
 

Středoškolská odborná činnost 2005/2006 
 

Obor 16 - historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z historie židovské obce v Dolních Kounicích 

 
 

 
 

 

 

 

Autor: 

Lucie Suchánková 

Gymnázium Židlochovice 

Tyršova 400 

667 01 Židlochovice, 

8.ročník 

 

Konzultant práce: 

Mgr. Danuše Švarzbergerová 

 

Zadavatel práce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židlochovice, 2006 

Jihomoravský kraj 

 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem soutěžní práci vypracovala samostatně 

pod vedení Mgr. Danuše Švarzbergerové a uvedla v seznamu 

literatury veškerou použitou literaturu a další informační 

zdroje včetně internetu. 

 

 

 

 
V Židlochovicích dne 10. února 2006 

 
Podpis: 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 3 

 

Obsah 

 

Úvod......................................................4 

1. Vývoj židovské obce do roku 1848.......................7 

2. Židovská obec v letech 1848 – 1939....................12 

3. Zánik židovské obce za 2. světové války...............16 

4. Synagoga..............................................19 

Závěr....................................................23 

Poznámky.................................................25 

Použitá literatura.......................................29 

Přílohy..................................................30 

Seznam příloh............................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

Úvod 

 

     Jako téma své práce jsem si zvolila židovskou obec 

v Dolních Kounicích. Jedním z důvodů bylo to,         

že židovská historie a kultura stará několik 

tisíciletí mi připadá velmi zajímavá. Třebaže 

poslední židovští obyvatelé opustili městečko během 

druhé světové války, vliv židovské kultury je zde 

velmi znát. Kromě památek jako synagoga nebo 

hřbitov nalezneme mnoho prvků židovské kultury     

i na bývalých domech ghetta. I když většina domů 

byla přestavěna nebo později zbourána v důsledku 

výstavby autobusového nádraží a rozšíření podniku 

bývalé Fischerovy škrobárny, na mnohých i dnes 

můžeme najít kamenné ozdoby a motivy. Pozornost si 

například zaslouží portál s vinařským motivem      

na domě č.p. 577 ve Skalní ulici. (příloha č. 1) 

     Informace jsem čerpala hlavně z knih Židovská obec 

v Dolních Kounicích Jaroslava Klenovského a Židé v Dolních 

Kounicích, kterou vydala obec v roce 2002 za podpory OPEN 

SOCIETY FUND PRAHA. Kniha Jaroslava Klenovského je zaměřena 

převážně na architekturu židovské obce, našla jsem zde 

hlavně informace o domech v ghettu, židovském hřbitově      

a synagoze. Na knize Židé v Dolních Kounicích se autorsky 

podíleli Milan Řiháček, Jaroslav Klenovský, Efraim K. Sidon 

a Ruth Kopečková. Mně jako pramen sloužila hlavně část 

Původ židů a jejich příchod do Dolních Kounic pana Milana 

Řiháčka. Tato publikace byla vydána před pár lety a podle 

mého názoru je objektivní. Velmi důležitý byl pro mou práci 

i Památník obětí světových válek a národně osvobozeneckých 
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bojů v okrese Brno-venkov, jsou zde seznamy všech lidí, 

kteří během válek zahynuli, a také transporty židovských 

obyvatel do Terezína a dalších koncentračních táborů. Kniha 

Dolní Kounice z roku 1984 je podle mého názoru zaměřena 

trochu tendenčně, proto jsem odtud čerpala pouze informace 

o nejstarších dějinách Dolních Kounic. Mnoho informací      

o židovské kultuře a konečném řešení židovské otázky 

v Evropě i Českých zemích jsem našla na stránkách 

www.holocaust.cz nadace Terezínská iniciativa. Tyto stránky 

jsou velice podrobně zpracovány, obsahují mnoho informací   

o dějinách Židů a holocaustu, jsou zde i soudobé dokumenty. 

Doplňují je také údaje o židovské kultuře a vysvětlení 

některých termínů vážících se k judaismu. Internetové 

stránky Jitky Oltové www.synagogy.euweb.cz podávají 

informace o synagogách v židovských obcí v Čechách          

i na Moravě, nejsou ale ještě kompletně dokončené. Dolní 

Kounice tu chybí, přesto jsem zde našla alespoň obecné 

zmínky o synagogách. Protože židovské obce jsou 

neodmyslitelně svázány s židovskou kulturou, využila jsem 

článek Jany Doleželové Umění a židovská tradice ze 

Zpravodaje společnosti křesťanů a Židů, který jsem nalezla 

na internetových stránkách Evangelické teologické fakulty 

Univerzity Karlovy www.etf.cuni.cz. V lepším pochopení 

židovské historie a kultury mi pomohla i návštěva výstav 

Historie Židů v Čechách a na Moravě a Židovské tradice      

a zvyky, které připravilo Židovské muzeum v Praze. 

