
Připomínka prvních 
transportů

Kolín
Interiér kolínské synagogy

Synagoga v Kolíně



Shromaždiště
 
Na území Protektorátu Čechy a Morava se shromaždiště nacházela v 15 městech. 
Židé zde byli soustředěni několik dní před nástupem do transportu. Odevzdání 
klíčů od svých domovů symbolicky ukončilo jejich doposud relativně svobodný ži-
vot. Po několika nocích strávených obvykle v prostorách škol byli odtransportováni 
ze svých měst. Jejich občanské průkazy nesly nové razítko: „ghettoisiert“. V Kolíně 
bylo shromaždiště zřízeno v budově měšťanské školy v Ovčárecké ulici 374. 

tranSporty

Registrací Židů, zabavením jejich majetku a jejich vyloučením ze společnosti byly 
dány základní předpoklady pro jejich věznění mezi skutečnými, nikoli jen pomy-
slnými zdmi. Transporty Židů do ghett a koncentračních táborů se otevřela další 
fáze „konečného řešení židovské otázky“. Systematické deportace Židů z  území 
protektorátu byly zahájeny v říjnu 1941 transporty do ghetta v Lodži. 17. září bylo 
na poradě u Hitlera rozhodnuto o vysídlení Židů z Říše a z protektorátu do nově 
podmaněných území na východě. Z Kolína byly vypraveny tři transporty s označe-
ním AAb, AAc a AAd. Dohromady jimi bylo deportováno 2206 osob z města a jeho 
okolí. Osvobození se dočkalo jen 135 z nich.3

Vzpomínka Jindřišky d. 
 
Když začly deportace, tak celé to město prakticky šlo jedním transportem, všichni 
jsme dostali najednou ... já si nepamatuji, že by šel někdo dřív nebo později. Shro-
mažďovali jsme se v Kolíně, ve škole. 

Moje sestra šla se mnou, stejným transportem. Přestože byla míšenka, šla se mnou. 
Já nevím, proč jsme šly my dvě. Tatínek, když se s námi potom setkal, on přišel do 
Terezína až úplně koncem války, tak právě tenkrát říkal ... On strašně plakal, když 
mě vez, já si to pamatuju. 

Šly jsme transportem AAd a já jsem měla v tom transportu poslední číslo, asi se 
rozhodovali, jestli mě vzít nebo ne. Já jsem dostala asi o tři dny déle pozvánku nežli 
Petra. Sestra už byla na shromaždišti a já teprve dostala pozvánku. Takže tatínek 
se vlastně dvakrát vyplakal, protože nás dvakrát vezl, nejdřív svoji dceru a potom 
mě. Nejdřív myslel, že jim zůstanu aspoň já a za tři dny jsem dostala obsílku i já 
a musela jsem nastoupit.1

Transportní listina

1) 
Archiv Židovského muzea v Praze, 
Oddělení pro dějiny šoa,
rozhovor č. 853.

2) 
Pejša, Jaroslav – Jouza, Ladislav – 
Jouzová, Miroslava: Moje město 
Kolín. Židé v Kolíně, Kolín 2010.

3) 
„Konečné řešení židovské otázky“ 
v českých zemích. Transporty, 
http://holocaust.cz/history/jew/
czech/transport.

Interiér kolínské synagogy

Jindřiška se narodila v Havlíčkově 
Brodě v roce 1932. Její matka ze-
mřela při porodu, a proto vyrůstala 
v rodině matčina bratra doktora 
Alfreda Weinsteina ve Světlé nad 
Sázavou. Jednalo se o smíšené 
manželství – pan Weinstein byl Žid 
a jeho manželka křesťanka. Jindřiš-
ka s novou rodinou získala i o 11 
let starší sestru a prožívala šťastné 
dětství. Doma dodržovali židovské 
i křesťanské svátky. Do školy chodi-
la jen dva roky. Stejně jako ostatní 
židovští spolužáci nesměla v září 
1941 nastoupit do dalšího ročníku, 
a tak se učila doma. V červnu 1942 
byla spolu se sestrou zařazena do 
transportu AAd do Terezína, bydlela 
v několika dětských domovech, 
nejdéle v L 410, zatímco sestra pra-
covala ve slídárně. Otec byl dlouhou 
dobu chráněn před deportací svou 
nežidovskou manželkou. Do Tere-
zína musel odejít až v únoru 1945 
transportem AE4. Všichni tři zde 
byli v květnu osvobozeni a vrátili se 
společně do Světlé nad Sázavou. 

