
Novodobá historie Ïidovského osídlení v âes-

kém Krumlovû má své poãátky v 80. letech

18. století. Od stfiedovûku aÏ do druhé polovi-

ny 18. století byl totiÏ ÎidÛm âesk˘ Krumlov

zapovûzen˘. Pfiíãinou bylo privilegium mûstu

âesk˘ Krumlov, v nûmÏ Petr IV. z RoÏmberka

roku 1494 zakazuje pobyt ÎidÛm ve mûstû

i pfiedmûstích.2 Na toto privilegium se odvolá-

vali mû‰Èané i v dal‰ích staletích. V 60. letech

18. století postavili majitelé panství Schwar-

zenberkové vinopalnu na krumlovském pfied-

mûstí ·piãáku a nejpozdûji od 80. let ji prona-

jali Îidu Isakovi, kter˘ pfiedtím pÛsobil ve

stejné profesi v Netolicích. Jeho syn Löbl Isak

smûl na ·piãáku od roku 1787 i s rodinou

v podnájmu bydlet.3 Ale ani tento pfiedûl se

z hlediska Ïidovského osídlení Krumlova neu-

kázal b˘t zásadní. Löbl Isak získal v roce 1787

nové pfiíjmení Rusterholzer a spoleãnû se syny

Isakem, Abrahamem a Lazarem pfiestoupili

v letech 1806 a 1807 ke katolickému nábo-

Ïenství.4 Zaniklo tím jediné familiantské místo

ve mûstû âeském Krumlovû a postavení dal-

‰ích Ïidovsk˘ch rodin se zkomplikovalo. 

Rusterholzerovu rodinu na ·piãáku vystfiída-

la rodina Samuela Neumanna.5 Zaãala kolem

sebe soustfieìovat Ïidovsk˘ obchod, ãímÏ vy-

volala odpor ãeskokrumlovsk˘ch obchodníkÛ
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Iva STEINOVÁ

AN O TA C E : Pfiíspûvek reflektuje stálou expozici „Svût ãeskokrumlovsk˘ch ÎidÛ“ v zimní modlitebnû synagogy v âeském Krumlovû,
která po znovuotevfiení synagogy pfiedstavuje osudy krumlovsk˘ch ÎidÛ doprovázené pfieváÏnû soudob˘mi fotografiemi 
místních v˘znamn˘ch ateliérÛ Wolf a Seidel. Novodobá historie zdej‰í Ïidovské komunity zaãíná krátce po polovinû 19. století
a konãí nástupem fa‰ismu a obsazením Sudet v roce 1938. V tomto období stála v popfiedí rodina Spiro, která se v Krumlovû
usadila za úãelem podnikání v oblasti papírnictví a postupn˘m roz‰ifiováním v˘roby a vedlej‰ích ãinností pfiispûla k rozkvûtu
mûsta a jeho obyvatel. 

Obr. 1. Fotografie zástavby na ãeskokrumlovském pfied-

mûstí ·piãáku z pfielomu 19. a 20. století, ateliér Josefa

Wolfa, 1900. (Státní okresní archiv âesk˘ Krumlov)

� Poznámky

1 Pfiíspûvek vznikl u pfiíleÏitosti znovuotevfiení synagogy

v kvûtnu 2013.

2 Îidé se ve stfiedovûku v ãesk˘ch zemích smûli usazo-

vat jen se svolením krále. Jan Lucembursk˘ udûlil Petru

z RoÏmberka povolení usadit v roÏmbersk˘ch mûstech

a mûsteãkách ãtyfii Ïidovské rodiny, viz SOA TfieboÀ, His-

torica, 9a. Není v‰ak zfiejmé, zda mezi nimi byl i âesk˘

Krumlov. PfiibliÏnû ve stejné dobû je v Krumlovû doloÏen

pobyt Îida Merclina, viz EMLER, Joseph (ed.). Regesta di-

plomatica nec non epistolaria, Pragae 1886, ã. 253 ze

dne 6. 1. 1336. Zákaz pobytu ÎidÛ viz SOkA âesk˘ Krum-

lov, AM âesk˘ Krumlov, K-1, i. ã. 21.

3 SOA TfieboÀ, poboãka âesk˘ Krumlov, Velkostatek âes-

k˘ Krumlov, sign. I A 5AJ 1, viz téÏ KUBÍKOVÁ, Anna. Jak

to bylo s osudy ãeskokrumlovsk˘ch ÎidÛ. âeskokrumlov-

ské listy. 1998, ã. 118, 22. 5., s. 14.

4 Národní archiv v Praze (NA), HBF 25, fol. 137. 

5 Samuel Neumann, pÛvodnû z panství Mladá VoÏice, Ïil

se svou druhou manÏelkou a ‰esti dûtmi v roce 1793

v blízkém Chlumeãku, kde byl nájemcem draslárny, viz

NA, HBS 1793, Budûjovick˘ kraj, panství Krumlov, statek 
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a fiemeslníkÛ. V první polovinû 19. století se

