
Holocaust a jeho zpochybňování   
Během let 1941―1945 zavraždili nacisté na šest milionů Židů a 250 
až 500 tisíc Romů. Jedinečnost, nikoli neopakovatelnost, holocaustu 
spočívá v systematičnosti a způsobu provedení masového vraždění 
obyvatel Evropy, na kterém spolupracovali jak představitelé a členové 
nacistické strany, tak úředníci státních a oblastních úřadů, řadoví 
pracovníci řady podniků, organizací i obyčejní lidé. Rasový antise- 
mitismus „Třetí říše“ představuje specifickou syntézu historických 
antijudaistických předsudků s moderním antisemitismem a pseudo- 
vědeckými rasovými „výzkumy“. Rasistické teorie pak byly uváděny
do praxe při oddělování rasově méněcenných obyvatel od ostatních, 
jejich postihováním nejrůznějšími nařízeními, příkazy a zákazy, a na- 
konec jejich deportací do koncentračních a vyhlazovacích táborů. 
Každá historická událost je předmětem výzkumu a bádání historiků, 
dosavadní vědecké poznatky jsou díky nově objeveným archivním ma-
teriálům nově interpretovány, přehodnocovány, doplňovány. Stejně tak 
výzkum historických událostí druhé světové války a holocaustu přináší 
stále nové údaje, které doplňují a rozšiřují dosavadní informace. 
Popírání prokazatelných faktů a událostí holocaustu, zpochybňování 
průběhu a důsledků nacistického pronásledování Židů jsou však jed-
noznačně projevem antisemitismu, protižidovské nenávisti, která po-
užívá historicky „osvědčená“ klišé a konstruuje snahy Židů ovládnout 
svět pomocí tajného spiknutí, jež jsou nově spojovány například s od-
škodňováním obětí holocaustu nebo se vznikem státu Izrael. Jiné 
události druhé světové války, například vyhlazení Lidic nebo vylodění 
spojenců v Normandii, doposud revidovány a zpochybněny nebyly. 
Cílem našich projektů je poskytnout nejširší veřejnosti odborné studie
a materiály o dějinách druhé světové války a holocaustu i o jednotli- 
vých událostech a osobnostech a dostupnou formou internetové apli-
kace je nabídnout hlavně nejmladší generaci – žákům a studentům 
českých škol. Zvláštní důraz klademe na propojení těchto informač-
ních materiálů s autentickými dokumenty, fotografiemi a údaji jed-
notlivců, kteří se stali oběťmi nacistické genocidy Židů a jejichž osudy 
máme možnost alespoň útržkovitě rekonstruovat. 

holocaust.cz
Vzdělávací portál holocaust.cz je doposud nejrozsáhlejším zdrojem
informací o dějinách „konečného řešení židovské otázky“ v českých 
zemích a v Evropě v češtině. Obsahuje sekce věnované bývalým i sou-
časným židovským komunitám na našem území, dějinám terezínského 
ghetta i dalších nacistických koncentračních táborů, událostem 
a osobnostem druhé světové války, stejně jako autentické dokumenty, 
vzpomínky pamětníků a on-line prezentace. 

Databáze obětí
V rámci portálu holocaust.cz je přístupná Databáze obětí „konečného
řešení židovské otázky“ v českých zemích, která obsahuje stručné údaje
o všech vězních terezínského ghetta deportovaných z českých i dalších 
evropských zemí (Německa, Rakouska, Nizozemí, Dánska, Slovenska), 
lidech, kteří do Terezína přišli v posledních dnech války s pochody smrti, 
tzv. evakuační transporty a těch, kteří byli z českých zemí deportováni 
přímo do Lodže, Osvětimi, Minsku a Ujazdówa. Kvůli zákonu o ochraně 
osobních údajů jsou v on-line verzi Databáze obětí zveřejněny pouze 
záznamy těch, kteří během holocaustu zemřeli. 
Podobně jako ve třech svazcích Terezínských pamětních knih, tvoří jed-
notlivé záznamy v databázi symbolické náhrobky lidí, kteří skutečný 
hrob nemají. Díky propojení záznamů jednotlivých lidí s rozsáhlým obsa- 
hem portálu holocaust.cz a s autentickými dokumenty a fotografiemi 
se však z Databáze obětí stává multimediální zdroj informací jak pro 
nejširší veřejnost, tak pro příbuzné a blízké obětí holocaustu, vědce 
a badatele a zvláště žáky a studenty českých škol.

Terezínské album
Výstupy projektu Terezínské album jsou digitalizované dokumenty 
a fotografie jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří jsou uvedeni v Databázi 
obětí. Ke každému jednotlivému záznamu jsou doplňovány jak fotogra-
fie dotyčné osoby, tak dokumenty, které poskytují rozšiřující informace 
o konkrétním člověku, ale také často o jeho rodině, příbuzných či povo-
lání. Připomínání obětí šoa se tak místo dlouhých seznamů jmen spíše 
podobá listování rodinným albem. 
Spojení originálních dokumentů, fotografií a záznamů v Databázi obětí 
s celkovým kontextem dějin židovské komunity ve 20. století jsme vy-
užili v navazujícím vzdělávacím projektu:

Terezínské album ve škole
Výuka o dějinách holocaustu se prostřednictvím dvou modulů urče-
ných pro různé věkové či dovednostní skupiny žáků stává interaktivním 
pátráním po osudech konkrétního člověka nebo jeho rodiny. Studiem 
autentických dokumentů navíc žáci prohlubují své dovednosti a klíčové 
kompetence k učení, spolupráci ve skupině, kritickému zhodnocování 
dobových pramenů a občanské zodpovědnosti. Prostřednictvím kon-
textových odkazů na obsah portálu holocaust.cz mohou získat celkový
přehled o holocaustu jakožto dějinné události. Projekt slouží jak pro vyu- 
žití v hodinách, tak pro přípravu referátů nebo dlouhodobých projektů. 

