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LEGENDA: а – Smuteční síň

B – TIC ŽOB

C – Márnice

Max Hickl (Meir) (1874–1924)
Oddělení 28C, řada 2, hrob č. 11
Majitel vydavatelství Jüdischer Buch und Kunstverlag. Se
synovcem Hugo Goldem vydávali sionistickou literaturu,
týdeník Jüdische Volkstimme a ročenku Hickl´s Illustrierter
Jüdischer Volkskalender.
MUDr. Alois Isidor Jeitteles (1794–1858)
Oddělení 1A, řada 1, hrob č. 7 – čestná alej
Úspěšný autor divadelních her, překladatel a básník, jehož
verše zhudebnil jeho přítel Beethoven. Uznávaný lékař
známý svou léčbou cholery za epidemie v Brně. Redigoval list Brünner Zeitung; angažoval se i v místní politice.
Heinrich Kafka (1813–1895)
Oddělení 1D, řada 1, hrob č. 1
Podnikatel v textilním průmyslu, majitel továrny na sukna. Zasloužil se o zřízení židovské obce a o vybudování
hřbitova, jak dodnes dosvědčuje jeho jméno na pamětní
desce zasazené do hřbitovní zdi.
Simon Korngold (1834–1897)
Oddělení 1D, řada 1, hrob č. 6
Dědeček hudebního skladatele a dirigenta Ericha
Wolfganga Korngolda (1897–1957) dvakrát oceněného
Oscarem za hudbu k filmům Anthony Adverse a Dobrodružství Robina Hooda.

Julius rytíř Gomperz (1823–1909)
Oddělení 26B, řada 3, hrob č. 3 – čestné místo
Prezident obchodní a živnostenské komory, předseda
Židovské náboženské obce v Brně, poslanec zemského
sněmu a člen říšské rady. Obdržel rytířský kříž řádu Františka Josefa. Syn Philippa Gomperze.

Prof. Dr. Max Grünfeld (1856–1933)
Oddělení 27B, řada 1, hrob č. 6
Středoškolský profesor náboženství, historik a geograf,
specialista na dějiny moravských ghett a život moravských Židů. V Brně působil jako učitel náboženství, známý je rozsáhlou publikační činností.

PhDr. Heinrich Landesmann – Hieronymus Lorm
(1821–1902) Oddělení 21A, řada 1, hrob č. 15
Novinář a publicista, přišel o sluch a později i o zrak.
Autor tzv. Lormovy abecedy pro hluchoslepé, která se dodnes celosvětově používá. Lidi postižené hluchoslepotou
poznáme podle bílé hole s červeným pruhem.

Philipp Gomperz (1782–1857)
Oddělení 1A, řada 1, hrob č. 13 – čestná alej
Velkoobchodník a továrník, ředitel pobočky Národní
banky, spoluzakladatel židovského hřbitova. Zasloužil se
o vybudování velké synagogy na ulici Křenová a byl jejím
prvním představeným. Zeť Lazara Auspitze.

Hugo Hauser (1881–1939)
Oddělení 34, řada 2, hrob č. 3
Poslední předseda Židovské obce v Miroslavi, která zanikla v důsledku holokaustu. V Miroslavi se z bývalé židovské
čtvrti zachovalo několik domů. Synagoga byla přestavěna
na kulturní dům. Židovský hřbitov čítá na 600 náhrobků.

Jonas a Lina Löw-Beer
Oddělení 1C, řada 4, hrob č. 3
Mecenáši, významní činitelé svatého spolku Chevra
kadiša. Během první světové války zřídili pro židovské
uprchlíky z Haliče, Besarábie a Bukoviny vývařovnu, která později sloužila jako jídelna pro chudé.

§ Průvodce brněnským židovským hřbitovem § Významné osobnosti §
Dynastie Löw-Beer
Oddělení 25 A, řada 1, hrobka č.1 a další hroby v odd. 1C
Nejrozsáhlejší hrobka na židovském hřbitově; postavena
z bílého mramoru. Z uložených osob vynikají Max Löw-Beer, ve své době nejvýznamnější textilní průmyslník
na Moravě, a jeho syn Alfred, otec Grety Tugendhat.

