
 1 

 
 
 

Židovská obec Brno 
 
 
 
 

Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích 
 
 
 

směrnice 21-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¨ 



 2 

Řád Židovského hřbitova v Brně-Židenicích 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Židovská obec Brno (v dalším jen ŽOB) je církevní právnickou osobou dle zákona č. 3/2002 Sb. o 

církvích a náboženských společnostech v platném znění a je součástí Federace židovských obcí 
v České republice, náboženské společnosti, registrované v ČR podle téhož zákona. Do Rejstříku 
registrovaných církví a náboženských společností byla zařazena 1. 1. 1994.  

 
2. ŽOB je vlastníkem Židovského hřbitova v Brně–Židenicích, ulice Nezamyslova 27 (v dalším jen 

pohřebiště), který se rozkládá na parcelách č. 402, 403, 404, 405 a 406 v k. ú. Židenice. Pohřebiště je 
kulturní památkou, zapsanou v USKP ČR pod rejstříkovým číslem 0304. 

 
3. Židovský hřbitov v Brně je ve smyslu zákona č. 256/2001 Sb. v platném znění neveřejným 

pohřebištěm. 
 

4. Pohřebiště je určeno výlučně pro uložení lidských pozůstatků a ostatků občanů hlásících se 
k židovskému vyznání, národnosti nebo původu, kteří nejsou příslušníky nežidovských náboženských 
společenství, viz základní ustanovení platných Stanov ŽOB.  

 
5. S lidskými pozůstatky a ostatky uloženými na pohřebišti musí být zacházeno s nejvyšší možnou 

důstojností a vždy podle zásad judaismu a židovských tradic. 
 

6. Pro správu pohřebiště stanovuje vlastník tento Řád Židovského hřbitova v Brně (v dalším jen Řád). 
 
 
 

II. 
Správa pohřebiště 

 
1. Správu pohřebiště vykonává  ŽOB, tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno (v dalším jen vlastník). 

 
2. Vlastník jmenuje správce pohřebiště (v dalším jen správce) jako osobu zodpovědnou za údržbu, řádný 

chod pohřebiště a styk s veřejností. Správce je povinen dodržovat tento Řád a řídit se závaznými 
pokyny vlastníka. 

 
3.  Řád je závazný pro všechny zaměstnance vlastníka a jemu podřízených organizací, pro     
       osoby a instituce, které provádějí na pohřebišti jakoukoliv činnost. Povinnost dodržovat řád     
       se vztahuje  i na návštěvníky pohřebiště a účastníky pohřbů a smutečních obřadů. 

 
4. Vlastník zajišťuje veškeré úkony a služby, které souvisejí s výkopem hrobu, rituální očistou zemřelého, 

přípravou a provedením pohřbu a smutečního obřadu. Za tyto úkony náleží vlastníkovi finanční úhrada 
stanovená „Vnitřním ceníkem úkonů pohřebnictví ŽOB“, viz Příloha č.1. 

 
5. Vlastník pečuje o čistotu a vzhled pohřebiště, provádí běžnou údržbu budov, zeleně, ploch, 

opuštěných hrobů, cest, chodníků a ohradních zdí. Výstavbu a náročnější údržbu a opravy zajišťuje 
dodavatelsky. 

 
6. Vlastník vede řádnou evidenci o uložení pozůstatků a ostatků zemřelých do hrobů a hrobek. 
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III. 
Určení místa pro ukládání pozůstatků a ostatků zemřelých 

 
1. Na pohřebišti lze uložit tělesné pozůstatky nebo ostatky výlučně s předchozím souhlasem vlastníka a 

jen do určeného hrobového místa. 
 

2. Hrobové místo tvoří samostatný jednotlivý hrob, hrobka nebo místo pro uložení urny s popelem. 
 

3. Hrobové místo na pohřebišti přiděluje nebo rezervuje vlastník na žádost oprávněné osoby, a to na 
neurčitou dobu. Oprávněnou osobou je rodinný příslušník nebo vypravovatel pohřbu v případě žádosti 
o místo pro osobu zemřelou. Oprávněnou osobou může být i osoba žijící, žádá-li o místo pro sebe 
samu. Jako rezervované se označuje hrobové místo, na němž dosud nebyly uloženy pozůstatky nebo 
ostatky žádného zemřelého.  