Modul Právo v době bezpráví rozšiřuje téma osobních příběhů o do-
kumenty, které dokládají uplatňování protižidovských zákonů a naří-
zení v Protektorátu Čechy a Morava. Práci s těmito materiály je možné 
rozšířit a doplnit prostřednictvím nejnovějšího vzdělávacího projektu 
zveřejněného na holocaust.cz  :

Židům vstup zakázán!
Porušování lidských práv v Protektorátu Čechy a Morava
Zákony a nařízení diskriminující a vyčleňující příslušníky židovské komu-
nity od většinové společnosti byly po vzniku Protektorátu Čechy a Mo-
rava vydávány také na našem území. V rámci vzdělávacího projektu 
Židům vstup zakázán! Nabízíme učitelům a jejich žákům možnost sezná-
mit se se systémem protižidovských opatření prostřednictvím digitalizo-
vaných autentických vyhlášek, úředních nařízení a pokynů z mnoha obcí, 
které jsou tematicky rozděleny a komentovány. 

Řidičský průkaz Herberta Grünhuta. 
(Národní archiv v Praze)

Ukázka z prezentace práce na projektu Terezínské 
album ve škole žáků ZŠ J. Malíka v Chrudimi

roku 1989 do současnosti. Díky dynamičnosti internetové aplikace 
budeme záznamy nadále doplňovat a aktualizovat. Ukázku výsledků 
naší dosavadní práce najdete v této brožuře.

Na projektu spolupracujeme s občanským sdružením Tolerance 
a občanská společnost, které se dlouhodobě zabývá monitorováním 
činnosti neonacistických a krajně pravicových skupin.

Útoky na židovské objekty a osoby
Díky dlouhodobému monitoringu útoků na židovské hřbitovy, budovy, 
synagogy, ale také fyzických napadení osob považovaných za Židy, 
který zpracovaly především organizace Matana a Fórum proti antisemi- 
tismu, můžeme zmapovat velkou část vandalských a rasistických činů, 
k nimž došlo na území České republiky od roku 2000 až do poloviny 
roku 2009. Z něj je patrný nárůst počtu útoků od počátečních čtyř přes 
14 v roce 2002, 16 v roce 2003, 19 v roce 2004, až k poklesu v dal-
ších letech (15 – 2005, 12 – 2006, 11 – 2007, 5 – 2008). Jen za prv-
ní polovinu roku 2009 však došlo k osmi útokům.
Z dostupných informací vyplývá, že zájem lokálních skupin mladých 
vandalů útočících na jednotlivé židovské památky se postupně přesou- 
val k organizovanějším celorepublikovým iniciativám, které se stále 
více snaží podílet na politické moci. Nejsilnějším nástrojem pro jejich 
aktivity, šíření rasistické a xenofobní nenávisti, se stal internet. 
V našem zpracování se objevují jen ty činy, které mají jasně antisemit-
ský význam – jedná se tedy o protižidovské a nacistické nápisy a hesla 
nastříkaná sprejem na židovské náhrobky, zdi synagog nebo objektů 
spojených v současnosti či minulosti s židovskou komunitou. Sledujeme 
hanobení památníků obětem holocaustu z daných obcí nebo lokalit, 
ale také množství povalených, případně zničených náhrobků jednotliv- 
ci nebo skupinami vandalů. V počátečních letech je také zaznamenána 
řada krádeží a vloupání do obřadních síní na hřbitovech. Antisemitské 
úmysly pachatelů těchto činů jsou však těžko prokazatelné a v tomto 
materiálu se neobjevují. 

Jom ha šoa 2010 

Den vzpomínání na oběti holocaustu/šoa 
Jsme velice rádi, že Vás můžeme pozvat k veřejnému čtení jmen obětí 
holocaustu.
Jom ha-šoa ve ha-gvura – hebrejsky Den holocaustu/šoa a hrdinství 
– je dnem, kdy si lidé po celém světě připomínají památku všech, kteří 
byli nacistickým režimem během druhé světové války pronásledováni 
a zavražděni. 
27. nisan podle židovského kalendáře připomíná hrdinství vězňů na-
cistického ghetta ve Varšavě. Téměř měsíc dokázalo několik desítek 
vysílených a nedostatečně ozbrojených lidí vzdorovat vojenské přesile 
svých věznitelů. Povstání je dodnes příkladem lidské síly a odhodlání 
nepropadnout ani v bezvýchodné situaci beznaději a rezignaci na 
vlastní svobodu a důstojnost. Stejně tak může být inspirací pro nás, 
jak nepodlehnout pohodlnosti a lhostejnosti vůči porušování lidských 
práv příslušníků různých etnických, náboženských a kulturních skupin. 

