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Havlíčkův Brod
Židovský hřbitov
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Židovský hřbitov – tyfový

památky

Výjimečnost židovských památek na Vysočině reprezentuje především židovské ghetto
v Třebíči, jež je zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Dochované židovské čtvrtě, hřbitovy a synagogy nejsou pouze svědectvím způsobu
života židovské komunity, ale také architektonickými skvosty, z nichž některé nemají
v rámci České republiky obdobu.
Židovský hřbitov

Židovská čtvrť

Synagoga

Hřbitov, který byl založen v letech
1888–1890, byl používán ke svému účelu
až do roku 1942. Na jeho ploše se nachází
zhruba 200 náhrobků. Jedná se o klasicky pojatý
areál s ohradní zdí a hřbitovním domkem s márnicí,
který byl v průběhu času obestavěn novodobou
zástavbou vilové čtvrti města.

www.dedictvivysociny.cz

V období 1. světové války vláda Rakousko-Uherska řešila situaci v oblastech, kde
probíhaly zákopové boje, vysídlováním civilního obyvatelstva. Na území monarchie vzniklo
několik uprchlických táborů, kde bylo toto obyvatelstvo soustřeďováno. Jeden z takových táborů
se nacházel na území Německého (Havlíčkova)
Brodu. V roce 1916 přicházejí do tábora židovští
uprchlíci z Haliče a Bukoviny. V kolonii, kde byla
vysoká koncentrace osob, se začala šířit epidemie
skvrnitého tyfu. Mrtví byli z počátku pohřbíváni
na židovském hřbitově, pak ale kvůli nedostatku
místa se oběti epidemie začaly pohřbívat na nově
zřízeném tyfovém hřbitově severně od města.
Jedná se o naprosto unikátní židovskou památku.

www.muhb.cz
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Třebíč

Židovská čtvrť
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Židovské
sídliště
v Třebíči existovalo
prokazatelně
již v roce 1338 a spolehlivě je doloženo k roku
1410. Zcela unikátní je
celistvost a rozsah židovské čtvrtě. Z původního
židovského ghetta, které obsahovalo 108 domů
a 2 stavební parcely, bylo
zbořeno pouze 5 domů.
Dochovaly se dvě synagogy, školy, rabinát, chudobinec, nemocnice, bývalý
výrobní areál a rozlehlý
židovský hřbitov. Židovská
čtvrť v Třebíči byla v roce
2003 spolu s bazilikou
sv. Prokopa zapsána na
Seznam světového přírodního a kulturního dědictví
UNESCO jako doklad pozoruhodné symbiózy dvou
rozdílných kultur.

Přední synagoga
Přední synagoga
(stará) byla postavena v barokním
slohu v letech 1639–1642.
Novogotickou podobu získala v letech 1856–1857 při
přestavbě po předchozím
požáru. Po 2. světové válce, kdy synagogu poškodili nacisté, byla v letech
1953–1954 opravena podle
návrhu B. J. Máčela. Nyní
slouží potřebám Církve československé husitské.

www.trebic.cz/unesco, www.mkstrebic.cz
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Třebíč

Zadní synagoga

Zadní synagoga (nová) byla postavena v renesančním slohu kolem roku 1669. Obnovena a přebudována do barokní podoby pravděpodobně byla až v letech 1705–1707. Interiér je vyzdoben
štukaturou a vzácnou výmalbou s ornamentálním a rostlinným dekorem a hebrejskými liturgickými texty. Malířskou výzdobu interiéru provedl Arje Lejb, syn Elchanana z Jeruzaléma. Severní ženská galerie byla přistavěna v roce 1837. Celková obnova vzácné památky proběhla v letech 1995–1997.
Pro stálou muzejní expozici Historie židovské obce v Třebíči jsou využity prostory někdejší ženské galerie. Vystavuje se zde i unikátní model třebíčského židovského ghetta. Synagoga slouží také jako výstavní
a koncertní síň.
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Židovský hřbitov

