování židovského 

obyvatelstva. Holocaust přežilo pouze 10% židovské populace.  

Dnes se na území Moravy a Slezska nachází 3 židovské obce, a to v Brně, 

Olomouci a v Ostravě. 8)    

 

 

2. Z historie židovské obce v Pohořelicích 

 

2.1 Počátky 

 

 Židovská obec v Pohořelicích má bohatou historii a zřejmě byla nejstarší 

židovskou obcí na Moravě. Předpokládá se, že již v 10. století zde byla poměrně 

významná obchodní osada s převažujícím židovským etnikem. O pohořelických 

Židech v době předhusitské nemáme žádné zprávy.  

 První zmínka o Pohořelicích pochází z r. 1222 z listiny biskupa Roberta, kde je 

jako svědek podepsán Jindřich, farář pohořelický. Pohořelice patří mezi prastará 

města, již od r. 1269 bylo městem královským. 9)  

 

 

2.2 15. století 

 

Počátkem 15. století husité přitáhli na Moravu a v r. 1425 obsadili Pohořelice, 

odkud byli později vyhnáni rakouskými vojsky. R. 1442 dostal do zástavy Pohořelice 

Jan Zajímač z Kunštátu, který jako stoupenec strany husitské měl ve městečku svoji 

posádku. Ve stejném roce táhlo vojsko pod vedením Kryštofa z Lichtenštejna 

a na rozkaz císaře Fridricha III. proti táboritům v Pohořelicích. Císař si uvědomil, že 

toto malé a opevněné městečko by mohlo ohrozit spojení měst Brna a Znojma, 

                                                
8)

 Klenovský, J.: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno, 2002, s. 9. 
9)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 15-18.  
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a proto rozkázal 17. října 1443 zničit městské hradby. Důsledkem bylo, že městečko 

bylo zranitelnější a ve druhé polovině 15. století bylo několikrát vypleněno. 15. století 

znamenalo pro městečko těžké období, stalo se průchodištěm četných vojsk 

(např. Jiřího z Poděbrad, Vladislava II. a Matyáše Korvína) a pokleslo také 

hospodářsky. Pohořelice se těžce dostávaly z válečných útrap, ale pomohlo jim, že 

ležely na významné obchodní cestě.  

Na základě královského výnosu z r. 1454 byli z Brna vyhnáni Židé a mnozí 

z nich se nastěhovali do Pohořelic. První písemná zmínka o židovské obci pochází 

z listiny z r. 1490, kdy Žid Meyer spolu s devíti měšťany se zavázal platit 50 

maďarských zlatých ročně hraběti Vilému z Pernštejna, který měl tehdy Pohořelice 

v zástavě. Za to jim hrabě slíbil svou radu a ochranu, které by nebyly proti Pánu 

Bohu a zemi. Na této listině jsou podepsáni dva Židé z Pohořelic Kauffmann 

a Judlmann.10)  

 

 

2.3 16. století 

 

Vilém z Pernštejna pocházel ze starého moravského rodu, dosáhl nejvyšších 

státních funkcí. Vyznáním byl katolík, ale k ostatním náboženstvím byl tolerantní. 

V r.  1514 král Vladislav II. popustil ze zástavy Pohořelice a odevzdal mu je v dědičné 

držení, tím Pohořelice „klesly“ z královského na městečko vrchnostenské. 

Pernštejnové náleželi k feudálům, kteří dobře hospodařili a řídili se novými 

hospodářskými metodami. Za jejich vlády městečko hospodářsky vzkvétalo.  

V 16. století tvořili Židé již samostatnou obec.  Židům byla přidělena tak jako 

v jiných městech k budování příbytků malá část města. V okolí kostela vyrůstalo 

ghetto s úzkými křivolakými uličkami a na sebe nalepenými domky.11) Počet domů byl 

pevně stanoven na 33 a nesměl se zvyšovat. Židé se živili obchodním a řemeslným 

podnikáním. Přispívali jednou třetinou na udržování věže, hodin a věžního hlídače.12) 

V r. 1567 získal Pohořelice Bedřich ze Žerotína, který se významně zapsal 

do dějin Moravy. Byl čtyřikrát zvolen zemským hejtmanem a jako přední představitel 

českých bratří byl vůdcem nekatolické menšiny v zemi. K ostatním náboženstvím byl 

                                                
10)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 19-20. 
11)

 Mezi ulicemi Kostelní, Lidická, kostelem, Dlouhou ulicí a sportovní halou. 
12)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 112. 
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tolerantní. V Pohořelicích panovala náboženská svoboda a židovská obec 

vzkvétala.13)  

 

 

2.4 17. století 

 