V přílohách jsem využila také několik fotografií z  

materiálu Kulturního a informačního centra městského úřadu 

v Dolních Kounicích. Důležitou součást mé práce tvoří 

http://www.holocaust.cz/
http://www.synagogy.euweb.cz/
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vzpomínky paní Ruth Kopečkové, poslední žijící členky 

židovské obce v Dolních Kounicích.  

     Ve své práci jsem nejdříve popsala počátek a vývoj 

židovského osídlení v souvislosti s dějinami městečka, dále 

rozdělení Dolních Kounic na dvě obce, křesťanskou           

a židovskou, v roce 1848, vývoj obce do začátku druhé 

světové války a následně její zánik. Poslední kapitolu jsem 

věnovala synagoze v Dolních Kounicích. 

     Uvědomuji si, že problematika židovské obce v Dolních 

Kounicích je velmi obsáhlá, snažila jsem se ale uvést 

alespoň důležité mezníky v životě obce. 
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1. Vývoj židovské obce do roku 1848 

 

     Dějiny židovské obce v Dolních Kounicích jsou svázány 

s dějinami města a okolí. Dolní Kounice (příloha č. 2) 

existovaly již v 2. polovině 12. století. První zmínka     

o městečku se nachází ve falzu zakládací listiny 

staroboleslavské kapituly hlásící se k roku 1046, jež ale 

pochází patrně ze 13. století. První oficiální zmínka je až 

z let 1181 – 1183, kdy dochází k založení a výstavbě 

dolnokounického kláštera Rosa coeli
1
 Vilémem z Pulína. Ten 

daroval klášteru několik okolních vesnic, mezi nimi i Dolní 

Kounice. Obranu kláštera měl zajišťovat hrad postavený  

v 2. polovině 13. století
2
. Vytvořilo se rozsáhlé panství, 

které bylo až do roku 1527 v majetku kláštera. 

     Počátky židovského osídlení v Dolních Kounicích se 

váží k roku 1454, kdy český král Ladislav Pohrobek        

na nátlak měšťanů nařídil, že se Židé musí vystěhovat     

ze všech královských měst jeho zemí. Židovští obyvatelé 

z Brna a Znojma přichází i do Dolních Kounic. Není ovšem 

vyloučeno, že se zde jednotlivé rodiny usadily již dříve, 

za velkého pronásledování Židů v Německu ve 14. století. 

     Původní židovská osada se nacházela v prostoru 

dnešních ulic Tovární a Růžová na jihovýchodním okraji 

městečka v blízkosti hradu. Součástí byl i starý židovský 

hřbitov (příloha č. 4), kde probíhaly pohřby až            

do 2. poloviny 17. století. Dnes je zde sad s posledním, 

již nečitelným, náhrobkem. 

     Po zániku kláštera roku 1527 přechází celé panství     

do rukou zemských stavů. Později zemské stavy postoupily 

Dolní Kounice panovníkovi Ferdinandovi I. Habsburskému, 
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který je roku 1537 prodal svému místokancléři a radovi 

Jiřímu Žabkovi z Limberka a na Blatné. Jiří Žabka 

z Limberka, pozdější purkrabí na hradě Špilberku, byl 

stejně jako další majitelé dolnokounického panství 

tolerantním katolíkem, proto dochází k tolerantnímu soužití 

luteránů, katolíků, českých bratří, novokřtěnců i Židů. 

Židovským obyvatelům se v městečku dařilo poměrně dobře. 

Zabývali se obchodem, řemesly a podle zápisu v Horenských 

registrech z roku 1578 i vinařstvím. 

     Při vypálení městečka švédskými vojsky v roce 1645 

byla stará židovská osada patrně zničena. Zbylí osadníci se 

rozhodli místo opustit a založit nové sídliště na druhém 

konci městečka. Nacházelo se na západním konci náměstí mezi 

řekou Jihlavou a Šibeničním vrchem, v místě dnešního 

autobusového nádraží. 

     Židovské ghetto (příloha č. 3) tvořilo uzavřený celek 

uprostřed se synagogou, postavenou v letech 1652 – 1655. 

Kolem synagogy byly bloky hustě nahloučených domů 

oddělených úzkými uličkami a veřejnými průchody. Celkově 

ghetto sestávalo ze dvou malých náměstí a několika uliček. 

V jeho středu se nachází převážně barokní domy           

z 2. poloviny 17. století, které byly ale mnohokrát 

přestavovány, zejména kvůli častým požárům. V roce 1674 zde 

stálo 16 domů. Kromě obytných budov a obchodů zde nalezneme 

i řadu židovských institucí : školu, špitál, rabinát       

a rituální lázeň (mikve)
3
. 

     Vybudováním nové židovské obce přestal starý hřbitov 

pro svou vzdálenost vyhovovat. Proto byl vybudován nový 

(příloha č. 5) na svahu nad obcí, v blízkosti židovské 

čtvrti, a byly sem přeneseny i některé náhrobky. Původně se 
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na hřbitov vcházelo pěšinou, která ústila do staré klenuté 

márnice. V jejích zdech jsou dodnes vidět výklenky, zřejmě 

pro umývadlo a pro desku s modlitbami. Tato cesta ale byla 

poměrně strmá, proto se začal používat přístup přes město. 

