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Byť ze starého Žďáru již mnoho 
nezbylo, je tu pár míst spojených 
s židovskými poklady.

Příkladem může být dům na 
nároží nedávno opravené ulice 
Nádražní, který koncem války a 
pak ještě v 50. letech 20. stol. vydal 
svá tajemství. Byl místem ukrytých 
židovských pokladů.

„Kameny zmizelých coby vzpo-
mínka na umučené židovské rodiny 
budou 20. září odhaleny přesně na 
místě, kde byl na jaře 1945 nalezen 
první poklad,“ informuje Vít Kou-
dela, žďárský patriot, který se míst-
ní židovskou kulturou zabývá dese-
tiletí. 

Bylo pár dní před koncem války, 
ale obyvatelé Žďáru ještě v podru-
čí nacistů museli budovat zátara-
sy proti tankům. Najednou objevi-
li pod dlážděním schovaný poklad. 
Dům patřil rodině Lengsfeldově, 
která tu měla za první republiky 
obuvnickou firmu. Majitel firmy 
Karel Lengsfeld nejspíš poklad nar-
ychlo zakopal pod chodník, kam 
dosáhl ze sklepa... Již dávno zahynul 
v koncentračním táboře, když lidé 
trhající dlažbu objevili jeho skrýš. 
„Jenže způsobený rozruch přilákal 
německého dozorce, a ten nálezcům 
ihned schránku zabavil. Samozřejmě 
se poklad ztratil,“ říká historik. 

Druhý nalezený poklad v domě 
patřil nejspíš rodině Böhmově. 

Do války vlastnila v Jihlavě podnik 
s kožešnictvím. 

Při vnitřních úpravách domu 
koncem padesátých let zedníci 
pod dlaždicemi „Böhmovy“ kou-
pelny nalezli další poklad. Poctivě 
jej odevzdali na Městský národní 
výbor. „Byla to malá schránka obsa-
hující šperky. Říká se, že nejmeno-
vaný zástupce ONV poklad použil 
pro osobní účely. Šperky rozdal svým 
milenkám,“ konstatuje Vít Koudela. 

Zlaté příbory
pro Rosu a Wilhelma 

Při rekonstrukci podzemních sítí na 
Žižkově ulici v r. 2006 narazil bagrista 
radlicí o kovovou schránku. Z obávané 
válečné výbušniny se nakonec vyklu-
balo překvapení. Mělo podobu jídelní 
soupravy z pozlaceného mincovního 
stříbra, zdobené rostlinným dekorem. 
Nález získal přezdívku Poklad ze Štá-
nu. 

Jak se později podařilo historikům 

Regionálního muzea ve spolupráci 
s dalšími nadšenci vypátrat, příbory 
byly zhotoveny r. 1892 v Londýně a 
byly svatebním darem pro příslušníky 
významných evropských židovských 
rodů – Rosu Goldschmiedovou, dce-
ru londýnského bankéře, a Wilhelma 
Carla svobodného pána von König-
swarter. Sňatek se uskutečnil 27. dub-
na 1893 v Londýně. S manželi pak 
jídelní sada putovala do Orlických hor, 
kde vlastnili panství Solnice a Kvasiny.

Proč se poklad ocitl v kamnech 
ubohého domku žďárského krejčího 
Ladislava Hromádky, se jen můžeme 
domnívat. Faktem je, že dědicové 
židovského páru v r. 1927 statky pro-
dali Františku Janečkovi a odtud se zla-
té příbory dostaly do rukou syna zakla-
datele slavné automobilky JAWA.

Ladislav Hromádka ze Žďáru se vyu-
čil krejčím ve Vídni a šil pro známé 
osobnosti jako třeba Alfonse Muchu, 
znal se i s Františkem Janečkem. Za 
zhotovené zakázky přijímal vedle 
peněz i „naturálie“. Poté, co byl Janeč-
kovi r. 1950 zestátněn majetek, pozla-
cená jídelní souprava se ocitla ve skle-
pě žďárského domku, zabalená do 
novin z let 1950 - 1951... 

Více o pokladu zjistíme v Regionál-
ním muzeu na Tvrzi, kde je k vidění 
i jeho část. Poklad je totiž archeolo-
gickým nálezem a jako takový byl ze 
zákona odevzdán krajskému Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě. -lko-

PŘI STAVĚNÍ zátarasu proti tankům dělníci u sklepního okénka Lengsfeldova 
domu objevili poklad. Německý dozorce jej ihned zabavil. Foto: archiv V. K.