Na počátku třicetileté války po připojení Moravy ke stavovskému povstání se 

městečko stalo dějištěm válečných událostí. Od r. 1619 do r. 1622, kdy byl 

na počátku ledna uzavřen mír v Mikulově, se městečkem přehnala vojska generála 

Dampierra, sedmihradského knížete Bethlena Gábora a polská vojska. Pohořelice 

byly několikrát vypleněny. Dvory a polnosti ležely ladem, a proto byly prodány 

každému, kdo se přihlásil jako kupec, bez ohledu na náboženské vyznání. Tímto 

způsobem získal v r. 1623 Žid Jakob Perenzen svobodný dvůr Belislava Kozy 

z Hradiště se všemi privilegiem i propouštěcím listem za 1000 tolarů. K tomuto dvoru 

nazývanému „Am Eck in der Judengasse“ (Na rohu židovské uličky) náležely 2 lány 

polností, 2 lány luk, zahrada u cihelny a vinice. Pohořelice tehdy bývaly známé 

výrobou vynikajícího vína. Vrchnost trpěla válečnými událostmi, a proto v r. 1625 

pronajala všechna panská mýta v Židlochovicích, Pohořelicích, Měníně, Nikolčicích, 

Ivani a Přibicích na dva roky dvěma pohořelickým Židům Simadlu Oberländerovi a 

Ezrlu Mautnerovi za roční poplatek 1200 zlatých moravských a určité množství 

vzácného koření.14)  

Během třicetileté války v r. 1636  si pronajala židovská obec od křesťanské 5 

mastných krámů a za to jim Židé platili v den sv. Jana 15 zlatých ročně.15)   

V r. 1641 úrodu poničily mrazy a nastala bída. V r. 1642-1645 v okolí 

Pohořelic tábořila vojska císařská, švédská a sedmihradského knížete Jiřího 

Rákocziho. Město bylo úplně vypleněno. V dubnu r. 1646 švédská vojska odtáhla. 

Zkázu způsobenou řáděním vojsk dokonaly velké mory v letech 1623, 1645 a 1648. 

Kolik obyvatel židovské obce zemřelo, není známo.  

Po třicetileté válce bylo obydleno pouze 20 domů. Následkem válečných útrap 

a morových nákaz se z městečka stala malá vesnice. Význam a důležitost Pohořelic 

částečně zvedla úprava staré obchodní cesty a zavedení poštovní stanice 

                                                
13)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 23-24. 
14)

 Tamtéž, s. 27. 
15)

 Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913, s. 34. 
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v městečku v r. 1663. Ve stejném roce měla židovská obec 43 domů bez pozemků 

a z toho 23 domů obydlených, kde žilo 130 Židů. Koncem tohoto roku přitáhly 

na Moravu oddíly Kumánů a Tatarů. Pohořelice vypálily a část obyvatelstva se 

zachránila útěkem do okolních lesů.  

Po r. 1667 osiřely 2 židovské domy a 6 nových bylo osídleno. Do jednoho se 

nastěhoval místní rabín Rabbi Löw a lazebník Mojžíš. V r. 1673 bylo v Pohořelicích 

21 židovských majitelů domů, z nichž byl jeden koňský handlíř, jeden řezník a jeden 

výrobce pálenky. 24. ledna 1673 bylo Židům odebráno právo „šenkovat košérované“ 

víno, protože prodávali víno laciněji a pomoci nízkých cen se tak snažili konkurovat 

křesťanským hospodám. Židé protestovali a právo jim bylo navráceno. Návštěvy 

židovského hostince křesťany poukazují na dobré vzájemné vztahy mezi 

křesťanskou a židovskou obcí. Původně přísné oddělení obou obcí bylo odstraněno 

po třicetileté válce. Na konci 17. století přešlo městečko po Valdštejnech do majetku 

Sinzendorfů.16) 

 

 

2.5 18. století 

 

V r. 1714 došlo k velkému požáru kostela a farář Stanislav Antonín Suchánek 

prosadil odstranění mnohých židovských krámů, kterými byl kostel doslova 

obestavěn, a nechal kostel ohradit zdí.17) Hrabě ze Sinzendorfu nařídil budovat domy 

odděleně, aby nedocházelo k šíření požárů.  

V r. 1727 pomohla městu výstavba císařské silnice z Vídně přes Pohořelice 

do Olomouce. Byla nejfrekventovanější z vojenských cest, měla značný vliv na růst 

města, obchod, dopravu a řemesla. 

Po smrti Karla VI. nastoupila Marie Terezie na trůn, což se nelíbilo pruskému 

králi Friedrichovi II., který napadl Moravu. 17. února 1742 se objevily v Pohořelicích 

pruské oddíly generála Dallamotta. Pruská posádka tábořila ve městě sedm týdnů. 