Antisemitismus v současné české společnosti 
V letošním roce se v jednom z našich projektů zaměřujeme na proje-
vy antisemitismu v české společnosti po roce 1989. Hlavním cílem 
je zmapování projevů antisemitismu u nás za posledních dvacet let, 
jejich zasazení do kontextu dějin antisemitismu a následná odborná 
analýza. Výsledky projektu by měly sloužit hlavně českým učitelům, 
kteří mohou při své práci se žáky a studenty zásadně ovlivnit jejich 
občanské a lidské postoje, jejich informovanost a povědomí jak o his-
torických, tak o současných událostech. Podle našich zkušeností 
ze vzdělávacích seminářů se právě učitelé ve svých třídách stále 
častěji setkávají s antisemitskými a rasistickými názory, se zpochyb-
ňováním faktů o počtech a míře utrpení obětí holocaustu, apod. 
I pro tyto situace by měli mít prostřednictvím nové sekce na vzděláva-
cím portálu holocaust.cz snadno dostupný nástroj k získání informací
k protiargumentaci. 
Prvním výstupem projektu pak bude interaktivní mapa, přinášející pře-
hled útoků proti židovským objektům a osobám v České republice od 

Bohumín
Během druhé poloviny roku 2004 byl hned třikrát poškozen památník 
obětem holocaustu v Bohumíně, poprvé ještě před slavnostním odha- 
lením, které proběhlo na konci září. V říjnu byl památník opět politý 
hnědou barvou, v prosinci téhož roku na něj neznámý pachatel namalo- 
val modrý hákový kříž. O dva a půl roku později poničil neznámý pachatel 
nebo pachatelé 25 náhrobků zdejšího židovského hřbitova, který je 
dnes součástí hřbitova komunálního.
Židovská obec v Bohumíně měla v roce 1910 více než 580 členů, kteří 
využívali synagogu a vlastní hřbitov. Před druhou světovou válkou se 
velice významně podíleli na rozvoji průmyslu a obchodu v regionu. V říj-
nu 1938 obsadilo polské vojsko město, které se po vypuknutí války 
stalo součástí „Třetí říše“. Odsun bohumínských Židů začal v říjnu 1939, 
holocaust přežilo z více než pěti set osob jen jedenáct. 

Krnov
V Krnově, kde byly, díky aktivitám občanského sdružení Krnovská 
synagoga, památky na život zdejší židovské komunity zachovány, 
došlo během posledních dvaceti let k téměř dvaceti útokům na židov- 
ské objekty i k fyzickému napadení návštěvníka kulturního programu 
v synagoze (v létě roku 2004). Zmapovány jsou útoky v letech 2004 
až 2007, již před tím však došlo podle kusých informací k přibliž-
ně deseti poškozením židovských památek v Krnově. Synagoga byla 
poškozena několikrát, v březnu 2006 vyryl neznámý pachatel do lavic 
uvnitř synagogy (pocházejících z olomoucké synagogy) antisemitské 
nápisy typu: „Juden heraus“, na vile patřící před válkou rodině Bella-
kových se objevila Davidova hvězda oběšená na šibenici. Několikrát 
byly poničeny náhrobky na zdejším židovském hřbitově. 
Historie židovské komunity v Krnově sahá do roku 1386, ze kterého 
pochází první písemná zpráva o přítomnosti Židů ve městě. V první 
polovině 16. století byli Židé z města vypovězeni a novodobá židovská 
obec zde existovala od poloviny 19. století. Na jeho konci měla více 
než 550 členů, kteří tvořili asi 4 % celkového obyvatelstva Krnova. 
Před druhou světovou válkou se k židovskému náboženství nebo 
národnosti přihlásilo 318 osob. Většina z nich odešla z města ještě 
před nebo záhy po připojení českého pohraničí k německé Říši v říjnu
1938, zbytek byl vyhnán během „křišťálové noci“ v listopadu téhož 
roku. Interiér krnovské synagogy byl sice během říšského pogromu 
zničen, samotná budova však byla díky zásahu místních radních 
zachráněna. 
Židé, kterým se nepodařilo dostat z okupované Evropy, byli společně 
s ostatními deportováni do koncentračních táborů a ghett, o jejich 
osudu však záznamy v Databázi obětí nevypovídají. Přímo z Krnova 
bylo v roce 1942 deportováno osm Židů transportem vypraveným 
z Opavy do Terezína. Vzhledem k jejich vysokému věku zemřeli čtyři 
z nich přímo v Terezíně, nejmladší z deportovaných zemřel v Osvětimi 
a tři se v Terezíně dočkali osvobození.

Synagoga v Krnově, 2007. (NFOH)

Nadační fond obětem holocaustu byl založen Federací židovských obcí v ČR v roce 2000 
na základě doporučení Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování 
některých majetkových křivd způsobených obětem šoa. V letech 2001-2005 částečně od-
škodnil ty, kterým byl za druhé světové války z rasových důvodů zabaven majetek. Od roku 
2002 financuje projekty sociální a zdravotní péče o přeživší holocaustu, vzdělávání o šoa, 
rozvoj židovských komunit a obnovu židovských památek na území ČR. 
Více o činnosti na www.fondholocaust.cz

Partneři:

Mediální partner: 

Poděkování:
Městská část Praha 2, Muzeum romské kultury v Brně,
Jana Řeháková (grafická úprava plakátu a brožury).

PODPORUJTE S NÁMI!

Připojte se i vy a pomozte zmírnit křivdy minulosti 
a podpořte společně s námi budoucnost.

Stávajícím dárcům a sponzorům upřímně děkujeme!

UniCredit Bank, 502-2685554004/2700
BIC: BACX CZ PP, BAN: CZ7327000005022685554004

Pořádání letošní akce finančně podpořil   
Zahraniční úřad Spolkové republiky Německo  
(Auswärtiges Amt Der Bundesrepublik Deutschland).
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24. Sedlčany
Na počátku března 2005 
se objevily hákové kříže a protižidov-
ské nápisy na budově svědků Jehovových 
a na zdejším zchátralém domě.
V září 1942 bylo do Terezína deportováno 
43 sedlčanských obyvatel židovského půvo-
du. V terezínském ghettu jeden z nich zemřel, 
ostatní byli odvezeni do Osvětimi, Malého Tros-
tince, Treblinky a dalších táborů. Holocaust 
nikdo z nich nepřežil.

