Neředín
Identifikační údaje
Lokalita

Neředín

Obec

Olomouc

Okres

Olomouc

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Neředín, kód: 710687

GPS souřadnice

49° 35' 50.7''
17° 13' 16.8''

Hist. název

Neretein

Výměra

9 000 m²

Vlastnictví

Město

Kontakt

Židovská obec Olomouc
Komenského 7, 779 00 Olomouc
Tel. : +420 – 585223119
E-mail : kehila@kehila-olomouc.cz
web : www.kehila-olomouc.cz
Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace
tř.Míru 138/102, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 413 703
E-mail: hrbitovy@olomouc.eu

Vlastník

Statutární město Olomouc

Stav

Udržovaný v původní podobě

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Neředín (dříve též Neřetín, německy Neretein) je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na západě statutárního
města Olomouce. První písemná zmínka pochází z roku 1234.
Od roku 1919 je do té doby samostatná obec Neředín částí města Olomouce.
Židovský hřbitov v Olomouc - Neředíně byl založen v roce 1867 a je součástí ústředního městského hřbitova. Na ploše kolem
9000 m² se nachází přes 1000 náhrobků. Součástí hřbitova je obřadní síň a památník věnovaný obětem holocaustu.
V podstatě jedinou dobře dochovanou hmotnou památku židovské pospolitosti v Olomouci tak představuje židovské oddělení
komunálního hřbitova na třídě Míru ve čtvrti Neředín, 2 km západně centra. V areálu založeném v r. 1900 o jednotném
urbanistickém rozvrhu zaujímá židovské pohřebiště východní sektor. Novému židovskému hřbitovu o rozloze 9.040 m2 (z
původní výměry 18.604 m2 – zadní část odstoupena v r. 1962 smlouvou městu) vévodí při vstupu novogotická obřadní síň,
jejíž průčelí zdobí kovová Davidova hvězda a málo zřetelné zbytky hebrejského nápisu. Pamětní desky se jmény 1 520
židovských obětí 2. světové války z Olomouce umístěné původně v jejím interiéru byly přeneseny do předsíně modlitebny na
Komenského 7.
Na ploše hřbitova se v pravidelných skupinách nalézá kolem jednoho tisíce náhrobních kamenů, od zcela prostých stél až po
výstavné hrobky. Náhrobky novodobého typu provedeny se strohou výzdobou a řídkou symbolikou, s německými a českými
nápisy, ze světlé a tmavé žuly, mramoru a umělého kamene. Honosné hrobky rozmístěny především při obřadní síni. Hřbitov
je ohrazen režnou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky, cesty lemují vzrostlé stromy – túje, lípy, břízy a topoly; celkově je

udržován ve velmi dobrém stavu.
Památkově chráněny jsou památník umučených židovského vyznání (rejstř. č. 23874/8-3135) a obřadní síň hřbitova (rejstř. č.
11219/8-11219).
Informace:
http://kehila-olomouc.cz/rs/historie/hrbitovy/
http://www.olomouc.eu/hrbitovy/verejna-pohrebiste/neredin-ustredni-hrbitov_(cesky)
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