Prusové městečko hospodářsky ničili. Místní obyvatelé jim museli odvádět velké 

dávky.18) 

                                                
16)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 27-29. 
17) 

Farní kronika Pohořelic. 
18)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 31. 
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Do r. 1749 používala židovská obec pečeť, která měla nápis „Svaté 

představenství svaté Pohořelic“ později novější „Porlitzer Juden Gemeinde“. 

V r. 1749 se počet židovského obyvatelstva natolik rozrostl, že 35 domů již nestačilo. 

V některých domech bydlelo až 9 rodin. Z důvodu nepříznivých hospodářských 

poměrů, ale i z politických důvodů se počet domů nesměl rozšiřovat. Obec se 

rozpadala a v r. 1790 zde bylo jen 26 domů. V r. 1750 platili Židé 50 zlatých za to, že 

jim vrchnost ponechala svobodnou volbu (mohla si své volit zástupce obce) a konští 

obchodníci 33 zlatých.19)  

S rozvojem vrchnostenského hospodářství se zvětšovaly i robotní povinnosti 

poddaných. V r. 1775 židovská obec musela odevzdávat vrchnosti (kromě odvodů 

daní a poplatků pro zemi a říši, které byly pro moravské Židy předepsány), o sv. Jiří 

116 zlatých a 40 krejcarů, totéž o sv. Václavu a o Vánocích 50 zlatých. 

A z přivezeného „košér“ vína platila 65 zlatých. Zatížení obce bylo značné a velké 

finanční požadavky byly příčinou mnohých neštěstí. Hodnota peněz klesala a ceny 

hospodářských plodin stoupaly. V r. 1776 bylo zničeno téměř celé město požárem, 

zůstalo pouze 20 židovských domů.  

V tomto roce byly povoleny ke třem dosavadním trhům další dva výroční trhy, 

které měly zmírnit velké výdaje na vojenskou stanici a na ubytování vojáků. Byly také 

zavedeny příspěvky na ubytování důstojníků, sčítání domů a lidu a zavedena nová 

daň z nápojů. V této době měla židovská obec 94 rodin a 452 obyvatel. Počet domů 

není přesně znám. V r. 1788 bylo v Pohořelicích 37 židovských domů a 100 rodin 

s 403 obyvateli, což je průměr 17 osob na jeden dům.  

Kolem r. 1790 byly založeny židovské matriky, které byly psány německy. 20) 

 

 

2.6 19. století 

 

Koncem r. 1805 zajišťovaly Pohořelice přepravu ruských vojáků generála 

Kutuzova a vojáků generála Buchöndena. 18. listopadu 1805 vtrhla do města 

francouzská armáda pod vedením generála Sebastianiho. Pro své bezohledné 

chování se stali postrachem celého městečka. Druhý den přijel do Pohořelic dokonce 

                                                
19)

 Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913, s. 85. 
20)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 31, 113. 
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i Napoleon s ministrem války Berthierem a ubytoval se na faře. Pohořelice strádaly 

až do konce února následujícího roku, kdy francouzská armáda odtáhla. Hmotné 

škody byly značné. Vlivem válečných událostí se zhoršily hospodářské podmínky 

města stíhaného požáry a přírodními katastrofami.  

V r. 1806 vypukl další požár, při němž vyhořela synagoga a 20 židovských 

domů. Židům bylo zkonfiskováno obilí a mouka. Stále citelněji každý ve městě 

pociťoval, co jsou to válečné poměry. Velké kontribuce a dávky neustávaly. K r. 1806 

byla nařízena na pět let válečná přirážka 126% k pozemkové dani.  

13. července 1809 byli v Francouzi opět v Pohořelicích a místní obyvatelé 

museli obstarávat vše potřebné pro výživu vojska. Město, které se doposud 

nevzpamatovalo z následků předcházející války, utrpělo novou škodu. Během 

francouzské invaze složila křesťanská obec 4000 zlatých a židovská 125 zlatých. 

Tato vydání se zřejmě opakovala, ale další zápisy nejsou známy.  

V r. 1811 a 1820 městečko postihl státní bankrot. Papírové peníze klesly z 500 

na 100 v r. 1811 a v r. 1820 z 250 na 100 zlatých. To postihlo všechny obyvatele. 

V městečku vzrůstala nespokojenost, neboť hodnota peněz klesala a ceny 

zemědělských plodin vzrůstaly. V židovské čtvrti i v městečku vzrostl počet rodin 

nebydlících ve vlastním domě. Obtížnost života dokládají četné exekuce, 

např. v r. 1825 byl exekučně prodán židovský domek rodiny Burianových pro dluh 35 

zlatých J. Putnerovi. 

V r. 1827 byla urovnána rozepře mezi křesťanskou a židovskou obcí o odběr 

dřeva, která trvala od dob hraběte Sinzendorfa. Židovská obec obdržela 

od křesťanské 5000 zlatých a 40 dubů.  

