






 

  



V Praze dne 28. listopadu 2016
.j.: MK 73858/2016 OLP

Rozhodnutí
Podle ustanovení § 152 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném znní (dále též
„správní ád“), jsem na základ rozkladu ze dne 25. 7. 2016, který podalo Statutární msto
Prostjov, IO 00288659, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostjov (dále též „podatel
rozkladu“ nebo „úastník“), pezkoumal rozkladem napadené rozhodnutí Ministerstva kultury
.j. MK 45419/2016 OPP, sp. zn. MK-S 9907/2015 OPP ze dne 8. 7. 2016 (dále též
„napadené rozhodnutí“), kterým se podle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987 Sb., o
státní památkové péi, ve znní pozdjších pedpis (dále též „zákon . 20/1987 Sb.“), za
kulturní památku prohlašuje pozemek parcelní . 3104/1 se starým židovským hbitovem, k.ú.
Prostjov, obec Prostjov, okres Prostjov, Olomoucký kraj (dále též „pozemek se
hbitovem“, „hbitov“ nebo „pozemek“). Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 písm. b)
správního ádu je úastníkem ízení podatel rozkladu, nebo je vlastníkem pedmtného
pozemku. Podle § 152 odst. 5 písm. b), § 152 odst. 4 a § 90 odst. 5 správního ádu jsem na
základ návrhu rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 správního ádu, rozhodl
následovn:
rozklad s e z a m í t á
a rozkladem napadené rozhodnutí Ministerstva kultury
se potvrzuje.