Historie židovského osídlení  
 
Kolín byl povýšen mezi města v dru-
hé polovině 13. století. Krátce po 
jeho založení se zde pravděpodobně 
usazuji první Židé, nejstarší zmínka 
o jejich přítomnosti však pochází 
až z počátku 14. století. V roce 1377 
se v kolínských městských knihách 
poprvé připomíná Židovská ulice. 
Je pravděpodobné, že se již tehdy 
nacházela u hradeb v jihozápadní 
části města (v okolí dnešních ulic 
Na Hradbách a Karoliny Světlé). 

V průběhu 15. století získalo židov-
ské osídlení ve městě na významu. 
Po vypovězení Židů z Plzně se Kolín 
stal druhou nejvýznamnější židov-
skou obcí v Čechách, a to díky své 
poloze na křižovatce důležitých ob-
chodních cest a sousedství s horním 
městem Kutná Hora, ve které měli 
Židé zakázáno se usazovat. 

V letech 1541 a 1557 byli Židé opět 
vypovězeni z českého království, 
a proto opouštějí i město Kolín. 
O několik let později je jim však 
povolen návrat a v následujících 
stoletích se židovská komunita dále 
rozvíjí. 

S emancipací Židů v druhé polovině 
19. století lze vysledovat jejich aktiv-
ní zapojení do veřejného života. Židé 
jsou voleni do městského zastupitel-
stva a aktivně se účastní spolkového 
života. I přesto se ve městě odehrály 
antisemitské bouře. V březnu 1893 
se ztratila služka Marie Havlínová 
pracující u židovské rodiny. Městem 
se šířily pověsti o židovské rituální 
vraždě. Po nalezení jejího těla v Labi 
(dívka spáchala sebraždu skokem 
do řeky) se rozhořely protižidovské 
demonstrace. Pogrom potlačilo až 
narychlo povolané vojsko. 

Za první republiky můžeme hovořit 
o plné integraci židovské komuni-
ty do městského života. V tomto 
období zde působil ve funkci rabína 
Richard Feder, který byl deportován 
do Terezína transportem Aad. Svou 
činností udržoval náboženský život 
ve složitých podmínkách ghetta 
a významnou měrou se podílel na 
vzdělávání. Po válce se vrátil do Ko-
lína. V roce 1953 byl zvolen rabínem 
moravskoslezských obcí a přesídlil 
do Brna, kde zůstal i po roce 1961, 
kdy byl ustaven zemským rabínem.2 
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Projekt CZ.1.07/1.1.00/14.0089 
Tvorba výukových materiálů 
a zavádění výukových programů 
k dějinám Židů ve 20. století je spo-
lufinancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České 
republiky.

Ú
koly, 

návody

paměť šoa, potřebuJeme Ji?

Výročí deportace českých Židů, Den památky obětí holocaustu a předcházení zlo-
činům proti lidskosti, Jom ha-šo‘a, výročí likvidace zářijového transportu do tere-
zínského rodinného tábora v  Osvětimi-Birkenau, ale i  další dny a  výročí mohou 
být podnětem k zamyšlení nad kulturou připomínání, nad tím, jak jsou historické 
události chápány v současnosti a jaký význam je jim přičítán. Proč je pro nás při-
pomínání holocaustu a jeho obětí stále aktuální? Jakým způsobem ovlivňuje naše 
chápání současnosti – a naopak, nakolik současné problémy a diskuse mění náš 
pohled na dějiny?

I když nebylo žádným tajemstvím, že Židé byli během druhé světové války hro-
madně vražděni, nebyl holocaust v poválečné době a za komunistického režimu na 
veřejnosti příliš připomínán a diskutován. Ve středu zájmu stálo pronásledování 
Čechů a komunistů a jejich odboj. 

Zatímco ve veřejném prostoru vznikaly po válce pomníky odbojářům, místo pro 
připomínku židovských obětí holocaustu si musela vytvořit sama židovská komu-
nita. Židovské muzeum v 50. letech shromáždilo jména obětí, jež byla zapsána na 
stěny Pinkasovy synagogy. Samotný koncept unikátního památníku navrhli (neži-
dovští) umělci Jiří John a Václav Boštík, kteří také všech 77 297 jmen na zdi syna-
gogy sami napsali. 

Od roku 1968 bylo však toto hlavní místo paměti kvůli nedobrému technickému 
stavu budovy uzavřeno. Komunistický stát již jeho otevření neumožnil. V době nor-
malizace byly nápisy na zdech synagogy zničeny. Znovu obnoveny byly až odstát-
něným Židovským muzeem v polovině 90. let 20. století. 

Teprve po pádu komunistického režimu se otevřel prostor pro veřejnou diskusi 
o holocaustu. Postupně přibývaly informace v učebnicích a narůstal zájem médií. 
I přes velký zájem však toto téma dodnes není uspokojivě začleněno do příběhu 
českých dějin 20. století.

Jména obětí na zdi Pinkasovy 
synagogy