Îidé smûli na ·piãáku doãasnû zdrÏovat pouze

za úãelem podomního obchodu a náv‰tûvy tr-

hÛ.6 ·piãák nebyl zajímav˘m místem k zobra-

zování, proto jej opomíjí vût‰ina pohledÛ na

mûsto. Charakter pÛvodní zástavby pfiedmûstí

·piãáku zachycuje pouze nûkolik cenn˘ch foto-

grafií z pfielomu 19. a 20. století z ateliéru Jo-

sefa Wolfa.7

K zásadní zmûnû v postavení ÎidÛ v Krumlo-

vû do‰lo aÏ kolem poloviny 19. století, kdy se

v dÛsledku zru‰ení nûkter˘ch diskriminaãních

opatfiení zaãaly na ·piãáku usazovat novû pfií-

chozí Ïidovské rodiny z vnitrozemí, vût‰inou

z oblasti jiÏních a jihozápadních âech. Roku

1854 se rodiny slouãily do náboÏenského

spolku, jehoÏ pfiedstaven˘m byl Ignaz Kaff8

a pfiedzpûvákem v modlitebnû Lazar Klein.9

Mezi novû pfiíchozími10 vynikaly rodiny Bloch

a Lederer a portréty jejich pfiedstavitelÛ byly

zafiazeny do publikace o Ïidovské komunitû

v âeském Krumlovû vydané v roce 1929.11

V˘znamn˘ pfielom znamenal rok 1861, kdy Ig-

naz Spiro, dosavadní majitel papírny v âervené

¤eãici, koupil Pachnerovu papírnu v âeském

Krumlovû na Ple‰ivci. Ignaz Spiro byl nejv˘raz-

nûj‰í osobností Ïidovské komunity v âeském

Krumlovû za celou dobu jejího pÛsobení. Naro-

dil se ve vesnici Kalenice nedaleko HoraÏìovic

21. 7. 1817; kdyÏ mu byl jeden rok, zemfiel je-

ho otec Josef.12 Rané mládí proÏil Ignaz v Kolo-

dûjích nad LuÏnicí, kde se vzdûlával na je‰i-

vû.13 Odtud pfiesídlil do Jindfiichova Hradce

k pfiíbuzn˘m své matky14 a spoleãnû se star-

‰ím bratrem Jakobem pomáhal Ïivit rodinu

sbûrem starého papíru. V této oblasti zaãali

bratfii pozdûji i podnikat, od roku 1843 si spo-

leãnû pronajali papírnu v Nové Bystfiici a poz-

dûji v âervené ¤eãici.15

V roce 1861 se Ignaz osamostatnil a usadil

se v âeském Krumlovû, coÏ znamenalo pozdûji

pro mûsto i region znaãn˘ pfiínos. V roce 1867

roz‰ífiil své pÛsobení do Vûtfiní, kde zakoupil

Peãkovsk˘ ml˘n a pfiemûnil jej na papírnu.16

Rodina Spiro se vzdûlávala i v historii papírnic-

tví a byla si vûdoma tradic, na nûÏ navazovala.

Nechala zhotovit kresbu rozvûtveného stromu

na zpÛsob rodokmenu, kde jsou uvedeny v˘-

robny papíru od 70. let 16. století aÏ po rodinu

Pachner a Spiro.17 Firma prosperovala, roz‰i-

fiovala se a patfiila mezi v˘znamné zákazníky fo-

toateliéru Seidel, kter˘ zdokumentoval v˘voj

továrny ve Vûtfiní pfiibliÏnû 900 fotografiemi.18

Ignaz Spiro se s rostoucím bohatstvím stal

i stavebníkem v krumlovské mûstské ãásti Ple-

‰ivec. Nechal si zde praÏsk˘m stavitelem Laza-

rem Krausem postavit vilu (ãp. 286), která

sv˘m vzhledem dominovala okolí a pÛsobila ja-
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Obr. 2. Fotografie Ignaze Spira, 1894. (Îidovské muzeum

v Praze)

� Poznámky

Chlumeãek, viz téÏ BOHÁâEK, Jan; HÁLEK, Jan; KUâERO-

VÁ, Klára; MÁDLOVÁ, Vlasta (eds.). Soupis Ïidovsk˘ch ro-

din v âechách z roku 1793, I., Státní ústfiední archiv

v Praze 2002, s. 242. ISBN 80-85475-91-X.

6 SOA TfieboÀ, cit. v pozn. 3. 

7 Tfii fotografie z první poloviny 20. století zachycují cha-

rakter zástavby ·piãáku pfied v˘stavbou objízdné silnice

a sídli‰tû, která zniãila pÛvodní atmosféru tohoto pfied-

mûstí. SOkA âesk˘ Krumlov, Sbírka pohlednic a fotografií

âesk˘ Krumlov, sign. II F 73, 85, 86. Pocházejí z ateliéru

Josefa Wolfa (1864–1938), ãeskokrumlovského rodáka,

kter˘ se vyuãil fotografem v první polovinû 80. let u Gott-

harda Zimmera (narozen 1847) v âeském Krumlovû.

Vlastní fotoateliér si zde Josef Wolf zaloÏil v roce 1891,

kdy se do Krumlova vrátil po cestû za zku‰enostmi. Spo-

lupracoval i s filmov˘mi ateliéry a zamûfiil se mimo jiné

i na natáãení pa‰ijov˘ch her v blízk˘ch Hofiicích.

8 Rodina pocházela z Kolodûjí, viz NA Praha, HBF 26, fol.

145. 

9 SOkA âesk˘ Krumlov, Okresní úfiad âesk˘ Krumlov,

sign. 5K/29, karton ã. 5.

10 Rodiny Hájek, Lederer, Lewid, Meller, Fischer, Bloch,

viz MA·KOVÁ, Vûra. Îidovské obyvatelstvo v âeském

Krumlovû v letech 1850 – 1938, nepublikovan˘ rukopis.

Dûkuji Vûfie Ma‰kové za jeho poskytnutí a za cenné rady.

Ve zkráceném znûní zvefiejnûno: Kol. aut. Îidé v âe-

chách 3. Sborník pfiíspûvkÛ ze semináfie konaného 

6. a 7. fiíjna 2010 v Tachovû : Îidovské muzeum v Praze,

2010, s. 93–103. ISBN 978-80-87366-10-3.