25. Neveklov
Na silnici před židovským hřbitovem byl v květnu 
2001 bílou barvou namalován dvoumetrový 
hákový kříž, dále byla barvou pomalována vra- 
ta hřbitova. Pachatelé nebyli policií dopadeni
a případ byl odložen. Správce hřbitova dal z obavy 
o svou bezpečnost výpověď z pracovního poměru.
Židé žili v Neveklově od poloviny 17. století. 
Tehdy byla postavena synagoga, v níž byla nedáv- 
no objevena unikátní geniza. Až do poloviny 
19. století počet židovských obyvatel městečka 
stoupal, poté se většina Židů stěhovala do vět-
ších měst.

Transportem vy-
praveným z Tábora 
bylo do Terezína v lis-
topadu 1942 odveze- 
no 25 zdejších Židů. 
Tři z nich zemřeli přímo v terezínském 
ghettu, většina ostatních pak v Osvětimi. 
Osvobození se nedočkal ani jeden z nich.

26. Vlašim
Na vnitřní straně ohradní zdi hřbitova byly v říjnu 
2001 červeným sprejem nastříkány dva velké 
hákové kříže. Policie pachatele nevypátrala 
a případ odložila.

Židé v Písku žili již před rokem 1424, kdy byli 
z města vypovězeni. Největšího rozmachu se 
židovská komunita dočkala ve druhé polovině 
19. století, na jeho konci čítala zdejší obec asi 
450 členů.
91 židovských obyvatel Písku bylo deportováno 
do Terezína transportem vypraveným z Klatov 
v listopadu 1942. V Terezíně zemřelo 15 z nich 
a ostatní byli odvezeni převážně do Osvětimi. 
Z píseckých Židů přežil pouze jeden muž.

28. Humpolec
Na začátku roku 2000 rozbil 

neznámý pachatel okno ob-
řadní síně na židovském hřbitově.  

Policii nebyl incident hlášen.
Po zrovnoprávnění Židů v českých zemích 

žilo v Humpolci až 40 rodin, které v roce 1849 
tvořily 7 % celkového obyvatelstva. Před dru-
hou světovou válkou zde žilo pouze 89 Židů, 
z nichž 64 bylo odvezeno do nacistických kon-
centračních táborů. Přežil pouze jeden z nich.

29. Havlíčkův Brod
25. října 2001  bylo na policii telefonicky ozná-
meno zhanobení židovských náhrobků na uni-
kátním tyfovém hřbitově. Na místě byly nale-
zeny nápisy „88“, „18“ a „SS“ a „J“ nastříkané 
sprejem. Pachatel nebyl dopaden a policie vy-
šetřování odložila.
Z Havlíčkova Brodu bylo 41 židovských obyva- 
tel deportováno transportem Aac vypraveným 
z Kolína do Terezína v červnu 1942.

Odtud pokračovali většinou 
do Osvětimi a Treblinky. Pře-
žili pouze dva z nich.

30. Velký Pěčín
Neznámý pachatel nakreslil 
v září 2005 černou barvou 
několik hákových křížů na 
márnici a sedm náhrobků, 
připojil nápis „Guten Tag ju- 
den Schwein“. Pachatel nebyl 

vypátrán a policie vyšetřování odložila.
Kamenný stůl na vyhlídce, která je součástí 
naučné stezky Mořice Nágla, malíře, který 
prošel Terezínem a zahynul v Osvětimi, někdo 
na začátku listopadu 2005 pomaloval nacis-
tickými symboly.
Ve Velkém Pěčíně existovala nepočetná ži-
dovská komunita, která neměla status nábo-
ženské obce.
V lese ukrytý hřbitov patřil do roku 1879 
k židovské obci v Telči. Do terezínského ghet-
ta bylo deportováno 78 židovských obyvatel  
Pěčína, převážně transportem vypraveným 
z Třebíče v  květnu 1942. Dál vedla jejich cesta 
do Osvětimi, ale také do Lublinu, Treblinky 
a dalších táborů. 
Osvobození se ne-
dočkal ani jeden 
z deportovaných.

31. Dačice
Neznámý pachatel zhanobil židovský hřbitov 
nacistickými symboly. Podle údajů policie byly 
hákové kříže na 7 náhrobcích a vstupní bráně 
do vrátnice.

Ve městě ležícím nedaleko Telče nebylo dlou-
hou dobu Židům povoleno usazování. První ro-
diny přišly do města až po roce 1849. V roce 
1942 bylo 56 dačických Židů deportováno 
transporty vypravenými z Třebíče do Terezí-
na, odkud největší skupina odjela po několika 
dnech do Lublinu. Podle Databáze obětí ne-
přežil válku nikdo z nich.

32. Podivín
V lednu 2006 nastříkal vandal na zeď židov-
ského hřbitova černým sprejem nápisy, což 
bylo posouzeno jako trestný čin poškozování 
cizí věci. Policie pachatele vypátrala.
V Podivíně existovala velice početná a vý-
znamná židovská komunita. Její členové tvořili 
v polovině 19. století celou třetinu celkového 
obyvatelstva. Na začátku roku 1943 bylo 
274 zdejších Židů deportováno transporty 
vypravenými z Uherského Brodu do Terezína, 
kde 26 z nich zemřelo. Ostatní byli po dvou 
dnech pobytu v Terezíně odvlečeni do Osvěti-
mi. Všichni během holocaustu zemřeli.

