
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA 
 

Židovská synagoga stojí nedaleko 
Husova náměstí v ulici Na Potoce. Byla 
postavena na pozemku koupeném od 
vrchnosti v roce 1739. Ke koupi došlo 
po vyhoření staré synagogy, která ve 
městě byla od roku 1606. 
Podle starých židovských tradic se 
musela synagoga stavět blíž vodního 
zdroje, proto bylo vybráno toto místo u 
potoka, který je dnes zakryt. 
Budova je přízemní stavba ve stylu 
vesnického baroka. Upravena byla 
klasicistně po požáru v 19. století. 
Zajímavější je vnitřek synagogy, 
zejména klenbami, štukatérskou 
výzdobou a ženskou galerií. Ledečská 
židovská obec zanikla v roce 1942 
tragickým odchodem židovských 
občanů do koncentračních táborů, 
z nichž se do Ledče nikdo nevrátil. 
Německé úřady odvezly všechny vzácné 
památky ze synagogy do skladu v Praze, 
kde mělo být vybudováno muzeum 
vyhynulé židovské rasy. Ze synagogy 
bylo odvedeno 40 náboženských 
předmětů, nejstarší z roku 1756. Mezi 
jinými i pět velmi starých tór, které jsou 
zdrojem židovské věrouky. Některé 

z těchto tór byly po válce prodány do 
zahraničí a jsou v Anglii, a USA. 
Po válce sloužila synagoga jako 
skladiště, ale v roce 1991 byla 
ministerstvem kultury České republiky 
prohlášena za kulturní památku. 
Po náročné rekonstrukci byla na podzim 
roku 2000 otevřena. 
V současné době se celoročně využívá 
pro koncertní a výstavní účely. 
Návštěva synagogy je možná po 
domluvě v Informačním centru Ledeč 
nad Sázavou. 
 

 
 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 
 

Za hrnčířskou ulicí vedle nového 
hřbitova se rozkládá starý židovský 
hřbitov. Byl založen v roce 1601 na 
západní straně města, poblíž šachet na 
těžbu stříbra. Celý pozemek měří 1734 
m². Jsou zde většinou barokní 
náhrobky. Nejstarší dochovaný 
náhrobní kámen, který byl v roce 1893 
nalezen, byl z roku 1679. Při 

průzkumu v roce 1965 byl nalezen již 
jen náhrobní kámen z roku 1706. 
Celý hřbitov je cenný po stránce 
historické a umělecké.  
Na hřbitově byli pochováni nejen židé 
z města, ale i okolních vesnic. Od 2. 
světové války židovský hřbitov 
v Ledči svou funkci skončil. 
Od roku 1991 za pomoci Pražské 
židovské obce a Města Ledeč nad 
Sázavou, začala velká záchrana tohoto 
historického hřbitova. Obnovena byla 
márnice, která dříve sloužila 
k přechovávání zemřelých. 
Náboženská tradice nedovolovala 
ponechat zemřelého přes noc v domě, 
kde zemřel. V márnici pak do jeho 
pohřbu u něj bděli členové pohřebního 
bratrstva, kteří rituálně omývali jeho 
tělo.  
Řada povalených náhrobků byla 
vztyčena a celý hřbitov zbaven 
náletových dřevin. 

 

Kontakt:  
Informační centrum 
Husovo náměstí 60,  

584 01 Ledeč nad Sázavou, 
Tel.: 569 721 471, 731 612 459 

Email: ic@ledecns.cz 
www.ledecsko.cz 
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