11 HIRSCH, Leopold. Geschichte der Juden in Böhm.

Krumau. In GOLD, Hugo (ed.). Îidé a Ïidovské obce v âe-

chách v minulosti a v pfiítomnosti. Praha : Îidovské na-

kladatelství, 1929, s. 50; Jakob Bloch, obchodník s plo-

dinami (1824 âichtice – 1903 âesk˘ Krumlov), viz SOkA

âesk˘ Krumlov, AM â. Krumlov, O-1, i. ã. 102, a Ignaz Le-

derer (1848–1918) z rodiny pocházející z Radenína, kte-

rá provozovala v Krumlovû podnik na v˘robu octa a likérÛ,

viz SOkA âesk˘ Krumlov, AM â. Krumlov, O-1, i. ã. 101. 

12 Josef Spiro zemfiel v záfií 1818, viz NA Praha, HBMa

1941, pag. 7.

13 HIRSCH, L., cit. v pozn. 11. Autor stati Leopold

Hirsch, místní rabín, Ïil v âeském Krumlovû od roku

1902, je proto pravdûpodobné, Ïe informace o Ignazovû

dûtství získal od jeho potomkÛ.

14 Rodina Fluss vãetnû dcery Rosalie, pozdûj‰í Ignazovy

matky, Ïila na konci 18. století ve vesnici RadouÀka

u Jindfiichova Hradce, viz NA Praha, HBS 1793, panství

JindfiichÛv Hradec, viz téÏ MAREK, Jindfiich; SKALICK ,̄

Karel; VESELÁ, Irena, HÁLEK, Jan; KUâEROVÁ, Klára;

·VADLENOVÁ, Martina (eds.). Soupis Ïidovsk˘ch rodin

v âechách z roku 1793, III., Státní ústfiední archiv v Pra-

ze, 2003, s. 335. ISBN 80-86712-03-6.

15 Jakobovi se v âervené ¤eãici narodil syn Leopold Spi-

ro, viz NA Praha, HBM 82, fol. 2.

16 MARKOWICH, Johann (ed.). Ignaz Spiro & Söhne. In

Kol. aut. Grossindustrie Österreichs. Wien : Verlag von

Leopold Weiss, 1898, s. 47–49. 

17 Regionální muzeum v âeském Krumlovû, i. ã. H 3290.

18 BINTEROVÁ, Alena (red.). Fotoateliér Seidel: Polood-

halená tajemství. âesk˘ Krumlov : âeskokrumlovsk˘ roz-

vojov˘ fond, 2012, s. 34–35. ISBN 978-80-904328-3-3.
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ko men‰í zámecké sídlo. SluÏby fotografa 

Josefa Seidela vyuÏívala nejpozdûji od 90. let

19. století celá rozvûtvená rodina Spiro. Patfiila

mezi místní elitu a její v˘jimeãné postavení

uznávan˘ch prÛmyslníkÛ v oblasti papírenství

v rakousko-uherské monarchii pfiispívalo i k to-

lerantnímu pfiijímání ÎidÛ v mûstû.19

Ignaz pÛsobil v ãele místní Ïidovské komuni-

ty od 70. let 19. století a spolu s dal‰ími usi-

loval po desetiletí o ustavení Ïidovské obce.20

V této dobû patfiili krumlov‰tí Îidé k náboÏen-

ské obci v RoÏmberku nad Vltavou, kde byly ve-

deny jejich matriãní záznamy a kde byli na ta-

mûj‰ím hfibitovû také pohfibíváni.21 Velk˘m

poãinem bylo roku 1891 zaloÏení vlastního Ïi-

dovského hfibitova, jehoÏ souãástí se krátce

poté stala i obfiadní síÀ. Mezi prvními pohfibe-

n˘mi byl Ignaz Spiro sám; zemfiel 25. fiíjna

1894. Spirova rodinná hrobka byla umístûna

v ose vstupní brány a obfiadní sínû a pfiicháze-

lo se k ní stromovou alejí. Honosn˘ náhrobek

ze ‰védské Ïuly je ve své pÛvodní podobû bez

pozdûj‰ích boãních pfiístavkÛ pro uloÏení uren

zachycen na Seidlovû fotografii z roku 1925. 

K ustavení Ïidovské náboÏenské obce v âes-

kém Krumlovû do‰lo v posledním roce Ignazo-

va Ïivota, stanovy nesou datum 1. 9. 1893,

a Ignaz Spiro pÛsobil krátce v jejím ãele. Po je-

ho smrti jej ve funkci pfiedstaveného vystfiídal

jeho nejstar‰í syn Ludwig. Na âeskokrumlov-

sku Ïilo v té dobû pfiibliÏnû 200 ÎidÛ, z nich

vût‰ina v âeském Krumlovû a ve Vûtfiní. Prvním

rabínem se stal Samuel Fischmann, kter˘

v âeském Krumlovû vyuãoval náboÏenství jiÏ od

roku 1886. Za jeho pÛsobení se konaly boho-

sluÏby v modlitebnû v budovû sirotãince ãp. 60

v Kájovské ulici. Samuel Fischmann Ïil v Krum-

lovû s poãetnou rodinou osmi dûtí.22 V roce

1902 zemfiela jeho Ïena Sofie23 a v témÏe ro-

ce byl zvolen rabínem Leopold Hirsch. Samuel

Fischmann se odstûhoval do HabrÛ, kde násle-

dujícího roku 20. 3. 1903 zemfiel.24 V literatufie

byly publikovány portrétní fotografie obou rabí-

nÛ, rabína Fischmanna i rabína Hirsche,25 stej-

nû jako dal‰ích ãlenÛ pfiedstavenstva a zastu-

pitelstva Ïidovské náboÏenské obce (JUDr.

