
PUBLICISTIKA
Ztracené židovské náhrobky. Do projektu
jejich hledání se může, zapojit každý
Hledání ztracené tváře ži-
dovských hřbitovů, právě
tak se jmenuje nový celo-
republikový projekt, jehož
cílem je s pomocí široké
veřejnosti nalézt ztracené
náhrobky a shromáždit
jejich dobové fotografie.

JAN PROKEŠ

Nacistická okupa-
ce, ale i komu-
nistický režim, se
v českých zemích

výrazně dotkly také židov-
ských hřbitovů. Po totalitě,
která chtěla židovskou ko-
munitu vyvraždít, přišla
totalíta, která popírala její
náboženskou svobodu a .
identitu. Zničené židovské
hřbitovy jsou toho smut-
ným dokladem.

"Přestože doba posled-
ních 28 let přeje židovským
hřbitovům nepoměrně více
a mnohé se podařilo opra-
vit, či dokonce obnovit, je
nesporným faktem, že se
doposud nevěnovala po-
zornost plošnému a cíle-
nému shromažďování do-
kumentace k těmto pa-
mátkám od široké veřej-
nosti," říká Jakub Děd ze
spolku Omnium, který no-
vou kampaň zastřešuje. O

SMUTNÝ OSUD. Starý libeňský hřbitov, který byl zasypán sutí v roce 1965, aby "nehyzdil okolí". Několik náhrobků bylo tehdy převezeno
k synagoze v pražské Michli. Foto: Židovské muzeum v Praze

2015 až 2016 hledání ztra-
cených náhrobků ze staré-
ho židovského hřbitova v
Prostějově, kde k osvětě
výrazně přispěl sérií článků
Prostějovský deník. Aktu-
ální ambicióznější projekt
začal symbolicky letos v
červnu za účasti Pražského

například starý židovský
hřbitov v Praze, který kaž-
doročně navštíví stovky ti-
síc zahraničních turistů, ale
i místa zcela zapomenutá,
jako starý židovský hřbitov
v Lovosicích, na němž byly~postaveny v 70. letech
obytné domv.

S identifikací pomáhají nacistické záznamy
Velmi záležf na stáří náhrobku a jeho čitelnosti.
V textu Jsou uvedena nejen osobní data zemřelého,
ale někdy I dalšf přfbuzenské vztahy či místa odkud
pocházel. Většinou majf lidé, kteří se ozvou s nále-
zem,:alespoň nějaké tušení, z jakého hřbitove mů-
žé' náhrobek být. K identifikaci pak mohou pomoci
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Hlučín, Hustopeče, Svitavy)
a další opravy se připravují.
Na vracení důstojnosti pi-
etním místům mají záslu-
hu i občanské spolky. Jeden
z nich například organizo-
val v Tachově nedávný
přesun padesáti náhrobků,
odvezených v 80. letech do
Mariánských Lázní, na pů-
vodní židovský hřbitov.

Na Prostějovsku se v po-
sledních letech díky zmíně-
né kampani našly desítky
náhrobků nebo jejich frag-
mentů ze zničeného židov-
ského hřbitova z období
okupace, kde během 19.
století našly poslední odpo-
činek téměř dvě tisícovky
lidí. "Majitel náhrobku říkal,
že jeho dědeček jezdil kdysi
na trh a při cestě zpět si na
vůz naložil kameny, které
potom použil doma při sta-
vebních pracích," líčila jeden
z příběhů "objevených a
odevzdaných" kamenů Ma-
rie Dokoupilová, hištorička z
prostějovského muzea. To se
stalo dočasným domovem
nálezů, které také předsta-
vilo na obsáhlé výstavě.

Židovská komunita v
současnosti složitě vyjed-
nává s vedením města o
rehabilitaci samotného
hřbitova. Na jeho místě je
dnes parkoviště a za ko-
munismu, tam bývaly do-
konce kolotoče. "V Prostě-
jově.ná~ E1ech~!j~d~~ dáE..c! J



ZACHRÁNĚNÝ. Náhrobek ob-
jevil Saša Rašilov se svým otcem
u Vodňan. Foto:Deník/Klára Cvrčková

I

projektu informují webové
stránky www.bejtolam.cz.
které odkazují k jednomu z'
hebrejských výrazů pro
hřbitov (v překladu dům
věčnosti).

NÁHROBEK
OD SAŠI RAŠILOVA
Celostátnímu mapování
osudů zmizelých náhrobků
a snaze získat fotografie
podoby hřbitovů v minu-
lém století předcházely
podobné lokální iniciativy.
Jednou z nich bylo v letech

Kšefty kmotra
Mrázka
Zvláštní kapitolu likvidace
židovských náhrobků za
období normalizace po-
máhal psát i tehdejší
vekslák a pozdější zavraž-
děný boss českého pod-
světí František Mrázek. Ten
v.80. letech řídil prode]
náhrobků ze šv.édské žuly,
která byla oblíbena na
přelomu 19. a 20. století,
do valutového západního
Něrnecka, Žula z židov-
ských náhrobních kamenů
často končila jako dlažební
materiál.