V r. 1831 zemřelo na choleru 8 lidí v židovské obci. 26. dubna 1833 o půlnoci 

začalo hořet v domě č.  72 v židovské čtvrti a oheň se rozšířil na další domy až 

k č. 34. V tomto roce zde žilo 613 Židů. V letech 1834 a 1835 zničil požár téměř celou 

židovskou obec.  

8. července 1839 byl zahájen provoz na severní dráze zvané Ferdinandova 

z Vídně do Brna. Důsledkem bylo, že císařské silnice pozbyly na významu, což 

ovlivnilo hospodářský život města. Před r. 1848 se 600 obyvatel hlásilo k židovské 

obci.21) 

                                                
21)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 33-34. 
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Revoluční rok 1848 proběhl v městečku poklidně. Po zrovnoprávnění Židů 

s ostatním obyvatelstvem opouští bohatí židovští obchodníci ghetto a stěhují se 

do honosných domů postavených na náměstí. 

Pohořelická židovská obec se věnovala obchodu. Kromě řemeslných výrobků, 

jejichž prodej si obstarávali výrobci sami, obchodovali také např. s textilem, 

galantérním zbožím, plátnem a se speciálními materiály. Mezi nimi byla řada 

živnostníků. Obstarávali také směnu nejrůznějšího zboží jako obilí, ovoce, dřeva, vlny 

a železa. Věnovali se také zemědělství. Židovská obec měla právo „šenkovat 

košérované“ víno. V židovské obci bylo také vykonáváno mnoho živností 

a svobodných povolání.  

Byly tu dva obchody se smíšeným zbožím, koželužna, palírna kořalky, 

hostinský pro obsluhu cizích cestujících Židů, 4 obuvníci, 5 krejčích, zámečník, 

řezník, 2 sklenáři, zlatník, různí handlíři s koňmi, obilím a podobnými produkty, 

podomní handlíři a výčepy vína, piva a kořalky. Židovská obec přebírala většinu 

obchodů do svých kompetencí.22)  

V r. 1850 byl zvolen první obecní výbor: starosta, 2 radní a 5 výborů. 

Za starostu byl zvolen Weit Schnabel, do obecního výboru Samuel Wollner, Salomon 

Butschowitzer, Samuel Spielmann, Moises Wolf a Salomon Wolf a do obecní rady 

doktor medicíny Johann Ullinger a Jakob Weiner. Židovská obec se rozdělila 

na náboženskou a politickou. V čele politické obce stál starosta. V tomto roce byla 

vydlážděna židovská obec.23)  

V r. 1852 byla zbořena synagoga a postavena nová. R. 1866 po prohrané 

rakousko-pruské válce projížděla Pohořelicemi pruská vojska v čele s pruským 

králem Bedřichem Vilémem korunním princem Fridrichem III., maršálem Moltkem a 

kancléřem Otto Bismarckem. Po dobu dvou měsíců byly v městečku ubytovány 

pruské oddíly v počtu 18 000 mužů a 17 000 koní, což stálo obec mimořádná vydání. 

V Pfanově hostinci přijal korunní princ Fridrich III. delegaci zástupců pohořelického 

obyvatelstva, jejichž mluvčími byl farář Jan Fáborský a židovský rabín.24) Farář 

připomněl, kolik obětí už město přineslo pruským vojákům, a na to mu princ 

odpověděl: „Těší mne, že jste mé oddíly tak pohostinně přijali, za to můj dík.“ Rabín 

                                                
22)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 35-36. 
23)

 Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913, s. 86. 
24)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 36-37. 



       

 14 

Jehoschua Weiss si stěžoval, že jeho obec už vydala vše a že jsou žebráci. Princ 

odpověděl: „Obraťte se na císaře, proč mi vypověděl válku!“25) 

V r. 1885 přestal platit pro Pohořelice dosud vžitý název Altstadt – Staré město 

a ulice byly označeny česko-německými názvy. V 70. a 80. letech 19. století 

příslušníci židovské obce podporovali germanizaci. Obchod ve městě byl v rukou 

Židů, kteří ho provozovali ve velkém. Byl to především obchod s dobytkem a obilím a 

jejich zásluhou se týdenní trhy v Pohořelicích staly nejživějšími trhy obilí na celé jižní 

Moravě. Tento druh podnikání vedl některé Židy k nakupování a pronajímání 

zemědělské půdy a obhospodařovali velké plochy. 

21. března r. 1890 byly zákonem upraveny právní poměry židovských 

náboženských obcí a z dosavadní židovské obce Pohořelice byly ustanoveny dvě 

obce: politická židovská obec Pohořelice a židovská náboženská obec.  

V r. 1890 žilo v Pohořelicích 427 Židů, v r. 1900 349 Židů a v r. 1910 239 Židů.   

 

 

2.7 20. století 

  

 Význam města vzrost, když v r. 1901 byl v Pohořelicích zřízen soudní okres. 

