
Počínaje vládou Josefa II. se různá omezení proti židovským obyvatelům sevře-

ným do vymezené čtvrti postupně odstraňovala. Ve čtyřicátých letech 19. sto-

letí prudce vzrostl počet obyvatel ve městě. Dosáhl až osmi tisíc, z nichž se 

k židovské menšině hlásilo asi 700 osob.

Město se stalo střediskem výroby potiskovaného textilu. Stejně důležitý byl 

pro židovské obchodníky i obchod s kůžemi a vlnou. Od roku 1867 židovští pod-

nikatelé z rodiny Altschulů a Müllerů založili rafi nérii cukru v nevyužívaném 

zámku. Firma vyráběla a dodávala na maloobchodní trh.

Českolipští Židé využívali možností nechat své děti studovat, zakupovat ne-

movitosti a uplatnit se ve svobodných povoláních. Z řad místních vychází i za-

sloužilé osobnosti: básníci Jacob Altschul a Hugo Salus nebo lékař a lidumil 

Leopold Moll. 

Na druhé straně bylo pochopitelným jevem, že případný společenský úspěch 

nebo usilovná snaha se prosadit, vedly k tomu, že se mnozí odříkali od víry 

a zvyklostí svých předků. Židé a místní německé obyvatelstvo křesťanského 

vyznání se navzájem žení a vdává. Dochází k asimilaci. Lidé ze zdejší židovské 

obce touží po světě, a tak se jejich počet zmenšuje a někteří už téměř ani nevě-

dí, že předkové náleželi k židovskému národu. 

Jádro se udrželo. Má synagogu, školu, vlastní spolky a citlivě provozovanou 

charitu. Čelí antisemitským výpadům. 

Na začátku 20. století žila židovská komunita vedle majoritní německojazyč-

né společnosti nerušeně. Nadále fungoval náboženský život obce, zároveň se 

ale její vzdělaní a zámožní členové podíleli na společenském životě ve měs-

tě. Působili zde židovští právníci či lékaři, děti z židovských rodin chodily na 

gymnázium a jiné školy společně s dětmi křesťanů. Židovská společnost se 

svou loajalitou odvděčovala rakouskému systému za zrovnoprávnění, které-

ho v průběhu 19. století dosáhla. Stejně tak byli Židé loajální 

k československé první republice, která jim rovněž zaru-

čovala plná zákonná práva. Českolipští Židé byli hr-

dými občany Československa, židovské národnosti 

a německého jazyka, ve městě žila cca čtyřsethlavá 

židovská komunita. To neznamenalo, že by v čes-

koslovenské i evropské společnosti nedoutnal li-

dový antisemitismus. Světová hospodářská krize 

vynesla v sousedním Německu k moci nacistic-

ký režim, který měl židovskou perzekuci ve svém 

programu. V druhé polovině 30. let se významně 

radikalizovala i německá společnost v českoslo-

venském pohraničí, jejíž velká část se s existen-

cí Československa nikdy neidentifi kovala a stále 

častěji prosazovala připojení českých pohra-

ničních území k nacistickému Německu. Pod 

vlivem sílící popularity hitlerovského Němec-

ka v českém pohraničí narůstaly také individuální vyhrožování a útoky na členy 

židovské komunity. Tyto tendence zesílily zejména po březnu 1938, kdy Hitler 

k Německu připojil Rakousko. V tu dobu začali četní českolipští Židé opouštět 

své město a uchylovat se buď do českého vnitrozemí, nejčastěji do Prahy, nebo 

za hranice Československa. Také se mezi českolipskými Židy objevily první pří-

pady sebevražd. Vlastní rukou přišel o život obchodník a konzervátor městské-

ho muzea Karl Bondy nebo dědic textilního impéria Altschulů, Hans Altschul. 

Nesnášenlivost vůči Čechům a Židům v pohraničí gradovala na konci léta 1938. 

