
iŽIDÉ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Historie a obyvatelé

Židovská obec v Moravském Krumlově náleží mezi nejstarší na Moravě. Jednotlivé židovské rodiny se zde pravděpo-
dobně usadily za pánů z Lipé ve 2. pol. 14. století - nejstarší písemnou zmínku najdeme v jedné z artikulí vinohradského 
práva, které městu propůjčil Jan III. z Kravař v roce 1402. Souvislé osídlení však  předpokládáme až po vypovězení Židů 
z moravských královských měst v roce 1454. V 1. pol. 16. století již bylo plně konstituováno. V roce 1585 žilo v Krumlově 
26 židovských rodin, v urbáři z roku 1642 je uvedeno 31 Židů, podle lánového rejstříku z roku 1672 bylo z předválečných 
33 židovských domů obydleno jen 18.

Ve svých právech byli Židé vůči ostatnímu obyvatelstvu značně omezeni. Hlavním zdrojem obživy jim byl především obchod, 
zvláště podomní. Toleranci vrchnosti, jíž byli přímo podřízeni, si museli Židé vykupovat četnými daněmi a poplatky. 

Po ničivém požáru města v roce 1690 kníže Maxmilián z Lichtenštejna nařídil Židům, „aby své domy postavili na příhod-
nějším místě a svá spáleniště k rozšíření Židovské ulice postoupili“. Soubor protižidovských nařízení za císaře Karla VI. 
v letech 1725 - 8 ještě více omezil židovskou populaci v českých zemích - v Moravském Krumlově mělo povolen pobyt 
49 familiantů žijících se svými rodinami ve 42 domech. Přespočetní museli odejít do ciziny, hlavně do Uher. Na zákla-
dě ediktu Josefa II. byla Židům přidělena nová (německá) příjmení, když předtím užívali tradiční příjmení syno-otcovská. 
Zatímco v roce 1793 měla krumlovská židovská obec 194 obyvatel, do roku 1830 však vzrostl počet téměř dvojnásobně 
na 356. 

Rozhodující změnu v postavení Židů přinesl až revoluční rok 1848, kdy byla vyhlášena rovnost všech občanů před záko-
nem. Židé se tehdy začali houfně stěhovat mimo hranice ghetta a zejména do jim dosud zapovězených větších měst. Nej-
častěji odcházeli s nadějí na lepší životní podmínky do nedalekého Brna a Znojma, ale také do Vídně nebo do Ameriky.

V roce 1849 byla židovská obec na vlastní žádost přijata do svazku města Moravského Krumlova. V dalším období měli 
právě židovští podnikatelé a obchodníci významný podíl na hospodářském rozvoji města. Uveďme tkalcovnu a barvírnu 
Samuela Geiringera nebo výrobnu papírového zboží a knihtiskárnu Karla Schwarze. Řadu obchodů provozovali Židé pře-
devším  na náměstí (např. Steinerovi, Glücksmannovi) a v dnešní Zámecké ulici. 

Další vývoj počtu židovských obyvatel v Moravském Krumlově: v roce 1848 bylo napočteno 348 osob, v r. 1857 – 276, 
v r. 1880 - 140, v r. 1890 - 137, v r. 1900 - 116, v r. 1921 - 83, v r. 1930 - 34, v roce 1938 11 židovských rodin v počtu 
29 osob. 

Po záboru Moravskokrumlovska do Německé říše v říjnu 1938 se Židé museli vystěhovat do okolních moravských obcí 
a měst. Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava byli hromadně deportováni do ghetta Terezín a odtud do koncentračních 
táborů. Většina moravskokrumlovských židovských občanů byla k likvidaci na východ transportována během roku 1942. 
Hrůzy holokaustu z nich přežila jedině Erna Glücksmannová, která zemřela ve Zlíně v r. 1997.

Jmény známe téměř třicet krumlovských rabínů. Z nich připomeňme zejména Menachema Mendla Bäcka, jenž v Morav-
ském Krumlově působil v letech 1832 - 1867. Po plodném životě zasvěceném zdejší židovské obci odešel k synovi, his-
toriku a publicistovi Samuelovi Baeckovi (1834 - 1912) do polského Lešna. Jeho potomkem pak byl známý berlínský 
rabín dr. Leo Baeck (1873 - 1956). Posledním rabínem v Moravském Krumlově byl dr. Adolf Hahn (v úřadu v letech 1910 
– 1915). Pohled na město ze zámecké věže

(vpravo šikmo dolů od farního kostela vyčnívá 
střecha synagogy), 30. léta 20. stol.,
foto sbírka Josefa Braunera

Pohled na část města s Židovskou 
ulicí a zámkem od Křížové hory, 
1940, sbírka Dany Leikepové

Plán separace židovského osídlení 
v M. Krumlově, židovské domy vyznačeny 
červeně, G=synagoga, 1727-8, MZA Brno

Otisk pečeti židovské obce 
v M. Krumlově, 1842, MZA Brno

Obchod Jindřicha Glücksmanna 
na náměstí, kolem r. 1932,
sbírka Františka Hudce
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iŽIDÉ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Židovská čtvrť a synagoga

Židovské sídliště v Moravském Krumlově se prostírá v severní části městského jádra mezi náměstím a linií hradeb, poblíž zámku, tedy v typické poloze pro moravská 
ghetta. Doba založení čtvrti odpovídá 2. polovině 15. století, samotná zástavba pochází ze 17. až 20. století.

