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Přednáška poutavě přib-
lížila historii židovské čtvrti 
a Podklášteří. 
� Antonín Zvěřina

Oživením Oživeného židovské-
ho města se stala přednáška Zdeň-
ka Pruknera o historii třebíčské čtvrti 
Podklášteří a židovské čtvrti doplněná 
o fotografi e. Připomněl, že obě lokali-
ty do roku 1945 pod město nespadaly. 
I obec Týn byla ještě mnoho let samo-
statná.

„Na fotografi ích je hezké, že se toho 
zase tolik od jejich pořízení nezměnilo,“ 
naznačil Prukner. Upozornil, že sou-
časný Podklášterský most je na úplně 
jiném místě než ten původní, který byl 
postavený níže po proudu řeky Jihlavy.

Informoval, že v roce 1873 posti-
hl Třebíč velký požár, který si naštěstí 
nevyžádal oběti na životech. Ale zcela 
změnil podobu vnitřního města, Jejko-
va, Stařečky. Lokalit za řekou se oheň 
tolik nedotkl. 

Na jedné z fotografi í si mohli pamět-
níci připomenout hasičskou zbrojnicí 
s typickou věží na sušení hadic, která 
se nacházela v místech dnešní budo-
vy autobusového nádraží. Prukner 
upozornil, že 70. či 80. letech minulé-
ho století židovská čtvrť připomínala 
populární Stínadla z Rychlých šípů.

Most pobourala voda
Objekty se příliš neopravovaly, pro-

tože majitelé nevěděli, zda je nepo-
stihne stejný osud jako valnou část 

Stařečky. Prukner se vrátil k mostu, 
který byl do roku 1852 dřevěný, kdy 
ho pobourala velká voda. Ta postiho-
vala tyto oblasti poměrně často.

Nový most byl postavený v roce 
1880 a vydržel do roku 1927. Přibližně 
ve stejné době se změny dočkal i most 
do čtvrti Nové dvory. „Původní zakou-
pil podnikavý mlynář Vydra na řece 
Oslavě, tedy pouze dva oblouky, a pře-
klenul jimi řeku, aby turisté navštěvovali 
jeho mlýn, kde provozoval kiosek. Takže 
se po něm lze projít i dnes pod hradem 
Ketkovem,“ vysvětlil Prukner.  

Poukázal, že nový most u Pohan-
kova mlýna, dnes Finančního úřadu, 
se vlastně jmenuje Masarykův. Jedna 
z největších povodní Třebíč zasáhla 
v roce 1985, most velké vodě odolal. 
Větší rekonstrukce se dočkal v roce 
2006.

Co z židovské čtvrti zmizelo, jsou 
malé masné krámky řezníků na Žero-
tínově náměstí, které přečkaly do roku 
1953. Na jejich místě se dnes nachá-
zí parkoviště. Pohankův mlýn, dnes 
Finanční úřad, je nejstarším třebíč-
ským, původně se jednalo o mlýn kláš-
terní. 

„V roce 1941 u mlýna spáchal sebe-
vraždu německý voják skokem do náho-

Prukner připomněl zapomenuté příběhy

Zdeněk

Prukner

ŠTÍT naštěstí z domu nezmizel, pouze změnil podobu, snad se jednou vrátí ta 
původní. Foto: Antonín Zvěřina

nu,“ informoval Prukner. Žerotínovo 
náměstí bylo prostorem, kde se ode-
hrávaly v minulosti veškeré společen-
ské akce jako třeba Svatoprokopská 
pouť. 

Zámek byl sídlem rodu Waldsteinů a 
tam se samozřejmě nic konat nemoh-
lo. Žerotínovo náměstí oplývalo vel-
kým počtem hostinců, téměř v každém 
druhém domě. Známá hospoda U sta-
ré radnice je stále funkční, dříve se jed-
nalo o Krejčovu hospodu. Stojí oprav-
du u staré podklášterské radnice, říkalo 
se tam Pančava. 