Byla tedy zbudována nová brána a také márnice s bytem 

hrobaře. Původní vstup starou klenutou márnicí byl později 

zazděn. Márnice, postavená v roce 1914, byla zničena      

při bombardování v roce 1945 a už nebyla obnovena.
4
 

Židovský hřbitov se hebrejsky nazývá bejt kevarot (dům 

hrobů), bejt chajim (dům života) nebo bejt olam (dům 

věčnosti). O pořádání pohřbů, stejně jako o návštěvy       

u nemocných se staralo pohřební bratrstvo, zvané chevra 

kadiša de – gomle chasadim (svaté bratrstvo těch, kteří 

konají skutky milosrdenství). Podle židovského zákona mělo 

k pohřbu dojít co nejdříve, pokud možno ještě v den úmrtí. 

Za jedenáct měsíců byl nad hrobem zemřelého vztyčen 

náhrobek (maceva). Na náhrobních kamenech se často jako 

symboly uplatňují ruce kohenů
5
, levitské nádoby,        

tzv. urovos (had stočený do kruhu a svírající svůj vlastní 

ocas), lev, koruna, kniha, nůžky, věnec, hvězda atd., které 

mají připomínat jméno, rod, zaměstnání či vlastnosti 

zemřelého. Celkově se na ploše dolnokounického hřbitova 

nachází kolem 1 500 náhrobků. Najdeme zde kameny ze      

17. a 18. století, které jsou jednoduché, provedeny z žuly, 

mramoru, slepence a pískovce, dále nejzdobnější a kamenicky 

nejhodnotnější náhrobky z 19. století i ty nejnovější 

z počátku 20. století, z černé a světlé leštěné žuly        

a mramoru. Do poloviny 19. století byly nápisy vysekávány 

v hebrejštině, později převážně v němčině. Nejstarší 

dochovaný náhrobek pochází z roku 1688 a patří Josuovi 
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Seligovi ben Jakobovi Braunschweigovi. Poslední pohřeb se 

konal počátkem 40. let 20. století.
6 

     V roce 1674 žilo v Dolních Kounicích 16 židovských 

rodin, o 77 let později to bylo už 78 rodin. Počet 

židovských obyvatel se neustále zvyšoval, a to i přesto,   

že město postihly četné povodně, požáry a epidemie. V roce 

1678 vypukla epidemie moru, která si vyžádala život 220 

křesťanských obyvatel a také mnoha Židů. Podobné pohromy se 

Dolním Kounicím nevyhnuly ani v dalších letech. 

     Po skončení třicetileté války stát začíná usilovat    

o snížení počtu židovského obyvatelstva a omezení jeho 

hospodářské činnosti. Završením této politiky bylo v roce 

1726 vyhlášení familiantského zákona, podle kterého se mohl 

v každé židovské rodině oženit pouze nejstarší syn, aby byl 

úředně omezen počet Židů v místě. V Dolních Kounicích žilo 

v 18. a 1. polovině 19. století 111 povolených familiantů, 

to znamená otců rodin. Ostatní synové buď žili v oficiálně 

neuznaných svazcích nebo se stěhovali jinam, nejčastěji   

do Uher. Častým jevem byla také  konverze Židů ke 

křesťanství. 

     Během války o rakouské  dědictví roste v Praze počet 

pogromů proti Židům. V pražských městech se totiž rozšířilo 

mínění, že Židé prozradili Prusům ukryté zásoby soukromého 

i erárního zboží a odkoupili je jako válečnou kořist     

pod cenou. Židé byli vystaveni četným násilnostem ze strany 

chudiny a dokonce i některých vojáků. Větší dopad však    

pro ně mělo vydání ediktu Marií Terezií z 18. prosince 1744 

pro Čechy a 2. ledna 1745 pro Moravu a Rakouské Slezsko,   

na základě kterého se měli všichni Židé z těchto zemí 

vystěhovat za hranice monarchie. Především se jednalo      
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o téměř 10 000 obyvatel pražského ghetta, ale vypovězeni 

byli i osadníci z dalších měst. Edikt byl odvolán až      

po mnohých protestech vlivných osobností z ciziny v roce 

1784. Židé se mohli vrátit, ale museli se smířit 

s toleranční daní, skládající se z daně rodinné, majetkové 

a spotřební daně potravinové. Měli také povinnost nosit 

označení. Nejstarším znamením byl špičatý klobouk pro muže, 

později žlutý kruh a roku 1670 bylo zavedeno povinné nošení 

žlutého nebo zeleného nabíraného límce (okruží). Nutnost 

židovského označení zrušily teprve dekrety Josefa II. 

z roku 1781. 

     Obyvatel Dolních Kounic se tato nařízení, stejně jako 

mnohá předchozí, platící pro židovské obyvatele velkých 

měst, zřejmě nijak výrazně nedotkla, alespoň o tom nejsou 

žádné záznamy. Vyhnuly se jim i pogromy způsobené lživým 

obviňováním Židů ze znesvěcování hostií a rituálních vražd. 