Nejstarší část židovské čtvrti, tzv. Horní židovská ulice, dnes Palackého, začínala vedle dnešního kina a končila u katolické fary. Časem se tato ulice stala příliš těsnou, 
podařilo se však získat nová stavební místa ve Špitální či Dolní židovské ulici, dnes rovněž Palackého. Židovská zástavba se tak rozšířila o úsek od farního kostela Všech 
svatých k okolí špitálního kostela Nejsvětější Trojice na rohu Růžové ulice. Židovská čtvrť je nepravidelného tvaru, její rozloha činí 2,25 hektaru, její oddělení (tzv. eruv) 
bývalo provedeno zdí a drátem. Vstupy do židovské čtvrti se uzavíraly po setmění, o sobotách a nedělích a o svátcích obou vyznání. 

Vývoj počtu židovských domů: r. 1668 osedlých 20 a pustých 23, r. 1672 – 26, r. 1790 – 38, r. 1837 – 43, dalším 
dělením jednotek se pak došlo k číslu 62. 

Z  budov  židovských  institucí  známe radnici - obecní  dům čp. 73, školu čp. 69 a rabínský dům v čp. 53, které tak tvoři-
ly pozoruhodný soubor určitého duchovního okrsku. Jatka - masné krámy, kde se prováděla  porážka dobytka (šlachta), 
stály v zadním traktu domu čp. 89. V M. Krumlově je zcela unikátně zachována rituální židovská lázeň (mikve) v suteré-
nu domu čp. 87 – obsahuje bazén s kamennými přístupovými schody, přičemž schodiště ze dvora domu bylo zazděno. 
Hostinec existoval v domě čp. 68, pekárna v domě čp. 97, v přízemí mnoha budov byly umístěny prodejní krámky a 
řemeslnické dílny. Zásobování vodou se provádělo z veřejných studen s ruční pumpou. Židovská ulice byla dříve dláždě-
na nepravidelnými valouny. 

V důsledku ztrát za četných požárů (hlavně v letech 1630, 1690 a 1833), zničení za 2. světové války a pozdějších sta-
vebních úprav se zachovalo jen málo zajímavých původních architektonických prvků. Výjimkou je mimořádně docho-
vaný dům čp. 68 barokního původu se zbytkem klasicistní členité fasády s kamenným portálem a soklem, vstupní síň 
v přízemí obsahuje valené klenby s lunetami.    

Největší ránu zasadilo domům bývalého ghetta letecké bombardování v pondělí 7. května 1945 Rudou armádou. 
Z původních 62 domů čtvrti dodnes přečkalo 27. 

Synagoga jako nejvýznamnější stavba židovské čtvrti měla být podle tradovaných zpráv postavena v roce 1547. Žel 
k dispozici je dnes pramálo písemných zmínek, fotografické či výkresové dokumentace, které by nám umožnily udělat 
si celistvý obraz o jejím vzhledu.

Synagoga byla situována na mírném návrší na okraji středu starší části krumlovského ghetta, přístupná z malého 
náměstíčka. Šlo o vyšší jednopodlažní volně stojící budovu obdélného tvaru. Samostatné vstupy mužů a žen  se prav-
děpodobně nalézaly shora z jižní strany. Nejspíše se jednalo o dva trakty: severní halu hlavního sálu pro muže a jižní 
přízemní část obsahující ženskou modlitebnu, předsíně a snad i náboženskou studovnu bet ha-midraš. Ženskou mod-
litebnu do hlavního sálu pohledově propojovalo několik arkád. Synagoga obsahovala celkem 63 mužských a 61 žen-
ských sedadel. Klenby a stěny interiéru zdobila stylová dekorativní výmalba s rostlinnými motivy a hebrejskými texty, 
jak ji známe ze starších moravských synagog v Boskovicích, Třebíči, Holešově a v nedalekých Dolních Kounicích. Hlavní 
portál synagogy byl vyzdoben dvěma hebrejskými nápisy, citáty z Písma, obsahující chronostichy s datem 1547. 

Synagoga  přestala  sloužit  svému  účelu v říjnu 1938, načež bylo vnitřní zařízení  poničeno a rozkradeno. Za války 
sloužila opuštěná budova jako sběrna barevných kovů, na jejím sklonku vážně poničena bombardováním a zbourána. 