MgA. Alice Pastorová–Flachová (1928–2006)
Oddělení 34, řada 1, hrob č. 1
Významná sólistka baletu SND, dramaturgyně, pedagožka. Přežila útrapy koncentračních táborů i pochodu
smrti. Svým tanečním uměním dodávala strádajícím
spoluvězňům naději, vůli a sílu k přežití.

Arnold Skutezky (1850–1936)
Oddělení 21A, řada 1, hrob č. 1
Podnikatel, mecenáš a poslední soukromý majitel zámku v Řečkovicích. Svou rozsáhlou sbírku umění věnoval
městu Brnu. Rodinný hrob zdobí socha předčasně zesnulé dcery Theresy v životní velikosti od Artura Kaana.

David Mandl (1824–1906)
Oddělení 2B, řada 1, hrob č. 2 – čestná alej
Obchodník a bankéř, člen svatého spolku Chevra kadiša.
V roce 1880 založil spolek pro péči o nemocné Bikur cholim. Předsedal Společnosti ke zřízení hřbitova. Židovský
hřbitov v Brně byl jeho přičiněním založen v roce 1852.

PhDr. Baruch Jacob Placzek (1834–1922)
Oddělení 3B, řada 2, hrob č. 1
Moravský zemský rabín, kazatel a rabín Židovské náboženské obce v Brně, zoolog, ornitolog evropského významu, literát. Jeho vnuk Georg Placzek se stal světově
proslulým fyzikem.

Josef Stiassni (1843–1916)
Oddělení 23C, řada 1, hrob č. 15
Otec Alfréda Stiassni, zadavatele stavby vily Stiassni,
kterou projektoval Ernst Wiesner. Rodina významných
židovských průmyslníků předválečného Československa,
kteří se věnovali hlavně textilnímu odvětví.

JUDr. Ludwig Merores (1840–1900)
Oddělení 1B, řada 5, hrob č. 13
Ředitel První moravské spořitelny, poslanec zemského
sněmu, člen městské rady v Brně, kurátor Moravského
průmyslového muzea a zakladatel Spolku pro výstavbu
levných bytů v Brně.

Fritz Placzek (1906–1939)
Oddělení 3B, řada 2, hrob č. 5
Průmyslník. Byl znám svým ušlechtilým vztahem k zaměstnancům. V roce 1939 odjel do Anglie, ale těsně před
nacistickou okupací se vrátil, aby k odchodu přesvědčil
i rodiče. Záměr byl zmařen; tragicky zemřel v Alexovicích.

Jonas Strakosch (1820–1888)
Oddělení 1B, řada 1, hrob č. 4
Podnikatel; byl společníkem firmy vyrábějící zboží z ovčí
vlny. Její výrobky byly výborné kvality a těšily se dobré
pověsti doma i v cizině. Sám Strakosch obdržel četné
rakouské a zahraniční řády.

František Mořic Nágl (1889–1944)
Oddělení 28D, řada 3, hrob č. 4 – pamětní deska
Akademický malíř, žák profesora Hanuše Schwaigera
a člen Spolku výtvarných umělců Mánes. Právem se řadí
mezi nejvýznamnější terezínské malíře. Jeho památce je
také věnována pamětní deska v Telči.

Israel Popper (1800–1860)
Oddělení 1A, řada 1, hrob č. 11 – čestná alej
Brněnský měšťan, majitel továrny na jemná sukna. Byl
velmi aktivní při budování první brněnské synagogy.
Zasloužil se o vznik Židovského náboženského spolku,
jehož se stal v roce 1856 předsedou.

Emil Tugendhat (1867–1928)
Oddělení 26C, řada 1, hrob č. 8
Otec Fritze Tugendhata, zadavatele stavby vily Tugendhat. Tugendhatovi neměli vlastní podniky, ale byli spolumajiteli brněnských vlnařských továren a po několikátou
generaci se věnovali obchodu se suknem.

Alexander Neufeld (1898–1983)
Oddělení 34, řada 1, hrob č. 15
Židovský duchovní. Zastával funkce: vrchní kantor (synagogální zpěvák), šochet (provádí rituální porážku zvířat)
a mohel (provádí obřízku chlapců). Zasloužil se o poválečnou obnovu židovského náboženského života v Brně.