 
4. Přidělením hrobového místa v souladu s tímto Řádem vzniká oprávněné osobě právo uložit 

pozůstatky (mrtvé tělo nebo jeho části bezprostředně po úmrtí) nebo ostatky (exhumované dříve 
pohřbené pozůstatky nebo urnu s popelem). 

 
5. Okamžikem uložení prvních pozůstatků nebo ostatků na hrobové místo vzniká oprávněné osobě 

vlastnické a dispoziční právo k nadzemní nebo podzemní části hrobového zařízení. Toto vlastnické a 
dispoziční právo (tj. právo ukládat do hrobového místa další pozůstatky či ostatky) může být 
přeneseno na jinou oprávněnou osobu, a to buď dohodou, nebo dědictvím. O takovém přechodu je 
nutné informovat neprodleně vlastníka. Není-li oprávněná osoba známa, vykonává její práva vlastník 
pohřebiště. 

 
6. Vymezení hrobových míst provádí správce zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady, oddělení či skupiny 

míst stejného charakteru.  
 

7. Oprávněné osoby mohou po přidělení nebo rezervaci hrobového místa stavět nadzemní nebo 
podzemní části hrobového zařízení (hrob, pomník, hrobka, ostatní doplňky) a upravovat povrch místa. 
Přitom jsou povinny dodržet rozměry a závazné pokyny vlastníka. 

 
8. Před započetím stavby hrobového zařízení je oprávněná osoba povinna předložit vlastníkovi projekt 

stavby včetně stavebního povolení, vyžaduje-li to charakter stavby, souhlas hygienika, případně 
dalších dotčených institucí. Při stavbě samotné je nutné se řídit pokyny správce.  

  
 
 

IV. 
Způsob ukládání a vyjímání pozůstatků či ostatků 

 
1. Tělesné pozůstatky a ostatky mohou být do hrobových míst ukládány pouze oprávněnými osobami 

nebo osobami, které k tomu určí vlastník nebo zmocní oprávněná osoba. 
 

2. Do hrobu a hrobky lze ukládat, pokud je v nich volné místo. 
 

3. Hloubka hrobu u dospělých osob a dětí starších deseti let musí být nejméně 1,5 m. U dětí mladších 10 
let činí minimální hloubka 1,2 m. 

 
4. Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody. Podle hydrogeologického 

průzkumu pohřebiště provedeného v roce 2002 nebyla ve studních v osmimetrové hloubce pod 
povrchem podzemní voda nalezena. 
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5. Boční vzdálenost mezi jednotlivými hrobovými místy musí činit nejméně 0,3 m. 

 
6. Rakev s lidskými pozůstatky musí být zasypána zkypřenou zeminou ve výši nejméně 1,2 m. 

 
7. Vrstva zeminy kryjící rakev v hrobu musí po jejím slehnutí být vysoká nejméně 1 m měřeno od úrovně 

okolí hrobu. 
8. Těla mrtvých se ukládají zpravidla po jednom do každého hrobu. 

 
9. Tlecí doba pozůstatků na pohřebišti byla stanovena městským hygienikem v Brně přípisem č.j. 2816-

219.2-I/1-Pro ze dne 19.6.2002 na dobu 10 let. 
 

10. Pro pohřbívání pozůstatků lidí, kteří zemřeli na následky infekčních a nebezpečných    
       přenosných chorob, platí příslušné hygienické a rituální předpisy. 

 
11. Zpopelněné ostatky ve schránách se ukládají do urnových hrobů v urnovém háji nebo se    
       přikládají k již existujícím hrobům.  

 
12. Vyjmutí pozůstatků nebo ostatků (exhumace) je možné jen ze závažných důvodů vyjádřených 

oprávněnou osobou nebo jako zákonné opatření. 
 

