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Friedenthal,
oddělení 11, řada 4, hrob č. 17

Friedenthal,
oddělení 4, řada 2, hrob č. 21
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oddělení 4, řada 1, hrob č. 23

Dressler,
oddělení 4, řada 1, hrob č. 1

Hauser, oddělení 23C, řada 2, hrob č. 7

Friedenthal,
oddělení 12, řada 5, hrob č. 27

Tomola,
oddělení 1C, řada 1, hrob č. 5
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Medailonky kameníků

Židovský hřbitov v Brně-Židenicích

Jakob Friedenthal (1846–1892)
O židovském kameníkovi Jakobu Friedenthalovi toho není mnoho známo.
V kamenické tradici byl pokračovatelem – rodinnou firmu, která byla založena
v roce 1836, převzal po svém otci. Jejich kamenická dílna se nejprve nacházela
na Hybešově ulici 61 a později na Křenové 73. Sám Friedenthal bydlel na ulici
Skořepka 1.
Jakob Friedenthal zemřel ve svých 46 letech a pohřben je na židovském
hřbitově v Brně. Na jeho náhrobku je vysekán symbol kamenického kladiva, zvaného pemrlice, a rýsovací potřeby s širokým dlátem. Smrtí Jakoba Friedenthala
však jeho firma nezanikla, jak dokazují dochované signace „Friedenthalovi následovníci“.

Obřadní budova židovského hřbitova v Brně Židenicích (na titulní stránce) byla
postavena podle projektu architekta Josefa Nebehostenyho (1852–1921) a do
provozu byla uvedena v roce 1900. Obřadní budova slouží k poslednímu rozloučení se zesnulými.
Po smutečním obřadu je rakev převezena na hřbitov, kde je vložena do
země. V zásadě po uplynutí 11 měsíců je na hrobu vztyčen náhrobní kámen. Pro
Brno je příznačné, že na stavbu náhrobků byli najímání kvalitní kameníci, kteří
společně s architekty a výtvarníky posunuli mnohé funerální stavby do polohy
uměleckých děl. Na náhrobních kamenech a obrubách hrobů lze nalézt necelé
dva tisíce různých kamenických značek, které identifikují práce celé řady kamenictví. Mezi ty nejvýznamnější patří: Adolf Loos st., J. E. Tomola, Franz Dressler,
Jakob Friedenthal, Eduard Hauser a Löwenstamm & Spitz.