Jules Popper (1831–1899)
Oddělení 1A, řada 2, hrob č. 14 – čestná alej
Konzul Argentinské republiky v Brně a podnikatel v textilním průmyslu, který pronikl na evropské a světové
trhy. Na světových výstavách ve Vídni a v Paříži dosáhl
mimořádných úspěchů. Nositel prestižních řádů.

Otto Ungar (1901–1945)
Oddělení 5A, řada 7, hrob č. 20 – pamětní deska
Malíř, profesor Spolkového židovského reformně reálného gymnázia v Brně. Jeho obrazy, výjevy ze skutečného
táborového života, které namaloval v Terezíně, dnes mají
obrovskou dokumentační hodnotu.

Arnošt Neufeld (1926–2005)
Oddělení 34, řada 1, hrob č. 16
Předseda židovské obce v letech 1973–1993. Židovský
duchovní – vrchní kantor. Jeden z posledních znalců přednesu hebrejských modliteb v hudebním pojetí kantorů
Sulzera,Lewandovského a Rosenblatta. Syn A. Neufelda.

Salomon Schwarz (1825–1889)
Oddělení 9, řada 6, hrob č. 6
Židovský duchovní – vrchní kantor (vede v synagoze
modlitby). Kantor musí být kvalitní zpěvák. Mnozí kantoři působili jako učitelé zpěvu na konzervatořích a hudebních školách.

Ernst Wiesner (1890–1971)
Oddělení 8, řada 10, hrob č. 17 – pamětní deska
Přední funkcionalistický architekt. Působil v Brně; je podepsán pod palácem Morava, bankami v centru a řadou
vil, mj. pod vilou Stiassni. Jeho nejvíce oceňovanou stavbou je budova městského krematoria.
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Hugo Haas (1901–1968)
Oddělení 27A, řada 1, hrob č. 13
Oblíbený herec, režisér, producent, scénárista a peda
gog. Byl prvním Čechem, který se výrazně prosadil
v Hollywoodu. Hugo Haas byl jako Žid ve 30. letech vyhnán z pražského Národního divadla. Se svou manželkou Marií, rozenou von Bibikoff (Bibi), uprchli do USA.
V Hollywoodu si Hugo Haas pronajal staré filmové ateliéry. Spolupracoval se
světově proslulými autory i herci a produkoval vlastní filmy. Mimořádného
úspěchu dosáhl s filmem Pick Up. Haas opustil USA a pokračoval v umělecké
dráze ve Vídni. Tam i zemřel. Urna s jeho popelem byla převezena do Brna.
Na náhrobní desce je zvěčněné jméno Hugova bratra
Pavla Haase (1889–1944), významného hudebního
skladatele a publicisty. Studoval na brněnské konzervatoři u Leoše Janáčka, pod jehož vedením se věnoval
i kompozici. Za operu Šarlatán obdržel cenu Smetanovy
nadace. Byl jednatelem Klubu moravských skladatelů
a hudebním referentem Národních novin a Národních listů. V roce 1941 byl Pavel Haas odvlečen do Terezína, kde
se i v krutých podmínkách věnoval hudbě a komponoval. V roce 1944 byl transportem odvezen do Osvětimi a v témže roce byl zavražděn v plynové komoře.
Bratrům Hugovi a Pavlu Haasovým bylo uděleno čestné občanství města Brna.

Jeden z nejkrásnějších židovských hřbitovů v celé Evropě; založen byl
v roce 1852. Na ploše 3,5 hektaru se zde nachází náhrobky v pestré škále typů
od prostých stél až po honosné rodinné hrobky vystavěné předními mistry
kameníky podle předloh renomovaných architektů a výtvarníků. Na hřbitově
bylo otevřeno Turistické informační centrum Židovské obce Brno s výstavním
a přednáškovým sálem. Pro návštěvníky jsou zdarma k dispozici propagační
materiály, videoprojekce, počítač připojený k internetu a zvukový informační
panel; k zapůjčení jsou zde kapesní audio průvodci.