13.  Při exhumaci na přání oprávněné osoby je nutné vyjádření a souhlas vlastníka.  
 

14. Zákonným opatřením se rozumí nařízená exhumace v trestním řízení podle rozhodnutí předsedy 
trestního senátu nebo příslušného státního zástupce. 

 
15. Pro exhumaci před uplynutím tlecí doby je nutný souhlas městského hygienika. 

 
16. Tento souhlas se nevyžaduje, jedná-li se o exhumaci z hrobky, rakev s pozůstatky nebo ostatky je 

neporušená a nebude se otevírat.  Rovněž k manipulaci se zpopelněnými ostatky ve schránách 
(urnách) není souhlas městského hygienika nutný. 

 
 
 

V. 
Zařízení hrobu a jiné stavby na pohřebišti 

 
1. Zařízení hrobu pozůstává z nadzemní části (rám, krycí deska, pomník, další doplňky a díly jako 

mřížoví, plůtky aj.) a případné podzemní části (hrobka). 
 

2. Ostatní stavby slouží společnému účelu a představují vybavenost pohřebiště (obřadní síň, cesty a 
chodníky, ohradní zdi, obytné budovy, technické zázemí aj.). 

 
3. K vybudování jakékoliv nové stavby (zařízení hrobu či jiné) a k úpravě stavby již existující je třeba 

souhlasu vlastníka. Tento souhlas nenahrazuje stavební povolení a vyjádření městského hygienika, 
jsou-li takováto povolení podle platných předpisů potřebná. Stavbu nebo úpravu lze zahájit, jsou-li 
všechna souhlasná vyjádření dána a je-li posouzen a schválen vlastníkem termín prací. 

 
4. Stavebník může zahájit práce na zařízení hrobu, odstraňovat či měnit již vybudovaná hrobová 

zařízení, pořizovat a měnit nápisy na nich, odnášet a odvážet části hrobových zařízení jen tehdy, 
prokáže-li (při splnění předchozích podmínek), že je oprávněnou osobou nebo že má pověření 
oprávněné osoby. 
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5. Stavebník je v průběhu stavby povinen zajistit dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

dodržování hygienických předpisů, pořádku na stavbě a v okolí stavby a zejména musí respektovat 
stanovený způsob chování a jednání osob na pohřebišti, jak jej určují rituální předpisy (nošení 
pokrývky hlavy, stanovený klid o sobotách a náboženských svátcích apod.). 

 
6. Rozměry a váha použitého materiálu musí odpovídat šířce, únosnosti a kvalitě přístupových cest. 

Užité technologie musí skýtat záruky úspěšného provedení bez nebezpečí vzniku úrazu osob a škod 
na cestách a zařízení okolních hrobů 

 
7. Základy pod náhrobky musí být provedeny do nezamrzající hloubky, tj. nejméně 60 cm pod úroveň 

okolního terénu, a musí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám (obruby), pokud jsou 
vyztuženy, musí být nejméně 30 cm pod úrovní okolního terénu. Základové zdivo nesmí přesahovat 
do pohřbívací plochy, aby nebránilo vložení schrán (rakví, uren).  

 
8. Při stavbě náhrobků a rámu (obrub) musí být jednotlivé díly daného hrobu k sobě kotveny. 

 
9. Boční okraje sousedních hrobů (náhrobky a rámy) se mohou vzájemně dotýkat. Díly sousedních 

hrobů nesmí být k sobě vzájemně kotveny. 
 

10. Příprava a zřízení hrobky podléhá stavebnímu řízení a musí odpovídat požadavkům městského 
hygienika. 

 
11. Při stavbě nebo úpravě nadzemní i podzemní části hrobových zařízení musí být vždy dodržena 

vyhrazená pohřbívací plocha. Stejně tak musí být dodrženo vymezení uliček a cest mezi hroby a 
nesmí být trvale omezována jejich průchodnost. 

 
12. Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s odpovídajícími hranami sousedních hrobů.  

 
13. Texty a znaky na hrobových zařízeních musí odpovídat zásadám judaismu. Jmenovitě není povoleno 

umisťovat na hrobová zařízení fotografie a jejich aplikace. Typ použitého písma musí být schválen 
vlastníkem. 

