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The article about Viktor Katz commemorates the 75th death anniversary of the important
numismatist and collector who was born in Jistebnice, and there is his gravestone at the
Jewish cemetery there. The text follows the Katz´s life story, notifies his numismatic work
and documents details connected with his personality based on archive sources and museum objects. Some of his predecessors buried at the Jewish cemetery in Jistebnice are
mentioned here, including his uncle Leopold who is known as the discoverer of the socalled Hymn book of Jistebnice. The article is completed by publication of the medal commemorating Viktor Katz made by the important Czech medal designer Josef Šejnost in
1930.
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Dne 26. 1. 2015 uplynulo 75 let od úmrtí významného numismatika a sběratele
Viktora Katze. Ačkoliv nebyl numismatikem svým vzděláním, stal se mnohaletou zkušeností natolik erudovaným, že získal respekt a uznání odborníků
tohoto oboru.
Viktor Katz se narodil 1. 5. 1880 v Jistebnici v židovské rodině Adolfa (hebrejským jménem Meira) Katze a Josefiny rozené Arnsteinové z Černovic. Jeho rané
dětství a mladistvá léta výstižně popsala numismatička a rodinná přítelkyně
Emauela Nohejlová-Prátová (1900–1995).1 Základem jejího písemného příspěvku byl projev na smuteční schůzi za JUDr. Viktora Katze konané v Numismatické společnosti dne 15. 6. 1945. V popisu dětství Viktora Katze a v charakteristice jeho vztahu k rodnému kraji se podle vlastních slov snažila použít výrazy
z Katzovy korespondence, která už však v současnosti není k dispozici. V příspěvku se tudíž dozvídáme mnohé podrobnosti z jeho života, které sice dnes
nejdou ověřit, ale dají se považovat za důvěryhodné.
Narodil se zřejmě stejně jako jeho starší sestra Anna v domě čp. 91 na náměstí. Podobu rodného domu, jedinečné stavby s mansardovou střechou, která
byla ozdobou jistebnického náměstí, zachytil malíř a kreslíř Václav Jansa (1859–
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