Vedoucí postavení ve městě si udržovalo zemědělství, ale vedle něj se stále více 

uplatňoval obchod, jehož rozvoj umožňovala místní dráha Vranovice-Pohořelice 

postavená v r. 1894. Obchod byl v rukou Židů. 

 První světová válka zanechala městečko hospodářsky zcela vyčerpané 

s nedostatkem základních životních potřeb. 28. říjen 1918 přijalo s nadšením jen 

české obyvatelstvo, naproti tomu německá většina včetně Židů odhlasovala připojení 

Pohořelic k Deutsch Österreich. Protistátní odpor Němců byl 14. listopadu vojensky 

potlačen a ve městě zůstala česká posádka, aby přispěla ke zklidnění situace. 26) 

22. prosince 1918 okresní hejtman mikulovský A. Steinbrecht svolal schůzi 

obecního zastupitelstva, ve které rozpustil židovskou obec a sloučil ji s křesťanskou 

obcí v jedinou politickou obec. Vládním komisařem Pohořelic byl jmenován František 

Vrána, nájemce velkodvorského mlýna. Vládní komisi byl přidělen poradní sbor, 

v něm zasedalo 6 Čechů, 3 Židé a 4 Němci. Za Židy to byl statkář Herman Schnabel, 

                                                
25)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 112-113. 
26)

 Tamtéž, s. 38-43. 
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restauratér Mořic Spitz a sklenář Gabriel Frankel, za Němce obchodník Alois 

Schreier, majitel cihelny Leopold Sellner, hodinář František Sellner a advokát 

dr. Adolf Feldmann a za Čechy ředitel cukrovaru Václav Brodský, poštmistr Richard 

Frantzl, obuvnický mistr Matěj Halouzka, malorolník Martin Zdráhal a dělníci 

František Starý a František Trnka.  

Po r. 1918 dochází k rozvoji tělovýchovného hnutí ve městě. A tak i židovští 

občané zakládají svůj tělovýchovný spolek MAKABI a díky němu vzniká v r. 1922 

první skutečně organizovaný oddíl kopané „Makabes“. Hřiště měli v „Panské 

zahradě“ za radnicí a kopanou v této době hrával pouze židovský oddíl. Když spolek 

vybudoval o něco později tenisový dvorec, hry se účastnila i česká inteligence. 

Spolek neměl dlouhého trvání a zanikl v r. 1925, protože majitel pozemku zde 

sportovní činnost zakázal. Jeho činnost byla obnovena až v letech 1935-1937 při 

utkání lehkých atletů s atlety místního Sokola. Židovští obyvatelé se hojně 

zúčastňovali přátelských utkání s českým obyvatelstvem v tenisovém klubu LTC 

Pohořelice.27)
  

Z celkového počtu 132 živností, řemesel a podniků v období 1. republiky bylo 

48 podniků českých, 45 podniků německých a 37 podniků židovských. Při obecních 

volbách 6. prosince 1936 získali Češi 20, Židé 3 a Němci 7 mandátů.28) 

Od r. 1930 do r. 1938 postupně ubývalo židovských obyvatel v Pohořelicích. 

Stěhovali se do větších obchodních a průmyslových center. Před okupací část 

židovských obyvatel odešla ke svým příbuzným do nitrozemí a ti, co nestačili utéct, 

byli nacisty násilně vyháněni. Pronásledování se zvrhlo v loupení židovských domů. 

Pohořeličtí nacisté nahnali Židy do houfů jen s ranci a kufry a v nákladních autech je 

odvezli na nové československé hranice u Rajhradu. Zde je zahnali do polí a oni 

potom čekali na vpuštění do ČSR. Zpět do Pohořelic se nevrátili a ani nemohli, stálo 

by je to život. Když nacisté vypátrali, že někteří bohatí Židé si uschovali cennosti u 

žebračky Khonové, násilně se vloupali do jejího příbytku. Ubili ji a její tělo hodili do 

Jihlavky. R. 1938 znamenal konec židovské obce v Pohořelicích.29)  

 Během 2. sv. války v letech 1944-1945 byl v Pohořelicích tranzitní tábor pro 

židovské vězně z Maďarska. Odtud byli odesíláni do Terezína a Bergen-Belsenu. 30)  

                                                
27) Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 99-100. 

28) 
Tamtéž, s. 45-48. 

29)
 Kolektiv autorů: Osudný rok 1938 v břeclavském regionu ,Olomouc, 1989, s. 100-102. 

30)
 Fiedler J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha, 1992, s. 124.  

 



       

 16 

3. Židovská škola v Pohořelicích 

 

Před založením židovské školy mohly být židovské děti vyučovány soukromě 

samostatnými učiteli. Škola byla založena r. 1835, kdy pro ni byla upravena jedna 

učebna v obecním domě. Židovské děti se zde učily židovským učebním předmětům. 