Stejně jako ostatní ale museli odvádět vysoké daně. 

     Mnozí panovníci si ale uvědomovali jejich hospodářský 

přínos a potvrzovali Židům různá privilegia. Ta jim 

například zaručovala nedotknutelnost života a majetku, 

ochranu hřbitovů a synagog a potvrzovala vnitřní autonomii 

židovských obcí.  Základní jednotkou židovské samosprávy  

byla židovská obec (kehila), v jejímž čele stáli starší. 

Důležitou funkcí bylo vybírání daní a jejich odvod státu. 

Duchovní hlavou obce byl rabín, který byl také předsedou 

rabínského soudu a stál v čele talmudské školy (ješivy). 

     Reformy Josefa II. z roku 1781 přinesly Židům možnost 

navštěvovat všechny školy včetně univerzit a vykonávat 

dříve zakázaná povolání. Roku 1797 byl vydán Židovský 

systemální patent, který tvořil základ právního postavení 
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Židů až do poloviny 19. století. Přesto stále platila různá 

omezení, například existence ghett, zvláštní židovské daně 

a familiantský zákon. Změnu přinesla revoluce roku 1848,   

po níž byla většina omezujících židovských nařízení 

zrušena. K definitivnímu zrovnoprávnění Židů s ostatními 

obyvateli v Rakousku - Uhersku došlo v roce 1867.  

 

 

2. Židovská obec v letech 1848 – 1939 

 

     Období po roce 1848 bylo obdobím největšího rozkvětu  

i v Dolních Kounicích. V této době zde žije také nejvíc 

obyvatel, v roce 1850 dosáhla židovská obec počtu 649 osob. 

Dolní Kounice patřily k velkým obcím, protože v době, kdy 

platil familiantský zákon, nesměli Židé bydlet ve větších 

městech. Mohli zde pracovat, ale museli brány města        

do večera opustit. Jelikož Dolní Kounice nejsou příliš 

vzdáleny od Brna a dá se tam dojít i pěšky, byly vhodným 

domovem pro ty, kteří měli zaměstnání v Brně. 

     Dolní Kounice byly rozděleny na dvě samostatné obce, 

křesťanskou a židovskou. Židovská obec patřila katastrálně 

i nadále k Dolním Kounicím, ale měla vlastní politickou 

pravomoc. V jejím čele stál starosta a dva radní.  

     V úřadu starosty se postupně vystřídali tito 

představitelé
7
: 

 

Isak Brunner 

Isac Wiener 

Nathan Samek 

Meir Ekler 
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Josef Deutsch 

Abraham Süssmandl 

Albert Haller 

Ignaz Fischer 

Friedrich Fischer 

 

     Obec měla vlastní radnici, školu, strážníka a šatlavu. 

V čele náboženské obce byl rabín. Rabinát spravoval 

synagogu, rituální lázně (mikve) a hřbitov. Působili zde 

také ranhojiči a lékaři. 

     Náboženskými představenými židovské obce v letech   

1880 – 1918 byli
8
 : 

 

Alois Sommer 

Sigmund Haas 

Jakob Fischer 

Emil Brunner 

Fridrich Fischer 

 

     Od roku 1848 mají Židé právo se svobodně stěhovat     

a mohou nabývat nemovitý majetek. Toto právo jim umožnilo 

kupovat i domy mimo ghetto a tak se mohli zapojit          

do rozvoje obchodu a průmyslu ve městě. Významná byla 

například Fischerova škrobárna v letech 1806-1912, 

kamenolom Filipa Morgensterna v letech 1924-1939, od roku 

1890 zde působila firma Matzka na výrobu perleťových 

knoflíků. 

     Není známo, kde stávala původní židovská škola. Nová 

školní budova byla postavena v letech 1852-1854, byly zde 

tři třídy a do školy chodilo původně 118 dětí. Po povodni 
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v roce 1862 klesl v Dolních Kounicích počet obyvatel 

v důsledku zničených domů a odstěhování, ve školním roce 

1863/4 měla škola už jen 83 žáků a jejich počet stále 

klesal. Proto byla změněna na jednotřídní. Zprávy o škole 

máme hlavně z kroniky, kterou začal psát v roce 1877 

tehdejší ředitel Samuel Binder.
9 

     Školu navštěvovaly děti i z německých kounických 

rodin. Vyučovala se zde hebrejština, němčina a čtení, psaní 

i počítání v německém jazyce, postupně přibývaly další 

předměty jako dějepis, zeměpis, přírodopis, ruční práce 

atd. Na přelomu 19. a 20. stol. zesílil tlak na židovskou 

obec, aby byla židovská škola přeměněna na německou. 