Adolf Kohn 1857–192326 a MUDr. Julius Loria

1866–193427). 

Leopold Hirsch byl v letech 1902–1934 nej-

déle slouÏícím rabínem v âeském Krumlovû.28

V roce 1903 se oÏenil s Mathilde, rozenou

Antscherlik, ze Sobûslavi a v Krumlovû se jim
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Obr. 3. Fotografie vily Ignaze Spira na pfiedmûstí Ple‰ivci

v âeském Krumlovû, první ãtvrtina 20. století. (Muzeum

Fotoateliér Seidel)

Obr. 4. Fotografie hrobky rodiny Spiro na Ïidovském

hfibitovû v âeském Krumlovû, 1925. (Muzeum Fotoateliér

Seidel)

� Poznámky

Josef Seidel (1859–1935) byl Wolfov˘m vrstevníkem.

Sv˘mi fotografiemi zachycoval známá i neznámá místa

Krumlovska a ·umavy, dokumentoval v˘znamné události

a proslavil se i sv˘mi nov˘mi technologiemi v˘roby foto-

grafie. Díky jeho bohaté ãinnosti jsou dochovány portréty

vût‰iny v˘znamn˘ch ãlenÛ ãeskokrumlovské Ïidovské ko-

munity. 

19 MA·KOVÁ, V., cit. v pozn. 10.

20 SOkA â. Krumlov, cit. v pozn. 9.

21 HIRSCH, L., cit. v pozn. 11, s. 49.

22 SOkA âesk˘ Krumlov, AM âesk˘ Krumlov O-1, i. ã.

101.

23 Sofie rozená Abeles (24. 4. 1862 v Mnichovû Hradi‰-

ti – 4. 1. 1902 v âeském Krumlovû), viz SOkA âesk˘

Krumlov, AM âesk˘ Krumlov, O-1, i. ã. 101. Její náhrobek

je dochován na místním Ïidovském hfibitovû.

24 NA Praha, HBMa 394, fol. 73. Samuel Fischmann se

narodil 1. 10. 1844 v Novém Veselí u Îìáru nad Sáza-

vou.

25 HIRSCH, L., cit. v pozn. 11, s. 50.

26 Pocházel z HoraÏìovic, viz SOkA âesk˘ Krumlov, AM

âesk˘ Krumlov, O-1, i. ã. 103. HoraÏìovice byly i místem

pÛvodu Spirovy rodiny, takÏe není vylouãena vzájemná

spfiíznûnost obou rodin.

27 Pocházel z âervené ¤eãice, viz SOkA âesk˘ Krumlov,

AM âesk˘ Krumlov, O-1, i. ã. 103. Z âervené ¤eãice 

Ignaz Spiro pfii‰el do Krumlova. Je proto pravdûpodobné,

Ïe z b˘valého pÛsobi‰tû pojily obû rodiny vzájemné blízké

vztahy.

28 Narodil se v Ma‰Èovû 29. 11. 1873, úfiad rabína za-

stával nejprve ve Volyni, odkud pfii‰el do Krumlova.
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narodily dvû dûti, Ervin a Frieda.29 Na místním

Ïidovském hfibitovû pohfibil rabín Hirsch svoji

první Ïenu Mathildu i druhou Ïenu Herminu,

s níÏ strávil dvacet let Ïivota.30 Nechal pro ni po-

stavit náhrobek s nápisem Familie prof. Dr. Leo-

pold Hirsch, pod nímÏ byl 8. 3. 1937 také sám

pohfiben.31 UÏ od roku 1934, kdy ode‰el na od-

poãinek, nemûla krumlovská obec vlastního 

rabína, proto funkci zastupujícího rabína zastá-

val ãeskobudûjovick˘ rabín Karl Thieberger.

