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Nedávno opravená první část 
Nádražní ulice, v úseku od kru-
hové křižovatky k České poště, 
se 20. září dočká neobvyklé 
slavnosti, odhalení Kamenů 
zmizelých. 
� Lenka Kopčáková

Za účasti nejvyšších představitelů 
Federace židovských obcí v ČR do-
jde v ulici k odhalení prvních z cel-
kem 18 Kamenů zmizelých. Nárož-
ní dům u parku (dnes s přízemními 
obchůdky) kdysi patřil židovské 
rodině Lengsfeldových, která zde 
měla podnik na výrobu obuvi. 

V roce 1942, ještě před transpor-
tem do koncentračních táborů, 
Němci soustředili v domě i další 
židovské rodiny ze Žďárska a Jih-
lavska. Nacisté byli ve své eviden-
ci tak důkladní, že zůstal záznam, 
jaké rozměry místností které rodiny 
obývaly. 

Celkem 18 Kamenů zmizelých, 
umístěných postupně v centru, při-
pomene členy rodiny Lengsfeldovy, 
Böhmovy, Kohnerovy, Deutschovy 
a Löwy.

Na žulových dlaždicích budou 
osazeny destičky se jmény těchto li-
dí, včetně dat narození a úmrtí. 

Kameny jsou pro židovskou kul-
turu symbolické. Kámen se řekne 
hebrejsky „even“, což je výraz, kte-
rý sdružuje dvě slova – „af “ a „ben“ 
neboli otec a syn. Kámen tak sym-
bolizuje návaznost generací. To také 
vysvětluje, proč Židé na své hroby 
pokládají kamínky, nikoliv květiny. 

Pátráním po žďárských židovských 
rodinách se zabývá už dlouhé roky 
zdejší rodák Vít Koudela. Občas 
se potkáme v badatelně okresního 
archivu, kde hloubá nad starými lej-
stry a novinami. 

Jak říká, některé židovské rodi-
ny zde žily staletí, ty nejstarší rody 
byly spojeny s palírnou, která stála 
v místě dnešního Domu kultury. 

Na začátku 2. sv. války žila ve Měs-
tě Žďáře necelá padesátka obyvatel 
židovské národnosti, většina rodin 
sem přišla koncem 19. století. Dal-
ší židovské osazenstvo žilo v Zám-
ku Žďáře. V místě dnešního podni-
ku Tokoz byla továrnička na sirky, 
kterou založil Žid Rafael Hochner 
v roce 1855. Jinak měl ještě obchod 
se střižním zbožím v Zámku Žďá-
ře. Měl se co ohánět, byl otcem 13 
dětí. 

Roky pátrá
po zmizelých 

Radnice v rámci letošního 75. 
výročí ukončení 2. sv. války při-
pomene zmizelé židovské rodi-
ny umístěním Kamenů zmizelých. 
„Když sem loni přijela z Izraele vnuč-
ka Lengsfeldových Alizi Mizrachi a 
viděla originály těchto kamenů, byla 
to po ni velká srdeční záležitost,“ uvá-
dí Vít Koudela. 

Při vzpomínkové akci 20. září 
si Žďárští připomenou obyvatele 
z nárožního domu u parku, rodi-
ny bratrů Karla a Jindřicha Lengs-
feldových a také rodinu Böhmovu 
z Jihlavy, která sem byla v roce 1941 
před transportem vytlačena z Jihla-

vy. 
Vít Koudela po žďárských židov-

ských rodinách pátrá již 11 let. 
S židovskou kulturou se seznámil 
při svém působení v izraelské firmě. 

„Postupně jsem zjistil, že o židov-
ských obyvatelích ve Žďáře se mnoho 
neví, přitom žili provázaně s městem. 
S pracovníky Regionálního muzea 
dlouhodobě spolupracujeme, řešíme a 
objevujeme nové zajímavosti,“ přib-
ližuje Koudela. On sám se již podí-
lel na pěti historických publikacích 
v okolí. 

„Jsou to zvláštní pocity, když objeví-
te, jak ti lidé vypadali, poznáte jejich 
příběhy, a také to, jak se vstřícně cho-
vali ke svým zaměstnancům,“ pouka-
zuje badatel.

Je pro něho výzvou téměř z niče-
ho sestavit příběhy skutečných lidí. 
Protože jak se objevují dokumenty, 
navalují na sebe zase další souvis-
losti. 

Měli jedny
z nejvyšších platů

Vít Koudela uvádí příklad Lengs-
feldových. Jak říká, obuvnictví zde 
bývalo nejrozšířenějším řemeslem. 
Však se také Žďáru přezdívalo měs-
to ševců. Rohový dům na nároží 
Nádražní a Sadové ulice si nechal 
začátkem 20. let postavit obuvník 
Salomon Löwy z Jihlavy. Dostal 
rukopis vyhlášeného stavitele Jose-
fa Křeliny. Podnik s názvem Arco se 
stal velmi úspěšným, a než jej Löwy 
v roce 1926 převedl zpět do Jihlavy, 
zaměstnával na 200 lidí ze Žďárska 
a Moravskobudějovicka.

V roce 1929 od něho koupil budo-
vu židovský podnikatel Karel Leng-
sfeld z Humpolce. I on byl známý 
obuvník a objekt dostavěl o obyt-
né patro, kde Lengsfeldovi bydle-
li a měli kanceláře. Dílny a skladiš-
tě zůstaly v suterénu. Podnik měl 
pobočky i na dalších třech místech 
Vysočiny. Lengsfeld vyráběl hlav-
ně bagančata, polovysoké holínky a 
nepromokavé boty z juchtoviny. 