Německá škola byla otevřena 12. května 1903 a roku 1907   

pro ni byla postavena nová budova. Školu navštěvovaly      

i židovské děti, protože Židé v Dolních Kounicích se vždy 

hlásili k německé menšině. Také jednání židovské obce      

i zápisy do knih byly v němčině. Německá škola byla zrušena 

v roce 1921.
10 

     Po skončení 1. světové války a vzniku Československa 

byla podle návrhu Zemského výboru pro Moravu ze dne      

14. prosince 1918 židovská obec sloučena s křesťanskou    

pod jeden správní úřad a vznikla jednotná obec Dolní 

Kounice. V období první republiky se počet židovských 

obyvatel rychle snižoval. Od doby, kdy přestal platit 

familiantský zákon, mohli Židé bydlet ve všech městech     

a mnoho obyvatel Kounice postupně opustilo. Ve 30. letech 

zde žilo už jen několik židovských rodin a starousedlíků. 

S počtem obyvatel se zmenšil i význam židovské obce.  

     Posledním rabínem v letech 1894 – 1939 byl          

Dr. Heinrich Flesch (1864 – 1939). Do Dolních Kounic přišel 
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údajně z Uher, jeho manželka Anna pocházela z Berlína. Měli 

spolu dvě děti, syn Josef byl kandidátem filosofie, dcera 

Gertruda se před 2. světovou válkou vystěhovala            

do Palestiny. Dr. Flesch byl historikem, je autorem mnoha 

historických spisů, např. Die Juden und Judengemeinden 

Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, Beitrag           

zur Geschichte der Juden in Mähren nebo Die Kanitzer 

Synagoge.
11
 V roce 1919 se stal rabínem také pro město 

Ivančice a Moravský Krumlov.
12
 V Dolních Kounicích se také 

narodil významný historik a teolog Gothard Deutsch
13
, 

pocházeli odtud předkové Bruna Kreiského
14
 nebo Efraima 

(Karola) Sidona
15
. 

     Na Heinricha Flesche vzpomíná paní Ruth Kopečková, 

rozená Morgensternová, která žila s rodinou v Dolních 

Kounicích: ,,Dr. Flesch byl nesmírně chytrý, vzdělaný              

a moudrý pán. Byl takový lidský, měl pochopení pro to,     

že jsme nebyli nijak zvlášť věřící. U Židů se nesmí míchat 

mléčné a maso, tohle se doma dodržovalo. Ovšem k tomu se 

klidně jedla vepřová šunka. Strýček si držel prase, protože 

měl pekárnu, pan rabín k tomu neměl námitky. On bral lidi 

takové, jací jsou.“
16 

     Paní Kopečková se narodila 1. srpna 1923 v Dolních 

Kounicích. Byla jedinou dcerou Filipa a Emy 

Morgensternových, její otec byl jedním z nájemců 

dolnokounického kamenolomu a spoludržitelem licence       

na autobusovou dopravu mezi vlakovým nádražím v Moravských 

Bránicích a Dolními Kounicemi. Rodina žila v domě č.p. 565, 

který je dnes součástí škrobárny. Paní Kopečková vzpomíná 

na své dětství velice ráda. Stejně jako v jiných židovských 

rodinách, i zde byla mezi jejími členy velká soudržnost, ta 
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ostatně panovala v celé židovské obci. Paní Kopečková 

například vzpomíná na jednoho pána, který žil v chudobinci: 

,,Každý den chodil s kastrůlkem k jedné z židovských rodin 

pro jídlo. To se mu samozřejmě dalo jídlo na celý den.  

Neexistovalo, že by ho někdo odmítl.“
17 

     Paní Kopečková chodila první tři roky do školy 

v Dolních Kounicích, po smrti otce dva roky do Uherského 

Hradiště. Složila přijímací zkoušky na gymnázium v Uherském 

Hradišti i v Brně, kde potom začala studovat. Přes týden 

bydlela v Brně u příbuzných své matky a na soboty jezdila 

domů do Dolních Kounic. Po zabrání Sudet v roce 1938 musela 

však se studiem na gymnáziu skončit. Rodina usoudila,      

že místo gymnázia by raději měla dělat něco jiného a hlavně 

se učit jazyky, s tím, že by později mohla vycestovat. 

Proto začala navštěvovat ranní kolej English institutu 

v Brně. Byla to škola, kde vyučovali rodilí Angličané, 

pouze gramatiku učil Čech, a výuka byla zakončena 

univerzitní zkouškou. Paní Kopečková pokračovala           

i ve studiu francouzštiny a hebrejštiny. Kromě jazyků se  

učila také šít.  

 

 

3. Zánik židovské obce za 2. světové války 

 

     Po okupaci Československé republiky německými vojsky 

byly i na území naší republiky zavedeny Norimberské zákony, 

které omezovaly svobodu Židů a jejich postavení se stále 

zhoršovalo. 17. března 1939 protektorátní vláda zakázala  

praxi židovských lékařů a advokátů, postupně byla přijata 

další nařízení  týkající se zabavování židovského majetku, 
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arizování židovských podniků a vyloučení Židů z veřejného 

života
18
. Od února 1940 musely být jejich občanské úřady 

opatřeny velkým J, o rok později se nemohli pohybovat      

na veřejnosti bez žluté šesticípé hvězdy s nápisem ,,Jude“. 

