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Antisemitismus
Projevy antisemitismu byly za Rakouska-Uherska 
i za první republiky v Litomyšli ojedinělé. Důvodem 
mohla být velká míra asimilace židovské komunity 
do většinové populace. Situace ve městě se 
změnila se vznikem protektorátu a vydáním prvních 
protižidovských opatření. Jejich součástí bylo 
například omezení pohybu, obchodu, kontaktu 
s nežidovským obyvatelstvem, vyloučení dětí ze škol, 
zákaz vstupu na kulturní akce a některá veřejná 
prostranství (zákaz pohybu po hlavním náměstí 
od listopadu 1942). Dále pak omezení (a později též 
úplný zákaz) vstupu do místní knihovny, obchodů 
či příkaz nosit žlutou šesticípou hvězdu. Ten platil 
v Litomyšli od září 1941 a velikost hvězdy s nápisem 
JUDE měla být v rozmezí 12–15 cm. Po roce 1939 
se zároveň začala množit antisemitsky motivovaná 
udání a objevovaly se hanlivé nápisy na židovských 
obchodech. Vedle projevů nenávisti se však podle 
vzpomínek pamětníků vyskytovaly i projevy solidarity 
a pomoci ze strany litomyšlských obyvatel.

Vyvlastnění majetku 
Na základě nařízení říšského protektora z června 
1939 a dalších dokumentů docházelo postupně 
k vyvlastnění židovského majetku. Do podniků byli 
dosazeni nežidovsští správci, obchody přebírali 
árijští konfidenti a židovskému obyvatelstvu byl 
postupně konfiskován téměř všechen movitý 
i nemovitý majetek. Již v září 1939 jim byly 
zabaveny radiopřijímače a postupně byli nuceni 
se vystěhovat z vlastních domů a bytů a často pak 
na malém prostoru žilo několik rodin dohromady.

Deportace 
Posledním krokem v perzekuci židovského 
obyvatelstva byla jejich deportace z Litomyšle 
o půl páté ráno dne 2. prosince 1942. 
Vlakem byli odvezeni do Pardubic a dále 
do koncentračních a vyhlazovacích táborů. 
Největší část židovských obyvatel byla zařazena 
do transportů Cf a Cg, které směřovaly z Pardubic 
do Terezína. Z terezínsékho ghetta pak byli 
postupně transportováni na východ – především 
do Osvětimi. Podle Terezínské pamětní knihy 
odjelo celkem šesti transporty mezi léty 1942 
a 1945 dohromady 103 litomyšlských Židů, 
z nichž 89 zahynulo a vrátilo se 14 osob. Činnost 
litomyšlské náboženské obce již nebyla po válce 
obnovena. 

Dne 28. října 1986 byl na městském hřbitově 
odhalen pomník na památku Židů umučených 
v letech 1939–1945.
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Davidova hvězda s nápisem Jude, kterou museli 
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Regionální muzeum v Litomyšli

Zápis v městské 
kronice z roku 1939

Doplňky ke kronice z let 
1938-1942, SOkA Litomyšl