P r ů vo d c e
brněnským

www.jewishbrno.eu
Úvodní slovo

hřbitovem

Otevřeno denně mimo soboty
a židovské svátky.
listopad–březen: 9–16 h, pátek 9–15 h
duben–říjen:
9–17 h, pátek 9–16 h

Nejčastější nápisy a symbolika
Pod vrcholem náhrobního kamene bývají umístěna dvě hebrejská písmena, která znamenají
„zde je pohřben“ nebo „zde leží“. Mohou být
situována i po obou stranách symbolu.
Symbolem levitské konvice jsou označovány
hroby, v nichž je pohřben dědičný potomek po
mužské větvi biblického rodu Levitů.
Žehnající ruce na náhrobku znamenají, že v tomto hrobě je pohřben kohen, přímý potomek po
mužské větvi prvního židovského velekněze
Árona z rodu Levitů, bratra jednoho z největších
biblických proroků Mojžíše.
Pět hebrejských písmen, většinou umístěných
ve spodu nápisové plochy, je zkratkou pěti slov
vyjadřujících zemřelému přání věčného života.

židovským

Židovský hřbitov a TIC ŽOB
Nezamyslova 27
615 00 Brno-Židenice
Tel: +420 544 526 737
E-mail: tic@jewishbrno.eu

ŽH Brno
Tramvaj č. 8, 10
Centrum

Olomouc
Bratislava

Vídeň

Průvodce židovským hřbitovem je součástí projektu Brno židovské pořádaného Židovskou obcí v Brně pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška a starosty městské části Brno-Židenice Romana Vašiny.

Vydala Židovská obec Brno za finanční podpory Jihomoravského kraje.
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Původní židovské osídlení v Brně zaniklo
v polovině 15. století vypovězením Židů
z města. Po 400 let jim bylo Brno zapovězené. Vrátit se směli až v polovině
19. století. Židé této jedinečné šance využili a velmi záhy dosáhli mimořádných
úspěchů. Znovu založili židovskou obec,
zřídili hřbitov, postavili synagogy. Vybudovali moderní textilní průmysl a zbožím špičkové kvality zásobovali Evropu i svět. Brno bylo právem zváno českým
Manchesterem. Mimořádných úspěchů dosahovali také židovští herci, hudebníci, malíři, literáti, vědci, pedagogové, architekti, stavitelé, politici i lékaři a za své
zásluhy získali mnoho titulů a vyznamenání. Židé byli úspěšní nejen v Brně, ale
působili i v zahraničí a po celém světě šířili dobré jméno Brna.
Nástup nacistů k moci byl pro brněnskou židovskou obec zničující. Jen málo
Židům se před nacisty podařilo uniknout. Ostatní byli odvlečeni do koncentráků;
drtivá většina jich nepřežila a nemá ani vlastní hrob. Proto lze na zdejším hřbitově nalézt na mnoha hrobech pamětní desky a pietní vzpomínky na umučené.
Vážení návštěvníci, zveme vás k procházce po židovském hřbitově a vzpomínce na ty, jež povznesli město Brno i židovskou komunitu do mezinárodního
povědomí.
Pavel Fried, předseda Židovské obce Brno

David Alt (zemřel 1939)
Oddělení 34, řada 1, hrob č. 4
Poslední rabín a předseda rabínského soudu v Židovské
obci Šafov, která zanikla v důsledku holokaustu. V Šafově
se dochoval židovský hřbitov s nádhernými klasicistními
náhrobky a několik domů bývalého ghetta.

PhDr. Richard Feder (1875–1970)
Oddělení 34, řada 1, hrob č. 12
Vrchní zemský a brněnský rabín, spisovatel, pedagog.
Čestný občan města Brna a nositel Řádu TGM. Autor
nejcennějšího svědectví o holokaustu v našich zemích,
knihy Židovská tragédie. Dějství poslední.

Lazar Auspitz (1772–1853)
Oddělení 1A, řada 1, hrob č. 1 – čestná alej
Žid tolerovaný v Brně od roku 1802. Obchodník s vlnou,
zakladatel továrny na sukna, satény a látky z černé česané příze. Továrnu převzali jeho vnukové Max a Julius
Gomperzové.

JUDr. Hieronymus Fialla (1844–1913)
Oddělení 26B, řada 3, hrob č. 4 – čestné místo
Advokát, předseda Židovské náboženské obce v Brně
a člen obecního výboru. Působil v různých funkcích samosprávy Brna a podílel se na správě městského majetku. Zasloužil se o nový vodovod.