Na začátku října do České Lípy přišla německá armáda a záhy bylo dokončeno 

německé obsazení českého pohraničí. V té době proud Židů utíkajících z Čes-

ké Lípy ještě více zesílil. Ku cti československé vlády neslouží fakt, že mnozí 

prchající židovští obyvatelé pohraničí byli na nové hranici zastavování a vra-

ceni zpět, aby byli následně vystaveni rasové perzekuci. Českolipští Židé byli 

takto vraceni z hraničního přechodu u Bělé pod Bezdězem. Židovská komuni-

ta v České Lípě se takřka rozplynula. Zbylým Židům ve městě dal nacionálně 

socialistický režim najevo, že v novém zřízení pro ně není důstojné místo, když 

byla 11. listopadu v rámci tzv. křišťálové noci, během níž vzplály stovky židov-

ských duchovních stánků a živností po celém Německu, podpálena (a brzy na 

to stržena) českolipská synagoga. Židovský majetek byl v následujících měsí-

cích vyvlastňován a arizován. Do Prahy uprchlé českolipské Židy dostihla nacis-

tická perzekuce po okupaci zbytku Československa a zřízení Protektorátu Čechy 

a Morava. Většina z nich byla v letech 1942–43 transportována do Terezína 

a odsud do vyhlazovacích táborů, nejčastěji do polské Osvětimi. Zde byli takřka 

všichni zavražděni. Válku většinou přežili poloviční Židé. I oni ale za války trpěli 

ústrky a perzekucí a jejich původ jim byl dáván najevo. Ze čtyř stovek osob, kte-

ré se ke svému původu hlásily dle sčítání lidu z roku 1930, se jich do města po 

roce 1945 vrátilo dvacet. Ostatní přeživší zůstali v exilu, kam stihli uprchnout 

před válkou nebo se do něj uchýlili po válce. Na německy mluvící českosloven-

ské Židy nové obyvatelstvo hledělo skrz prsty, a úřady jim odmítaly vydat jejich 

dříve arizovaný majetek. Poválečnou židovskou obec sice rozšířilo několik málo 

osob židovského vyznání, které přišly z Volyně, případně z někdejší Podkar-

patské Rusi společně s jednotkami Svobodovy armády koncem války. Na ně-

kdejší bohatý společenský a kulturní život českolipské židovské obce se nikdy 

nepodařilo navázat, i pod vlivem komunistické doktríny, která nebyla věcem 

náboženství nakloněna, se místní obec v průběhu padesátých let rozplynu-

la. Dnes na někdejší židovskou obec v České Lípě upomíná pouze název ulice 

U Synagogy, kde do roku 1938 stál židovský duchovní stánek, který zde připo-

míná od roku 1995 pomník. V České Lípě se dochoval také starý židovský hřbi-

tov v sousedství městského parku. Nový židovský hřbitov, zřízený v roce 1905, 

v době uranové konjunktury v sedmdesátých letech 20. století ustoupil stavbě 

základní školy Špičák. Jeho existenci v areálu školy připomíná pomník, který 

rovněž upomíná na 17 židovských obětí pochodu smrti z koncentračního tá-

bora Schwarzheide. Zřízen byl v roce 2004. Nejnovější připomínkou někdejšího 

židovského obyvatelstva České Lípy je název ulice Salusova za sídlištěm Holý 

vrch, který upomíná na literáta Hugo Saluse. Další připomínkou někdejších 

obyvatel České Lípy je projekt města, při kterém došlo v letech 2018 a 2021 

k umístění celkem 14 pamětních destiček do chodníků v ulicích a místech, kde 

žili židovští občané České Lípy. Jejich životy byly násilně ukončeny deportace-

mi do různých koncentračních táborů během druhé světové války.

Židé v Jablonci nad Nisou
První Židé se v Jablonci usadili zřejmě na konci 18. století. Rozvoj židovského ži-

vota však nabývá rozmachu po roce 1848 a židovská náboženská obec byla za-

ložena až v roce 1878. O tři roky později byl založen židovský hřbitov, na němž se 

první pohřeb konal o rok později, tedy roku 1882. Hřbitov, jenž ležel u dnešní Vy-

