
Úkryt na hřbitově?
Z roku 1944' pocházejí zprávy o exis-
tenci vojenského záložního lazaretu
v průmyslové škole v dnešní Lídické
ulici č. 2, tedy v blízkém sousedství
židovského hřbitova. V červenci 1944
se vrchní lékař lazaretu obrátil na sta-
rostu Prostějova Maxmiliána Girtha
s oznámením a žádosti: .Neboř prů-
myslová škola, I.azarety 2, nemá před-
pisům odpovídající protiletecké kryty,
byl lazaret donucen zřídit na jemu
od města vstřícně k dispozici předa-
ném bývalém židovském hřbitově nej-
méně 5 krycích zákopů s odpovídají-
cím odvětráváním plynu. Provedení
prací je záležitostí lazaretu. S vděkem
bychom uvítali, když město převezme
v návaznosti na tom realizaci zahrad-
ní úpravy, popř. aby lazaret podpořilo
při jeho provedení." Ještě téhož dne
10. 7. 1944 odeslal dr. M. Girth dopis,
kde prosilo prověření ze zdravotního
hlediska, protože se jednalo o plochu
hřbitova, a při kopání krycích zákopů,
a kontaktem s ostatky tam pochova-
ných židů by mohlo dojít k nákaze.
Pokud by nehrozilo žádné nebezpečí,
vydá pak pokyn, aby správa městských
parků a zahrad převzala provedení
zahradnických úprav v rámci jím už
schváleného projektu. Dopis šéflékaře
lazaretu z 20. července 1944 ujišťoval,

• PROSTtJOVSKt RADNIČN[ LISTY

uniknout v. plum 111(\ j('dJloho '/,('. (·d
mi hořících domů. Po poskytnuti
první pomoci byl opatrně spoluo-
bčany dopraven do Vsetínské ne-
mocníce. Mohl přežít, ale po udání

že hřbitov nebyl už po léta používán,
nevyvstala tedy žádná obava z nákazy.
Pokud se narazí na kosti, musely by se
přirozeně neodkladně opět pohřbít,
aby se odstraníly z dohledu veřejnosti.
Poslední zpráva k této záležitosti dato-
vaná 26. července pocházela od dr. M.
Girtha a oznamovala lazaretu, že vydal
pokyny správě parků, aby její zaměst-
nanci po skončení prací na krycích
zákopech provedli na místě zahrad-
nické úpravy. Další zprávy o krytech,
uložení případně nalezených ostatků ~
nebo o' následných parkovýeh úpra-
vách se navzdory usilovnému hledání
nepodařilo v archivních materiálech
najít. Vznikla tedy řada nových otá-
zek, na které dosud neznáme odpo-
věď - v které části bývalého hřbitova
kryty budovali, v jakém rozsahu, kam
uložili nalezené ostatky, stály v té době
na hřbitově ještě náhrobky, co se stalo
s kryty po válce?

Informace o tom, že se zde kryty
budovaly, potvrdil pamětník, jehož
rodina tehdy bydlela v domě dnešní
Studentské ulice, sousedícím s PlŮ-
myslovou školou. Uvedl, že ve škole
existoval lazaret a pro ochranu jeho
pacientů se měl zbudovat pod lipa-
mi ve východní části hřbitova zákop.
Nejdříve se začalo s .bouráním hřbi-

tovní zdi. Vykopané rakve pak byly
hromadně, uloženy na jednom konci
zákopu, určeného ke krytu. Některé
vnější hrobky však zůstaly na místě,
zvlášť si pamatoval na tu, která při-
pomínala kapličku, a nacházela se '
tam ještě koncem 50. let, což potvr-
dil i jiný pamětník. Plocha hřbitova
se podle vzpomínek pamětníka stala
koncem 50. let dočasným úložištěm
tzv. kočičích hlav z uliční dlažby, kte-
rou 'město vyměňovalo. Při skládání
dlažebních kostek jedna z nich udeři-
la do sloupku tohoto náhrobku a tím
ho zničila. Tzv. kočičí hlavy byly pak
někomu prodány a při jejich odvozu
naložili i poničenou hrobku - ne-
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H. uskut nI v úl 'IÝ 9. "'. 2017
na Městském hřbitově v Prostě-
jově, za Brněnskou ulicí.
Začátek aktu je v 9:00 hod.

známo kam. Za ní jižním s~ěrem I
se podle údajů pamětníka nacházel m
další hromadný hrob k uložení vy-
kopaných ostatků - čtverec o straně
čtyři metry. Kromě toho uvádí do-
sud jinde nezmiňovanou skutečnost,
že na hřbitov dopadly dvě bomby,
v místech asi uprostřed pozemku,
bliž k ulici. Mezi úrovní prašné silnice
a hřbitovem uvádí v době svého dět-
ství výškový rozdil asi 120cm. Sku-
tečnosti z jeho vzpomínek přinesly
aspoň částečně odpovědi na některé
z výše nastíněných otázek.

Marie Dokoupilová,
Muzeum a galerie v Prostějově

ilustračnř foto starého židovského hřbitova
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