Židovský hřbitov byl založen na svahu Hrádku, asi 400 metrů od hranice ghetta. Svojí rozlohou
11 772 m2 se řadí k největším židovským pohřebištím u nás. Na celém hřbitově se nachází přibližně
11 000 hrobů a téměř 3 000 náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1625. V areálu hřbitova se
nachází obřadní síň z roku 1903 s originálním zdobeným porcelánovým rituálním umyvadlem, sloužícím
k symbolickému omytí rukou po obřadu. Jako součást židovské čtvrti byl hřbitov v roce 2003 zapsán na prestižní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

www.trebic.cz/unesco, www.mkstrebic.cz
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Polná

Synagoga
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Židovský hřbitov
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Hřbitov se nachází v lokalitě Pod Kalvárií,
kde místní židovská komunita žila do roku
1682, kdy jim bylo vrchností povoleno vybudovat vlastní město. K založení hřbitova došlo
pravděpodobně na počátku 16. století a jeho plocha byla několikrát rozšiřována. Nachází se zde
zhruba 900 barokních, klasicistních i novodobých
náhrobních kamenů. Nejstarší identifikovaný náhrobní kámen nese dataci 1683.
Synagoga byla vystavěna ihned po založení ghetta v letech 1680–1682. Budova několikrát vyhořela a plánovanému definitivnímu zániku nedošlo pouze díky změně společenského zřízení
v roce 1989. Dnes se tu nachází Regionální židovské muzeum, které dokumentuje historii a život
zdejší komunity.

Židovská čtvrť

Židovská komunita je v Polné doložena
již v průběhu 15. století. Ghetto bylo založeno v letech 1681–1685 a svým dochováním, celistvostí i zajímavým půdorysem ve tvaru
trojúhelníku představuje jeden z nejvýznamnějších dokladů židovských památek na našem území. Půdorysně se jedná o atypický plán čtvrti
– kopíruje jeden z cípů židovské hvězdy se zástavbou po obvodu a je rozdělen na horní a dolní náměstí, tzv. Rabínský plácek. Dodnes se zachovalo
32 převážně patrových domků, synagoga a rabínský dům.

www.mesto-polna.cz

Velké Meziříčí
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Stará synagoga
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Židovský hřbitov

První zmínky o Židech v Meziříčí jsou z let 1497 a 1518. K většímu rozvoji osídlení však došlo až po třicetileté
válce. V 18. století už tvořili židovští obyvatelé celou jednu třetinu z celkového počtu obyvatel Velkého Meziříčí. Živili se převážně obchodem, někteří měli také koželužny a klihárny. Od poloviny 19. století však počet
židovského obyvatelstva ve městě postupně klesal a roku 1942 židovská obec zanikla deportací zbývajících
Židů do Terezína.
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Nová synagoga

Stará synagoga z konce 17. století stojí osamoceně v zákoutí domů mimo uliční čáru.
Postavená je mírně nakoso, aby vyhověla
požadavku orientace svatostánku k východu.
Od roku 1996 slouží jako výstavní síň muzea, kde
jsou pořádány krátkodobé výstavy různého tématického zaměření. Umístěna je zde také stálá
muzejní expozice věnovaná historii a památkám
židovské obce.

Hřbitov o rozloze 4 571 m 2 je umístěn
ve svahu a celý je ohrazen zdí. Pozemek pro zřízení hřbitova zakoupili Židé
v roce 1650 za 60 zlatých. Hřbitov zde fungoval
až do 2. světové války. Celkem se zde nachází
více než 1 300 hrobů, které jsou označeny náhrobky. Nejstarší je datován rokem 1677. Poblíž
vstupní brány stojí novorománská obřadní síň
z roku 1880. Hřbitov není volně přístupný, zájemci
si mohou zapůjčit klíče v Galerii synagoga.

