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Na starém, nebo také druhém židovském hřbito-
vě v Prostějově spočívají ostatky bezmála dvou 
tisícovek Prostějovanů židovského původu. Připo-
meňme si alespoň některé z nich:

Lékař Gideon Brecher (1797–1873) byd-
lel v židovském městě v domě č. 42. Byl prvním 
Židem z Prostějova, který studoval medicínu (chi-
rurgii a porodnictví dokončil v Budapešti roku 
1824, doktorský titul získal v Erlangenu 1849), 

lékař a učenec, který napsal několik vědeckých prací se sociál-
ní a náboženskou tématikou. Za svou činnost v době cholerové 
epidemie roku 1866 obdržel písemné poděkování prostějov-
ského městského zastupitelstva. Jeho nadační dům, který založil 
roku 1869 v ulici Sádky č. 2, fungoval ještě ve 20. a 30. letech 
20. století, kdy v něm žilo průměrně 12-14 starších židovských 
občanů. Po 2. světové válce a prodeji obou synagog si tam 
členové židovské obce zřídili modlitebnu. Využívali ji do roku 
1973, roku 1981 ji prodali Křesťanským sborům. Syn Adolf Bre-
cher byl spisovatel a fyzik a žil v Olomouci. Na hřbitově je po-
chovaná také Gideonova manželka Josefína.

Podnikatel, armádní dodavatel a továrník Veith 
Ehrenstamm (1763–1827) obchodoval růz-
nými druhy zboží a surovin, součástmi armádní vý-
stroje, potravinami. Po založení vlastní továrny ob-
starával zásobování armády suknem. V Prostějově 

založil roku 1801 první továrnu na sukno a kazimír. Její budova 
v ulici Újezd č. 2 byla prvním dvoupatrovým domem ve městě. 
Jako první Žid bydlel i se svojí rodinou v areálu továrny mimo 
ghetto v křesťanské části města. Jeho dům v dnešní Uprkově ulici 
č. 20 byl první dvouposchoďovou budovou v židovském ghettu. 
V blízkosti synagogy v dnešní Demlově ulici nechal roku 1814 
postavit nadační dům, sloužící jako škola. Kromě toho se věno-
val i další charitativní činnosti.
Rabi Cvi Jehošua HaLevi Horowitz (1754–1816)  

pocházel z významného rabínského rodu 
Horowitzů. Působil jako vrchní rabín v Jemnici, 
Třebíči a Prostějově. Horowitz byl uznávanou 
rabínskou autoritou a předsedal i rabínským 
soudům v důležitých náboženských otázkách. 
Je rovněž autorem dvou knih Smichat Moše a 
Chidušej Hariboš, v nichž komentuje a vyklá-
dá texty Talmudu a židovského náboženského 
zákona. Horowitzovu náboženskou činnost v 
Prostějově zajímavým způsobem dokládá kni-
ha Spolku mladých mužů (Chevrat Noarim), 

která byla před časem znovuobjevena v archivu Židovského muzea 
v Praze. Rabín Horowitz se oženil se svou sestřenicí Miriam, dcerou 
rabína Pinchase HaLeviho Horowitze, s níž měl dvě dcery a syna. 
Dnes ve světě žije řada jejich potomků.

Dalším zde pohřbeným byl 25. prostějovský rabín Dr. Phil. 
Emil Hoff (1842–1897). Vystudoval gymnázium 
v Kroměříži a pražskou univerzitu. V letech 1866–1870 
působil jako kazatel v Pinkasově synagoze v Praze. 
Od srpna 1870 až do své smrti roku 1897 zastával místo 

25. prostějovského rabína. Zároveň vyučoval na místní reálce židovské 
náboženství. Je autorem české učebnice dějin starověkého Izraele. Syn 
Josef byl rabínem v Bzenci, Šumperku a Úsově. Dcera Sofie strávila své 
dětství v Prostějově, kde se jí dostalo pečlivé výchovy. Již od 13 let se 
intenzívně věnovala literární činnosti – publikovala v olomouckých, br-
něnských a vídeňských novinách. 
Moses Katz Wanefried, žák Chatama Sofera, vedl prostějovskou 
ješivu od konce 20. let 19. století až do své smrti roku 1850, kdy pod-
lehl choleře. Kromě své zámožnosti proslul také velkou učeností, kterou 
prý předstihoval všechny prostějovské Židy. Jeho vzdělanost přitahovala 
do Prostějova studenty zblízka i zdaleka. Kromě studia Talmudu se pod 
jeho vedením věnovali i studiu jiných vědních oborů. 
Juli (Jitl) Rosenthal (1776–1852) 