Světského vzdělání se jim dostávalo v křesťanských školách, kde byly vyučovány 

německy odděleně od ostatních dětí.  

Na základě plné moci, podepsané všemi pohořelickými rodinami, bylo 

v r. 1847 povoleno  zahájit v obecním domě vyučování německo-židovské triviální 

školy. Učitel pobíral 120 zlatých ročně a „peníze za vyučování 1 zlatý a 36 krejcarů 

za každé dítě a školní rok. Původně dvoutřídní škola byla  po 10 letech rozšířena na 

trojtřídní a v r. 1870 na čtyřtřídní. Před první světovou válkou měla dvě třídy.31) Škola 

náležela k nejlepším v zemi a byla vedena odborníkem a spisovatelem Emanuelem 

Bondim, který ji dovedl na vysokou úroveň.  

Od r. 1901 se vyučovalo v nové budově postavené na pozemku Samuela 

Schnabla, ředitelem se stal Moritz Bader. V r. 1913 měla 67 žáků. Po první světové 

válce byla v únoru r. 1919 škola zrušena a děti přešly do německé školy. Od té doby 

se v budově bývalé židovské školy nacházela česká měšťanka, nyní je zde základní 

umělecká škola. 

 Ve škole působili tito učitelé: Emanuel Bondi, Jákob Křiváček, Moritz Bader, 

Sigmund Löwy, Samuel Spielmann, Bick, Abraham Suchařípa, Marie Schustalová, 

Johann Tlaskal a Johann Kurka, který byl vrchním učitelem také v německé obecné 

škole.32)  

 

 

4. Židovský hřbitov v Pohořelicích 

 

 Téměř každá židovská obec měla svůj hřbitov. Základní rozdíl mezi 

židovskými a křesťanskými hřbitovy vyplývá z židovské zásady nenarušitelnosti 

hrobů. To znamená, že ostatky zemřelých musí zůstat na tom místě, kde byli 

pohřbeni. Židé prokazovali místům, kde leží ostatky jejich předků, velkou úctu. 

Při návštěvách hřbitova nosili podle staré tradice na hroby kamínky. 

                                                
31) Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913, s. 85. 
32) Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 89. 
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Židovské pohřební zvyklosti nijak nesouvisí se synagogou. Nebožtíci se 

ukládali do márnice, která stála na okraji hřbitova, kde byli rituálně očištěni. 

V 19. století plnila márnice funkci obřadní síně. U hřbitovního vchodu bývalo 

umyvadlo sloužící k symbolickému umytí rukou po skončení obřadu.33) 

První židovský hřbitov v Pohořelicích byl za mlýnským příkopem vlevo podél 

vídeňské cesty.  

 Druhý židovský hřbitov se nachází v Tyršově ulici při cestě vedoucí do 

Cvrčovic. Byl založen zřejmě ve 2. pol. 17. století. Nejstarší dochovaný náhrobek 

pochází z r. 1676. Hřbitov je obehnán cihlovou zdí a na ploše 8682 m2 se nachází 

přibližně 1000 náhrobků.   

Při vstupu na hřbitov najdeme jednoduché náhrobky haličských uprchlíků 

z první světové války a také památníky židovských obětí z první a druhé světové 

války. 

Vzácné náhrobky barokního a klasicistního typu s bohatou reliéfní symbolikou 

tvoří většinu hřbitova.34) Na hřbitově najdeme také řemeslně neobyčejně dobře 

provedené náhrobky tzv. mikulovského typu v bílém mramoru s přesně rytým 

písmem. Zcela běžné jsou zde deskové náhrobní kameny zapuštěné kolmo do země 

tzv. stély, jejichž tvar a uspořádání nápisu se liší podle doby vzniku.35)  

Do 19. století bývaly nápisy pouze v hebrejském jazyce, od poloviny 19. století 

se objevují nápisy dvojjazyčné hebrejsko-německé, později hebrejsko-české. 

Náhrobní kameny se kladly do nohou zemřelého a nápisy jsou obráceny 

do uličky. Na epitafu se nachází jméno zemřelé osoby a jejího otce, titul, 

u provdaných žen také jméno manžela (jména mají obvykle hebrejskou formu), 

datum úmrtí, někdy i den pohřbu. Podstatnou část nápisu tvoří chvalořečení 

zemřelého a vyjádření smutku pozůstalých. Ve spodní části náhrobku je zkratka 

tradiční formule z hebrejské bible TNCBH („Ať je jeho/ její duše zahrnuta do svazku 

živých“). Kromě toho jsou náhrobky zdobeny květinovými motivy a různými symboly 

vztahující se ke jménu, rodu, zaměstnání nebo vlastnostem zemřelého: dva lvi, dva 

jeleni, pták na větvi, strom, mísa s hrozny, rozevřená Tóra, koruna a další, mnohdy 

                                                
33)

 Fiedler J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha, 1992, s. 34-35. 
34)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 113. 
35)

 Kolektiv autorů: Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy, Praha, 1991, s. 17-18. 
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v různých vzájemných kombinacích.36) Od počátku 20. století zde nacházíme 

mramorové náhrobky podobné křesťanským.  

