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pomník 
obětem holokaustu 

v klatovech

ZmiZelý svícen

václav Fiala

memorial to the victims 
oF the holocaust 

in klatovy (cz)

The vanished candlesTick



Město Klatovy Vás zve na slavnostní odhalení

3. prosince 2012 v 15 hodin
před bývalou synagogou v Klatovech,
na souběhu ulic Randovy a Denisovy.

Pomník odhalí vrchní zemský rabín Karol Sidon
za účasti významných hostů.

Po skončení slavnosti se setkáme při sklence košer vína 
v Galerii 172 v ulici Čsl. legií, 
kde bude zpřístupněna výstava  
sochaře Aleše Veselého
StouPání K PoČátKu.

pomníku 
obětem holokaustu
v klatovech

Pomník byl vytvořen k připomenutí památky více než 260 našich spoluobčanů, 
kteří se před sedmdesáti lety stali oběťmi holokaustu.



Filipína abrahamsonová
arnoštka adlerová 
leopold barth 
hana barthová 
Jindřiška barthová 
matylda barthová 
marie baumová 
karel beneš 
otto beneš 
rudolf beneš 
zikmund beneš 
Františka benešová 
kateřina benešová 
rosa benešová 
albert benisch 
ida benischová 
Žofie benischová 
JuDr. karel berger 
Jiří bermann
kurt bermann
marek bermann 
maxmilián bermann 
elli bermannová
ema bermannová 
věra bermannová 
alfréd bloch 
emil bloch 
Gustav bloch 
Jindřich bloch 
kurt bloch 
otto bloch 
otto bloch
zikmund bloch 
alžběta blochová 

Jindřiška ledererová 
zuzana ledererová 
max löbl 
beno löffler 
berta löfflerová 
otto hans lorenc
olga lorencová 
regina löwithová 
bedřich löwy 
Josef löwy 
karel löwy 
karel löwy 
leo löwy
otto löwy
adéla löwyová 
Gertruda löwyová 
stela löwyová
berta luftová
Jindřiška lustigová
oskar masárek 
Žofie masárková 
karolina metzkerová
Walter pekárek
alžběta pekárková 
bedřich pick 
berthold pick
emil pick 
František pick 
Jiří pick 
vilém pick 
elsa picková
erika picková 
ida picková 
richard pollak 

amalie blochová
berta blochová 
elsa blochová 
Gerta blochová 
Gisela blochová 
Gréta blochová 
klára blochová 
margot blochová 
zuzana blochová 
ludvík bock 
anna bocková 
klára bocková 
hanuš boldán 
anna bretová 
richard bruml 
helena brumlová 
selma Černá
berta Deutschová 
karel eckstein 
bedřiška ecksteinová 
hanuš epstein 
Jiří epstein
ota epstein 
hana epsteinová 
marta epsteinová
pavel Feldmann 
muDr. elsa Feldmannová 
eva Feldmannová 
berta Felixová 
mořic Fischer 
malvína Fischerová
František Fleischer 
ludvík Fleischer 
Gréta Fleischerová 

berta pollaková
berta pollaková
luisa pollaková
alois popper 
eduard popper 
Josef popper 
otto popper
hedvika popperová 
růžena popperová 
arnošt ringer 
emil ringer 
anna ringerová 
antonie ringerová 
erna roenscheinová
František sabath 
karolina sabathová
alois sachsl
klára sachslová
otto schleissner
mina schleissnerová
vilma schleissnerová
bedřich schulz 
Jindřich schulz 
alžběta schulzová 
arnošt schwarz 
emanuel schwarz
František schwarz 
karel schwarz
vilém schwarz 
betty schwarzová
hilda schwarzová 
marie schwarzová 
marie schwarzová 
robert singer 

hana Fleischerová
otto Fleischl
berta Fleischlová 
Františka Flusserová 
klára Flusserová 
alžběta Fränklová 
Františka Fränklová
Josefa Fränklová 
adolf Frenkl 
Josef Frenkl 
ota Frenkl 
rudolf Frenkl 
růžena Frenklová
otto Goldbach 
Julius Goldreich 
robert Goldreich 
Žofie Goldreichová 
alfred hahn 
ota hahn
Jana hahnová 
pavla hahnová
valerie hahnová 
hermína heimová 
pavel hoch
markéta hochová 
leopold hutter 
leopold Janowitz 
klára Janowitzová 
eduard Jeiteles 
anna Jeitelesová 
irma Jeitelesová 
Julius katz 
anna katzová 
pavla katzová 