 
14. Znehodnocený stavební materiál a vykopaná zemina se skladují na místech určených správcem.  

 
15. Ukončení prací, i průběžné, je stavebník povinen oznámit před opuštěním pohřebiště správci. Týž den 

je stavebník povinen uklidit staveniště a jeho okolí, odklidit zbylý materiál a zeminu z pohřebiště, a to 
na své náklady. Stavebník nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze staveniště, stejně jako 
náklady za používání společných zařízení a spotřebu energií ze společných zdrojů.  

 
16. Stavebník je povinen napravit veškerou způsobenou škodu na společných zařízeních nebo okolních 

hrobech, a to bezprostředně po jejím vzniku, nejpozději však do ukončení stavby.  Nápravu činí 
především uvedením do původního stavu nebo, po dohodě s poškozenou stranou, peněžní úhradou. 

 
17. Vlastník si vyhrazuje stanovení dalších podmínek a omezení. 
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VI. 
Péče o hrobové místo 

 
1. Oprávněné osoby jsou povinny udržovat hrobové místo v řádném stavu tak, aby zařízení hrobu 

neohrožovalo bezpečnost osob, nepoškozovalo okolní hroby a nevzbuzovalo veřejné pohoršení. 
 

2. Zvadlou nebo jinak znehodnocenou květinovou výzdobu a výsadbu jsou oprávněné osoby povinny 
odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob. Odpad je nutné třídit podle pokynů správce.  

 
3. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty za náhrobky nebo instalovat na 

hrobových místech nepovolená zařízení. 
 

4. Věnce, kytice, svíčky a jiné dekorace není přípustné umisťovat mimo vyhrazená místa. 
 
 
 

VII. 
Společné prostory a zařízení 

 
1. K obřadům při rozloučení se zemřelými slouží obřadní síň. O její provoz pečuje správce. 

 
2. Pro pobyt v obřadní síni (během obřadu nebo kdykoliv jindy) platí stejná pravidla chování a jednání 

jaká jsou stanovena pro celé pohřebiště. Navíc během obřadu je nutné vypnout mobilní telefony. 
 

3. K odpočinku návštěvníků pohřebiště slouží lavičky umístěné v jeho areálu. Jejich instalaci zajišťuje 
správce na náklad vlastníka.  

 
4. Na pohřebišti nelze vysazovat žádné stromy a keře bez souhlasu vlastníka. Toto opatření se vztahuje 

i na hrobová místa.  
 

5. Nepovolená výsadba bude odstraněna na náklady vysazujícího.  
 
 
 

VIII. 
Přístup na pohřebiště 

 

1. Veřejnosti je vstup na pohřebiště umožněn přes předsálí Turistického informačního centra Židovské 
obce Brno, vzniklé přestavbou bývalé márnice s bytem hrobníka (dále TIC).  
 

2. Vozidla mohou vjíždět na pohřebiště čtyřmi nákladními branami, které jsou trvale uzamknuty a pro 
každý jednotlivý případ vjezdu se individuálně otevírají. 
 

3. Vstup na hřbitov je bezbariérový. Na požádání otevře pracovník TIC hlavní bránu na nádvoří a stejně 
tak i při odchodu z pohřebiště. Budova TIC je bezbariérově přístupná z nádvoří i ze strany od WC. 
Uvnitř budovy TIC je WC i pro handicapované. 

 
4. Pohřebiště je veřejnosti přístupno denně, vyjma sobot a hlavních židovských svátků, kdy je zavřeno. O 

státních svátcích bude otevírací doba stanovena individuálně.  
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5. Otevírací doba je: 
 duben – říjen od neděle do čtvrtka otevřeno 9 až 17 hod., v pátek 8 až 16 hodin  
 listopad – březen od neděle do čtvrtka otevřeno 9 až 16 hod., v pátek 9 až 15 hodin  
 24., 25., 26. prosince, 1. ledna otevřeno (kromě soboty) 9 až 13 hodin 

 
6. Způsob chování a jednání na pohřebišti stanovují závazná pravidla judaismu, která jsou všichni 

návštěvníci povinni respektovat. Návštěvníci jsou povinni pohybovat se po pohřebišti výhradně po 
určených cestách. Na travnaté plochy, mimo hlavní dlážděné nebo travnaté cesty, je vstup 
návštěvníkům zakázán. Rovněž není přípustné vstupovat na hroby nebo si krátit cestu přes hrobová 
místa. 