Márnice s bytem hrobníka z r. 1891, umístěná při vstupu na hřbitov, byla 

zbořena v 50. letech 20. století. 

Pohřbívalo se zde do r. 1938 

Dříve byl hřbitov hojně navštěvován pozůstalými i ze zahraničí. V současnosti 

tato cenná historická památka chátrá. 

 

 

5. Synagoga v Pohořelicích 

 

Důležitou součástí náboženského života židovské obce byla synagoga, která 

stála za obecním domem na malém náměstí obstaveném domy. Malá, starobylá 

synagoga, postavená v raně gotickém slohu, byla asi nejstarší na Moravě. Pocházela 

zřejmě z r. 1454. Byla vystavěna z kamene a cihel pomocí vápenné malty. Postranní 

zdi podpíraly tři velké kamenné pilíře. Dovnitř se scházelo  po schodech jeden metr 

hluboko, zevnitř byly opěráky sloužící k udržení klenby kopule. Stěny a klenba byly 

ozdobeny přikázáními a náboženskými citáty v hebrejštině. Tyto nápisy byly 

při každé renovaci budovy znovu obnovovány.  

Synagoga několikrát vyhořela, naposledy v r. 1806. V polovině 19. století se 

zvýšil počet obyvatel v židovské čtvrti natolik, že synagoga přestala vyhovovat 

a v r. 1852 byla zbořena.37)  

V letech 1854-1856 byla postavena nová třípodlažní v novorománském slohu 

(ženská galerie po třech stranách sálu tvořila dvě patra). Stavitel Karel Irusch 

ze Židlochovic ji vybudoval za 26 000 florentských zlatek podle plánu brněnského 

architekta Muschela. Hlavní zásluha za vybudování patří Dr. Salomonu Adlerovi 

a starostovi židlochovické obce Weitovi Schnablovi. Tuto ve své době moderní 

synagogu posvětil 1. října 1856 prostějovský rabín Dr. A. Schmidt. Jeho úvodní 

projev měl název „Jaký duch by měl vycházet ze židovských Božích chrámů v nové 

době.“38)  

                                                
36)

 www.gym-rathenau.bildung-lsa.de/Boskovice/Web/symboly.htm, 27.12.2008. 
37)

 Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913, s. 85. 
38)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 114. 
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Stavba byla jedinečná, měřila na výšku 8 sáhů, dlouhá byla 18,25 sáhu 

a široká 11 sáhů. Do synagogy se vešlo snadno 440 lidí, což bylo pro potřeby 

židovské obce dostačující.39) 

Tato vzácná historická památka byla nacisty zbořena.  

Jako rabíni v Pohořelicích působili:  

1. Rabbi Löw 

2. Rabbi T. Jona 

3. Rabbi David 

4. Rabbi Abigdor 

5. Rabbi Jacob Abraham Trischet 

6. Rabbi Elieser 

7. Rabbi Baruch 

8. Rabbi Jehuda Löb Freund 

9. Rabbi Jehoschua Weiss 

10.  Dr. Moses Friediger 

11.  Dr. Rudolf Ferda 

12.  Dr. Heinrich Gescheit 

 

Židovská obec také vlastnila prastarý exemplář svitku Tóry.40)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39)

 Klenovský J.: Ghetto v Pohořelicích, MF DNES, 5. ledna 2005. 
40)

 Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s. 113. 
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Závěr 

 

 Židovská obec v Pohořelicích, která patřila k nejstarším na Moravě, se 

významně zapsala do dějin našeho města, a to zejména v oblasti obchodu. 

Od nejstarších dob se židovské obyvatelstvo zabývalo především obchodem 

s dobytkem a obilím. Ve městě se konaly významné trhy, které byly známé na celé 

Moravě. Pohořelice, které ležely na důležité obchodní cestě z Brna do Vídně, 

v období míru vzkvétaly hospodářsky. V období válek se stávaly průchodištěm vojsk 

a upadaly hospodářsky a obyvatelstvo strádalo.  

 Od počátku zde existovaly dvě náboženské obce, křesťanská a židovská. 

Život židovských obyvatel na Moravě omezovaly různá nařízení a zákony a mnohdy 

docházelo k represím s tragickými následky. Židovské obyvatelstvo vlastnilo půdu. 