Následoval zákaz návštěvy kin, divadel, kaváren, sadů, 

mohli nakupovat jen v určitých obchodech, zdržovat se pouze 

v určitých částech města a po dvacáté hodině večerní 

nesměli opustit své bydliště. Nemohli používat telefonní     

a rozhlasové přístroje, možnost přepravy elektrickou dráhou 

měli jen v posledním voze. Tato nařízení pociťovali 

samozřejmě i obyvatelé Dolních Kounic, třebaže zde byla 

situace ve srovnání s většími městy (například Brnem) 

mírnější. 

     Paní Kopečková se musela vrátit do Dolních Kounic,   

kde si připadala velice izolovaná a osamělá. Přátele měla 

v Brně, kromě toho se nesměla stýkat s nikým, kdo nebyl 

Žid. Mimo bratrance a sestřenici, kteří byli mladší, měla 

v Kounicích jen jednu přítelkyni, ta potom odjela         

do Palestiny. Paní Kopečková měla odjet také, ale protože 

byla o rok mladší a byl stanoven určitý věkový limit, 

musela počkat. K jejímu odjezdu už ale kvůli válce nedošlo. 

Ve svém věku vnímala všechna protižidovská nařízení velice 

těžce: ,,Nesměla jsem se s nikým stýkat, to nebylo 

jednoduché. V šestnácti letech chodíte do tanečních, já 

jsem si mohla o tanečních jenom nechat zdát. Já jsem 

nesměla jít do kina, museli jsme odevzdat rádio, zlato 

samozřejmě, já jsem musela odevzdat kolo, tohle všechno se 

muselo Němcům odevzdávat. Navíc nám sebrali ten kamenolom 

v Kounicích, takže finančně to nebylo jednoduché.“
19
  

Rodina si však navzájem pomáhala, paní Kopečková také 
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jezdila na sezónní zemědělské práce. Pracovala společně se 

skupinou svých vrstevníků, také Židů, na různých statcích. 

Práce byla velmi náročná: ,,Zemědělské práce od té doby 

nenávidím, mám k nim averzi. Ze začátku jsem byla samý 

puchýř a psala jsem domů dopisy mamince: Kdybys viděla svou 

fajnovou dceru, to by ses divila, jak kydá hnůj. (...) 

Nejhorší pro mě bylo dojení, protože mám úzké zápěstí       

a ještě jsem je měla namožené z té těžké práce, na kterou 

jsem absolutně nebyla zvyklá.“
20 

     Během okupace se zhoršily i vždy dobré vztahy mezi 

Židy a některými obyvateli Dolních Kounic. Paní Kopečková 

to ale chápe. ,,Lidská povaha je složitá. Když Hitler 

zabral Rakousko, Židé odtamtud utíkali sem                 

do Československa. Stalo se, že měli třeba naši adresu a my 

je zase poslali dál. Oni k nám přišli a za chvilku u nás 

byli  četníci. My jsme pak naše hosty pouštěli zadním 

vchodem ven. (...) Když přijdou extrémní situace, potom se 

vyostří i mezilidské vztahy.“
21
 

     Rasová perzekuce vyvrcholila úplnou likvidací Židů. 

Tato fáze začala být realizována v roce 1941 odjezdy 

prvních transportů do Terezína a poté do koncentračních 

táborů na východě. V této době žilo v Dolních Kounicích 

celkem 57 židovských obyvatel. 14. března 1942 byli 

zvláštním komandem brněnského gestapa převezeni            

do střediska pro židovské vystěhovalectví v Brně a umístěni 

v místnostech bývalé školní budovy na Merhautově ulici 

číslo 37. Odtud byli 19. března 1942 převezeni transportem 

označeným Ac do Terezína. Židé byli přepravováni 

v nákladních vagonech používaných pro přepravu dobytka, 

obvyklý transport měl 10 vagonů po 100 osobách. Na 1 m² tak 
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připadlo pět stojících osob. Terezín byl pouze přestupným 

místem, odtud transporty po čase pokračovaly              

do vyhlazovacích táborů ve východním Polsku (Osvětim, 

Piaski, Izbica, Sobibór, Lublin, Treblinka). Protože       

u většiny lidí není známo datum smrti, považuje se úředně 

za datum úmrtí den odjezdu z Terezína.
22
 

     Paní Kopečková byla jediná ze židovské obce v Dolních 

Kounicích, kdo se po válce vrátil. Přežila koncentrační 

tábory v Raasiku (zde zemřela její matka Ema 

Morgensternová
23
), Tallinu, Stutthofu, Hamburgu a Bergen-

Belsenu. Po tom všem, co prožila, se ale už do Dolních 

Kounic nevrátila. Těžko by zde sháněla práci a zklamali ji 

i někteří místní lidé. Byla jí sice uvolněna jedna místnost 

v jejich bývalém domě, ale neměla žádné peníze. ,,Já jsem 

neměla žádnou školu, neměla jsem peníze, neměla jsem nic. 