 
7. Návštěvníci jsou povinni respektovat důstojnost a posvátný klid pohřebiště a v souladu s židovskou 

tradicí mít vhodné oblečení a pokrytou hlavu. 
 

8. Na pohřebišti není dovoleno hlučné chování, používání audiozařízení, kouření, požívání alkoholu, 
aplikace omamných a psychotropních látek, odhazování odpadků mimo odpadkové nádoby, jízda na 
kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod. Je nepřípustné na pohřebišti spát, 
ležet a požívat potraviny (s výjimkou osvěžení nealkoholickými nápoji). 

 
9. Pohyb po vyznačených cestách se děje výhradně pěšky, výjimečně může návštěvník vést vedle sebe 

jízdní kolo. V takovém případě správce neručí za poškození nebo zcizení jízdního kola v areálu 
pohřebiště. 

 
10. Jízda na invalidních vozících všeho druhu je na pohřebišti dovolena. 

 
11. Osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek, osobám nevhodně 

oblečeným nebo nevhodně se chovajícím je vstup na pohřebiště zakázán. 
 

12. Dětem do 15 let je dovolen vstup pouze v doprovodu dospělých osob. 
 

13. Pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků, je správce pohřebiště, v jeho nepřítomnosti pracovník 
TIC ŽOB, oprávněn dočasně omezit nebo zakázat vstup veřejnosti na pohřebiště. Důvodem mohou 
být např. prováděné stavební práce, terénní úpravy, živelné pohromy, exhumace ostatků, pohřeb osob 
zemřelých na následky infekčních a nebezpečných chorob, nepříznivé počasí, závěje sněhu, náledí 
apod. 

 
14. V zimním období nejsou cesty, chodníky ani plochy na hřbitově udržovány. Vstup do areálu hřbitova je 

veřejnosti povolen pouze na vlastní nebezpečí. 
 

15. Na neudržovaných cestách a mezi hroby hrozí nebezpečí uklouznutí a vzniku úrazu s dalšími 
možnými následky. Není vyloučena ani možnost poškození hrobových zařízení. Vlastník nenese 
odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené porušením tohoto zákazu. 

 
16. Se souhlasem správce mohou do areálu pohřebiště v nezbytných případech vjíždět motorová vozidla. 

Tato vozidla mohou pojíždět výhradně po určených cestách rychlostí nejvýše 4 km/hod. Parkování 
v areálu pohřebiště je možné pouze se souhlasem vlastníka. Řidiči parkujících vozidel smí k místu 
parkování použít jen vyhrazenou trasu a nesmí vjíždět na travnaté plochy. Návštěvníci nesmějí 
v areálu pohřebiště umývat svá vozidla a provádět na nich údržbu. 

 
17. Fotografování a filmování v areálu pohřebiště pro komerční účely je dovoleno jen se            

             souhlasem vlastníka. V ostatních případech uděluje souhlas správce pohřebiště. 
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18. V areálu pohřebiště je zakázán podomní a stánkový prodej. 
 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Vlastník neodpovídá za případné zcizení nebo poškození příslušenství hrobu. 

 
2. Řešení vzniklých rozporů a případné povolení výjimek z Řádu je plně v pravomoci vlastníka. 

 
3. Vlastník může Řád kdykoliv doplnit, změnit, případně vydat nový Řád nebo jeho přílohy. 

 
4. Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. října 2016 a v plném rozsahu nahrazuje Řád Židovského 

hřbitova v Brně z roku 2009 a jeho novelizované vydání ze dne 15. března 2012. 
 
 
 
 
V Brně dne 16. září 2016 
 

JUDr. Jáchym Kanarek, předseda 
Židovská obec Brno 

 
 
 