Židovské
památky
v Libereckém kraji

Spolek Societas Amicuum Liberec (SAL) se zaměřuje na kulturu 

a cestovní ruch, pořádání přednášek, kulturních akcí, výstav a poznávacích exkurzí 

do Euroregionu Nisa a jeho nejbližšího okolí. Aktivity spolku jsou cíleny na pozná-

vání společné minulosti a jednotné duchovní kultury národů žijících a ovlivňu-

jících dnešní podobu Euroregionu Nisa, tedy Čechů, Lužických Srbů, Němců, Poláků 

a Židů. Zaměření spolkové činnosti také bylo motivací pro vydání tohoto letáčku, 

který vznikl v rámci cyklu „Židé neznámí známí“ (probíhající-

ho v letech 2021–2022 ve spolupráci SALu s Krajskou vědeckou 

knihovnou v Liberci a Židovskou obcí Liberec).

www.salliberec.cz
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 e-mail: info@turnov.cz, www.synagoga-turnov.cz
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T. G. Masaryka 2, 470 36 Česká Lípa, tel.: 487 881 105, e-mail: rtic@mucl.cz, 

www.turistika.mucl.cz

 Synagoga Liberec – Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362, 

460 01 Liberec 1, tel.: 485 103 340, e-mail: info@kehila-liberec.cz,

 www.kehila-liberec.cz

 Židovská obec Liberec – Rumjancevova 1362, 460 01 Liberec 1,

 tel.: 485 103 340, e-mail: info@kehila-liberec.cz, www.kehila-liberec.cz

 Památník obětem šoa a židovský hřbitov – Ruprechtická 101/385, 460 01, 

Liberec, tel.: 485 103 340, e-mail: info@kehila-liberec.cz, www.kehila-liberec.cz 
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 z Fondu města Turnova pro podporu cestovního ruchu 2021
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soké ulice, byl zlikvidován v 2. po-

lovině 20. století. V 80. letech byly 

ostatky z něj převezeny na židov-

ský hřbitov v Liberci. Dnes na mís-

tě bývalého židovského hřbitova 

stojí panelové domy. 

Synagoga v Jablonci nad Nisou vznikla v roce 1892. Stála v dnešní Jiráskově uli-

ci. Během tzv. křišťálové noci, tedy 10. 11. 1938, byla zničena. Dnes na jejím 

místě stojí památník, jenž na existenci synagogy upomíná.

Židé v Ceském Dubu
Vzhledem k významu Českého Dubu jakožto regionálního obchodního cent-

ra a místu, jež leželo na obchodní stezce, je pochopitelné, že se Židé v Českém 

Dubu usazovali. Spolehlivě je jejich přítomnost doložena v polovině 16. století, 

ale je pravděpodobné, že ve městě žili již dříve. Českodubští Židé nikdy nemě-

li svou synagogu, ale pravidelné bohoslužby se uskutečňovaly v domech nej-

váženějších Židů. V Českém Dubu byl hřbitov, který byl zničen nacisty během 

druhé světové války. Tři dochované stély se nacházejí na zahradě Podještěd-

ského muzea.  

ystému za zrovnoprávnění, které-

k byli Židé loajální 

rovněž zaru-

é byli hr-

rodnosti

ethlavá 

v čes-

nal li-

krize 

cistic-

svém 

amně 

koslo-

sten-

stále 

a-

d 

c-

Budova bývalé synagogy, Česká Lípa (autor Johann Siegert)

Pamětní  deska na místě někdejší synagogy 
Jablonec nad Nisou

Dochované stély, Český Dub

Budova bývalé synagogy, Jablonec nad Nisou

Pamětní deska v místě bývalé synagogy, Česká Lípa
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Židé v Turnově
Nejstarší doklad o židovské komunitě v Turnově pochází z první poloviny 16. sto-

letí, v druhé polovině století však patrně zanikla. K obnovení židovské přítom-

nosti došlo v první polovině 17. století, kdy byl Turnov součástí rozlehlého 

Frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna, který je na své panství pozval. 

V té době vznikl i turnovský židovský hřbitov, který se dochoval do součas-

nosti. Od této doby existovala židovská komunita v Turnově kontinuálně až do 

20. století, nedlouho po 2. světové válce zanikla. 

Turnovská synagoga je zděná kamenná budova pocházející z roku 1719. Pů-

vodně byla postavena na nároží židovské čtvrti. Následně však byla obestavě-

na domy, a tak se nachází uvnitř bloku domů v Krajířově ulici. Jedná se již, dle 

historických pramenů, o čtvrtou synagogu v Turnově. 

