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 Průvodce brněnským židovským hřbitovem  Symbolika na náhrobcích 

А B

C

LEGENDA:    А – Smuteční síň        B – TIC ŽOB        C – Márnice

S

VZ

J

Oddělení 1C, řada 3, hrob č. 7

Oddělení 10, řada 5, hrob č. 17

Přesýpací hodiny s křídly
Symbolizují vymezený čas, zakončení života smrtí, někdy i náhlé.

Pohřbívání na brněnském židovském hřbitově
Budova márnice (na titulní stránce) je poslední stavbou na brněnském židov-
ském hřbitově, která byla realizována podle projektu architekta Josefa Nebe-
hostenyho. Zprovozněna byla v roce 1911. Márnice byla vystavěna velkolepě, 
splňovala – a stále ještě splňuje – veškeré hygienické normy. Má samostatnou 
místnost, v níž se tělo mrtvého omyje a rituálně očistí.

Zaopatřit zemřelého je považováno za čest, je to nezištný a ušlechtilý sku-
tek, ze kterého žádná osoba nesmí mít prospěch. Se zemřelým se zachází dů-
stojně a ohleduplně stejně jako se živým. Po celou dobu obřadu je nutno dbát na 
čest zaopatřovaného, tělo nesmí být nikdy odhaleno více, než je nezbytně nut-
né. Po rituálním omytí je tělo obléknuto do bílého pohřebního rubáše, který je 
jednotného typu a bez kapes. Muži jsou navíc zahaleni do modlitebního pláště.

Oddělení 1D, řada 1, hrob č. 14 Oddělení 28E, řada 1, hrob č. 2 Oddělení 7

Oddělení 10, řada 1, hrob č. 6

Oddělení 26A, řada 3, hrob č. 4

Oddělení 7

Žehnající ruce
Potomek kněží (kohenů) z kmene Levitů v linii Árona a jeho synů. Většinou jsou 
nositeli příjmení Kohn, Katz, Kohen, Cowan, Kagan, ale i jiných.

Levitská souprava
Potomek z kmene Levitů, ne však v linii Árona. Většinou jsou nositeli příjmení 
Löwy, Löw, Levy, Siegel, Lewis a dalších.

Leviatan
Představuje biblickou obludu, ze které s příchodem Mesiáše bude pro spravedli-
vé uspořádána hostina. Někdy také bývá znázorněn stočený do kruhu.

Poté je mrtvý vložen do jednoduché rakve z borovicového dřeva bez jakýchko-
liv ozdob. Zemřelému je pod hlavu vložen sáček s hlínou přivezenou z Izraele 
a jeho tělo je touto prstí poprášeno. Rakev je spuštěna do hrobu a zpravidla před 
ročním výročím je vztyčen náhrobek, hebrejsky maceva. Účelem náhrobku je 
chránit a označovat hrob, aby zemřelý nebyl zapomenut. 

Židovské náhrobky nesou nápisy – kromě jména také nápisy chvalořečící 
život a skutky pohřbeného. Některé náhrobní kameny nesou i židovskou sym-
boliku, vyjádřenou výtvarnými prvky.

Symboly na náhrobcích brněnského židovského hřbitova se nevyskytují 
v takové pestré škále, jako na starobylých hřbitovech. Přesto se zde setkáváme 
s řadou symbolů, např. žehnajícíma rukama, levitskou soupravou, Davidovou 
hvězdou a dalšími.
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Oddělení 9, řada 6, hrob č. 10 Oddělení 14, řada 1, hrob č. 6 Oddělení 1B, řada 3, hrob č. 9

Oddělení 15, řada 7, hrob č. 6

Oddělení 28G, řada 8, hrob č. 4

Oddělení 1C, řada 4, hrob č. 10

Strom
Smutek.

Otevřená kniha
Představuje vepsání jména zemřelého do Knihy věčného života, může také zna-
menat osobu písaře, učence, kantora, rabína.

Podané ruce
Opětovné shledání blízkých ve světě budoucím.

Oddělení 3B, řada 10, hrob č. 3

Oddělení 21B, řada 2, hrob č. 15

Šesticípá hvězda (hexagram, Davidův štít)
Symbol židovství, může vyjadřovat i osobní jméno zemřelého – David nebo 
Menachem.

Židovský hřbitov v Brně je nejudržovanější ucelenou plochou zeleně v zástavbě 
městské části Židenice. Přestože mezi židovskými hřbitovy patří k nejmladším, 
v Brně je nejstarším. Rozprostírá se na ploše 3,5 hektaru. Soustřeďuje na dvanáct 
tisíc hrobů a přes 650 vzrostlých dřevin. Skupiny hrobů a zeleně spolu vzájemně 
vytvářejí nádherný harmonický celek. Na hřbitově se lidé musejí řídit předpisy 
judaismu. Je zakázáno nevhodné chování, jako je požívání potravin nebo pití; 
pohyb zvířat po hřbitově je zcela nepřípustný. Pohřebišti se prokazuje úcta, není 
dovoleno se zde pohybovat v nevhodném oblečení či s obnaženou hlavou.

Židovský hřbitov a TIC ŽOB
Nezamyslova 27
615 00 Brno-Židenice 
Tel: +420 544 526 737
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