33. Kyjov
V parku za kyjovskou radnicí v bývalé židovské 
uličce byl 8. června 2005 poškozen památník 
připomínající zaniklou židovskou komunitu 
a zničenou synagogu. 
Židé se v Kyjově začali usazovat v 16. století. 
358 osob židovského původu z Kyjova bylo 
deportováno do Terezína v lednu 1943 trans-
portem vypraveným z Uherského Brodu. Tři 
z nich se dočkali konce války.

34. Uherský Ostroh
Neznámý pachatel v červnu 2009 povalil 
a poškodil 63 náhrobků na zdejším židovském 
hřbitově. Policie incident posoudila jako 
trestný čin poškozování cizí věci.
V lednu 1943 bylo 80 židovských obyvatel Uher-
ského Ostrohu odvlečeno transportem vyprave-
ným z Uherského Brodu do Terezína. Zde 11 lidí 
zemřelo, ostatní byli dále odvezeni převážně do 
Osvětimi. Holocaust nepřežil nikdo z  nich. 

21. Rakovník
Čtyři náhrobky na židovském hřbitově byly 
v březnu 2000 povaleny a poškozeny nezná-
mým pachatelem. Případ byl vyšetřován poli-
cií a později odložen.
Historie židovského osídlení Rakovníka sahá 
do první poloviny 15. století. Nejpočetnější 
byla židovská obec v první polovině 19. stole-
tí, před druhou světovou válkou zde žilo přes 
150 Židů. 73 osob židovského původu bylo 
v únoru 1942 odvezeno transportem z Klad-
na do Terezína. Zde osm lidí zemřelo, většina 
ostatních zemřela v ghettech na východě Pol-
ska v Lublinské oblasti. Holocaust přežil pouze 
jeden z nich. 

22. Rokycany
Památník v Rokycanech byl 6. března 2008 
pomalován rasistickými symboly.
60 židovských obyvatel Rokycan bylo v roce 
1942 odvezeno do Terezína, kde čtyři z nich 
zemřeli. Ostatní byli odvlečeni do Izbice, Var-
šavy, Osvětimi, Treblinky, Zamošče a dalších 
táborů a ghett na východě Polska. Osvobození 
se dočkal jeden z nich.

23. Praha 10 - Uhříněves
Sedm nezletilých pachatelů povalilo v  září 
2001 více než 50 náhrobků na místním 
židovském hřbitově. Že se jednalo o rasově 
motivovaný útok dokazuje videozáznam, 
který si pachatelé během činu sami nato-
čili. Dva z nich starší 15 let byli v trestním ří-
zení obviněni „z podpory a propagace hnutí 
směřujících k potlačování práv a svobod ob-
čanů a rasově motivovaného poškozování cizí 
věci“ a odsouzeni k trestu veřejně prospěš-
ných prací.
V březnu 2003 poškodil 3 náhrobky a ohradní 
zeď hřbitova neznámý pachatel.

Židovská komunita tvořila v Uhříněvsi velmi 
početnou část obyvatelstva nejpozději od 
roku 1640. Od poloviny 19. století užívali 
Židé synagogu, na zdejším hřbitově se pohřbí-
valo od počátku 18. století až do února 1942. 
Z Uhříněvsi bylo deportováno 46 židov-
ských obyvatel převážně během září 1942 
do Terezína. Odtud byli odvlečeni do Treblin-
ky, Malého Trostince a dalších vyhlazova-
cích táborů v Polsku. Válku nepřežil ani je-
den z nich.

V srpnu 2002 nastříkal neznámý 
pachatel na stejné místo červe-
ným sprejem tři hákové kříže.

O dva roky později se zde objevily 
další dva červené hákové kříže. Pachatel nebyl 
vypátrán, policie případ odložila.
Židovská komunita ve Vlašimi se začala rozví- 
jet od počátku 19. století, na jeho konci do-
sáhla nejvyššího počtu – asi 200 příslušníků. 
V listopadu 1942 bylo 64 Židů odvezeno trans-
portem vypraveným z Tábora do Terezína, odtud 
téměř všichni putovali do Osvětimi. Přežili pou-
ze jeden muž a jedna žena.

27. Písek
Některé náhrobky židovského hřbitova byly na 
jaře 2002 pomalovány barevnými křídami. Pří-
pad nebyl nahlášen policii.
Policií nezjištěný pachatel postříkal v březnu 
2003 sprejem fasádu synagogy v Písku, věc 
byla odložena.
O čtyři roky později povalil neznámý pachatel 
23 náhrobků židovského hřbitova, z toho dva 
zcela zničil a poškodil i 35 prejzů na ohradní zdi. 
Policie čin posoudila jako trestný čin poškozo-
vání cizí věci, pachatel nebyl vypátrán.

do Terezína, odtud dále nejčastěji do Osvě-
timi. Z celkového počtu 128 lidí nacistickou 
okupaci nikdo nepřežil. Pět z nich zemřelo 
přímo v  Terezíně.

11. Jičín
Neznámý pachatel postříkal v dubnu 2008 
sprejem fasádu synagogy.
Starobylá židovská komunita v Jičíně, datující 
své počátky do druhé poloviny 14. století, se kon-
cem 19. století rozrostla na  téměř 250 členů.
V lednu 1943 bylo 76 židovských obyvatel Ji-
čína deportováno transportem vypraveným 
z Mladé Boleslavi do Terezína. Zde čtyři z nich 
zemřeli, ostatní zahynuli v Osvětimi.

