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Vznik hřbitova lze předpokládat již ve 2. polovině 15. století, kdy se v Ho-
lešově začíná usazovat židovská komunita. První písemné zmínky o něm 

jsou ale až z roku 1606. Nejstarší doposud čitelný dochovaný náhrobek 
pochází z r. 1647. Postupem času, když se nedostávalo místa, se hřbitov 
také několikrát rozšiřoval. Dnes se zde nachází více než 1500 náhrobků. 
Nejvíce navštěvován je hrob rabína Šabtaje Kohena zv. ŠaCH, což 
je znát i z velkého množství kamínků a kvitlů (popsaných lístečků) na jeho 
hrobě. Náhrobek rabína ŠaCHa je ve stylu tumby, která je na rozdíl od běž-
ných náhrobků tvořena celkem šesti kamennými deskami, které tak vytváří 
uzavřenou stavbu. Jeho tumba prošla v historii několika rekonstrukcemi, 
poslední proběhla v roce 2005. Tumbu mají pouze významnější osobnos-
ti a najdete je jen na některých hřbitovech. V Holešově se takových tumb 
nachází vůbec nejvíce ze všech moravských hřbitovů. Najdeme je v blízkosti 
ŠaCHova hrobu a patří dalším zde pohřbeným rabínům. Z jiných zajímavých 
hrobů se zde nacházejí např. členové rodiny Singerů a také rodiče Rudolfa 
Jelínka, jehož jméno dodnes nese světoznámá palírna ve Vizovicích.
Před vstupem na hřbitov stojí od roku 1903 obřadní síň, kde probíhaly po-
hřební obřady. Dnes je zde umístěna pamětní deska se jmény 253 místních 
Židů, kteří zahynuli během holocaustu, a pamětní desky pocházející z před-
síně Nové synagogy, spolu s kovovou Davidovou hvězdou, která zastřešovala 
Desatero umístěné v jejím průčelí. Z původního vybavení síně se zachovaly 
tři velké nástěnné desky s hebrejskými modlitbami. Tím nejcennějším, co dodnes do Holešova přitahuje židovské návštěvníky, 

je jednoznačně osobnost rabína Šabtaje ben Meir ha-Kohena, zv. 
ŠaCH (1621 - 1663). Pocházel z Litvy, ale během řádění kozáků Bohdana 
Chmelnického v pol. 17. století byl nucen uprchnout na Moravu. Nejdříve půso-
bil ve Strážnici a později odešel do Holešova, kde strávil poslední roky svého ži-
vota. A v Holešově také nakonec ve věku 42 let umírá. Od dětství se intenzivně 
věnoval studiu a velmi brzy byl uznáván jako velký učenec a autorita. Svou první 
knihu napsal již ve věku 24 let, ta se stala také jeho stěžejním dílem. Podle 
počátečních písmen jejího názvu „Siftej kohen” (Rty kněze) vzniklo i slovo 
ŠaCH, jímž byl pak on sám nazýván. Jeho hlavní oblastí působení bylo židovské 
právo - halacha. ŠaCHovy knihy patří dodnes k základní studijní literatuře na 
světových rabínských školách - ješivách. Je řazen mezi dvacítku největších 
učenců židovského národa a v rámci naší země jde tak o největší rabínskou 
osobnost, která je na tomto území pohřbena. Přesto jeho jméno mezi veřejností 
není doposud příliš známo, na rozdíl třeba od pražského rabbiho Loewa. ŠaCH 
však nebyl jen velkým učencem, ale především cadikem (spravedlivým). Jako 
spravedlivý je označován člověk, který za svého života dosáhl zvlášť silného spo-
jení s bohem. V jistém smyslu lze cadika přirovnat ke křesťanskému svatému. 
Kolem ŠaCHa existuje také celá řada podivuhodných příběhů plných nadpři-
rozených událostí či zázraků. Někteří věří, že je zde stále zvláštním mystickým 
způsobem přítomen a dál pokračuje neviditelně ve svém díle. V posledních le-
tech vzbudily pozornost i různé zajímavé „náhody”, které se v souvislosti s tímto 
místem staly a přisuzují se tak ŠaCHovu tajemnému působení. Zájem o jeho 
osobu postupně roste jak ze strany veřejnosti, tak i médií.



ŽIDÉ V HOLEŠOVĚ ŠACHOVA (“STARÁ”) SYNAGOGA NOVÁ SYNAGOGA

Holešovská židovská komunita patřila vždy k těm nejvýznamnějším na Mo-
ravě. Její počátky můžeme hledat zřejmě v roce 1454, kdy došlo k vy-