benedikt stein
Jindřich stein
pavel stein 
benedikt steiner
JuDr. rudolf steiner
berta steinerová
berta steinerová
klára steinerová 
muDr. marta steinerová
malvína steinová 
bedřich stern 
berthold stern
emanuel stern
ida sternová 
marta sternová
růžena sternová 
alfred Šling
rozalie Šlingová
zdeňka Šlingová
max treichlinger 
rudolf treichlinger
barbora treichlingerová 
erna treichlingerová 
irma treichlingerová 
marie treichlingerová 
rudolf Wachtl 
hanna Wachtlová
otilie Wachtlová 
hugo Wedeles 
berta Wedelesová 
eva blanka Wedelesová 
norbert Weil
rita Weilová 
zdena Weilová

egon kaufmann 
berta kaufmannová
Ferdinand klauber 
hugo klauber 
richard klauber 
rudolf klauber 
zikmund klauber 
berta klauberová 
klára klauberová 
pavla klauberová 
terezie klauberová
lev klein 
alžběta kleinová 
anna kleinová 
hana kleinová 
terezie kleinová 
pavla kohnerová
vilém korálek
arnošt kraus 
František kraus
Jiří kraus 
oskar kraus 
oskar kraus 
rudolf kraus 
Julie krauskopfová 
Františka krausová 
lili eva krausová 
Žofie krausová 
luisa landsmannová 
růžena lažanská 
karel lažanský 
rudolf lederer 
Willi lederer 
helena ledererová 

arnošt Weiner
Jan Weiner 
karel Weiner 
ella Weinerová
Jiřina Weinerová 
regina Weinerová 
marek Weiskopf
Františka Weiskopfová 
terezie Weiskopfová
anna Weislová 
kurt Weiss 
berta Weissová 
arnošt Wiener
hanuš Wiener
kurt Wiener 
otto Wiener
pavel Wiener
petr Wiener 
ilsa Wienerová
růžena Wienerová 
Julius Winterberg 
ervín Wolf
ida Wolfová 
terezie Wunschová
František zunterstein 
Jiří pavel zunterstein
anna zuntersteinová 
růžena zuntersteinová 



V roce 1876 byla v Klatovech dokončena stavba synagogy podle plánů architekta Emiliana Fischera. 
Byla otevřena slavnostním vnesením a uložením svitků Tóry.

Centrálním místem i klatovské synagogy byl svatostánek (aron ha-kodeš), tedy schránka, ve které byla 
uložena Tóra. Původní desky s desaterem umístěné nad svatostánkem, stejně jako židovská hvězda ze stropu 
hlavní lodi se dochovaly a jsou umístěny v klatovském muzeu. 

Na konci 30. let 20. století byla kapacita synagogy  212 sedadel pro muže (sedadla byla umístěna v dolní 
části hlavní lodi). V roce 1901 bylo zřízeno venkovní schodiště, jímž se vstupovalo do tzv. galerie, ze které 
sledovaly bohoslužbu ženy.

Nová výzdoba interiéru synagogy byla realizována Čestmírem Dobešem v roce 1936, kdy bylo též zavedeno 
elektrické osvětlení místo původního plynového.

synaGoGa

pomník
Bývalá synagoga (dnešní stav)Synagoga a škola (1942)

Budova klatovské synagogy, na rozdíl od celé řady synagog v pohraničí, “přežila“ i období Protektorátu 
Čechy a Morava, přestože i zde byl zaznamenán v roce 1941 pokus o její zničení ze strany členů pronacis-
tické organizace Vlajka. Vnitřní vybavení však bylo během války téměř zničeno. 
V 60. letech pak byla synagoga stavebně upravena pro potřeby okresního archivu, který zde zůstal až do 
počátku 90. let. Tyto necitlivé úpravy výrazně změnily vnější i vnitřní ráz synagogy.

Synagoga je instituce, ale i budova. Je to místo, kde se čte Tóra (Pět knih Mojžíšových) a kde se shromažďuje 
lid potomků Izraelových, který každý pátek večer zahajuje posvátný šabat a rok co rok v určený čas zde slaví 
svátky, které mají svůj původ v dávných biblických dobách. Činí tak již téměř 2000 let, od doby, kdy byl v roce 
70 n.l. Římany zničen Jeruzalémský chrám a Židé byli vyhnáni ze své země a rozptýleni do celého světa. 

V Čechách žijí více než 1000 let, v Klatovech pak soustavně  po roce 1848 jako výrazná menšina až do listo-
padu roku 1942, kdy byli téměř všichni klatovští židovští spoluobčané odvlečeni transporty Cd dne 21. 11. 
1942, Ce dne 30. 11. 1942 a Ez-St dne 1. 12. 1942 do Terezína a poté do vyhlazovacích táborů. 

K 70. výročí odjezdu transportů byl péčí města Klatovy a za přispění dárců zhotoven tento pomník.



























Foto: Jiří Strašek, VF a další...