V dobû pÛsobení rabína Hirsche do‰lo k v˘-

stavbû synagogy, o niÏ krumlovská Ïidovská

obec usilovala fiadu let. V letech 1909–1910

na základû finanãního daru rodiny Spiro zakou-

pila v mûstské ãásti Ple‰ivec zahradu rodiny

Neumüller a na jejím pozemku byla podle návr-

hu architekta Victora Kafky postavena synago-

ga v historizujícím otonském slohu.32 Provede-

ní svûfiila obec firmû stavitele Sosny. Stavba

byla koncipována jako jednolodní, ve vedlej-

‰ích prostorách pfii vstupní pfiedsíni byla zimní

modlitebna a uãebna rabína, obû napojené na

komínov˘ systém s moÏností vytápûní. V pfied-

síni jsou dochovány nápisy jako pozÛstatky po

americké armádû, která po osvobození roku

1945 pouÏívala synagogu jako svoji modliteb-

nu. Architekt umístil v symetricky koncipova-

ném pÛdorysu pfii v˘chodní stûnû kanceláfi ra-

bína a prostor pro varhany a chór. Hlavní loì

byla klenuta fale‰nou valenou klenbou, okna

synagogy byla ãlenûna ve tvaru Davidovy hvûz-

dy, kovová Davidova hvûzda pfiipomínala úãel

stavby i na vrcholu vûÏe.33 Lavice rozmístûné

v obou polovinách lodû slouÏily v levé ãásti mu-

ÏÛm a v pravé Ïenám.34 Aron ha-kode‰ ve v˘-

chodní stûnû synagogy byl umístûn v bohatém

dfievûném orámování. Prostor suterénu ve sva-

Ïitém terénu synagogy ob˘vala ãtyfiãlenná rodi-

na rabína Leopolda Hirsche. Vybavení synagogy

bylo z vût‰í ãásti zniãeno po nástupu nacistické

moci.35

Bohaté sponzorování v˘stavby synagogy

umoÏnil rozvoj podnikání rodiny Spiro. Firma

prosperovala i za Ignazov˘ch synÛ Ludwiga

a Emanuela, kdy byla ve Vy‰‰ím Brodû jejich

pfiiãinûním zbudována roku 1903 hydroelektrár-

na, napájející od roku 1906 cel˘ âesk˘ Krumlov

a okolí elektfiinou. Krátce po uvedení hydroelek-

trárny do provozu vyfotografoval Josef Seidel 

také interiér strojovny.36 K posílení ãinnosti pa-

pírny ve Vûtfiní pomohlo i zfiízení vlakové vleãky

do Kájova, vyfie‰ila se tím doprava materiálu

i zboÏí. Papírna patfiila mezi nejv˘znamnûj‰í

hospodáfiské podniky rakousko-uherské monar-
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Obr. 5. Fotografie rabína Leopolda Hirsche s první man-

Ïelkou a dûtmi, kolem roku 1907. (Muzeum Fotoateliér

Seidel)

Obr. 6. Fotografie exteriéru synagogy v âeském Krumlovû,

po roce 1910. (Muzeum Fotoateliér Seidel)

� Poznámky

29 AM â. Krumlov, O-1, i. ã. 105, ã. 2436. Syn Ervin pÛ-

sobil od roku 1924 ve Spirovû továrnû ve Vûtfiní, dcera

Frieda se provdala do rodiny Bloch. Foto Ervina Hirsche viz

Regionální muzeum âesk˘ Krumlov, fotoalbum zamûstnan-

cÛ Spirovy továrny, i. ã. 3566. (Ervin Hirsch 7. 1. 1904 –

6. 9. 1943 Osvûtim, Elfrieda Blochová 31. 8. 1905 – 

6. 9. 1943 Osvûtim, viz KÁRN ,̄ Miroslav a kol. (ed.). Tere-

zínská pamûtní kniha. Praha : Melantrich, 1995, s. 1175

a 1228. ISBN 80-7023-225-0.)

30 Rodinné fotografie jeho druhé manÏelky jsou rovnûÏ

dochovány v Seidlovû fotoateliéru. Poslední ãtyfii roky Ïi-

vota strávil rabín se svojí tfietí Ïenou Annou, rozenou Re-

schovou, viz SOkA, â. Krumlov, cit. v pozn. 28. Hypotetic-

ky lze identifikovat Annu Reschovou na fotografii fotoalba

zamûstnancÛ v Regionálním muzeu v âeském Krumlovû,

i. ã. 3566.

31 Archiv Îidovského muzea v Praze, âesk˘ Krumlov, inv.

ã. 41220, Hrobová kniha, hrob ã. 130.

32 SOkA âesk˘ Krumlov, AM âesk˘ Krumlov O-1, i. ã.

4115, karton ã. 842, ãp. 282 Ple‰ivec. 

33 Pfii zabrání Sudet na podzim 1938 bylo úfiady rozhod-

nuto zbavit synagogu tûchto specifick˘ch znakÛ, viz SOkA

âesk˘ Krumlov, cit. v pozn. 32. Nakonec tento zámûr ne-

byl realizován.

34 Na základû ústního svûdectví Ruth Hálové, rozené Ad-

lerové, je známo, Ïe dûti sedûly v pfiedních lavicích.

35 Soupis zafiízení zmiÀuje troje kamna, z toho dvoje

kachlová, 15 lavic, skfiíÀ na modlitební knihy a svitky Tóry

a dfievûn˘ oltáfi, viz SOkA âesk˘ Krumlov, AM âesk˘ Krum-

lov O-1, cit. v pozn. 32.

36 BINTEROVÁ, A., cit. v pozn. 18, s. 146. Bohatá foto-

dokumentace se zábûry technického vybavení Spirov˘ch

podnikÛ je uloÏena také v Regionálním muzeu v âeském

Krumlovû.

5

6



chie a udrÏela si své postavení i po jejím rozpa-

du. 

Období 1. svûtové války ukázalo charitativní

stránku rodiny Spiro. UÏ na poãátku války byl

âesk˘ Krumlov urãen za místo, kde se mají 

léãit zranûní vojáci. ManÏelka Ludwiga Spira

Antonie pÛsobila v ãele Ïenského spolku âer-

veného kfiíÏe37 a v b˘valém Peãkovském ml˘nû

ve Vûtfiní byla umístûna ozdravovna pro zranû-

né vojáky. Lazaretní vlak financoval kníÏe

Schwarzenberg a dal‰í ozdravovny byly umístû-

ny v nûkolika pfiíhodn˘ch budovách v âeském

Krumlovû.38 Vûtfiní bylo povaÏováno za lokalitu

s ãist˘m vzduchem, vhodnou pro rekonvales-

cenci vojákÛ. V ozdravovnû ve Vûtfiní pÛsobil

i lékafi Julius Loria, ãlen Ïidovské náboÏenské

obce a její pozdûj‰í pfiedstaven˘ v letech

1926–1934. Fotografie z váleãn˘ch let jej 

zachycují v provizorní ordinaci, zfiízené v budo-

vû b˘valého Peãkovského ml˘na ve Vûtfiní.39

Dr. Julius Loria byl v Krumlovû velmi oblíben,

o ãemÏ svûdãí plaketa s jeho reliéfním vypodo-

bením na obfiadní síni Ïidovského hfibitova.