povězení Židů z moravských královských měst králem Ladislavem 
Pohrobkem, a v následném příchodu do Holešova. Tato komunita postupně 
rostla a svého vrcholu dosáhla v polovině 19. století, kdy se zde nacházelo ko-
lem 1700 Židů, což v té době tvořilo 32% obyvatel města. Tehdy byla čtvr-
tou největší židovskou komunitou na Moravě. Soužití Židů s místními 
obyvateli ale vždy nebývalo úplně bezproblémové. V historii obce zde došlo 
také k několika pogromům. Poprvé v roce 1774, když bylo v židovské čtvrti 
nalezeno tělo zavražděné křesťanské dívky. V roce 1850, kdy už bylo Židům 
povoleno žít i mimo své čtvrti, v Holešově došlo k nepokojům, když se někteří 
Židé začali stěhovat na náměstí. Další pokus o pogrom byl pak v roce 1899, ale 
ten byl včas zastaven policií. Nejznámější je však ten poslední, z počátku pro-
since 1918. Kromě velkých majetkových škod při něm přišli o život dva židovští 
občané. Jednalo se tehdy vůbec o poslední protižidovský pogrom v českých 
zemích. Největší ránu místní komunitě však zasadil holocaust, během kterého 
zahynulo více než dvě stě padesát holešovských Židů. Z původní komunity pře-
žilo jen kolem 15 osob. Časem tato obec úplně zanikla a dnes v Holešově již 
žádná neexistuje. Žije zde pouze několik potomků židovských otců.

Původní holešovská synagoga byla dřevěná, avšak ta při požáru v roce 1560 
shořela. V tomtéž roce byla vystavěna nová kamenná stavba, která se přes 

různé úpravy zachovala až do dnešních dnů. Nyní je čtvrtou nejstarší sy-
nagogální stavbou na území České republiky. Zároveň je ale druhou 
nejstarší synagogou, která si ještě zachovala svůj původní ráz. Základ současné 
podoby interiéru pochází ze 30. let 18. století, kdy synagoga prošla výraznou 
rekonstrukcí. Během ní vznikla dodnes zachovaná barokní výzdoba polského 
typu, která je známa jen v několika málo synagogách na světě. V roce 1893 
si místní komunita postavila novou reformní synagogu, která se stala hlavní 
synagogou obce. Až do 20. let 20. století byla ta „stará“ využívána už jen star-
šími členy židovské obce k tradičním ortodoxním bohoslužbám. Poté sloužila 
především jako skladiště a v prvním patře se až do roku 1955 bydlelo. Díky 
tomuto způsobu využití nevznikla během 2. světové války žádná potřeba budo-
vu jakkoliv poškozovat. V následujícím období socialismu, kdy většina ostatních 
synagog byla využívána rozličnými způsoby, nejčastěji jako skladiště, ta hole-
šovská jako jediná byla zrekonstruována a v roce 1964 zpřístupněna 
veřejnosti s instalovanou expozicí Židé na Moravě. V první polovině 90. let po 
dalších opravách synagogy byla obnovena i expozice, tentokrát s názvem Židé 
a Morava. Ta se nacházela ve dvou horních patrech synagogy. V posledních 
letech došlo k dalšímu doladění interiéru a tím k postupnému přibližování se pů-
vodnímu duchu synagogy. Ve druhém patře synagogy, které původně sloužilo 
jako talmudická studovna, byla v roce 2016 tato studovna částečně znovu ob-
novena. Zde mají možnost židovští poutníci studovat knihy rabína ŠaCHa přímo 
v místě, kde on sám působil. Součástí studovny je i menší expozice zaměřená 
na osobnost rabína ŠaCHa. Je zde krásně zachován původní trámový strop 
s polskou výzdobou z 18. století.
V současnosti je synagoga v majetku Židovské obce Brno a jejím provozova-
telem je Městské kulturní středisko Holešov. Přestože zde neexistuje žádná 
místní komunita a synagoga je využívána především k prohlídkovým účelům, 
nelze v žádném případě říci, že je dnes už jen pouhým muzeem. Opak je prav-
dou. Díky jejímu spojení s osobností rabína ŠaCHa je významným nábožen-
ským poutním místem. Každoročně sem putuje velké množství Židů, především 
z Izraele a USA, aby mohli navštívit jeho hrob a pomodlit se v synagoze, ve které 
ŠaCH působil. Proto můžeme říci, že synagoga stále plní svoji původní funkci.

Když byla ve 2. polovině 19. století zrušena různá omezení, které Židé 
měli ohledně stavění synagog, většina židovských obcí toho využila 

a postavila si synagogu novou. Oproti dřívějším prostým stavbám, se za-
čaly stavět synagogy daleko honosnější, reprezentativnější. Početně silná 
holešovská obec, které navíc už stará synagoga svou kapacitou příliš nevy-
hovovala, zahájila v roce 1891, přímo na náměstí židovské čtvrti, stav-
bu synagogy Nové. Ta byla v září 1893 vysvěcena. Jednalo se o stavbu 
v tehdy módním maursko-orientálním slohu. Autorem byl významný vídeň-
ský architekt Jakob Gartner. Její existence však neměla příliš dlouhého 
trvání. Po necelých padesáti letech byla v roce 1941 zapálena. I když se 
ji podařilo včas uhasit, následoval další pokus o její zničení, při kterém již 
bylo hašení zakázáno, a tak v noci na 12. srpna 1941 úplně vyhořela. 
V následujícím roce byla stavba zbourána a její zbytky odklizeny. Dnes ono 
místo označuje pamětní kámen. Model Nové synagogy je umístěn v expozici 
v prvním patře staré synagogy.


