
 

 

 



 

Olomouc: 

- Statutární město Olomouc má s židovskou obcí uzavřenou dohodu, kterou každý rok 

doplňuje dodatkem na nové Stolpersteiny. Na jejich umístění není nutné žádné další 

povolení.  

- Dosud se nikdy nestalo, že by na Kamenech zmizelých, nebo kvůli nim, došlo 

k nějakému úrazu. Na údržbu chodníků nemají žádný vliv. Nijak jí nebrání. Nové 

kameny umisťují pracovníci Technických služeb města Olomouce na žádost židovské 

obce. 

- Město Olomouc je hrdé na to, že tímto způsobem může uctít a připomenout památku 

svých občanů. 

 

Kolín: 

- Městu není známo, že by došlo k nějakému úrazu kvůli umístění kamenů. Údržba 

probíhá standardním způsobem. 

- Pokud se týká financování kamenů, máme v Kolíně kameny financované přeživšími 

(ať již přímo žijících ve městě, či v zahraničí), židovskými kongregacemi z celého 

světa (některé mají např. z Kolína Tóru), pak financují soukromí podnikatelé z města 

Kolína či samo město Kolín. Cena se pohybuje kolem 3.000,-- Kč za jeden kámen 

(záleží na kurzu koruny a Eura). 

- V Kolíně se sice pokládají pouze za židovské občany, ale jiná města, např. Brno, 

pokládají třeba Sokolům či dalším významným osobnostem. 

 

 

 

Jihlava: 

- Od doby umístění čtyř kamenů v Jihlavě v chodníku ve Fritzově ulici zde Magistrát 

města Jihlavy eviduje 0 smrtelných zranění, 0 těžkých zranění, 0 lehkých zranění, 

resp. úřadu nejsou známy úrazy způsobené ať už pocházením po kamenech, jejich 

překračováním nebo vyhýbáním se apod., a 0 zranění nebo zdravotních komplikací 

spojených s prohlížením si nebo fotografováním kamenů (bolesti zad po předklánění 

se k objektům, problémy se zrakem apod.) 

- Ve sledovaném období zde sledujeme 0 případů poškození komunální techniky, 0 

navýšení spotřeby posypového materiálu, 0 jiných myslitelných problémů spojených 

se správou komunikace. Nezaznamenali jsme ani informace např. o tom, že by zde 

někdo blokoval provoz na chodníku, když se u kamenů na chvíli zastaví, nebo že by 

např. omezoval výhledové poměry v relativně blízké křižovatce (asi 30 metrů, řízena 

semafory). 

- Umístění schvaloval správce komunikace, což je v našem případě společnost Služby 

města Jihlavy (správa komunikací, semaforů, veřejného osvětlení atp.). Magistrát 

města Jihlavy ani představitelé statutárního města Jihlavy nepožadovali zahájení 

jakýchkoliv řízení nebo schvalovacích procesů, nicméně z dostupných zdrojů lze 

snadno zjistit, že náklady pro město Jihlavu i její společnost jsou nulové – vše hradil 

iniciátor umístění pamětních kamenů. 

- Město Jihlava se umisťováním nezabývalo, viz předchozí odpověď. Na dotaz tisku 

reagovala radnice v tom smyslu, že je třeba připomínat nevinné oběti nenávisti 

v minulosti i dnes. Tato drobná aktivita, byť její dopad a reálná viditelnost ve městě je 

minimální, snaze připomínat hrůzy války přispívá. Předpokládáme, že důvod, proč 

jsou kameny umisťovány za židovské oběti, je každému srozumitelný. 

 

 



 

Horažďovice: 

- Kameny nezpůsobují problémy s údržbou a ani nebyly zaznamenány žádné úrazy 

- Náklady na položení nevíme, položení kamenů organizují zástupci Westminster 

Synagogue v Londýně, prostřednictvím svého externího spolupracovníka. Některé 

kameny jsme pokládali v rámci naší stavby, potom byly položeny v rámci ceny stavby 

a tam cenu detailně nevíme. 

- Výběr koho připomenout položením kamene jsme nedělali, s návrhem přišli zástupci 

Westminster Synagogue. 

 

Třebíč: 

- Nejsme si vědomi, že by někdy došlo k nějakému úrazu kvůli umístění kamenů, žádný 

úraz nikdy nebyl hlášen. Kameny u nás jsou položeny převážně mezi žulovými 

kostkami a nepředstavují žádný problém pro údržbu chodníků. Nijak nevyčnívají, 

nepřekážejí, nelze o ně zakopnout. 

- Náklady na výrobu jednoho kamene jsou od cca 2.500,-- do cca 3.500,-- Kč, záleží, 

zda jde o pravý Stolperstein (je dražší, vyrábí je a usazuje Gunter Deming z Německa, 

velikost povrchové destičky 10 x 10 cm), nebo zda jde o jeho českou verzi, tedy 

Kámen zmizelých (ty stojí kolem 2.500,--/ks, vel. povrchové destičky 15 x 15 cm). 

Pokud jde o úhradu nákladů, záleží, kdo výrobu iniciuje. V Třebíči se na hrazení 

nákladů prvních 8 kamenů podílely např. soukromé osoby – jednotlivci, dále židovská 

rodina, která nechala položit kameny pro své příbuzné, jeden kámen nechala položit 

Židovská obec v Brně. Kameny, které se budou pokládat v květnu, jsou hrazeny ze 

dvou zdrojů. Náklady na 5 kamenů jsou hrazeny z veřejné sbírky, kterou máme pro 

tyto účely zřízenou v Zadní synagoze, dva kameny hradí opět potomci jedné židovské 

rodiny. 

- Kameny se nepokládají pouze za židovské oběti, ale i za členy dalších, např. etnických 

nebo politických skupin. V Třebíči jsou však zatím pouze kameny za židovské oběti. 

 

Kutná Hora: 

- K žádnému úrazu samozřejmě dosud nedošlo. V místě položeného kamene je jen 

nutné dbát zvýšené opatrnosti při strojním úklidu chodníků, případně provádět jen 

ruční úklid. Seznam kamenů a jejich umístění je součástí Plánu zimní údržby. 

Položené kameny tedy nejsou pro město zatím žádným problémem. 

- Náklady na pokládku dosud vždy hradila židovská obec a jedna soukromá osoba, jejíž 

rodina žila v Kutné Hoře a Kameny zmizelých se tedy týkaly i jejich předků. Za město 

jsem po celou dobu příprav i vlastní pokládky samozřejmě přítomen, o nějakých 

měřitelných finančních nákladech města se však nedá mluvit. 

- Odpověď vychází z předchozího bodu (připomínka nežidovských obětí holocaustu), 

seznam kamenů tvoří židovská obec jako investor, z jiného zdroje jsme se s podobným 

návrhem nesetkali. 

 