Nová synagoga byla postavena v novogotickém slohu podle projektu vídeňského architekta Augustina Prokopa. Základní kámen byl položen v roce 1868 a kolaudace proběhla o dva roky později.
Synagoga byla vystavěna na místě dvou křesťanských domů, již za hranicemi židovského ghetta.

www.mestovm.cz
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Třešť

Synagoga

Třešťská synagoga díky zajímavému dispozičnímu řešení a průčelí s loubím patří mezi nejcennější stavby svého druhu
u nás. Synagoga byla vystavěna po požáru židovského ghetta v roce 1824 za finanční podpor y Izáka Wiesenwalda a sbírky občanů.
V roce 1954 objekt koupila Církev československá
husitská, která ji podle návrhu arch. Bohumila
J. Máčela adaptovala ke svým potřebám. Dnes
budova slouží k účelům náboženským, kulturním
a muzejním. O životě třešťské židovské obce vypovídá stálá expozice Zaváté stopy.
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Židovský hřbitov

Na svahu k údolí Korečník byl zhruba po
polovině 17. století založen židovský hřbitov, který byl v později ještě dvakrát rozšiřován (1736, 1836), aby dnes zabíral úctyhodnou
plochu 3 499 m2. Má tvar protáhlého obdélníka
a na jeho ploše se nachází cca 1 200 náhrobků.
Nejstarší je datován rokem 1705 a patří Rachel,
dceři Geršona. Poslední pohřeb se tu konal před
rokem 1942.

www.trest.cz
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Ledeč nad Sázavou
Synagoga

16

Původní synagoga byla dřevěná, postavená roku 1606 ve stylu venkovského baroka. Po jejím požáru byla vystavěna roku
1729 synagoga nová. I ta byla v roce 1806 poškozena požárem a při opravě dostala klasicistní
podobu. Interiér je opatřen zajímavou výzdobou.
Členy židovské komunity v Ledči nad Sázavou byli
i staří rodiče světoznámého skladatele Gustava
Mahlera. Dnes je objekt využíván k pořádání kulturních akcí.

Židovský hřbitov

Již od počátku 17. století (podle některých
údajů od roku 1601) se na jihozápadním
okraji města rozprostírá židovský hřbitov.
Nejstarší náhrobek na hřbitově pochází z roku
1706.
Mezi dvěma sty náhrobky barokního i klasicistního typu je nejcennější kamenná tumba (náhrobek
připomínající tvarem antický sarkofág) z roku
1799.

www.ledecsko.cz
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Golčův Jeníkov
Synagoga

Novorománská synagoga s orientálními prvky stojí uprostřed židovské čtvrti od roku 1873. Podle plánů J. Spidila ji vystavěl František Skřivánek z Čáslavi. Stavba v mnohém připomíná pražskou Španělskou synagogu. Její průčelí zdobí vysoké štíhlé sloupy a štukové dekory, pro naše kraje málo obvyklé.
Od roku 1977 je budova synagogy využita jako depozitář pražského Státního židovského muzea.
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Židovský hřbitov

Jeníkovský židovský hřbitov patří k nejstarším a největším v Čechách. Byl založen údajně již ve
14. století. Nejstarší náhrobní kameny, které je na hřbitově možné nalézt a rozluštit, pochází však až
z let 1706 (náhrobek Abrahama a Adiny) a 1708 (náhrobek Rivky). Mezi náhrobky vynikají tři tumby.
Nejstarší z nich je z roku 1806 a je v ní pohřben rabín Jakub Jizchak, v tumbě z roku 1814 je pohřben Mordechaj Berova a v tumbě z roku 1817 Salman Kornfeld.

www.golcuv-jenikov.cz
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Nová Cerekev
Synagoga
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Synagoga v Nové Cerekvi patří bezesporu k nejzajímavějším židovským stavbám
na Vysočině. Vystavěl ji Štěpán Walser
v roce 1855 na místě starší dřevěné stavby v novorománském stylu s maurskými prvky. Její fasáda
je zdobena zajímavými dekory, dvě široké rizalitové věže po stranách vstupu jsou ozvláštněny
pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen.
Bohoslužby se zde konaly až do 30. let 20. století.

Židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov vznikl kolem roku
1690. Najdeme zde 137 pomníků s nápisy
v hebrejštině či aramejštině. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1692. Po zaplnění hřbitova byl k němu připojen hřbitov nový,
na kterém můžeme kromě náhrobků obdivovat
novogotickou obřadní síň z roku 1866 a urnový
hrob malíře Alfréda Justitze (1879–1934).

www.novacerekev.cz
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Humpolec
Synagoga
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Synagoga stojí uprostřed židovské čtvrti, kterou tvořilo původně asi 30 domů.
Stavba byla započata na základě povolení
majitele herálecko-humpoleckého panství Jakuba
Nefferzerna z roku 1760. Současnou novogotickou podobu jí vtiskla až přestavba z roku 1860,
kdy v ní našel místo i byt rabína, ženská galerie
a rituální lázeň „mikve“. V roce 1952 zakoupila synagogu od židovské náboženské obce Církev československá husitská, která ji užívá dodnes.

Židovský hřbitov

Místní židovský hřbitov byl založen počátkem 18. století a využívaly jej židovské
obce ze širokého okolí – z Lipnice, Kaliště, Želivi i Věže. Je zde tedy pochováno několik
významných osobností z regionu, například prarodiče hudebního skladatele Gustava Mahlera
či dědeček spisovatele Franze Kafky. Cenných
náhrobků barokního i klasicistního typu se tady
dochovalo dohromady asi tisíc. Poslední pohřeb
se zde konal roku 1942. U vchodu do hřbitova se
nachází tzv. „Bejtšube“, obřadní místnost, ve které byl před uložením do hrobu zesnulý obřadně
očištěn.

www.infohumpolec.cz
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Jihlava

Židovský hřbitov
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Černovice

Židovský hřbitov
Praha

Jihlava

Židovský hřbitov je v současnosti jediným dokladem existence poměrně velké
židovské komunity v Jihlavě. Rozsáhlý židovský hřbitov byl založen v roce 1869. V letech
1903–1904 byla u vstupu postavena obřadní síň,
jejímž autorem byl vídeňský architekt Wilhelm
Stiassny. Na počátku 2. světové války byla stejně
jako synagoga vypálena a později musela být
zbourána. Dnes se na jejím místě nachází nová,
menší obřadní síň, ve které jsou umístěny původní
desky s hebrejskými modlitbami. Na ploše hřbitova se nachází více než 1000 náhrobků, jsou zde
mj. pohřbeni rodiče skladatele Gustava Mahlera.

www.tic.jihlava.cz

Hřbitov byl vystavěn na konci 17. století
severně od města a sloužil židovskému
obyvatelstvu z Černovic, Kamenice nad
Lipou a Nové Včelnice. V areálu hřbitova se nachází řada barokních a klasicistních náhrobků.
V roce 2002 byl u hřbitova odhalen památník
obětem nacismu. Tvoří jej 53 kamenů s kovovými
pamětními deskami se jmény černovických Židů,
jejich datem narození a stručným osudem. Po
levé straně cesty jsou jména těch, kteří nepřežili
holocaust, po pravé straně pak jména těch, kteří
zemřeli v poválečných letech.
V márnici, vetknuté do ohradní zdi, se nachází malá expozice věnovaná dějinám Židů v okolí
Černovic

www.mestocernovice.cz

Brno

Židovské památky

Židovský hřbitov

Židovská čtvrť

Synagoga

www.dedictvivysociny.cz

Neprodejné.

