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Židovská čtvrť včetně Zadní 
synagogy měly zmizet z mapy 
města, naštěstí se tak nestalo.

 Antonín Zvěřina

Stačilo velice málo, a Zadní syna-
gogu z roku zhruba 1670 a celou 
židovskou čtvrť mohli obyvatelé Tře-
bíče spatřit pouze na dobových foto-
grafi ích. Celá lokalita byla určená za 
minulého režimu k sanaci a na místě 
měly vyrůst panelové domy pro sta-
vitele jaderné elektrárny. 

Naštěstí geologické podloží by 
stavbu domů značně prodražilo, což 
celou sanaci odložilo, a rok 1989 ji 
navždy zmařil. Významnou domi-
nantou nejen této čtvrti se stala Zad-
ní synagoga. Do roku 1997 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a na podzim 
tohoto roku se otevřela veřejnosti. 
Tuto událost si připomnělo vedení 
města společně s návštěvníky v syna-
goze v úterý 12. září. 

Složil hold
Slavnost moderoval Petr Palovčík. 

„Ač nejsem Třebíčák, vždy mě tato 
čtvrť imponovala, a skládám hold Tře-
bíči, že se tuto čtvrť společně se Zad-
ní synagogou podařilo zachovat pro 
budoucí generace,“ pravil.

V některém z dalších vstupů připo-
mněl svoji cestu do USA za kama-
rádkou do San Diega. Ta mu nabíd-
la například ukázku proslulé tamní 
zoologické zahrady. „Počkej, co já ti 
ukážu u nás,“ pousmál se Palovčík. 

Mezi jejich cesty po České repub-
lice je jedna z nich zavedla také 
do Třebíče. A americká studentka 
musela uznat, že něco takového San 
Diego turistům nabídnout nemůže a 
byl to pro ni neopakovatelný zážitek.

Palovčík také uvedl, že Zadní syna-
goga a celá židovská čtvrť připomí-
nají dobu, kdy člověk přestal býti 
člověkem. „Je mementem, aby se nic 
takového již neopakovalo,“ vyjádřil se. 

Úvodní slovo pronesl starosta 
Pavel Janata. Přivítal hosty, a veli-
ce ho potěšila zejména přítomnost 
předsedy Židovské obce Brno Pavla 
Frieda, třebíčského rodáka. 

„Když se Zadní synagoga obnovila, 
už to, bohužel, nebylo místo pro obřa-
dy, ale místo pro pořádání různých 
kulturních akcí,“ upozornil Janata. 
Bylo to z toho důvodu, že z Třebíče 
během druhé světové války a holo-
caustu židovská komunita zmize-
la. Stejně jako Palovčík konstatoval, 
že lidstvo by mělo napnout všechny 
síly, aby se něco takového neopako-
valo.

Promluvil bývalý starosta
Následovalo vystoupení radního 

Pavla Heřmana, tehdejšího starosty 
města, který měl na záchraně Židov-
ského města velikou zásluhu. „Slaví-
me dnes dvacáté výročí otevření reno-
vované Zadní synagogy. Pokusil bych 
se připomenout, čím byla tato akce 
pro Třebíč devadesátých let důležitá,“ 
začal svoje vzpomínání. 

Poukázal, že pro pochopení plné-
ho významu je třeba ohlédnout se 
ještě dále, do let osmdesátých. „Že 
má Třebíč na svém území významné 
hodnoty, to věděli místní patrioti již 

dávno. Ale osmdesátá léta byla přede-
vším poznamenána budováním jader-
né elektrárny v Dukovanech, a rozvoj 
města v té době spočíval především ve 
stavění, místy i dosti překotném, bytů 
pro pracovníky stavby,“ pokračoval.

Naznačil, že na výstavbu infra-
struktury, případně údržbu památek, 
nebyly ani kapacity, ale ani zájem. 
„Paradoxně toto období přineslo i 
nechtěnou záchranu židovské čtvrti, 
protože původně zamýšlené sídliště by 
se zde dalo postavit jen s velkými kom-
plikacemi a za vysokou cenu,“ uvedl 
Heřman. 

Doplnil, že záměr byl dočasně 
odložen, a naštěstí se k němu již 
nikdo nikdy nevrátil. Potěšilo ho, že 
právě v těchto letech skupina obyva-
tel provedla pokus o záchranu židov-
ského hřbitova, který byl ve znač-
ném stupni devastace. 

Obvodová zeď byla na několika 
místech pobořena, náletové dřevi-
ny také vykonaly svoje a poškozo-
valy cenné náhrobky, a celý prostor 
byl nesmírně přitažlivý pro mládež 
z okolních sídlišť jako „robinzonád-
ní hřiště“. 

Upravili hřbitov
„Skupina dobrovolníků v čele s teh-

dejším primářem neurologického 
oddělení MUDr. Františkem Veselým 
věnovala řadu hodin dobrovolné neho-
norované práce na odstranění těch nej-
horších závad,“ připomněl Heřman. 

Stav hřbitova se výrazně zlepšil, a 
pod dohledem památkářů a zástup-
ců Židovské náboženské obce v 
Brně bylo možno provést i některé 
odbornější opravy náhrobků, vyká-
cení náletových dřevin apod. 

Bývalý starosta upozornil, že nejen 
ti, kteří se přímo podíleli na záchran-
ných pracích, ale i celá řada občanů 
si začala uvědomovat, jaké hodnoty 
se v historické Třebíči nacházejí. 