„Firmu vedli bratři Karel a Jindřich 
a měli asi 60 zaměstnanců, z toho 30 
stálých a někteří pracovali doma. Po 
stránce obratu patřila k největším fir-
mám ve Žďáře,“ říká Vít Koudela s 
dodáním, že Lengsfeldovi zaměst-
nanci měli jedny z největších platů 
ve městě. 

„V dílně u Karla Lengsfelda si ženy 
při práci zpívaly. Když šel okolo, byl 

rád. Věděl, že při práci si zpívá ten, 
kdo je v pohodě,“ míní badatel. 

Jindřich se činil v Praze jako 
obchodní zástupce a Karel vedl 
výrobu ve Žďáře a domlouval zahra-
niční kontakty.

Pak byl ale podnik „arizován“. To 
znamená, že se dostal pod okupač-
ní správu. 

Za popravu
syna musel zaplatit

Vít Koudela již nějakou dobu sbí-
rá fotografie členů zdejších židov-
ských rodin. „Fotky Lengsfeldových 
manželek se nedochovaly, ale mám 
snímky obou jeho dcer, které přežily. 
Jedna utekla do zahraničí a druhá 
přežila koncentrák,“ vysvětluje bada-
tel s tím, že Karel Lengsfeld ješ-
tě v Humpolci ovdověl a oženil se 
znovu. 

Ty nejzajímavější snímky ovšem 
badatel získal z Izraele, mezi nimi i 
snímek Karla Lengsfelda. „Byl hod-
ně poškozený, poslala mi jej jeho vnuč-
ka,“ uvádí a líčí rodinný příběh. 

Lengsfeldova dcera Zdenka (z 
prvního manželství) se v roce 1941 
rozhodla s manželem Jaroslavem 
Svobodou utéci do Palestiny a pře-
mlouvali i tatínka, aby šel s nimi. 
Ale on zůstal... Jindřich s manžel-
kou i dcerou byli ze svého pražské-
ho bydliště deportováni do koncen-
tračního tábora, kde byli usmrceni. 

Existuje válečný snímek od foto-
grafa Viléma Frendla (kolem roku 
1941), na němž je krom výstavby 
železničního viaduktu u Malého 
lesa zachycen občan Lengsfeld, kte-
rému Němci zabavili továrnu a on 
jako dělník pracoval na stavbě via-
duktu.

Karlova syna Kvida nacisté ke 
konci 41. roku chytili a zlikvidova-
li v koncentračním táboře. „A než 
šel on sám do koncentráku, už dostal 
zprávu, že jeho syn nežije, a ješ-
tě musel zaplatit za dobu věznění a 
synovu popravu,“ demonstruje his-
torik nacistickou krutost. V domě 
pak byl ubytován oddíl německé 
vojenské policie, která město opus-
tila 7. května 1945. 

Žďárské
židovské rodiny

V minulých letech městští his-

torici spolu s Vítem Koudelou 
připravili výstavu s názvem Zmi-
zelí sousedé, provázenou dosud 
neznámými snímky a dokumenty. 
Z obrázků shlíží spokojení žďárští 
měšťané. Kdyby jen tušili, co při-
jde...

Vít Koudela si vyrobil panely, kte-
ré využívá pro besedy na základ-
ních a středních školách. „Když 
se žáci učí o židovské kultuře, chci, 
aby se dozvěděli konkrétní příběhy. 
Aby věděli, jak tyto rodiny žily a čím 
se živily. Mnozí žďárští Židé velmi 
aktivně stáli ve vedení a kultuře naše-
ho města,“ poukazuje Koudela.

Na mysli má všechny ty členy 
Sokola, pěveckého spolku Svato-
pluk či divadelního souboru Sáza-
van. Někteří Židé se počátkem 20. 
století podíleli na zakládání diva-
dla. Známými divadelníky ve Žďá-
ře byli Inwaldovi. Hynek Inwald 
měl na náměstí obchod se střižním 
zbožím a oděvy. Měli dceru a syna. 
Dívka Hilda válku přežila v ilega-
litě, syna Ottu nacisté zlikvidova-
li drastickou popravou - rozřezá-
ním na pile, sestra musela přihlížet. 
Odnesla to doživotními depresemi.

Někteří žďárští Židé stáli ve vede-
ní města. Karel Lengsfeld byl zastu-
pitelem města a např. Samuel Stern 
(z dnešního Modrého domu) byl 
městský radní. 

I když se žďárské židovské rodi-
ny aktivně zapojovaly do kulturní-
ho a společenského života města, 
udržovaly svoji tradiční kulturu. 
Přímo v Modrém domě byla židov-
ská modlitebna. Rodiny dodržova-
ly judaistické svátky a tradice. 

Vít Koudela má ze svého pátrá-
ní ještě jeden poznatek, který ales-
poň ve Žďáře vyvrací obecné rčení 
o Židech. „Sousedům v nouzi žďár-
ští Židé půjčovali na mnohdy nižší 
úrok než samotná banka. V malém 
městě si sousedé tzv. viděli do talíře a 
pomáhali si,“ dodává badatel. 

Fotografická výstava o židov-
ských rodinách bude v rámci odha-
lení Kamenů zmizelých k vidění 
na Staré radnici. „Nyní s historiky 
a zástupci města jednáme o doplnění 
jmen obětí 2. sv. války na Památník 
padlých v parku U Ivana. Řádově tu 
chybí 50 jmen, z toho 35 osob židov-
ského původu a 15 katolíků,“ uzavírá 
Vít Koudela.  Více čtěte na str. 12
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Ve Žďáře odhalí Kameny zmizelých

KAREL LENGSFELD