Židovská ulice v době mezi válkami, 
pohlednice ze sbírky Jiřího Širokého

Horní židovská ulice (Palackého) před r. 
1910, ve vysoké budově vlevo byla židov-
ská radnice, dnes zde stojí hasičská 
zbrojnice, sbírka Anny Pátkové

Předsíň či ženská modlitebna synagogy 
po válečné destrukci, 1946, foto Měst-
ské muzeum MK
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iŽIDÉ V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Židovský hřbitov

Židovské pohřebiště je jednou z mála dodnes dochovaných hmotných památek a posledním mlčenlivým svědkem staleté přítomnosti židovské komunity v Moravském 
Krumlově. Založeno bylo nejpozději v 16. století, nejstarší existující náhrobek je datován rokem 1613. Hřbitov se rozprostírá na severozápadním okraji města, asi 700 met-
rů jihozápadně od náměstí, v území mezi okrajem zámeckého parku a zatáčkou silnice na Ivančice, při dnešních ulicích Znojemské a Ivančické. Hřbitov nepravidelného 
tvaru obíhá kamenocihelná a cihelná zeď, která je ovšem na některých místech poškozená. Na jihovýchodní straně přiléhá bývalá márnice s vozovnou a bytem hrobníka, 
budova původně z počátku 20. století, přestavěná v letech 1959-61 k obytným účelům. Na hřbitov se vcházelo dvěma železnými brankami, hlavní ve východní části umož-
ňuje vstup ze Znojemské ulice, vedlejší tzv. kohenská od jihozápadu z Ivančické ulice je dnes uzavřená.

Náhrobní kameny jsou rozmístěny po celé ploše hřbitova velmi nerovnoměrně a v nepravidelných řadách, přibližně ve směru sever-jih a nápisem ke vstupu. Nejstarší 
náhrobky ze 17. a 18. století jsou soustředěny do tří oddělených skupin: nejpočetnější z nich se nachází ve východní části (na plánu sektor C), druhá skupina, tzv. rabínský 
okrsek, se rozkládá na vyvýšeném místě v severozápadní části hřbitova (západní okraj sektoru B), třetí skupina je umístěna v jihozápadní části (západní okraj sektoru A). 
Novodobé náhrobky z konce 19. a počátku 20. století nalezneme zejména ve střední a západní části hřbitova. Starší náhrobky ze 17. - 18. století jsou provedeny převáž-
ně z pískovce, slepence a výjimečně z vápence, mladší z černé a světlé žuly a mramoru. Na některých novodobých náhrobcích je též uvedena značka kamenické dílny: 
J. Friedenthal Brno, Kobler Miroslav, Löwenstamm a Spitz Brno, Machatý Ivančice, Tomola Brno, Walter Brno.

Celkově se na ploše hřbitova o výměře 8189 m2 nalé-
zá 407 náhrobků. Z tohoto počtu je 250 čitelných (110 
mužských, 119 ženských a 10 dětských  náhrobků). 
Typologicky patří do skupiny aškenázských náhrobků, 
jejich jednoduché členění, výzdoba a symbolika odpovídá 
ostatním jihomoravským hřbitovům. Zvláště cenné jsou 
dochované náhrobní kameny barokního typu ze 17. sto-
letí. Od poloviny 19. století se židovské náhrobky tvarově 
již neliší od běžných pomníků křesťanských a jsou stříd-
mé výzdoby a symboliky. Pozornost si zaslouží pomníky 
významných osobností - rabínů, jako byli např. Jakob Moše 
ben Jehuda Kann, Abraham Cvi Hirsch, Aron Mordechaj 
Schwab, dr. Adolf Hahn, kantora Samuela Lagodzinské-
ho a představitelů židovské obce. Z novějších náhrobků 
upoutá honosná hrobka židovských šlechticů Jakuba a 
Pavlíny Dormizerových, majitelů tulešického velkostatku. 

Pohřbívalo se zde do zániku židovské obce, poslední 
pohřeb měl v prosinci roku 1937 Jindřich Glücksmann. 
V průběhu následujících desetiletí nebyla údržba hřbito-
va dostatečná a tak postupně chátral, zarůstal a stal se 
terčem řádění vandalů, mnohé náhrobky byly povaleny a 
poničeny. Po celé ploše se rozšířily náletové dřeviny – jasa-
ny, javory, akáty, ořechy a třešeň. O hřbitov v rámci svých 
skromných možností pečuje majitel Federace židovských 
obcí v ČR za spolupráce města Moravského Krumlova. 

Rabínský okrsek s hroby rabínů, 
v popředí  honosná hrobka manželů 
Dormizrových, 2007, foto Eva Grunová

Odhalení pamětní desky obětem 
holokaustu v r. 2005
foto Jaroslav Klenovský 

Skupina starších náhrobků,
2002, foto Jaroslav Klenovský

Autoři textů:   c  Jaroslav Klenovský, Eva Grunová 2008
Výroba a grafické zpracování f. Urbania, s.r.o.