Mezi křesťanskou a židovskou obcí docházelo ke sporům, ale ty byly vždy vyřešeny 

smírem, ať už se jednalo o víno nebo o duby. Dějiny zaznamenaly také spolupráci 

obou obcí při ochraně obyvatelstva před pruskými vojsky. Obě obce přispívaly na 

udržování věže, hodin a věžního hlídače.  

 Největšího rozkvětu dosáhla židovská obec po r. 1848, kdy došlo 

k zrovnoprávnění Židů v Rakouské monarchii. Bohatí Židé se začínali stěhovat 

z židovské čtvrti na náměstí. Koncem 19. století a počátkem 20. století byl obchod 

ve městě převážně v rukou židovských obchodníků. 

 Po 1. sv. válce dochází k zániku židovské obce v Pohořelicích, která je 

sloučena s křesťanskou obcí. Židovští obyvatelé se podíleli na správě města 

a nadále si udržovali vedoucí postavení v oblasti obchodu.  

Na sklonku 30. let se postavení židovského obyvatelstva zhoršuje a dochází 

k persekucím ze strany německých obyvatel, které vyústilo  odsunem Židů 

z Pohořelic v r. 1939. Tím zaniká téměř tisíciletá historie Židů v Pohořelicích.  

Během staletí se měnil také vzhled židovské obce. Od domků postavených 

těsně vedle sebe se židovská čtvrť změnila. Na malém náměstí uprostřed stála 

synagoga obklopená patrovými domy s vydlážděnými ulicemi. 

Dnes nám židovskou obec připomíná pouze hřbitov a vžitý název bývalé 

židovské čtvrti „Židy“. 

 Touto prácí jsem chtěla připomenout význam židovských obyvatel v historii 

našeho města. Nejmladší generace nemá ponětí o tom, že v našem městě žili Židé. 

Mnozí z nich ani neví, že zde existuje židovský hřbitov. Byla bych ráda, kdyby naše 
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generace přispěla k obnově a zachování židovského hřbitova, této ojedinělé 

historické památky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 22 

Literatura a prameny 

 

Literatura 

Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973. 

Farní kronika Pohořelic. 

Fiedler J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Praha, 1992. 

Klenovský J.: Židovské památky Moravy a Slezska, Brno, 2002. 

Kolektiv autorů: Osudný rok 1938 v břeclavském regionu ,Olomouc, 1989. 

Kolektiv autorů: Staré židovské hřbitovy Čech a Moravy, Praha, 1991. 

Kratochvíl A.: Pohořelský okres, Brno, 1913. 

Pěkný T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha, 1993. 

 

Denní tisk a internet 

Klenovský J.: Ghetto v Pohořelicích, MF DNES, 5. ledna 2005. 

www.gym-rathenau.bildung-lsa.de/Boskovice/Web/symboly.htm, 27.12.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gym-rathenau.bildung-lsa.de/Boskovice/Web/symboly.htm


       

 23 

Seznam příloh  

 

Příloha č. 1 

Židovská čtvrť v Pohořelicích, uprostřed synagoga z počátku 20. století.41) 

Příloha č. 2 

Pohled na synagogu ze židovské čtvrti z počátku 20. století.42) 

Příloha č. 3 

Interiér synagogy z počátku 20. století.43) 

Příloha č. 4 

Místo, kde dříve stála synagoga. 

Příloha č. 5  

Vzhled hřbitova v současnosti. 

Příloha č. 6 

Náhrobek s hebrejskými nápisy. 

Příloha č. 7 

Detaily náhrobků se symbolikou. 

Příloha č. 8 

Památník obětem 2. sv. války. 

Příloha č. 9 

Památník obětem 1. sv. války. 

Příloha č. 10 

Bývalá židovská škola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41) Autorský kolektiv: 750 let města Pohořelic, Brno, 1973, s 113. 
42) 

Tamtéž, s. 114. 
43) 

Tamtéž, s. 115. 



       

 24 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Židovská čtvrť v Pohořelicích, uprostřed synagoga z počátku 20. století. 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2  Pohled na synagogu ze židovské čtvrti z počátku 20. století. 

 

 

 

 

 



       

 25 

Příloha č. 3  Interiér synagogy z počátku 20. století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4  Místo, kde dříve stála synagoga. 

 

 

 

 

 

 

 



       

 26 

Příloha č. 5  Vzhled židovského hřbitova v Pohořelicích v současnost. 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6  Náhrobek s hebrejskými nápisy. 

 

 

 

 

 

 



       

 27 

Příloha č. 7  Detaily náhrobků se  symbolikou. 

 

 

 

                  

     

   

 

  

                          

Příloha č. 8  Památník obětem druhé světové války. 

 

 

 

 

 



       

 28 

Příloha č. 9 Památník obětem 1. sv. války. 

 

 

 

 



       

 29 

Příloha č. 10 Bývalá židovská škola. 

 

 