neruku v zanraaezorcrsrav=--- - ------- -------:-----it;:;e:v~,-;:ú~ř:e-;:jdj;:;n~í-;:;m;:-a::t;:r:;jik~y-;,-;r-:tů~z:n::;é~g~e:n;:;-e::al,lo::g:;;i::c"L:k::;é-;d~a::::t;::a;-;b:á;;z;::e:-,---n:lZt'!ur.:rr.zcn:rra:tmrrsKR!p';',--""l
ského domku herce Saši OBRAZ NAPROSTÉ který postavil jeho děda
Rašilova, který předal zá- PUSTINY ale i fotografická dokumentace. Aktéři projektu koncem války, a věnoval'
stupcům židovských obcí Ničení židovských hřbitovů proto hledají vedle samotných náhrobků i dobové nám obsáhlý soubor ná-
před několika desetiletími je v moderních českých snímky. Při stopování kdysi vyrabovaných náhrob- hrobků. Jiná rodina z Pros-
zachráněný náhrobekži- dějinách spojeno přede- ků mohou paradoxně pomoct i precizní úřední zá- tějova, která dodnes chodí
dovského dítěte z ji- vším s obdobím nacís- znamy nacistů. (účetní knihy o poštovních zásll- po dvoře, který jejich pře-
hočeských Vodňan tické okupace a kách apod.) dek za okupace vydláždil z
a dle vlastních komunistického náhrobků, odmítla návrh
slov tím .spla- režimu.
til dluh mi- První vlna
nulosti". devastace

V letech hřbitovů byla
1938 až 1990 spojena s
bylo kom- Mnichovem a
pletně zniče- tzv. křištálo-
no několik de- vou nocí v za-
sítek hřbitovů, braném pohra-
které dnes v ně- ničí v roce 1938.
kterých případech při- Později byla řada hřbi-
pomíná alespoň památník. tovů zbavena náhrobků,
Počátkem devadesátých let které byly použity pro sta-
chybělo u tří čtvrtin židov- vební účely či kamenické
ských pohřebišť více než práce. Po roce 1939 byly li-
deset procent náhrobků, kvidovány i některé hřbí-
které byly rozkradeny. Vy- tovy na území protektorátu
užívány byly jako kame- a kameny byly rovněž vy-
nický či stavební materiál užity pro stavební účely.
např. pro úpravu říčních Nejčastěji se likvidace
koryt, dláždění chodníků, hřbitovů odehrávala v režii
budování zahradních zídek obcí a měst. Nezapojovali
a sklepů. se do ní jen Němci, ale v

V Česku je přibližně 365 některých případech i čes-
identifikovatelných židov- ké obyvatelstvo.
ských pohřebišť. JSou to V poválečném období
místa světoznámá, jakým je nebyly některé zdevastova-

né hřbitovy vráceny židov-
ským obcím a byl tak za-
konzervován stav zanecha-
ný po okupaci. Jak dokládá
dobový článek ze židovské-
ho Věstníku z roku 1947,
tak v krátké etapě "třetí re-
publiky" docházelo k van- ~
dalským útokům a rozkrá-
dání dost často. .Nejkřikla-
vější je případ kyjovský, kde
hřbitov byl sice zpustošen
za doby protektorátu, v ni-
čícím díle bylo ale pokra-
čováno i po revoluci. Místo
dnes skýtá obraz naprosté
pustiny. Český kameník,
vyloživ si rčení o dobrých
skutcích, které přinášejí
úroky, po svém, využil
dobrého skutku, jakým je i
postavení náhrobního ka-
mene zemřelému, jako
zdroje bezpracného příjmu:
dal kameny ze hřbitova
odstranit a rozprodal.je.

PŘED ZNIČENÍM. Snímek židovského hřbitove v prostějovské Studentské z roku 1943 Foto: H. Jeruzalém

na předláždění a vrácení
náhrobků a požadovala
další peníze, které z etic-
kých důvodů nemohla ani
dostat," přiblížil rozličné
reakce současných "maji-
telů" ztracených náhrobků
Tomáš [elínek bývalý před-
seda pražské židovské obce,
který se podílel na kampa-
ni v Prostějově a spolupra-
cuje i na té celostátní.

Podle iniciátorů projektu,
který podpořilo Minister-
stvo kultury i Česko-
německý fond budoucnosti,
tak mohou lidé pomoci
osvětlit jednu z doposud
málo popsaných a pro-
zkoumaných stránek his-
torie židovské komunity v
českých zemích. Shromáž-
děné informace mají být
využity k odborné péči o
židovské památky, rozvoji
místopisu, ale i vzdělávání
veřejnosti.

ÚSPĚŠNE PÁTRÁNÍ. Karel Pekáče k zachránil část náhrobku z výkopu
kanalizace. Foto: Deník/H. Masaříková

Stal se tak milionářem," pí-
še se v textu "Pustošení ži-
dovských hřbitovů."

.Zdecimovaná židovská
komunita se v poválečném
období věnovala především
péči o přeživší a postupně
se pokoušela udržovat i
hřbitovy svých předků. S
nástupem komunismu a
omezením finanční nezá-
vislosti židovských bbcí se
však nedostávalo peněz na
řádnou péči. V některých
městech se "špatný stav"
hřbitovů stal záminkou pro
jejich likvidaci.

CHODÍ PO NICH
NA DVOŘE
Židovské obce se od roků
1989 věnují údržbě pohře-
bišť systematicky, díky če-
muž se některé.ztracené"
hřbitovy podařilo důstojně
obnovit (Bečov nad Teplou,
Bruntál, Lipník nad Bečvou,
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