O jejím životě víme více díky nale-
zenému náhrobku, který sloužil jako 
stupínek do kurníku. V letech 1726 až 
1848 platily na Moravě protižidovské 
diskriminační zákony, které mj. ome-
zovaly počet židovských rodin. Podle 
tohoto zákona se směl ženit pouze 
nejstarší syn z každé židovské rodiny. 
Ostatní měli možnost buď odejít ze 
země, nebo zůstat svobodnými. Řada 
židovských párů tak žila v tajných man-
želstvích, čímž se vystavovaly přísným 
postihům. Tyto rodiny často žily ve vel-
mi těžkých sociálních podmínkách. Juli 

zemřela po platnosti diskriminačních zákonů v roce 1852. V oficiálních 
matrikách je vedena jako svobodná Juli Bergel, ale na jejím náhrobku 
se dočteme, že jejím manželem byl Löbl (Lejb) Rosenthal (1776–1856). 
Píše se o ní jako skromné a spravedlivé ženě. O jejím těžkém životě 

svědčí i verš, že „odměn mnohých se ti dostane ze 
světa, který přijde“.
Moses Zweig (1750–1840) zakladatel 
rodu Zweigů, prapraděd spisovatele Stefana 
Zweiga a praděd dramatika Maxe Zweiga.



Mezi ulicí Studentská a Reálným gymnáziem a základní školou 
města Prostějova se nachází plocha starého židovského hřbito-
va, kde bylo v letech 1801 až 1908 pohřbeno kolem dvou tisíc 
prostějovských obyvatel. Židé po staletí přispívali k rozvoji měs-
ta, kterému se díky početné a vzdělané místní komunitě říkalo 
„hanácký Jeruzalém“.
Židovství představuje specifický způsob života a hodnotový 
pohled na svět. Mimořádná úcta patří v judaismu životu a náleží 
i tělu, z něhož život vyprchal, a které opustila duše. Hlavním po-
žadavkem židovského pohřbu je uložení zesnulého do země 
a zajištění neporušitelnosti hrobu a celého hřbitova. Z těchto důn-
vodů se prostějovská židovská obec vždy bránila likvidaci svého 
pohřebiště. 

V průběhu nacistické 
okupace se změnila 
správa Prostějova. 
Byla zrušena i pro-
stějovská židovská 
obec a hřbitov byl 
konfiskován říšskými 
institucemi. Na pře-
lomu června a čer-
vence 1942 byli 
téměř všichni židovští 
obyvatelé města od-
vlečeni do Terezína. 
O rok později něo-
mecký starosta Ma-
xmilián Girth koupil 
celé pohřebiště pro 
potřeby Prostějova. 
V posledních letech 

okupace byly náhrobky 
městem rozprodány jako stavební nebo kamenický materiál a pohře-
biště bylo nenávratně zdevastováno.
Po osvobození nebyl hřbitov s ostatky vrácen prostějovské židovské 
obci, ale byl využíván jako hřiště a park. V 50. letech zde stávaly 
kolotoče a další zábavné atrakce. V letech 1970–1974 byla při jižní 
straně původního hřbitova postavena škola. Na ploše pohřebiště byl 
zbudován park a záložní parkoviště.
Na základě iniciativy prostějovské rodačky Maud Michal Beero-
vé z Izraele a bývalého ředitele zdejší školy PhDr. Václava Koláře 

nechalo město Prostějov na plochu hřbitova instalovat v roce 
2001 památník, jehož autorem je Ing. arch. Blahoslav Adamík. 
Na tomto místě je pohřbena řada významných osobností. Byl 
mezi nimi i vrchní prostějovský rabín Cvi Jehošua Horowitz (asi 
1754–1816), k němuž odkazuje nový náhrobek instalovaný 
v roce 2019. 
Podle židovské tradice vyžaduje místo s lidskými ostatky úctu 
živých. Proto v roce 2013 vznikla pod vedením rabína a filantro-
pa Louise Kestenbauma iniciativa za důstojnou úpravu hřbitovní 
plochy, která současně řeší potřeby fungování navazující obytné 
čtvrti a sousední školy.

Vstupní brána židovského hřbitova z dnešní Lidické 
ulice

Pohled na západní část hřbitova.

Hrob Veitha Ehrenstamma Hřbitov před likvidací náhrobků někdy na přelomu let 1943 a 1944. Kříži jsou 
označeny kameny ke stavebnímu využití, čísly náhrobky z dražšího materiálu pro 
další kamenické zpracování.

Skupina náhrobků na starém hřbitově


