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Židovský internační tábor v Ivančicích
Mnichovská smlouva ze dne 

29. září l938 znamenala první 
etapu vydání Československa do 
rukou Hitlera. Okupace pohraničí 
začala l. října l938, hranicí záboru 
v Ivančicích byla původně řeka 
Jihlava (pod Rénou), později
po protestech se hranice posunula 
k trati Moravské Bránice - Morav-
ský Krumlov. Ivančice se staly 
pohraničním městem.

Z okupovaného pohraničí 
prchaly české a židovské rodiny
z Moravského Krumlova, Miros-
lavi, Břeclavi, Mikulova, Znojma 
i odjinud. V té době docházelo
k událostem, které patří do temné 
historie. Židovští spoluobčané z ji-
homoravských měst byli českými 
četníky zaháněni zpět do Reichu, 
odkud utekli. Židé zpět k Hitlerovi 
nechtěli a zůstávali mezi hrani-
cemi na území nikoho, nocovali
s dětmi a starými rodiči pod širým 
podzimním nebem nebo ve stozích 
slámy a při první příležitosti se 
snažili dostat do republiky.

Dne l5. října l938 vyhnali Něm-
ci Židy z Břeclavi. České úřady 
je odmítly vpustit na území ČSR 
(přestože se jednalo o českoslo-
venské státní příslušníky), a tak 
se utábořili v polích u Břeclavi. 
Až po intervenci anglického vel-
vyslance byli po třech týdnech 
převezeni do Ivančic a ubytováni 
v táboře pro židovské uprchlíky.

Československé úřady zaujaly 
postupně příznivější stanovisko
k židovským uprchlíkům z okupo- 
vaného území a připustily jejich 
ubytování u příbuzných v Ivanči-
cích nebo v uprchlickém táboře, 
který byl zřízen v říjnu 1938. 
Přesto i nadále chytaly a posílaly 
zpět do Německa (u Polánky), 
židovské uprchlíky, kteří neměli
v pořádku doklady. 

První židovští uprchlíci byli,
v počtu 58 osob, ubytováni v domě 
Lasseckerů, který stál u brány do 
koželužny (dnes Ekotexu) naproti 
lihovaru (dnes Penny marketu). 
Do tábora přicházeli uprchlíci vět-
šinou jen s tím, co měli na sobě, 
fyzicky i duševně zbědováni.

Začátek existence uprchlického 
tábora byl zoufalý. Nebylo fi-
nančních prostředků, léků, hygie-
nických potřeb. Lidé, kteří no-
covali týdny ve stozích a jinde, 
přicházeli zavšivení, s vyrážkami 
a nemocní. Paní Nina Neubachová 
ve svých vzpomínkách uvádí, jak 
velkou pomocí byl veliký balík 
léčiv s pečlivě vybraným sorti-
mentem, který pro potřeby tábora 
zaslal MUDr. Weiss ze Senice
nad Myjavou.

Zásluhu o zřízení židovského 
uprchlického tábora měl Mořic 
Goldmann, který zajistil pomoc 
Zemského úřadu v Brně a finanční 
pomoc Mezinárodní židovské 
ligy. Uprchlíkům v táboře i ve 
městě pomáhala svými prostředky 
Židovská náboženská obec v Ivan-
čicích a zámožnější židovští obča-
né. Na prvním místě to byl Mořic 
Goldmann, který dokázal zajistit 
denně čerstvé mléko alespoň pro 
děti, a to i v době, kdy už měl na 
statku německého správce.

Zadní budova koželužny (dnes 
Ekotexu) byla upravena pro uby-
tování až 500 osob. V suterénu 
budovy byla zřízena kuchyně, prá-
delna, koupelna, lékařská ordinace 
a nouzová nemocnice se šedesáti 
stále obsazenými lůžky. Dále tam 
byly dílny a kancelář tábora. V 
prvním patře byla jídelna a obytné 
prostory. Tovární haly byly dřevě-
nými příčkami rozděleny na boxy 

vždy pro 20 osob. Obytné prostory 
byly i ve druhém poschodí.

Dne 1. prosince l938 bylo
v koželužně nouzově ubytováno už
300 židovských uprchlíků. Do 
města směli odejít na tři hodiny 
denně. V lednu l939 žilo v táboře 
500 uprchlíků a tento počet se udr-
žoval až do března 1942.

Ještě před okupací navštívila 
tábor v ivančické koželužně ži-
dovská delegace z Anglie a Dán-
ska. Zhrozila se poměrů v táboře 
a záhy začaly docházet balíčky 
ze zahraničních sbírek. To situaci 
v táboře poněkud zlepšilo, ale 
po zahájení války zásilky skon-
čily. Po nacistické okupaci dne 
15.3.1939 se uprchlický tábor 
změnil v internační, i když ho 
Němci dál označovali jako ubyto-
vací. Tábor patřil tzv. Pomocnému 
výboru pro uprchlíky a přesku-
pení, jehož adresa byla totožná 
s adresou Židovské náboženské 
obce v Brně. 

 Černým datem v historii tábora 
byl 12. duben l939, kdy do Ivančic 
přijela auta s esesáky a polními 
četníky. Bylo zatčeno 6 mužů, 
kteří byli odvezeni do Brna a po 
několika týdnech je ze Špilberku 
poslali do Terezína. Od té doby 
vládly v táboře poměry, které se 
nelišily od života v koncentrač-
ních táborech. Muži pracovali na 
stavbách a komunikacích, něko-
lik jich pracovalo v pomocných 
dílnách (obuvnické, krejčovské, 
malířské, stolařské a krejčovské). 
Ženy byly zaměstnány v kuchyni, 
prádelně a krejčovské dílně, kde 
se šily pracovní oděvy pro vězně 
na Špilberku. Od roku l941 pra-
covalo asi 60 mužů na dole Kukla
v Oslavanech. 