12. Trutnov
Na židovském oddělení městského hřbitova, 
kde jsou pohřbeny vězeňkyně koncentračního 

 tábora v Poříčí, 

 bylo v listopadu 2003 povaleno několik sym-
bolických náhrobků. Pachatel nebyl dopaden. 
K podobnému případu došlo už v roce 1998, 
kdy byli pachatelé vypátráni a potrestáni. 
Vzhledem k datu útoku byl čin dáván do souvis-
losti s výročím tzv. křišťálové noci.
Trutnov se v říjnu 1938 stal součástí nacistické 
„Třetí říše“ v rámci podstoupených Sudet a vět-
šina zdejších Židů, kterých zde před válkou žilo 
více než 300, byla donucena k emigraci. Trut-
novská synagoga z roku 1885 byla vypálena 
a zničena v listopadu 1938 během říšského
pogromu zvaného křišťálová noc.

13. Chrudim
V květnu 2002 pomaloval neznámý pachatel 
vnitřní dveře márnice židovského hřbitova.
Židovská komunita v Chrudimi se značně roz- 
rostla ve druhé polovině 19. století, ale nikdy 
nevytvořila samostatný náboženský spolek, ani 
zde nestála synagoga. Během první světové vál-
ky přišlo do města asi 140 židovských uprchlí-
ků z Haliče a Bukoviny. Na začátku prosince 
1942 bylo 77 chrudimských Židů deportováno 
z Pardubic do Terezína, kde 11 z nich zemřelo. 
Ostatní byli postupně odvezeni do Osvětimi. 
Konce války se dožila pouze jedna žena.

 14. Hroubovice
Neznámý pachatel v říjnu 2007 povalil a poškodil 
12 náhrobků židovského hřbitova a obřadní síň. 
Policie incident vyhodnotila jako trestný čin po-
škozování cizí věci.

Ve městě žili Židé od počátku 18. století, 
jejich počet se rozrostl na 52 rodin 

v první polovině 19. století. V pro-
sinci 1942 bylo 34 zdejších Židů 
deportováno transportem vypra- 
veným z Pardubic do Terezína. 

Pět z nich v Terezíně zemřelo, 

ostatní byli dále odvlečeni do Osvětimi. Nikdo 
z nich holocaust nepřežil.

15. Rychnov nad Knežnou
Na výlohách, silnicích a několika domech se 
v dubnu 2007 objevily nacistické symboly. Na 
památník obětem druhé světové války byl na-
sprejován nápis “Juden raus”.
Židovská obec v Rychnově byla na konci 
19. století značně početná, 216 jejích členů 
tvořilo téměř 4 % celkového obyvatelstva mě- 
sta. V prosinci 1942 bylo deportováno 57 ži-
dovských obyvatel Rychnova transportem 
vypraveným z Hradce Králové do Terezína. 
Zde osm lidí zemřelo, ostatní byli odvezeni 
do dalších táborů, nejčastěji do Osvětimi. 
Nikdo z  nich válku nepřežil.

16. Tovačov 
V lednu 2003 pomaloval zeď hřbitova nezná-
mý vandal nacistickými symboly a hesly (např. 
hákový kříž, znak jednotek SS či nápis Hitler 
for president). 
V druhé polovině 19. století tvořili Židé celých 
15 % celkového počtu obyvatel města. Před 
válkou zde žilo už jen 52 Židů, 46 z nich bylo 
deportováno v červnu 1942 z Olomouce do Te-
rezína, kde 6 z nich zemřelo. Ostatní zahynuli 
v Osvětimi, Malém Trostinci a Treblince. Osvo-
bození se nedožil ani jeden z nich.

17. Hranice na Moravě
Neznámí pachatelé v červnu 2004 vyvrátili 
a  zpřelámali na židovském hřbitově asi 80 ná-
hrobků. K dalšímu poškození devíti náhrob-
ních kamenů došlo na podzim téhož roku.
V 19. století žila v Hranicích velice početná 
židovská komunita. V polovině 19. století tvo-
řila až 13 % celkového obyvatelstva, před dru-
hou světovou válkou tu žilo téměř 200 osob  
židovského vyznání. 193 Židů bylo deporto-
váno v červnu 1942 transportem vypraveným 
z Olomouce do Terezína, odtud dále do Osvěti-
mi, Treblinky, Malého Trostince a dalších táborů. 
Osvobození se dočkala pouze jedna žena.

18. Krnov
V Krnově došlo během posledních dvaceti let 
k téměř dvaceti útokům jak na objekty spojené 
se židovskou komunitou, tak k fyzickému na-
padení osob. Podrobněji o nich hovoří text na 
druhé straně brožury.

19. Ostrava
Na židovském památníku obětem prvních 
transportů Židů do Niska nad Sanem se v led-
nu 2003 objevily nacistické symboly a Davi-
dova hvězda oběšená na šibenici.
Ostravská židovská obec se nejvíce rozrostla 
ve druhé polovině 19. století, na jeho konci čí-
tala na 5000 členů (asi 16% celkového oby-
vatelstva). V roce 1930 žilo v Moravské Ostra-
vě více než 7000 židovských obyvatel. Část 
z nich z města odešla před začátkem nacistic-
ké okupace. Oběťmi prvních transportů Židů 
vypravených z Ostravy do Niska nad Sanem 
v říjnu 1939 bylo asi 900 ostravských mužů.
Více než 2870 Židů včetně žen a dětí bylo od 
září 1942 do června 1943 deportováno do 
Treblinky, Osvětimi, Malého Trostince a dal-
ších koncentračních a vyhlazovacích táborů 
na východě. Osvobození se dožilo celkem 
93 z nich.