Židovské památky prezentované v publikaci

Další zajímavé židovské památky kraje Vysočina
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Židovský hřbitov, Havlíčkův Brod 49°36‘25.389“N, 15°34‘3.636“E
Židovský hřbitov (tyfový), Havlíčkův Brod 49°37‘38.412“N, 15°34‘4.547“E
Židovské ghetto, Třebíč 49°13‘1.695“N, 15°52‘32.908“E
Židovská synagoga stará (přední), Třebíč 49°13‘2.204“N, 15°52‘36.254“E
Židovská synagoga nová (zadní), Třebíč 49°13‘3.585“N, 15°52‘46.338“E
Židovský hřbitov, Třebíč 49°13‘13.455“N, 15°52‘42.904“E
Židovská synagoga, Polná 49°29‘6.901“N, 15°43‘20.392“E
Židovský hřbitov, Polná 49°29‘34.84“N, 15°42‘44.874“E
Židovské ghetto, Polná 49°29‘8.927“N, 15°43‘18.707“E
Židovská synagoga nová, Velké Meziříčí 49°21‘16.254“N, 16°0‘55.227“E
Židovská synagoga stará, Velké Meziříčí 49°21‘17.272“N, 16°0‘55.533“E
Židovský hřbitov, Velké Meziříčí 49°21‘19.629“N, 16°1‘0.018“E
Synagoga, Třešť 49°17‘33.932“N, 15°28‘55.42“E
Židovský hřbitov, Třešť 49°16‘51.266“N, 15°28‘28.498“E
Synagoga, Ledeč nad Sázavou 49°41‘39.876“N, 15°16‘47.005“E
Židovský hřbitov, Ledeč nad Sázavou 49°41‘27.537“N, 15°16‘23.737“E
Synagoga, Golčův Jeníkov 49°48‘50.366“N, 15°28‘36.945“E
Židovský hřbitov, Golčův Jeníkov 49°48‘58.63“N, 15°28‘1.359“E
Synagoga, Nová Cerekev 49°25‘5.849“N, 15°7‘8.532“E
Židovský hřbitov, Nová Cerekev 49°25‘8.268“N, 15°7‘10.027“E
Synagoga, Humpolec 49°32‘19.583“N, 15°21‘36.766“E
Židovský hřbitov, Humpolec 49°32‘30.536“N, 15°22‘17.701“E
Židovský hřbitov, Jihlava 49°23‘44.467“N, 15°34‘25.327“E
Židovský hřbitov, Černovice 49°22‘50.08“N, 14°57‘34.021“E

Synagoga, Batelov 49°18‘51.306“N, 15°23‘47.619“E
Synagoga, Police 48°57‘47.001“N, 15°37‘44.263“E
Synagoga, Telč 49°11‘0.117“N, 15°27‘20.719“E
Židovský hřbitov, Batelov 49°18‘43.124“N, 15°23‘13.403“E
Židovský hřbitov, Brtnice 49°18‘38.128“N, 15°40‘53.163“E
Židovský hřbitov, Habry 49°45‘43.493“N, 15°28‘17.229“E
Židovský hřbitov, Horní Cerekev 49°19‘37.847“N, 15°18‘41.362“E
Židovský hřbitov, Hořepník 49°30‘27.122“N, 15°6‘28.163“E
Židovský hřbitov, Chotěboř 49°42‘37“N, 15°40‘18.681“E
Židovský hřbitov, Jemnice 49°0‘57.54“N, 15°34‘11.444“E
Židovský hřbitov, Kamenice nad Lipou 49°18‘35.037“N, 15°5‘40.15“E
Židovský hřbitov, Košetice 49°33‘7.916“N, 15°7‘43.174“E
Židovský hřbitov, Lukavec 49°34‘05.37“N, 14°59‘26.37“E
Židovský hřbitov, Moravské Budějovice 49°2‘43.124“N, 15°47‘21.48“E
Židovský hřbitov, Pacov 49°28‘30.68“N, 15°0‘38.264“E
Židovský hřbitov, Pavlov 49°23‘45.624“N, 15°15‘7.233“E
Židovský hřbitov, Police 48°57‘41.222“N, 15°37‘46.981“E
Židovský hřbitov, Puklice 49°21‘43.685“N, 15°39‘10.084“E
Židovský hřbitov, Střítež 49°27‘18.978“N, 15°37‘24.445“E
Židovský hřbitov, Světlá nad Sázavou 49°40‘20.614“N, 15°24‘14.713“E
Židovský hřbitov, Telč 49°10‘28.046“N, 15°27‘46.096“E
Židovský hřbitov Větrný, Jeníkov 49°27‘57.78“N, 15°28‘23.87“E

www.dedictvivysociny.cz

www.dedictvivysociny.cz

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti

Investice do vaší budoucnosti. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a krajem Vysočina.
Vydal: Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, květen 2011,
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 111, www.kr-vysocina.cz
Neprodejné.