Bohoslužby probíhaly v turnovské synagoze do září 1941, kdy bylo zakázá-

no z nařízení úřední moci Protektorátu Čechy a Morava využívat synagogy. 

Turnovští Židé si proto zřídili provizorní 

modlitebnu v protějším domě č. p. 452. 

Turnovská židovská komunita byla trans-

portována v lednu 1943 do Terezína a od-

tud do koncentračního tábora Osvětim 

v Polsku, kde byli její členové zavražděni. 

Po válce se přeživší členové židovské ko-

munity snažili obnovit v Turnově činnost, 

ale postupně většina z nich emigrovala 

a židovský život v Turnově zanikl. 

Od 60. let 20. století sloužila synagoga 

jako skladiště. V této době v ní bylo bo-

hužel provedeno mnoho nešetrných sta-

vebních úprav. V roce 2003 byla synagoga 

zakoupena Městem Turnov a o čtyři roky později započala nákladná rekon-

strukce celého objektu, částečně fi nancovaná Norským královstvím. Od roku 

2009 se synagoga pravidelně otevírá veřejnosti a pořádají se v ní prohlídky, 

koncerty, přednášky a výstavy.

Na dvorku synagogy se nachází kovová socha golema. Golem v turnovské sy-

nagoze byl vyroben turnovským kovářem Davidem Čermákem. Vystihl ho 

v momentě, kdy povstává z hlíny, neboli mrtvé hmoty, je oživen silou a ener-

gií Božího Jména „Emet“, „Pravda“, které má napsané na čele, a pln údivu se 

dívá na své ruce.

Pozemek pro současný židovský hřbitov, který pochází ze 17. století, byl za-

koupen v roce 1625. Přesto lze předpokládat, že v Turnově existoval ještě starší 

hřbitov, avšak žádné prameny to nepotvrzují. 

Na hřbitově se nachází přibližně 560 náhrobků. V severní části hřbitova se na-

lézají nejstarší náhrobky pokryté pouze hebrejskými nápisy. Nejstarším z nich 

je náhrobní kámen z roku 1649. Od konce 18. století jsou náhrobky hebrejsko-

německé, během 19. století hebrejština ustupuje a koncem 19. století se ob-

jevuje čeština. Na náhrobcích se často nalézají i různé symboly, které mohou 

vyjadřovat náboženskou příslušnost rodu, jméno nebo odkaz na povolání.

V 19. století byl na hřbitově postaven hřbitovní dům, v němž se nachází za-

chovaný kamenný stůl z jednoho kusu břidlice. Ten byl používán k rituálnímu 

omývání těl zesnulých před pohřbením těla. V domku je umístěna i žulová ko-

pie pamětní desky, jejíž originál byl zničen v 80. letech. Deska obsahuje jména 

Židů z Turnova a okolí, kteří zahynuli za holocaustu. 

Hřbitovní pozemek byl z kapacitních důvodů několikrát roz-

šiřován. Současné velikosti dosáhl v roce 1845. Posled-

ní pohřeb, který se zde odehrál, se uskutečnil v roce 1956. 

Největší zásah do jeho podoby znamenala druhá po-

lovina 20. století, neboť se v té době začalo jed-

nat o silničním obchvatu ve směru na Jičín, který 

měl vést v podobě přemostění přes část hřbito-

va. Vlivem stavebních prací na sklonu 80. let tak 

byl hřbitov silně poškozen. Od roku 1994 se správy 

hřbitova ujímá akciová společnost Matana, kterou 

za účelem péče o nemovitý majetek zřídila Federa-

ce židovských obcí.

Rovněž v Turnově můžeme nalézt tzv. kameny zmi-

zelých (Stolpersteiny), pomníčky stylizované do po-

doby dlažebních kostek s horní mosaznou částí, do 

níž jsou vyryta jména nacisty zavražděných židov-

ských spoluobčanů. Stolpersteiny jsou umísťovány 

před domy, v nichž oběti žily. 