„Jsem přesvědčen, že odsud vzešel 
impuls, který později měl výrazný vliv 
na záchranu židovské čtvrti, a ve svém 
důsledku vedl i k pozdějšímu zápisu na 
seznam UNESCO,“ zdůraznil Heř-
man. „Dámy a pánové, je třeba mít 
na zřeteli jednu skutečnost. Záchrana 
synagogy, která v té době sloužila jako 
skladiště brambor a jiné zeleniny, neby-
la událostí náhodnou. Lidé, kteří se po 

svobodných volbách v roce 1990 dosta-
li do vedení města, si byli plně vědomi 
hodnoty historického odkazu,“ pokra-
čoval.

Připustil, že problémů, které nově 
vzniklá samospráva musela řešit, 
bylo nemálo a mnohé z nich se dotý-
kaly i nově vybudovaných sídlišť, 
divadla a kina a dalších. Myslí si, že 
přesto nové vedení města stanovilo 
správné priority, což se daleko lépe 
hodnotí ze zpětného pohledu.

Složitá doba 
„Nově se defi noval majetek obcí, vzni-

kaly velmi složité situace vlivem resti-
tucí, zpočátku bylo pro město nemožné 
získat úvěr, protože tehdejší banky to 
prostě neuměly. Přes to všechno v novém 
zastupitelstvu města převládl názor, že 
Třebíč se má prezentovat tím, co je zde 
unikátní a co bylo prověřeno časem,“ 
opět zavzpomínal. 

Potěšilo ho, že tehdy také převlá-
dl názor, že mezi nesporné hodno-
ty patří, kromě baziliky sv. Prokopa, 
také židovské město a hřbitov. Město 
se odhodlalo k akci, která do té doby 
byla naprosto nevídaná. 

Zastupitelstvo rozhodlo o celko-
vé opravě inženýrských sítí a komu-
nikací v celé židovské čtvrti. Peníze 
se nakonec podařilo sehnat formou 
výpůjčky od kongresu Spojených 
států amerických. „Tato transakce sice 
vyvolala nejen pozitivní odezvu, ale k 
získání potřebných čtyřiceti miliónů 
prostě jiná cesta nevedla,“ prohlásil 
Heřman.. 

„Je na místě si dnes vybavit, jak vypa-
dala židovská čtvrť  počátkem devade-
sátých let. Třebíčská vnímavá mládež v 
ní spatřovala romantická Stínadla, pro 
místní to již taková romantika neby-
la. Nefunkční kanalizace, poruchový 
vodovod, nejisté dodávky elektřiny a 
bydlení v domech určených k demolici. 
Takový byl stav v době, o které hovo-
řím,“ uvedl.

Netajil, že ani dnes není židovská 
čtvrť bez problémů, ale s nedávnou 
minulostí se to srovnat nedá.

 „V téže době probíhaly práce na 
restaurování synagogy. Rekonstrukce 
byla úspěšně dokončena a před dvace-
ti lety byl opravený objekt předán do 
užívání,“ vrátil se o dvacet let nazpá-
tek. 

Veliký zájem
Velice ho tehdy potěšilo, že v den 

otevření se ukázalo, že o slavnostní 
zahájení provozu byl takový zájem, 
že akce musela být neplánovaně pro-
vedena dvakrát. Tak se dostalo na 
všechny zájemce. 

„Zadní synagoga dnes trvale slouží 
jako místo, kde probíhají kulturní a 
vzdělávací akce, a dnešní Třebíč by si 
život bez ní jen stěží dokázala předsta-
vit. My, kteří jsme byli účastníky těch 
úžasných proměn, můžeme s hrdostí 
vzpomínat, že jsme byli u toho,“ uza-
vřel svoje vzpomínání Pavel Heř-
man. 

Na závěr mluvené části vystoupil 
Ing. arch. Lubor Herzán. I on byl u 
toho jako městský architekt, když se 
rozhodovalo o budoucnosti Židov-
ské čtvrti. Na pomoc při své prezen-
taci si vzal diapozitivy. Ukázal histo-
rickou skicu města, na které přiblížil 
umístění nynějších památek UNES-
CO. 

Připomněl práce při realizaci 
inženýrských sítí, ale také povodeň 
z roku 1985, kdy voda z blízké řeky 
Jihlavy čtvrť zatopila. „Po této událos-
ti se začalo s realizací protipovodňo-
vých opatření, která zabránila podob-
né události v roce 2006,“ poznamenal.

Ochrana proti vodě
Vyzdvihl iniciativu města, jež tato 

opatření doplnilo o mobilní zábra-
ny v hodnotě sedm milionů korun. 
„Myslím si, že se jedná o velice rozum-
nou investici,“ konstatoval Herzán. 
Poukázal na proměny jednotlivých 
budov ve čtvrti, i rozvoj podnikání. 
Upozornil na možnost prohlédnout 
si v Zadní synagoze na ženské galerii 
unikátní model Židovského města 
od Stanislava Vršky. 

Po slovní části následoval koncert 
komorního orchestru Musici Boe-
mi a houslového virtuóza Alexandra 
Shonerta. 

A závěr? Kdyby se v Třebíči nena-
šli nadšenci, kteří zachránili nejen 
Zadní synagogu, ale celou Židov-
skou čtvrť, nikdy by se nepodaři-
lo na seznam světového kulturní-
ho dědictví zapsat čtvrť, baziliku 
sv. Prokopa a židovský hřbitov jako 
symbol mírumilovného soužití dvou 
náboženství.

Zadní synagoga slouží městu dvacet let

1 O POČÁTCÍCH oprav Židovské 
čtvrti včetně Zadní synagogy promlu-
vil tehdejší starosta, nyní radní Pavel 
Heřman. Foto: Antonín Zvěřina

DVACÁTÉ výročí otevření Zadní synagozy si vyžádalo slavnostní přípitek.
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