Odvodnní:
Rozkladem se jeho podatel domáhá zmny výroku napadeného rozhodnutí tak, že se
napadené rozhodnutí zrušuje a ízení zastavuje.
Ze správního spisu byly zjištny následující podstatné skutenosti:
Ministerstvo kultury obdrželo dne 29. 7. 2015 podnt k prohlášení starého židovského
hbitova v Prostjov kulturní památkou od Kolel Damesek Eliezer Inc. prostednictvím Ing.
Tomáše Jelínka, Ph. D., který obsahuje následující odvodnní: „Starý židovský hbitov se
dnes nachází v katastrálním území Prostjov na parcele 3104/1, tvoí však jen její menší ást
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o velikosti 6 528 m2, kde je pohbeno 1924 osob. V souasné dob probíhá kampa za
dohledání náhrobních kamen. Doposud nalezené objekty jsou uvedeny v píloze „Nalezené
náhrobní kameny“. S ohledem na pepis text náhrobk z let 1910—1940 (poízen pohebním
bratrstvem), který je uložen v Židovském muzeu v Praze, bude možné u nkterých nález
urit osobu, k níž se vztahují. Historii hbitova popisuje studie PhDr. Marie Dokoupilové,
která je v píloze. Starý židovský hbitov v Prostjov je významným místem historie
židovské komunity na Morav v 19. století. Toto místo má pímý vztah k významným
osobnostem (jsou zde pohbeni), které se zásadním zpsobem podílely na rozvoji regionu.
Jedná se pedevším o tyto podnikatele a mecenáše: Ehrenstamm Veith, Hamburger Moses,
Bill David, Back Elkan, Hirsch Samuel, Neumann Jakob, Katz Karl, Mandl Sigmund, Mayer
Albert, Neumann Markus, Ries Markus. Prostjov byl rovnž zásadním centrem judaismu v
eských zemích a místo se pímo vztahuje k rabínovi Cvi Jehošuovi Horowitzovi, jenž je do
dnešních dn uznávanou duchovní autoritou, a dalším významným prostjovským rabínm
jako byli Dr. Hoff Emil, Klein Hirsch (Katan Cvi), Hirsch Leb. Starý židovský hbitov má
pímý vztah k významné prostjovské osobnosti, kterou byl léka Brecher Gideon. Místo je
spojeno i s osobnostmi evropské kultury a filosofie, jakými jsou filosof Edmund Husserl,
architekt Max Fleischer, spisovatel Stefan Zweig a dramatik Max Zweig.“
Dne 6. 10. 2015 Ministerstvo kultury obdrželo vyžádané vyjádení NPÚ, ú. o. p.
v Olomouci, kde se uvádí následující: „Starý židovský hbitov, rozložený na ploše 6 528 m2
a rozkládající se na ásti pozemku parc. . pp. 3104/1, k. ú. Prostjov (na ploše mezi dnešními
ulicemi Lidická, Studentská a Tylova a areálem budov Reálného gymnázia a základní školy
msta Prostjov), byl vymezen ohradní zdí a zahrnoval vedle hrob s náhrobky rovnž dm
správce, klasicistní vstupní bránu a obadní sí. Vznik hbitova je kladen do roku 1801 a jeho
reálná existence je doložena ješt v ervenci roku 1943, kdy hbitov odkoupilo msto
Prostjov. Ke zrušení starého židovského hbitova došlo po roce 1943, náhrobky byly
demontovány, z ásti byly odvezeny na neznámé místo v rámci R, i snad vyvezeny za
hranice republiky; z ásti byly rozprodány, z ásti dokonce nabídnuty zájemcm k odvozu
jako stavební materiál.Z pvodních staveb areálu židovského hbitova se do dnešní doby
dochoval pouze fragment ohradní zdi, situovaný na západ (viz píloha). Dle dochované
dokumentace byla cihelná ohradní ze, která pvodn areál hbitova obklopovala, vysoká cca
2 metry; byla zajištna zpevujícími pilíky, kryta pálenou taškou a místy osazena náhrobky
významných osobností židovské obce. Dm správce, pvodn situovaný na východní stran
areálu hbitova, hbitov svou hmotou dle dochované dokumentace z ásti uzavíral a navazoval
na vstupní klasicistní bránu. Dm správce, vstupní brána ani obadní sí (Zeremonienhalle),
pvodn situovaná dle dochovaného plánu pi ohradní zdi na severu areálu, se nedochovaly.
Vedle fragmentu ohradní zdi na západ a lipové aleje, která je z ásti dochovaná a vede
stedem dnešního parku, je patrn v míst starého židovského hbitova pohbeno více než
1900 osob. Na zasedání Územní komise NPÚ ÚOP v Olomouci dne 18. 9. 2015 byl návrh na
prohlášení pietního místa starého židovského hbitova jednohlasn podpoen. S ohledem na
platné znní zákona o státní památkové péi, které stanoví, že nelze prohlásit ást vci za
kulturní památku, upozoruje Územní komise NPÚ ÚOP na nutnost aktuálního zamení
starého židovského hbitova a vyhodnocení ve vztahu k souasné parcelaci k. ú. Prostjov pozemek parc. . pp. 3104/1 v k.ú. Prostjov neodpovídá rozloze hbitova. Souasn
upozorujeme na nutnost spolupráce geodeta s pracovníky NPÚ ÚOP v Olomouci tak, aby
byla zajištna správnost zamení historicky doloženého územního rozsahu starého
židovského hbitova. Ve vztahu ke stávající úrovni poznání nalezených náhrobk starého
židovského hbitova, které byly v minulosti ze hbitova odstranny a nyní jsou v soukromém
vlastnictví fyzických osob, nepovažujeme náhrobky za pedmtné k prohlášení za KP (nálezy
náhrobk byly uinny na druhotných místech v Prostjov, z židovského hbitova byly
rovnž pemístny do Seloutek, Snhotic, Uric i Žešova). Vcí k prohlášení za KP je dle
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stanoviska Územní komise NPÚ ÚOP v Olomouci historicky doložené pietní místo starého
židovského hbitova a v tomto kontextu aktuáln zamený pozemek, na nmž se hbitov
rozkládal. Židovské náhrobky, s jejichž nálezy jsme prbžn informováni, budou podrobeny
studiu a vyhodnoceny pro pípadné návrhy k prohlášení za KP samostatn i jako soubor,
který lze po vyešení vlastnických vztah znovu osadit na pvodní místo židovského hbitova.
Starý židovský hbitov považujeme i pes zmny, kterým byl podroben, za významné pietní
místo, které má pímou vazbu na historii židovské obce v Prostjov a významné osobnosti
nejen regionálního, ale i evropského formátu. Prohlášení pietního místa starého židovského
hbitova za kulturní památku vetn aktuáln zameného pozemku, na nmž se hbitov
rozkládal, znemožní nevhodné zásahy do areálu a naopak zajistí plánovanou revitalizaci
židovského hbitova, realizovanou v koordinaci s pracovníky Národního památkového
ústavu.“