Život v táboře byl těžký pro 
mladé i staré, ale nejvíce trpěly 
děti. Ještě před likvidací tábora 
zde bylo 54 chlapců a děvčat škol-
ního věku. První dva roky mohly 
chodit do ivančických škol, ale do 
školního roku 1940/41 už nesměly 
nastoupit. V táboře se o děti stara-
la paní Straussová a jeden mladý 
český učitel.

Táborová nemocnice byla stále 
přeplněna a podle dochovaných 
záznamů jí prošlo od 6. l2. l938 
do 31. l2. l939 692 osob. V ordi-
naci bylo od l. 4. l940 do března 
l942 ošetřeno l.685 pacientů a 
další stovky případů ošetření 
chrupu. V nemocnici pracovala 
Nina Neubachová a ještě jedna 
ošetřovatelka, z Brna dojížděli 
lékaři Stecher a Nasch, laboratorní 
vyšetření zajišťovali lékaři Pereles 
a Schorr. Přes veškerou péči se v 
táboře umíralo. Kromě těch, kteří 
byli gestapem odvlečeni a posláni 
do koncentračních táborů, bylo na 
ivančickém židovském hřbitově 

pochováno 45 osob. 
 Je třeba vzpomenout ještě další 

příslušníky tábora i občany Ivan-
čic, kteří pomáhali internovaným 
židům ulehčit jejich těžký úděl. 
Patřili mezi ně správce tábora 
Šachr a později V. Studený, lékár-
ník Drucker z Brna a obětavý tra-
fikant, který měl prodejnu v blíz-
kosti tábora a dodával kuřivo 
bez přídělových lístků a za běžné 
ceny. O zásobování tábora pečoval 
Mořic Goldmann. Byli ještě další 
ivančičtí občané, kteří riskovali
a pomáhali internovaným oso-
bám. Mladí muži z internačního 
tábora byli postupně odváženi do 
Polska, kde byli nasazeni na práce 
v souvislosti s výstavbou vyhlazo-
vacích táborů.

Dne 26. listopadu l939 odjíždě-
lo z tábora v koželužně dalších 20 
mladých mužů do Polska. Když 
přijeli na místo, ukázalo se, že 
pro ně není práce ani ubytování. 
Proto je esesáci zaháněli do lesů. 
Kdo nebyl zastřelen na útěku, byl 
ponechán svému osudu. Byl mezi 
nimi i Vilém Weiss z Ivančic, kte-
rý o tom podal svědectví v dopisu, 
který přišel jeho bratru Bedřichovi 
ze Lvova v SSSR, kam se Vilé-
movi podařilo uprchnout, ale tam 
brzy zemřel.

Příchod R. Heydricha do Prahy 
27. září l941 měl mimo jiné urych-
lit realizaci schválených nacistic-
kých plánů na likvidaci rasově 
nežádoucích skupin obyvatelstva 
v Čechách a na Moravě. Nejprve 

měli být vyhubeni židé a cikáni, 
protože představovali menší roz-
ptýlené skupiny obyvatelstva. 

Nástup Heydricha a jeho ostrý 
kurs se promítl i do situace v Ivan-
čicích. Dne 6. března l942 bylo 
rozpuštěno obecní zastupitelstvo 
a vládním komisařem v Ivanči-
cích byl jmenován Karl Schwetz 
z Dolních Kounic. Začátkem břez-
na 1942 se rozšířila v Ivančicích 
šeptanda, že české obyvatelstvo 
bude z Ivančic vystěhováno a 
město bude ghettem pro moravské 
židy podle vzoru Terezína.

K tomu sice nedošlo, ale 11. 
března l942 odešel z tábora první 
transport do židovského sběrného 
tábora v Brně na Merhautově uli-
ci, odkud šly transporty do Terezí-
na. Další transporty z Ivančic byly 
vypraveny l5. a l6. března l942. 
Po odchodu posledního transpor-
tu bylo několik smíšených rodin 
ubytováno mimo tábor a volné 
prostory byly postupně využity 
pro průmyslovou výrobu.

Historik Silvestr Nováček 
(rodák z Ivančic) uvádí ve své 
práci, že táborem prošla 801 
osoba, bohužel neuvádí prameny, 
ze kterých potřebné údaje čerpal. 
Dnes máme v seznamech 785 
osob a podle možnosti sdělujeme 
požadované informace zájemcům. 
Např. v říjnu 2004 požadoval 
p. Emil Kroo (*17. dubna 1917 
v Mukačevě, dosud žijící v Ka-
nadě) o potvrzení doby, kdy byl 
v internačním táboře Ivančicích. 
Předtím požadovali informace 
pozůstalí po p. Lifnitzovi, žijící 
v Německu, nebo pí Hoffmannová 
z Brna, které jsme ukázali, kde je 
pohřben její dědeček a další. Dnes 
připomíná tuto smutnou historii 
pouze pamětní deska na budově 
bývalého Retexu a na židovském 
hřbitově 45 náhrobků zemřelých 
osob z internačního tábora. Mladší 
generace informace o internačním 
táboře nezná.                 Jiří Široký
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