Chodila jsem v dřevákách a viděla jsem svoje boty 

v Kounicích u někoho před dveřmi. Někteří lidé zapřeli kde 

co. My jsme měli poschovávané drobnosti po lidech a ne 

každý mně to vrátil.“
24
 Bylo pro ni také velice těžké 

smířit se s tím, že nikdo kromě ní válku nepřežil. ,,Ve mně 

se všechno svírá, když jedu otci na hrob. Když vystoupím 

z autobusu, podívám se, jestli maminka není v okně          

a nečeká, až přijedu ze školy.“
25 

Dnes žije paní Ruth Kopečková v Brně. 

 

 

4. Synagoga 

 

     Nejvýznamnější a nejzachovalejší stavbou ghetta je 

synagoga
26
. Původní židovská modlitebna stávala 
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pravděpodobně na místě dnešního domu č. p. 111 na ulici 

Růžová a byla zničena v r. 1645. Se stavbou současné 

synagogy se započalo po založení nové židovské osady       

na západním konci náměstí, pozemek darovali Gerson ben 

Chajim a jeho žena Schöndl a stavba probíhala v letech   

1652 – 1656.  

     Synagoga byla postavena v raně barokním slohu a patří 

k nejstarším na Moravě. Zajímavostí je, že není podle 

tradice orientována k východu, ale k jihovýchodu, zřejmě 

kvůli terénu. Je to dvoupodlažní budova obdélníkového tvaru 

s jednoduchou fasádou, na severní straně vyniká raně 

barokní portál s kamenným ostěním s mělce tesaným reliéfem 

rostlinných motivů. Vchod vede do předsíně, kde se nachází 

dvě kamenné nádoby na symbolické omytí rukou             

před bohoslužbou a po levé straně hebrejské nápisy vyryté 

v omítce patrně dřívějšími návštěvníky. Z předsíně se 

vchází vpravo chodbičkou pod schodištěm do menší místnosti 

sloužící jako studovna a vlevo do hlavního sálu. Protože se 

při židovských bohoslužbách modlí ženy i muži odděleně, je 

zde ženám vyhrazena galerie v patře na severozápadní 

straně. Je nesena kamennými pilíři s třemi arkádami a vede 

sem úzké strmé schodiště. V době největšího počtu obyvatel 

židovské obce kapacita ženské části nestačila, proto byl 

v roce 1851 z jižní strany přistaven patrový trakt, kam 

vedl od schodiště otevřený pavlačový ochoz. 

     Vnitřní rozvržení hlavního sálu je ovlivněno 

pozdějšími úpravami, neboť řečniště (bima či almemor)
27
 

bylo umístěno před svatostánkem (aron ha-kodeš), který 

slouží k uchování Tóry
28
 a vždy se nachází uprostřed 

východní stěny, a lavice byly tedy seřazeny v rovnoběžných 
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řadách čelem ke svatostánku jako v křesťanských kostelech. 

Přibližně do poloviny 19. století stávala totiž tradičně 

mužská sedadla podél stěn a řečniště bylo uprostřed sálu. 

Okna jsou vysoká, ukončená půlkruhovým obloukem, před nimi 

byly kované mříže. Protože židovské náboženství zakazuje 

zobrazování osob a zvířat
29
 (kromě symbolických lvů         

a ptáků), byly stěny vymalovány geometrickými a rostlinnými 

ornamenty a hebrejskými liturgickými texty. Symboly 

používající se v judaismu mají velmi proměnlivý výklad, 

častým symbolem je například lev (symbol kmene Juda), strom 

života, kohenovy ruce v žehnajícím gestu a granátové 

jablko
30
. Davidova hvězda se začíná používat na kultovních 

předmětech až v 19. století.
31
 

     V letech 1934 – 1937 byl interiér znovu vymalován      

a obnoven, byla opravena i venkovní fasáda a nad hlavní 

portál byla umístěna krycí plechová stříška s odvodem vody. 

(příloha č. 8) 

     Synagoga přestala svému účelu sloužit během 2. světové 

války, kdy bylo pro Židy zakázané konat bohoslužby,        

a vnitřní vybavení (Tóry, textilie, liturgické předměty
32
) 

bylo převezeno do Židovského muzea v Praze. Po válce si 

budovu najala firma Fruta Modřice jako skladiště výrobků    

a stavba postupně chátrala, v 60. letech se například 

zřítil otevřený ochoz na jihozápadní straně. Bylo nutné 

provést statické zajištění budovy a vyměnit střešní 

krytinu. 

     V roce 1991 byla synagoga v restituci navrácena 

Židovské obci v Brně a započalo se s pokusem o záchranu 

synagogy. Prováděcí projekt rekonstrukce zpracoval v letech 

1992 – 1993 architekt Jiří Kocman. Obnova trvala téměř 
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patnáct let, zejména kvůli nedostatku financí. Působivou 

složku výzdoby představuje restaurovaná výmalba stěn 

interiéru, jejím obsahem jsou hlavně hebrejské a aramejské 

modlitby. Restaurátorské práce provedl akademický malíř 

Václav Holoubek, na analýze textů se podílela odborná 

pracovnice Židovského muzea v Praze dr. Olga Sixtová
33
.  