Židé v Liberci
Židé se v Liberci nacházeli pravděpodobně sice již v 15. století, ale židovská 

obec vznikla ofi ciálně až v roce 1877, do té doby spadali liberečtí Židé admi-

nistrativně pod židovskou obec turnovskou. Vzdor skutečnosti, že Židé byli pro 

Liberec, vzhledem ke svým schopnostem a kontaktům, nepostradatelní pře-

devším v souvislosti s prodejem sukna, byli vystavováni nejrůznějším ústrkům 

a velmi často jim byl v Liberci dokonce pobyt vrchností ofi ciálně zakazován, což 

však vzhledem k zjevné prospěšnosti jejich přítomnosti bylo pro představitele 

města nepřijatelné, takže liberecká městská rada, navzdory vrchnostenským 

snahám, činila nejrůznější opatření, aby Židé mohli v Liberci působit. 

V roce 1827 žilo v Liberci minimálně 57 Židů. Roku 1848 skončila většina ome-

zení daných familiantským zákonem a kolem roku 1860 se v Liberci regulérně 

usadily první židovské rodiny. V roce 1861 otevřeli první židovskou modliteb-

nu, která však byla svou velikostí nedostačující. Následně tedy byla pronajata 

prostora, kde vznikla modlitebna se 104 místy pro muže a s galerií se 104 seda-

dly pro ženy. Roku 1863 byl v Liberci založen židovský náboženský spolek, jenž 

byl o 14 let později (1877) uznán jako židovská náboženská obec.

Židovská obec potřebovala pochopitelně hřbitov, takže koupila pozemek 

u dnešní Ruprechtické ulice. První pohřeb se na nově založeném hřbitově ko-

nal roku 1865. V roce 1875 vznikl fond pro stavbu synagogy a roku 1884 byl 

zakoupen pozemek, na němž byla synagoga posléze postavena. Ta byla uvede-

na do provozu roku 1889. Jednalo se o neorenesanční budovu postavenou dle 

plánů vídeňského architekta profesora Karla Königa. Disponovala cca 600 mís-

ty. Jednalo se o opravdu monumentální budovu (půdorys cca 35 x 19 metrů), 

kde vedle modlitebního prostoru a ženské galerie byl chór, varhany, zasedací 

sál, místnost pro rabína, zimní modlitebna, toaleta a zařízení pro horkovzduš-

né vytápění. Synagoga stála na významném místě v těsné blízkosti centra (na 

místě dnešní Krajské vědecké knihovny). 

Stavba synagogy byla fi nancována nejen penězi židovské obce, ale i příspěvky 

běžných občanů a města, což svědčí o obrovském významu liberecké židovské 

obce pro Liberec. Slavnostnímu otevření byl pochopitelně přítomen i tehdejší 

starosta města. Liberecká synagoga byla vypálena nacisty 10. 11. 1938.

Významným byl i dobový liberecký spolkový židovský život. Ve městě na konci 

19. a v první polovině 20. století působilo velké množství židovských spolků, ať 

již se jednalo o tradiční, jako byla chevra kadiša, nebo o spolky reagující na svět-

ské potřeby lidí, kupř. židovský sportovní spolek Makkabi. Židovská obec vydá-

vala i svůj list Die Jüdische Gemeinschaft. Součástí dobové liberecké židovské 

komunity byli nejen prostí lidé, ale i bohatí továrníci, obchodníci, právníci, lé-

kaři, stejně jako např. herci a úřední-

ci. O tom, že mnozí z nich patřili mezi 

dobovou smetánku, svědčí kupř. i vily, 

které si nechali postavit (např. Stros-

sova vila v dnešní Husově ulici).

Na místě vypálené synagogy bylo vol-

né prostranství, jež bylo po dlouhý čas 

využíváno jako parkoviště. Tato plocha byla vrácena liberecké židovské obci, kte-

rá ji nabídla jako prostor pro stavbu nové knihovny (k slavnostnímu otevření 

knihovny pro veřejnost došlo v roce 2001). Součástí knihovny (Krajská vědecká 

knihovna Liberec; Rumjancevova ulice) se stala i nově postavená synagoga, jež 

návštěvníka zaujme nejen svým tvarem, ale i včleněním do korpusu knihovny. 