Löwenstamm & Spitz
Židovská kamenická firma Löwenstamm & Spitz vznikla spojením dvou kamenictví: dílny sourozenců Julia (1864–1939) a Šalamouna (1868–1942) Löwenstammových s dílnou Jakoba Spitze (1860–1933). Bratři Löwenstammovi nejdříve podnikali ve své rodné Třebíči, později si zřídili dílnu v Brně, kde zakoupili
provozovnu po Friedenthalovi na Křenové 73. Jakob Spitz, původem z Ivanovic
na Hané, měl zřízenou dílnu v Brně na ulici Křenová 55. Jejich spojením v roce
1912 vzniklo jedno z vůbec největších kamenictví na Moravě. Firma působila až
do roku 1939, kdy zanikla z důvodu nástupu nacizmu.
Na brněnském židovském hřbitově nacházíme nejprve samostatné signatury Jakoba Spitze a bratrů Löwenstammových, později jsou náhrobky signovány společnou značkou Löwenstamm & Spitz.
Julius a Šalamoun Löwenstammovi i Jakob Spitz jsou pohřbeni na zdejším
židovském hřbitově. Rovněž je zde pohřben Emmerich Spitz, který ve firmě zastupoval Spitzovo kamenictví po smrti Jakoba Spitze.
Eduard Hauser (1840–1915)
Kamenický mistr Eduard Hauser byl zakladatelem moderního kamenického
průmyslu v Rakousku. Vynikl zavedením mechanizace při opracování kamene
a stal se významným rakouským dodavatelem kamenických prací. Po první
světové válce však poptávka po kamenosochařské práci poklesla a jeho závod
nakonec zanikl.
Eduard Hauser se dodavatelsky podílel na stavbě Vídeňské dvorní opery,
Hofburgu nebo vídeňské Vysoké školy technické. Mimo jiné zhotovil kamenný podstavec Beethovenova památníku ve Vídni a za svůj život postavil více
než čtyřicet kostelů. Za svoji práci získal řadu ocenění a později byl jmenován
císařsko-královským dvorním kamenickým mistrem. V Brně prováděl v letech
1904–1905 kamenickou práci při stavbě věží na katedrále svatého Petra a Pavla.
Eduard Hauser je pohřben ve Vídni na hřbitově Heiligenstadt.
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Židovský hřbitov a TIC ŽOB
Nezamyslova 27,
Tel: +420 544 526 737
615 00 Brno-Židenice
E-mail: tic@jewishbrno.eu
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
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Adolf Loos st. (1829–1879)
Adolf Loos st. byl známý brněnský sochař a kameník, otec světově významného
architekta Adolfa Loose (1870–1933). Adolf Loos st. je znám svými sochařskými a kamenickými pracemi, podílel se na stavbě mnoha brněnských budov. Byl
dodavatelem veškerých sochařských a kamenických prací v psychiatrické léčebně v Černovicích, prováděl kamenické práce na Ústavním soudu a ozdobil průčelí Německého gymnázia (později JAMU) portrétními medailony reprezentantů
vědy. Je autorem pomníku Posluchačům kadetní školy u Kartuziánského kláštera na Božetěchově ulici. V okolí Brna lze nalézt řadu Božích muk a náhrobních
kamenů pocházejících z jeho dílny. Mramor na svá díla čerpal v lomu, který měl
pronajatý v obci Nedvědice.
Po jeho smrti vedla firmu nějaký čas jeho žena, Marie Loosová. Kromě značky Adolf Loos tak na brněnském židovském hřbitově nacházíme také signace
Loos wve (Loosova vdova). Jeho rodný dům a dílnu připomíná pamětní deska
u vchodu do hotelu Continental.
Johann Eduard Tomola (1845–1907)
Sochař a kameník Johann Eduard Tomola pocházel z Rousínova. V Brně se seznámil s Adolfem Loosem starším, k němuž nastoupil do firmy. Postupně pracoval
jako praktikant, vedoucí obchodu a prokurista, až se nakonec stal společníkem
firmy. Později se osamostatnil a založil si vlastní kamenictví.
Podle návrhu Heinricha von Ferstela vystavěl J. E. Tomola hlavní oltář
v chrámu svatého Jakuba. Průčelí nadačního fondu Valentina Gerstbauera na
náměstí Svobody opatřil čtveřicí monumentálních atlantů podle předlohy sochaře Luxe. Společně s Adolfem Loosem st. dodával kamenické práce na Zemskou sněmovnu v Brně. Tomola se také podílel na pomníku Louise Raduita de
Souches na jihovýchodním bastionu Špilberku z roku 1902.
K Tomolovým samostatným pracím náleží Schillerův pomník na Kolišti
a mnoho náhrobků a Božích muk v Brně a okolí. Tomolova vila s ateliérem na
Hybešově ulici 21 je začleněna mezi významné brněnské stavby.
Franz Dressler (1846–1885)
Brněnský kameník a sochař Franz Dressler, otec akademického sochaře Alfreda
Dresslera (1870–1919), byl žákem Adolfa Loose st.
Podílel se na tvorbě pomníku brněnskému starostovi a historikovi Christianu d´Elvertovi v parku na Špilberku. Je také autorem rekonstrukce portálu staré
radnice. Vytvořil sochy na střeše a v nikách na fasádě uměleckoprůmyslového
muzea na Husové 14, na jehož stavbě se kamenickými pracemi podílela vdova
po Adolfu Loosovi. Franz Dressler je také znám jako autor řady bust, např. starosty van der Strass, moravského místodržitele Karla svob. pána z Korb-Weidenheimu, nebo Františka rytíře z Kaliny.
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