Dodnes se uchoval v mysli pamûtníkÛ jako v˘ji-

meãnû laskav˘ ãlovûk.40

Znaãné utrpení pfiinesla první svûtová válka

obyvatelÛm Haliãe, ktefií prchali pfied frontou

na západ a mimo jiné pfii‰li v poãtu asi 150 ta-

ké do Krumlova. Ubytováni byli vût‰inou ve

Vûtfiní a okolí. Vût‰í ãást haliãsk˘ch uprchlíkÛ

tvofiili Îidé a opût pomohla rodina Spiro, která

se postarala o nejnutnûj‰í ubytování a vybave-

ní.41 Jednoduché náhrobky haliãsk˘ch uprchlí-

kÛ Ïidovského pÛvodu najdeme na Ïidovském

hfibitovû. Emanuel Spiro zfiídil v domû ãp. 77

v ·iroké ulici sirotãinec pro váleãné sirotky

a za svÛj mimofiádn˘ poãin byl ocenûn ãestn˘m

obãanstvím mûsta Krumlova.42

Spirova ‰iroká rodina byla unikátním zpÛso-

bem zachycena v portrétních fotografiích, ulo-

Ïen˘ch krátce pfied smrtí Ignaze Spira ve vûÏiã-

ce jeho vily na Ple‰ivci ãp. 286. Dokumenty

datované 12. kvûtnem 1894 byly umístûny

v zinkovém pouzdfie a obsahovaly pamûtní

spis Spirovy firmy, 27 fotografií ãlenÛ rodiny

a pfiedních úfiedníkÛ firmy, ukázky tehdej‰ích

v˘robkÛ obou papíren a 11 mincí jako ukázky

platidel na konci 19. století.43 Tyto unikátní fo-

tografie byly od 90. let 20. století povaÏovány

za ztracené,44 takÏe podoba v‰ech ãlenÛ rodi-

ny, aÏ na v˘jimky,45 nebyla dosud známa. Mís-
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� Poznámky

37 SOkA âesk˘ Krumlov, âerven˘ kfiíÏ âesk˘ Krumlov, 

S-238. Fotografie zachycující dámy z vedení spolku je

opatfiena legendou s jejich jmenovkami. 

38 Plánek ozdravoven a nemocnic pod âerven˘m kfiíÏem,

viz SOkA âesk˘ Krumlov, âerven˘ kfiíÏ âesk˘ Krumlov, 

S-238, cit. v pozn. 37.

39 Srov. BINTEROVÁ, A., cit. v pozn. 18. Dr. Loria sice ne-

ní v˘slovnû jmenován, ale jeho identifikaci umoÏÀují jeho

dal‰í vyobrazení, napfi. HIRSCH, L., cit. v pozn. 11, nebo

reliéfní podobizna na plaketû obfiadní sínû na Ïidovském

hfibitovû. (Julius Loria, narozen 9. 5. 1866 v âervené ¤e-

ãici, zemfiel 1934 v Dubí u Teplic; viz S0kA âesk˘ Krum-

lov, AM âesk˘ Krumlov, O-1, i. ã. 103.) 

40 Z osobní korespondence s Ruth Hálovou, rozenou Ad-

lerovou, narozenou 1926 v âeském Krumlovû.

41 VESEL ,̄ Jifií. âeskokrumlovsko ve váleãn˘ch letech

1914–1918. In KUBÍKOVÁ, Anna (ed.). âeskokrumlov-

sko: mozaika dûjin 1850–1990. âesk˘ Krumlov : Státní

okresní archiv, 2000, s. 41–51.

42 SOkA âesk˘ Krumlov, AM âesk˘ Krumlov, M-1, i. ã.

1387.

43 KUBÍKOVÁ, Anna. Nové dokumenty k poãátkÛm vûtfiín-

ské papírny. In V˘bûr z prací ãlenÛ Historického klubu pfii

Jihoãeském muzeu v âesk˘ch Budûjovicích, roãník 23,

1986, s. 44–45. Mince jsou uloÏeny v Regionálním mu-

zeu v âeském Krumlovû. Dokumenty, pfiedané Oblastním

archivem v Tfieboni, poboãkou âesk˘ Krumlov, do archivu

továrny ve Vûtfiní, se v 90. letech 20. století ztratily.

44 V pfiedávacím protokolu ze dne 17. 7. 1985, SOA Tfie-

boÀ, poboãka â. Krumlov, továrnû ve Vûtfiní je uveden se-

znam v‰ech por trétovan˘ch, viz korespondence SOA,

v kopii archiv Matana, a. s. V polovinû dubna roku 2013

Obr. 7. Fotografie interiéru synagogy v âeském Krumlovû,

po roce 1910. (Muzeum Fotoateliér Seidel)
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to posledního odpoãinku této druhé Spirovy

krumlovské generace na Ïidovském hfibitovû

zachycují Seidlovy fotografie Spirovy hrobky

z druhé poloviny 20. let 20. století. Byly pofií-

zeny pfii pfiíleÏitosti pohfibÛ ãlenÛ rodiny v dobû,

kdy jiÏ existovaly novû zbudované boãní stûny

náhrobku pfiipravené pro dal‰í urny.