20. Bohumín
Cílem několika útoků vandalů se stal památ-
ník obětem holocaustu z Bohumínska, stejně 
jako zdejší židovský hřbitov. Podrobněji o nich 
informujeme na druhé straně brožury.

8. Přistoupim
Neznámý pachatel vnikl v říjnu 2002 na zdejší 
židovský hřbitov a vyvrátil 15 náhrobních kame-
nů, z nichž 5 rozlomil.
Přesně o pět let později někdo povalil a po-
škodil 61 náhrobků. Policie čin posoudila jako 
trestné činy poškozování cizí věci a výtržnictví. 
Pachatel nebyl vypátrán a vyšetřování bylo od-
loženo.
Z Přistoupimi bylo deset zdejších židovských 
obyvatel odvezeno v červnu 1942 transportem 
Aab z Kolína do Terezína, jeden z nich až v květnu 
1943 z Prahy. Jeden zemřel v Terezíně, ostatní 
byli odvlečeni do Osvětimi, dva do tábora Traw- 
niky. Nikdo z nich nepřežil. 

9. Kolín
Neznámí pachatelé v dubnu 2006 povalili 
a poškodili 18 náhrobků na zdejším židovském 
hřbitově.
V Kolíně byla velice významná židovská obec 
s dlouhou a bohatou historií. Roku 1854 tvořili 
Židé celých 23 % z celkového obyvatelstva měs-
ta. Později počet židovských rodin klesal a před 
druhou světovou válkou tu žilo již jen 430 osob. 
Z celkem 263 kolínských Židů, odvlečených do 
Terezína a později do dalších koncentračních 
táborů a ghett, přežili pouze dva. 

10. Turnov
31. října 2003 povalil a poškodil vandal na ži-
dovském hřbitově šest náhrobků z 19. století. 
Pachatel nebyl zjištěn, vyšetřování případu po-
licie odložila.
Židé ve městě žili od počátku 16. století. Ve dru-
hé polovině 19. století tu žilo asi 100 židov-
ských rodin.
V lednu 1943 byli turnovští Židé deportováni 

transportem vypraveným z Mladé Boleslavi 

1. Karlovy Vary
V červenci 2002 byl poničen karlovarský pa-
mátník připomínající vypálení zdejší synago-
gy během „křišťálové noci“ v listopadu 1938.
Ti z Karlovarských Židů, kteří neodešli z města 
po připojení českého pohraničí ke „Třetí říši“, 
byli vyhnáni po tzv. křišťálové noci. Podle vý-
sledků posledního sčítání v roce 1930 se asi 
9 % obyvatel Karlových Varů hlásilo k židov-
skému vyznání (2120 osob). Většina z  nich 
se na podzim 1938 uchýlila do českého 
vnitrozemí, kde však neunikla svému osudu 
a byla do nacistických koncentračních táborů 
a ghett deportována společně s protektorát-
ními Židy.

2. Teplice
Černým hákovým křížem pomaloval v noci na 
7. srpna 2005 neznámý vandal památník sto-
jící na místě synagogy v Teplicích vypálené 
v březnu 1939 nacisty. Sprejová malba neby-
la z pomníku odstraňována poprvé, poškozen 
byl i několik dní před slavnostním odhalením 
v březnu 1994.
Židé žili v Teplicích od 15. století, byli však 
z města několikrát vypovězeni. Největšího 
rozkvětu přinesla židovské obci druhá polo-
vina 19. století, před druhou světovou válkou 
zde žilo více než pět tisíc Židů. Většina z nich 
z města odešla před připojením českého po-
hraničí ke „Třetí říši“. Ti, kteří uprchli do čes- 
kého vnitrozemí, sdíleli později stejný osud 
jako protektorátní Židé a byli vězněni v Terezíně 
a dalších nacistických koncentračních tábo-
rech a ghettech. Přesné údaje o jednotlivých 
obětech a přeživších však Databáze obětí ne-
obsahuje.

3. Úštěk
Neznámý pachatel v listopadu 2003 povalil ně- 
kolik nedávno znovuvztyčených novodobých 
náhrobků na zdejším židovském hřbitově.
V Úštěku žili Židé od 16. století, postavili ve 
městě synagogu a byl zde také hřbitov. Před 
nacistickou okupací zde žilo necelých sedm 

desítek židovských obyvatel. O jejich osudech 
nemáme v Databázi obětí záznamy.

4. Mladá Boleslav
Neznámý pachatel povalil v březnu 2001 šest 
náhrobků na zdejším významném židovském 
hřbitově, sedmý poškodil. Policejní vyšetřo-
vání nahlášeného případu bylo odloženo.
O šest let později, v srpnu 2007, vyvrátil ne-
známý pachatel dva náhrobky. Policie věc po-
soudila jako přestupek a později vyšetřování 
odložila.
Mladá Boleslav byla významným střediskem 
židovské kultury a vzdělanosti. Nejstarší do-
klad o židovském osídlení pochází z roku 
1471. Ve druhé polovině 17. století tvořili Židé 
polovinu celkového obyvatelstva, později je-
jich počet klesal. Před druhou světovou vál-
kou zde žilo 264 osob, asi 1 % obyvatelstva.
V Databázi obětí jsou údaje o celkem 164 židov- 
ských občanech. 159 z nich bylo v lednu 1943 
deportováno do Terezína, další čtyři byli indi-
viduálně zatčeni Gestapem. 19 osob zemřelo 
během svého věznění v Terezíně, většina 
ostatních byla po několika dnech pobytu v Te-
rezíně odvezena do Osvětimi. 
Nepřežil ani jeden z nich.