JUDr. Bedřich Bass (1910–1979)
Oddělení 39, řada 3, hrob č. 2
Právník, předseda Rady ŽNO v ČSR, zadavatel stavby
tzv. Bassovy vily. Bojoval v armádě na Blízkém východě, později se účastnil bojů za osvobození Slovenska.
Obdržel 14 vyznamenání za statečnost.

Samson Franckel (1784–1862)
Oddělení 1A, řada 1, hrob č. 12 – čestná alej
Předseda Židovské náboženské obce a jeden z nejvýznačnějších organizátorů jejího vzniku. Zasloužil se o zřízení novodobého hřbitova a nové koncepce stanov celé
židovské obce.

Památník holokaustu
Památník v oddělení č. 7. byl vztyčen k uctění třinácti
tisíc obětí holokaustu odvlečených z Brna a jeho okolí
do vyhlazovacích táborů. První transport byl vypraven
z hradu Špilberk; další už byly vypravovány výlučně ze
základní školy na Merhautově ulici (pamětní deska).

Samuel Brunner (1858–1939)
Oddělení 8, řada 10, hrob č. 15
Významný brněnský malíř; byl oceněn Ludwigovou
medailí. Jeho obrazy nalezneme ve sbírkách Moravské
galerie a Muzea města Brna (Pohled na náměstí Svobody,
Pohled na Zelný trh, Schody na Petrově).

Moriz Fuhrmann (1852–1910)
Oddělení 23B, řada 1, hrob č. 2
Textilní průmyslník a zadavatel stavby tzv. Fuhrmannovy
(nyní Löw-Beerovy) vily na ulici Drobného 22. Vilu později koupil Alfred Löw-Beer, který část pozemku věnoval
dceři na stavbu vily Tugendhat.

807 hrobů holokaustu
V období holokaustu došlo za II. světové války k vyhlazení šesti milionů evropských Židů. Tuto tragédii Židé nazývají Šoa. Jenom v Brně zemřelo 807 příslušníků židovského národa ještě dříve, než byli v transportech odvlečeni
do vyhlazovacích táborů. Nejedná se pouze o Židy z Brna,
či jeho okolí, nýbrž i o běžence z Německa a okupovaných
území. Jejich hroby nacházíme rozesety po celém zdejším hřbitově. Bezmála dvěma stům z nich nebylo umožněno vztyčit náhrobní kámen. Židovská obec Brno
proto uspořádala dobročinný projekt 807 hrobů holokaustu na získání potřebných prostředků pro výstavbu náhrobků na neoznačených hrobech – aby jména
pohřbených nebyla zapomenuta. Dobročinnou sbírkou byl získán více než jeden
milion korun, což plně pokrylo náklady na zakoupení chybějících náhrobků.

PhDr. Věra Capponi (1946–1998)
Oddělení 35, řada 7, hrob č. 21
Psycholožka, spoluzakladatelka českého manželského
a rodinného poradenství. Systematicky se věnovala
i náhradní rodinné péči. Veřejnosti je známa řadou svých
odborných knižních publikací.

Josef Goldstein (zemřel 1931)
Oddělení 5A, řada 5, hrob č. 2
Židovský duchovní – vrchní kantor (vede v synagoze
modlitby). Kantor musí být kvalitní zpěvák. Mnozí kantoři působili jako učitelé zpěvu na konzervatořích a hudebních školách.

Ing. arch. Otto Eisler (1893–1968)
Oddělení 35, řada 4, hrob č. 3
Architekt a autor funkcionalistické synagogy v Brně.
Spolu s bratry Arthurem, Mořicem a Hugem založil stavební firmu, která se podílela i na stavbě vily Tugendhat.
Byl prvním ředitelem zoologické zahrady v Brně.

Heinrich Gomperz (1843–1894)
Oddělení 1B, řada 4, hrob č. 1
Obchodník s vlnou, člen brněnské městské rady a mecenáš umění. Shromáždil sbírku 437 obrazů, které umožnily vznik Gomperzovy, později Městské galerie. Jeho žena
Dalena byla známou operní pěvkyní.
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