Syn Emanuela Spira Hans pfiesídlil z Krumlo-

va do Vûtfiní, kde si poãátkem 20. let 20. stole-

tí postavil podle projektu vídeÀsk˘ch architektÛ

Paula Fischela a Heinze Sillera vilu situovanou

na rozhraní kopce s v˘hledem do vltavského

údolí.46 Sv˘m stylem a nûkter˘mi architektonic-

k˘mi prvky vila korespondovala s probíhající v˘-

stavbou úfiednick˘ch a dûlnick˘ch domkÛ.47

Vûtfiní i zdej‰í Spirovu rodinu fotografoval Josef

Seidel pomûrnû ãasto.48 Seidlem byl zdoku-

mentován také pohfieb Hanse Spira v roce

1931. Pohfiební prÛvod smûfioval z jeho vily ve

Vûtfiní na místní hfibitov, kde byl Hans coby pfie-

stoupiv‰í ke kfiesÈanství pohfiben.49

Majitelé Spirovy papírny zamûstnávali pfiední

úfiedníky z fiad Ïidovského obyvatelstva. Kon-

cem 19. století stál v ãele úfiedníkÛ Salomon

Kobias (1850–1928), pÛvodnû disponent, poz-

dûji fieditel papírny v âeském Krumlovû. Salo-

mon Kobias byl rovnûÏ autorem pamûtního spi-

su uloÏeného ve vûÏiãce domu na Ple‰ivci.50

Na rodinné fotografii je zachycen s manÏelkou

a dvûma syny, z nichÏ mlad‰í Baruch Bertold

pÛsobil pozdûji v dobû 2. svûtové války v Pa-

lestinû jako violoncellista a je znám jako autor

mnoha skladeb.51

Mezi úfiedníky Spirovy továrny pozdûji vynikl

Rudolf Klement, pÛvodním jménem Rudolf

Kohn (1881–1967).52 Vzdûlání získal na ãe-

skokrumlovském gymnáziu, od roku 1904 by-

dlel ve Vûtfiní, kde pozdûji zastával funkci ge-

nerálního fieditele.53 Z doby jeho profesního

vzestupu a rodinné pohody pocházejí fotogra-

fie z let 1916–1917 se Ïenou Irmou a prvním

synem. Dochována je i fotografie fieditele Kle-

menta úfiadujícího ve své reprezentativní kance-

láfii ve Vûtfiní.54 Za jeho pÛsobení byla jednotli-

v˘m zamûstnancÛm pofiizována pamûtní

fotoalba s portréty a rokem nástupu do firmy.55

V letech 1934–1938 zastával Rudolf Klement

funkci posledního pfiedstaveného Ïidovské ná-

boÏenské obce. Se svou Ïenou Irmou pfieÏil

holocaust56, na rozdíl od synÛ Josefa a Antoní-

na a bratra Huga, ktefií zahynuli v letech

1942–1945. 

Funkci správce Ïidovské náboÏenské obce

zastával Filip PeníÏek, zároveÀ od roku 1895

zamûstnanec Spirovy papírny.57 Díky tomu, Ïe

od konce 19. století nechávali Spirové své za-

mûstnance z fiad úfiedníkÛ portrétovat, docho-

val se v Seidlovû fotoateliéru i por trét Filipa

PeníÏka.58 Jeho rodina je pohfibena na Ïidov-

ském hfibitovû, on sám zemfiel krátce po pfiíjez-

du do Terezína v kvûtnu 1942 ve vûku 92 let.59
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� Poznámky

byly fotografie, spis i ukázky papíru objeveny v dosud ne-

zpracovaném fondu archivní poboãky Státního oblastního

archivu TfieboÀ v âesk˘ch Budûjovicích a po restaurování

budou zpfiístupnûny.

Obr. 8. Fotografie Salomona Kobiase s manÏelkou a dvû-

ma syny, kolem roku 1920. (Muzeum Fotoateliér Seidel)

Obr. 9. Fotografie bratfií KohnÛ – Alfreda, Huga a Ru-

dolfa, kolem roku 1920. (Muzeum Fotoateliér Seidel)

45 Nûkteré z nich byly publikovány, viz BED¤ICH, Václav

a kol. Pfiíbûh mûsta âesk˘ Krumlov. Vydáno pfii pfiíleÏitos-

ti 700. v˘roãí mûsta âesk˘ Krumlov (1309–2009). âesk˘

Krumlov : Mûstsk˘ úfiad âesk˘ Krumlov, 2009, s. 51.

ISBN 978-80-254-4796-3.

46 ERBANOVÁ, Eva; ·ILHAN, Milan; ·VÁCHA, Rostislav 

et al. Slavné vily Jihoãeského kraje. Praha : FOIBOS,

2007, s. 103–105. ISBN 978-80-87073-03-2. 

47 Fotografie úfiednického domu z Vûtfiní viz Regionální

muzeum v âeském Krumlovû, i. ã. H 3306.

48 Muzeum Fotoateliér Seidel, zejména fotografie souro-

zencÛ Hanse, Friedy a Marianne (Mizzi), dûtí Emanuela

Spira.

49 Hans nechal zfiídil ve Vûtfiní kfiesÈansk˘ hfibitov a kos-

tel, v nûmÏ se v druhé polovinû 30. let vdávala jeho dce-

ra Rita.

50 Text spisku byl pouÏit i pro Grossindustrie Öster-

reichs, kde v‰ak Salomon Kobias není uveden jako autor,

viz KUBÍKOVÁ, A., cit. v pozn. 43.

51 MA·KOVÁ, V., cit. v pozn. 10. Náhrobek rodiny Kobia-

sovy najdeme na místním Ïidovském hfibitovû.

52 Rudolf byl synem Phillipa Kohna, fieditele ãeskokrum-

lovské papírny, a bratrem Huga, místního zubního lékafie.

Philip zemfiel roku 1898 ve vûku 58 let a honosn˘ náhro-

bek rodiny Kohn najdeme na Ïidovském hfibitovû blízko

vchodu.

53 MA·KOVÁ, V., cit. v pozn. 10.

54 Regionální muzeum âesk˘ Krumlov, inv. ã. H 3279.

55 Jeden exempláfi fotoalba dochován v Regionálním mu-

zeu âesk˘ Krumlov, dal‰í v Muzeu Fotoateliér Seidel.

56 Popel manÏelÛ Rudolfa a Irmy Klementov˘ch je uloÏen

v urnovém háji Nového ol‰anského Ïidovského hfibitova

v Praze.