Trojúhelníkový půdorys synagogy má symbolizovat polovinu Davidovy hvězdy, 

a to jako připomínku skutečnosti, že vzhledem k tragédii šoa značná část (ne-

narozených) Židů bude navždy chybět.

Další významnou stavbou se stal Památník obětem šoa (Ruprechtická ulice), 

který je součástí libereckého židovského hřbitova. Vznikl v roce 2008 uprave-

ním bývalé obřadní síně. Vizuální do-

minantou památníku jsou přímky na 

stropě, jež ukazují k místům, koncen-

tračním či vyhlazovacím táborům, kde 

byli liberečtí Židé během druhé světo-

vé války zavražděni. 

V Liberci je rovněž značné množství 

kamenů zmizelých – Stolpersteinů, 

jako např. ty před libereckým diva-

dlem. Kameny zmizelých - pomníčky stylizované do podoby dlažebních kostek 

s horní mosaznou částí, do níž jsou vyryta jména nacisty zavražděných židov-

ských spoluobčanů. Stolpersteiny jsou umísťovány před domy, v nichž oběti 

žily.

Židé v Ceské Lípě
Česká Lípa patřila k městům, která se již v předhusitské době úspěšně rozvíje-

la a nabízela příhodné podmínky k obchodu, v němž Židé projevovali talent. 

V 16. století bylo možné pokládat židovskou komunitu v České Lípě za stabilní, 

třebaže přízeň vrchnosti byla vrtkavá. 

Základem její existence bylo obchodování s obilím. Českolipští Židé zajišťova-

li nákup obilovin na českém venkově a jako překupníci zabezpečovali odbyt 

zvláště v Horní Lužici, v tamních bohatých městech, kde měli své soukmenov-

ce, často i příbuzensky spojené. S vládou Rudolfa II. nastal pro židovské etni-

kum v celém království zlatý věk. Panovníkem garantované svobody vyústily 

v ekonomický i kulturní rozmach velkých židovských obcí v Praze, Mikulově, 

ale také v menších centrech jako byla Česká Lípa. Zdejší židovské osídlení se 

koncentrovalo v prostoru před Křížovou bránou, tedy před hradbami na mís-

tě dnešní křižovatky ulic Moskevské, Jiráskovy a U Synagogy. Byl zde dostatek 

prostoru a místo nemělo charakter uzavřeného ghetta. Židovské osídlení se 

naopak částečně prolínalo s křesťanskou zástavbou. Díky obchodním doved-

nostem se Židé záhy začali podílet na obchodním ruchu nejen ve městě. Pro ře-

meslná odvětví cínařství a soukenictví byli židovští obchodníci schopni sehnat 

dostatečné množství surovin, ovčí vlny nebo krušnohorského cínu. Přes židov-

ské obchodníky se kromě toho dostávalo do regionu i luxusní zboží jako jemné 

látky, krajky, šperky nebo parfémy. 

Přišly chvíle, zejména po zoufalé a zhoubné třicetileté válce, kdy včas dopra-

vené obilí a mouka zachránily Lužici před hladomorem. Pochopitelně to platí 

i o českém severu, kde část obstaraných zásob, někdy i větší, byla uplatněna. 

Bezpochyby najdeme příklady projevené vděčnosti, ale obchod přinášel zisk, 

a kde je zisk, tam je i závist a tam jsou kořeny nenávisti těch méně úspěšných 

a také často rasově předpojatých lidí. 

Pečlivě vypracovaná obchodní síť byla za prvních válek Marie Terezie s Prus-

kem pokládána za síť špionážní. Falešné zprávy o Židech jako pruských zvědech 

byly záminkou ke strašnému pogromu v České Lípě v prosinci 1744. Na 32 obě-

tí vzpomínala židovská obec od roku 1892 každoročně zvláštní pobožností. Na 

starém židovském hřbitově dala zhotovit obelisk z černé žuly se jmény obětí. 

Marie Terezie se odhodlala k tomu vypudit Židy ze země. Většina vrchností toto 

opatření sabotovala. Viděla v něm nebezpečí obrovských škod. Židé v České 

Lípě zůstali. ů několikrát roz-

1845. Posled-

il v roce 1956. 
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