Synagoga byla slavnostně zpřístupněna 2. září 2004 a dnes 

slouží ke kulturním a muzejním účelům, je zde stálá 

expozice pojednávající o historii židovské obce v Dolních 

Kounicích. 
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Závěr 

 

     Vývoj obce v Dolních Kounicích odráží celkovou situaci 

Židů v Českých zemích a i jinde v Evropě. Stejně jako zde 

se tu střídala období rozkvětu hospodářství a kultury 

s obdobími úpadku a omezování práv. 

     Židovská obec v Dolních Kounicích nepatřila 

k největším náboženským obcím v Českých zemích ani         

na Moravě. Její malá velikost se však pro ni mnohokrát 

pravděpodobně stala přínosem. Zatímco pronásledování Židů   

a nejrůznější nařízení omezující jejich svobodu v průběhu 

našich dějin měla pro židovské obyvatelstvo ve větších 

městech (například ve Znojmě nebo v Brně) často tragické 

důsledky, můžeme předpokládat, že obci v Dolních Kounicích 

se tyto důsledky vyhnuly. Nařízení platila samozřejmě       

i zde, ale dohled nad jejich dodržováním nebyl v malém 

městečku pravděpodobně tak přísný. To bylo také důvodem, 

proč se sem stěhovalo mnoho židovských rodin z různých 

měst. V době, kdy platil familiantský zákon a Židé nesměli 

bydlet ve velkých městech, vzrostl s počtem obyvatel        

i věhlas židovské obce. Židé tvořili velkou část 

obyvatelstva Dolních Kounic a jejich vliv, zejména 

kulturní, musel být velmi znát. Od 2. poloviny 19. století 

po odstěhování většiny židovských obyvatel za lepšími 

příležitostmi význam obce pomalu upadá, před 2. světovou 

válkou tu najdeme už jen 57 usedlíků. 

     Dnes je mnoho domů židovského ghetta už zbořených, 

hřbitov je ve špatném stavu, zarostlý trávou a křovím. Také 

z židovských obyvatel tu nepotkáme už nikoho. Až na paní 

Kopečkovou, žijící v Brně, většina zahynula v polských 
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koncentračních táborech daleko od svého domova. Dalších 

pamětníků židovské obce už také pomalu ubývá.  

     Svou prací jsem chtěla přispět k připomenutí zašlé 

slávy židovské obce i jejích obyvatel. Myslím, že by se 

nemělo zapomenout na tuto významnou součást historie 

Dolních Kounic a vlastně celé země. Moje práce může být 

inspirací ke studiu dějin dalších menších židovských obcí 

na Moravě a v Čechách. Byla bych také ráda, kdyby byla      

i povzbuzením k záchraně ostatních památek židovské kultury 

v Dolních Kounicích. Židovská obec byla pro Dolní Kounice 

velkým přínosem, zejména v kulturní oblasti, a je jím 

dodnes, třebaže obec již zanikla. Městečko si to snad 

uvědomuje. V loňském roce byla po patnáctiletém úsilí       

o její záchranu zpřístupněna synagoga a můžeme doufat,     

že se v budoucnu dostane stejné pozornosti i židovskému 

hřbitovu.  
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Poznámky 

 

1 
Klášter Rosa coeli (Růže nebeská) byl založen pro ženskou řeholi 

premonstrátského řádu. V letech 1330 – 1390 byl postaven gotický 

chrám, který byl za husitských válek vypleněn a vypálen. Pokus o jeho 

obnovu byl přerušen dalším požárem. Do současnosti se dochoval pouze 

zbytek kostela Panny Marie, křížové chodby s rajským dvorem a několika 

hospodářských budov. 

2 
Původně gotický hrad severoitalského typu byl do dnešní podoby 

přestavěn během 16. století za držení Jiřího Žabky z Limberka          

a Bernarda Drnovského z Drnovic. Dnes je ve velmi špatném stavu. 

3 
Rituální lázeň byla nezbytná pro každou židovskou obec. Voda musela 

pocházet z přirozeného zdroje a množství vody (762 litrů) muselo být 

udržováno podle předepsaných pravidel. Muži se měli umývat před každým 

šabatem, ženy po skončení menstruačního cyklu, před svatbou            

a po porodu. In http://www.holocaust.cz/cz2/resources/dict/dict  

4 
 Klenovský, J.: Židovská obec v Dolních Kounicích, Dolní Kounice, 

1997, s. 36-38. 

5 
Koheni = kněží, kteří prováděli posvátné úkony v Chrámu, přehled 

jejich povinností je uveden ve 3. knize Mojžíšově. 

In http://www.holocaust.cz/cz2/resources/dict/dict 

6 
 Klenovský, J.: Židovská obec v Dolních Kounicích, Dolní Kounice, 
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