5. Kostelec   
 nad Labem
Neznámý pachatel namaloval 
v prosinci 2006 na ohradní zeď 
hřbitova žlutou barvou hákový 
kříž.
Původní židovské osídlení města 
se datuje do 16. až druhé poloviny 

17. století, pozdější židovská obec existovala ve 
druhé polovině 19. století. Na začátku 20. sto-
letí zde žilo asi 60 Židů, před druhou světovou 
válkou už jen 18.
Z Kostelce bylo v lednu 1943 odvlečeno 13 oby-
vatel židovského původu transportem vyprave-
ným z Mladé Boleslavi do Terezína. Dva zemřeli 
v Terezíně, ostatní pokračovali do koncentrační- 
ho a vyhlazovacího tábora Osvětim. Osvobození 
se nedočkal ani jeden z nich.

6. Brandýs nad Labem
V únoru 2002 poškodili tři vandalové 30 ná-
hrobků na zdejším židovském hřbitově. Pacha-
telé byli dopadeni, uznáni vinnými z trestných 
činů výtržnictví a poškozování cizí věci. Soud ne-
shledal, že by se dopustili rasově motivovaného 
trestného činu a odsoudil je k několika stům 
hodin obecně prospěšných prací a náhradě 
způsobené škody.
Historie židovské obce v Brandýse sahá do 
počátků 16. století, nejvyššího počtu členů do-
sáhla po polovině 19. století. V roce 1880 zde 
žilo 246 osob židov-
ského vyznání.

V lednu 1943 bylo 47 brandýských Židů depor-
továno transportem vypraveným z Mladé Bole-
slavi do Terezína. V terezínském ghettu zemřeli 
čtyři z nich, ostatní pak v Osvětimi. Nikdo ze ži-
dovských obyvatel Brandýsa válku nepřežil.

7. Městec Králové
V červnu 2001 byly povaleny dva náhrobky na 
židovském hřbitově. Pachatel nebyl dopaden, 
do původního stavu uvedl náhrobky správce 
hřbitova.
28 židovských obyvatel Městce bylo odvezeno 
v červnu 1942 transporty z Kolína do Terezína. 
Všichni během holo-
caustu zemřeli, větši- 
na na východě Polska. 

LEGENDA:

Přehled míst a útoků na židovské památky, památníky a osoby není vyčerpávající. Má sloužit 
jako upozornění na jejich četnost, zároveň jako ukázka mapy, která bude v interaktivní formě 
zveřejněna na holocaust.cz.
Informace o útocích pochází hlavně z následujících zdrojů: Matana, Fórum proti antisemitismu. 
Fotografie židovských památek a památníků: z archivů Nadačního fondu obětem holocaustu, 
Matany a Židovské obce Teplice.
Dokumenty osob deportovaných z konkrétních míst: Národní archiv v Praze a soukromí dárci,
digitalizované Institutem Terezínské iniciativy v rámci projektu Terezínské album.
Informace o židovských komunitách a osudech židovských obyvatel jednotlivých míst během 
holocaustu pochází z Databáze obětí přístupné na portálu holocaust.cz. 
K uvedeným počtům Židů žijících v určitém místě před válkou a počtu deportovaných je nutné 
přistupovat s ohledem na skutečnost, že při plošném sčítání lidu v roce 1930 se lidé svobodně 
rozhodovali, přihlásí-li se k židovskému náboženství nebo národnosti. Deportace Židů se týkala 
osob, které byly vyhodnoceni jako Židé podle nacistických norimberských zákonů. 
Další informace na holocaust.cz.

Charlota Schreckerová 
žila před vyhlášením 
Protektorátu Čechy a Mo- 
rava v Telči. V květnu 
1942 byla deportována 
přes Terezín do Lublinu, 
kde zemřela.   
(Zdeněk Pošusta)

Památník obětem prvních transportů  
ostravských Židů do Niska. (NFOH)

Židovský hřbitov v Hroubovicích, březen 2004. (Matana)

Teplický památník obětem holocaustu 
zhanobený v lednu 2009. (ŽO Teplice)

Úmrtní list Gustava 
Krause, který žil v Bran-
dýse nad Labem před 
svou deportací v lednu 
1943. Zemřel v Terezíně 
pět měsíců po příjezdu. 
(Národní archiv v Praze)

Marie Langweilová žila 
v roce 1920 v Městci 
Králové, před deporta-
cí do Terezína v červnu 
1942 v Poděbradech. 
Zemřela v Treblince. 
(Vladimír Pešata)

Interiér jičínské synagogy, 2006. (NFOH)

Úmrtní list Boženy Taus-
sigové, která žila v Turno- 
vě až do ledna 1943, kdy 
byla deportována trans-
portem vypraveným z Mla- 
dé Boleslavi do Terezína. 
Zemřela zde dva týdny po 
příjezdu.  
(Národní archiv v Praze)

Židovský hřbi-
tov v Úštěku, 
2004. (NFOH)

Židovský hřbitov v Uhříněvsi, březen 2005. 
(Matana)

Židovský hřbitov v Písku po vandalském 
útoku v červenci 2007. (Matana)

Židovský hřbitov v Humpolci, březen 2005. (Matana)

Rudolf Albers žil před 
deportací v září 1942 
do Terezína v Ostravě I. 
Zahynul v roce 1944 
v  Osvětimi.  
(Národní archiv v Praze) 

Karlovarská synagoga, 
postavená 1875―1877.  
(pohlednice, nakl. Hosana)