57 SOkA, AM âesk˘ Krumlov, O-1, i. ã. 104. 

58 Fotoalbum v Regionálním muzeu, Muzeum Fotoateliér

Seidel.

59 KÁRN ,̄ M., cit. v pozn. 29, s. 485.
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Podobn˘ osud postihl i posledního krumlov-

ského chazana Karla Krebse (1911–1941).

V âeském Krumlovû pÛsobil od záfií 1935, po

smrti rabína Hirsche pfievzal i vedení matriky.60

Zahynul po transportu do LodÏe 3. 11. 1941.61

K jeho pÛsobení v Krumlovû se nepodafiilo najít

Ïádné fotografie. Pfiesto ze vzpomínek pamût-

nice Ruth Hálové, rozené Adlerové, víme, Ïe

byl kantor Krebs velmi oblíben dûtmi a pfiipra-

voval s nimi rÛzná pfiedstavení. K jeho ãinnosti

mÛÏeme proto vztáhnout fotografii Ruth v dût-

ském vûku z oslavy svátku Purim pravdûpo-

dobnû z jara roku 1936 nebo 1937.62 Je to

jedno z posledních vyobrazení pfiipomínajících

Ïidovskou komunitu v Krumlovû a zároveÀ do-

kládajících její náboÏensk˘ a spoleãensk˘ Ïivot

tûsnû pfied 2. svûtovou válkou.

Svoji ãinnost skonãila krumlovská Ïidovská

náboÏenská obec v záfií roku 1938 po pfiíchodu

nacistÛ a obsazení Sudet. âást Ïidovsk˘ch

obyvatel emigrovala do vnitrozemí, mezi nimi

i poslední muÏsk˘ potomek rodiny Spiro Petr

Ignaz. Holocaust pfieÏili jen jednotlivci, mezi 

nimi i dva poslední Îidé pohfibení na Ïidov-

ském hfibitovû po 2. svûtové válce: Franti‰ek

Herbert Îalud (1919–1993)63 a Petr Ignaz Spi-

ro (1904–1967). Poté, co bylo Petru Spirovi

v letech 1946–1949 po opûtovné Ïádosti

o získání ãeskoslovenského obãanství toto

právo odepfieno, mohl se vrátit do âeského

Krumlova aÏ posmrtnû. Jeho popel byl za do-

sud nejasn˘ch okolností uloÏen do Spirovy

krumlovské hrobky v roce 1967.64

Îidovská komunita v âeském Krumlovû je

jedineãn˘m zpÛsobem zachycena místními fo-

toateliéry Josefa Wolfa a Josefa Seidla. Ze-

jména SeidlÛv fotoateliér ji zdokumentoval

v mimofiádném rozsahu, rozmanitosti a kvalitû.

Prostfiednictvím fotografií mÛÏeme sledovat

místní v˘znamné události, stavební rozvoj Vûtfi-

ní i mûnící se tváfi Ple‰ivce. Díky Seidlov˘m fo-

tografiím známe detaily zdej‰í synagogy a pfie-

dev‰ím portréty rÛzn˘ch Ïidovsk˘ch osobností.

Fotografie umoÏÀují blíÏe se seznámit s pfií-

slu‰níky krumlovské náboÏenské obce, jejichÏ

osudy byly dosud známy jen z písemn˘ch pra-

menÛ. Novodobá historie Ïidovské krumlovské

komunity se doãkala zpfiítomnûní v zimní modli-

tebnû synagogy, kde fotografie Wolfova a Seid-

lova ateliéru zachycují jednotlivé postavy a dû-

ní v první polovinû 20. století a vytváfiejí

pozoruhodn˘ dokument o Ïivotû zdej‰ích

ÎidÛ.65
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Obr. 10. Fotografie Ruth Adlerové v kost˘mu pfii oslavû

svátku Purim, 1936–1937. (Muzeum Fotoateliér Seidel)

� Poznámky

60 Pocházel z Divi‰ova. V roce 1933 byl kantorem v Ma-

riánsk˘ch Lázních. V âeském Krumlovû bydlel v Horní

Bránû ãp. 195., viz ·OKA, Ondfiej. Îidovská náboÏenská

obec v âeském Krumlovû, nepublikovaná studentská prá-

ce, Gymnázium âesk˘ Krumlov, 2007.

61 KÁRN ,̄ M., cit. v pozn. 29, s. 135. 

62 Z osobní korespondence s Ruth Hálovou. Také její kni-

ha vzpomínek: HÁLOVÁ, Ruth. Jen z BoÏí milosti, soukro-

m˘ náklad. 

63 Franti‰ek Herber t ÎALUD je autorem knihy PfieÏili

jsme. Praha : Trilabit, 1998. ISBN 80-260-2516-4.

64 SOkA âesk˘ Krumlov, ONV âesk˘ Krumlov, Ú 39, sign.

216/1949 – státní obãanství.

65 Synagoga, naposled vyuÏívaná jako skladi‰tû kulis zá-

meckého divadla, byla vrácena mûstem do vlastnictví Îi-

dovské obce v Praze v roce 1997. Roku 2006 byla uzavfie-

na partnerská a nájemní smlouva s âeskokrumlovsk˘m

rozvojov˘m fondem, díky ãemuÏ se podafiilo získat v˘znam-

nou dotaci z Regionálního operaãního programu (fondy

EU), která umoÏnila celkovou rekonstrukci. Provoz a kul-

turní vyuÏití obnovené budovy smluvnû i nadále zaji‰Èuje

âKRF, koncepci expozice zpracovala Matana, a. s., za gra-

fické spolupráce Nory Procházkové.
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