Štít je tam stále
Tam, kde se nyní nachází optika, je 

štít, který během opravy prošel změ-
nou, kdy se na něm nachází zbrojnoš 
s kopím, správně by se mělo jednat o 
lovčího. „Snad při další rekonstrukci do-
jde k nápravě,“ poznamenal Prukner.  

Ve vedlejším domě vznikl zmiňova-
ný velký požár, který silný vítr přene-
sl přes řeku, ale židovská čtvrť zůstala 
zachovaná. Zajímavá historka se váže 
k židovské čtvrti z období druhé svě-
tové války,  kdy její původní obyvatelé 
z ní ze známých důvodů zmizeli. Kluci, 
kteří zde bydleli, si říkali židáci a byli 
na to patřičně hrdí. 

Od roku 1942 měla v Sirotčí ulici 
sídlo organizace Hitlerjugend. Jed-
nalo se o sídlo německých dětí, kte-
ré byly vysílány do klidnějších oblastí 
bez náletů. V roce 1943 došlo k velké 
rvačce mezi židáky a těmito německý-
mi dětmi. 

Tito chlapci dokonce vytáhli nože, 
ale třebíčští kluci vzali klacky a němec-
ké kluky z Hrádku vyhnali. Doma se 
pak pochlubili rodičům, kteří z toho 
samozřejmě radost neměli, spíš obavy, 
co se bude v té době dít. 

Jednalo se asi o patnáct chlapců, kdy 
rodiny se strachem čekaly, zda u jejich 
dveří nezazvoní četník nebo gesta-
pák. Jeden z českých účastníků potkal 
na ulici svého německého protivní-

ka a ten mu sdělil, že dostali příšerně 
vynadáno a zákaz vycházek, protože 
se nechali zmlátit českými chlapci. 
K ničemu jinému nedošlo. 

Na jednom z domů se nacházela i při-
pomínka Kurta Konráda, který v roce 
1941 v Drážďanech spáchal sebevraž-
du. Deska zmizela po roce 1989, pro-
tože se jednalo o komunistického fi lo-
zofa a novináře. Prukner to považuje 
za chybu, na druhou stranu podotkl, 
že Konrád se v domě, na kterém byla 
deska umístěna, nenarodil.  

Další zajímavostí je skutečnost, že 
židovská nemocnice měla dvacet 
lůžek a třebíčská pro nepoměrně větší 
část obyvatelstva pouze šestnáct. Veli-
ce populární byl hostinec v místech, 
kde je nyní informační centrum, která 
se jmenovala, inu jako zadní část těla. 
Později tam byla jídelna UP závodů. 

Místo pro zajatce
Zajímavou historií prošla i Subakova 

továrna, která zažila krach během vel-
ké hospodářské krize. Po mobilizaci 
v roce 1938 tam sídlili dělostřelci a za 
druhé světové války ji zabrala německá 
armáda. 

Po druhé světové válce prošlo továr-
nou 1600 německých zajatců, 16 
z nich zahynulo. Tito zajatci běžně pra-
covali u sedláků, kteří je ubytovávali a 
státu odváděli za ně daň. Po návratu do 
Německa často se svými zaměstnanci 
udržovali nadále kontakt, jezdili si sem 
pro potvrzení o zaměstnání, samozřej-
mě po roce 1989. 

A v Třebíči se po válce konala jediná 
poprava. Těch zajímavostí bylo dale-
ko víc, ale bez fotografi í by nedávaly 
smysl. Přesto Zdeněk Prukner přítom-
né přesvědčil, že historie je jeho vel-
ký koníček. A snad přednášku i někdy 
zopakuje. Dotkl se i osudů rodiny 
Braunovy, která měla kořeny v Třebíči, 
ale později žila v Rudíkově.    

NA MÍSTĚ, kde parkují automobily, stávaly krámky prodejců.
 Foto: Antonín Zvěřina