Židovské poklady z domu na nároží

Ve dveřích fotoateliéru v Hor-
ní ulici se objevila nevšedně 
krásná dívka. Přála si velký 
portrét. Nikdy si jej však nevy-
zvedla...Psal se válečný rok 
1942.

� Lenka Kopčáková

Dívku portrétoval Vilém Frendl, 
který později proslul jako žďárský 
válečný reportér. Ale on to tak ve 
své době nebral. Prostě fotil událos-
ti svého města obsazeného vyzbro-
jenou nacistickou armádou. Znač-
ně riskoval. 

Když naše redakce v roce 2005 
připravovala Frendlův medailonek, 
stařičký fotograf i po 65 letech roz-
balil pečlivě uložený portrét a dou-
fal, že pomocí výzvy v novinách jej 
snad předá přímo majitelce nebo 
jejím příbuzným. Muže i v jeho 92 
letech trápilo, že zůstal dlužen za 
zaplacenou službu.

„Objednala si zvětšeninu a vše mi 
zaplatila předem. A když to prý pře-
čká, že si ji vyzvedne, a když nepři-
jde, ať to spálím,“ citoval slova dívky 
Vilém Frendl. Litoval, že při stěho-
vání ztratil knihu objednávek.

Snímky vyšly v Jihlavských listech 
i v Novinách žďárské radnice, ale 
nic se nedělo. Vilém Frendl se kon-
ce příběhu nedočkal. Závěrem roku 
2007 zemřel.

O pár měsíců později drnčí 
redakční telefon. Učitelka ze ZŠ ve 
Velkém Beranově nadšeně ozna-
muje, že její žáci našli spolužačku 
tajemné dívky v projektu Zmizelí 

sousedé.
Tehdy 85letá Vlasta Oraná dětem 

ukázala výstřižek z JL, který roky 
schovávala. Poznala na něm spo-
lužačku přímo z lavice. V roce 1938 
spolu navštěvovaly Odbornou školu 
pro ženská povolání v Jihlavě. Pak 
byli Židé z Jihlavy vytlačeni, proto 
se dívka ocitla až ve Žďáře. Nezná-
má z portrétu se jmenovala Helena 
Böhmová. 

Snad jen náhoda mohla zařídit, že 
zrovna v den setkání naší redakce 
s pamětnicí v beranovské škole – a 
v den odhalení Helenčiny identity, 
tedy 5. června 2008, by měla naro-
zeniny.

Pozvaný jihlavský archivář Ladi-
slav Vilímek však s sebou přine-
sl nemilosrdné dokumenty. Byly 
o transportu Židů, ve kterém pod 
číslem „100429“ figuruje i dívka se 

jménem Böhm Helene a také její 
rodiče a bratr. Cíl transportu - kon-
centrační tábor Terezín a později 
Lublin...

Helena Böhmová zemřela 25. 
května 1942 v plynové komoře. 
Ani jí nebylo devatenáct. Zrodila se 
však Helenčina legenda, o níž infor-
movala i další média. 

Díky tomu měl náš příběh dohru. 
Koncem roku 2010 si jako vždy po 
ránu otevřeli noviny starší manželé 
v Praze. Milující muž předčítal své 
skoro slepé ženě. Po prvních řád-
cích ihned Zuzana Ledererová rea-
govala. Poznala svoji sestřenici. 
Tato 86letá paní byla za svobodna 
Böhmová z Jihlavy. Jediná žijící pří-
buzná Helenky.

Ona i její manžel podobnému 
osudu unikli jen díky iniciativě dán-
ských žen na záchranu židovských 
dětí. Návrat do Jihlavy v roce 1945 
však paní Ledererová těžce odsto-
nala. Sebralo ji hrůzné zjištění, jak 
dopadli její blízcí. 

Smutná kapitola Helenky Böhmo-
vé se v lednu 2011 mohla uza-
vřít. Vnuk žďárského fotografa, 
také Vilém Frendl, předal Zuzaně 
Ledererové portrét z pozůstalosti 
svého dědečka. Pro osudem zkouše-
nou ženu to byl okamžik plný emo-
cí. A i když tvář Helenky nemohla 
vidět, alespoň její portrét pohladila. 

Osudy sestřenic najdete na www.
jihlavske-listy.cz/zn, v naší foto-
galerii z 28. 5. 2019 „Vaše příběhy – 
Neznámá dívka z portrétu“. 

Smutný osud dívky z Frendlova portrétu

TAJEMNOU dívkou z Frendlova portrétu byla Helena Böhmová. My však při-
nášíme jiný snímek Helenky s rodiči, který po válce našla její sestřenice Zuzana 
Ledererová ve věcech, co zbyly po vyvražděné rodině.  Foto: archiv ŽN