Následn dne 7. 3. 2016 Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci, zaslal
Ministerstvu kultury ádn zpracované mapové podklady ve vci návrhu na prohlášení výše
uvedené vci za kulturní památku k nimž uvedl toto: „Pílohou zasíláme mapový zákres, který
zobrazuje historický rozsah starého židovského hbitova v Prostjov. Podkladem zákresu je
geometrický plán, zpracovaný fy Geodetika, s. r. o. v souvislosti s návrhem na prohlášení
starého židovského hbitova v Prostjov za kulturní památku.“
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb. se v ízení dne 22. 4. 2016
stanoviskem zn. KUOK43077/2016 vyjádil odbor kultury a památkové pée Krajského úadu
Olomouckého kraje, kterým vyslovil souhlas s prohlášením vci za kulturní památku, to
s tímto odvodnním: „Jedná se o plochu starého židovského hbitova v Prostjov, kde je
dnes zele, která bude zachována. V rámci rehabilitace hbitova bude architektonickými
prostedky vymezena plocha s hroby s tím, že ve vhodných úsecích budou obnoveny ásti
hbitovních zdí, do nichž budou zabudovány nalezené pvodní náhrobní kameny. Jsou zde
splnny podmínky dle § 2 odst. 1 písm. a) zák. . 20/1987 Sb. pro prohlášení nemovité a
movité vci za kulturní památku. Krajský úad Olomouckého kraje, odbor strategického
rozvoje, oddlení stavebního ádu a památkové pée doporuuje prohlášení starého
židovského hbitova v Prostjov na parc.. 3104/1 v k.ú. Prostjov, obec Prostjov, okres
Prostjov, Olomoucký kraj, za kulturní památku.“
Dále se v ízení v souladu s § 3 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb. dne 30. 5. 2016
stanoviskem zn. OÚPPP/298/2016/PhDr.Per vyjádil Magistrát Statutárního msta Prostjova,
odbor územního plánování a památkové pée, oddlení památkové pée, jímž s prohlášením
vci za kulturní památku souhlasil, což odvodnil takto: „Prostjov byl od 16. století až do
vypuknutí 2. svtové války jedním ze zásadních center judaismu v eských zemích, a zdejší
Starý židovský hbitov je tak i významným místem židovské komunity na Morav. Byl
vymen roku 1801 ve tvaru obdélníka o rozmrech 37 x 193 m (výmra 6528 m2).
Pohbívalo se tu do roku 1908. Celkem se na hbitov nacházelo 1924 náhrobních kamen a
byla zde pochována ada osobností židovské komunity, a už z ad prostjovského
náboženského, kulturního, podnikatelského nebo prmyslového prostedí (Jehošua Horowitz,
Emil Hoff, Gideon Brecher, Moses Hamburger, Veit Ehrenstamm, Ignatz Brüll, Sigmund a
Bernard Husserlové a další). Po skonení pohbívání byl uzavený hbitov pietn zachován.
Nmecká okupaní správa ovšem nechala na zaátku tyicátých let 20. století vytrhat a
odvézt všechny náhrobky, na vzniklé ploše zídila cviišt. Po válce byl areál pemnn na
park a dtské hišt. V letech 1970—1974 byla na ásti pozemku vystavna základní škola.
Prohlášení Starého židovského hbitova za kulturní památku pinese zvýšení prestiže
Prostjova jako msta, které se bez pedsudk hlásí k celé své historii. Pietní pipomínka
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lokality bude pímým vyjádením skutenosti, že jeho souasné hospodáské a spoleenské
postavení je dílem všech minulých generací bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání.“
Dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona . 20/1987 Sb. byl o podání návrhu písemn
vyrozumn vlastník vci navržené na prohlášení za kulturní památku a v souladu s
ustanovením § 36 odst. 3 správního ádu mu bylo umožnno, aby se ped vydáním rozhodnutí
vyjádil k podkladm, které Ministerstvo kultury v prbhu ízení shromáždilo. Vyrozumní
o zahájení ízení a seznámení s podklady bylo vlastníkovi dorueno dne 7. 6. 2016 a ten se
pak písemn vyjádil dopisem primátorky Statutárního msta Prostjova ze dne 15. 6. 2016,
kde uvedl následující: „Statutární msto Prostjov kategoricky nesouhlasí s prohlášením ásti
pozemku (dle zákresu hbitova, tak jak je uveden v návrhu) nkdejšího Starého židovského
hbitova, parc. . 3104/1, kat. úz. Prostjov, za kulturní památku. Hbitov byl vymen roku
1801 a pohbívalo se tu do zízení tzv. Nového židovského hbitova na Brnnské ulici v roce
1908. Poté byl uzavený „starý“ hbitov pietn zachován až do roku 1940, kdy nmecká
okupaní správa nechala demolovat hbitovní kapli, vstupní bránu a ohradní zdi a vytrhat a
odvézt, resp. rozprodat náhrobky. Na vzniklé zdevastované ploše bylo zízeno vojenské
cviišt a po válce byl již areál pemnn na park a dtské hišt. V letech 1970 - 1974 se
okrajové ásti pozemku dotkla stavba základní školy (dnes Reálné gymnázium a základní
škola msta Prostjova). V této souvislosti a v návaznosti na výstavbu nedalekého panelového
sídlišt v sedmdesátých letech 20. století docházelo rovnž k opakovanému narušování
podzemních struktur vetn hrob, a to bez jakéhokoli respektu k historické situaci. Tento
stav bez perušení trval až do konce 20. století, takže prakticky celá plocha nkdejšího
hbitova bez výjimky je dnes protkána spletí pod zemí uložených inženýrských a
telekomunikaních sítí vetn kanalizaního sbrae a teplovodu sídlištní kotelny. Pozemek p.
. 3104/1 v k. ú. Prostjov je navíc zatížen vcným bemenem zizování a provozování
vedení. Dkaz: píloha vyjádení dotených subjekt a mapy vedení inženýrských sítí.
Výmluvným dokladem toho je aktuální situaní plán inženýrských sítí v dotené lokalit.
Schematický zákres ukazuje, že nejmén 39% plochy nkdejšího hbitova bylo v minulosti
pekopáno a zásadn narušeno uložením inženýrských sítí až do hloubky více než dvou metr
(teplovodní kolektor, kanalizace). Údaje o tchto zásazích navíc nejsou úplné, protože data ze
starší doby pro celá padesátá a šedesátá léta nejsou k dispozici. V soutu s výkopy základ
školní budovy (1970 - 1974) byla v minulosti zniena více než polovina rozlohy hbitova.
Dkaz: aktuální situaní plán inženýrských sítí. Ze stavebních konstrukcí pipomíná nkdejší
hbitov pouze asi patnáctimetrový fragment soklu nepvodní betonové zídky o výšce zhruba
25 cm nad terénem, která v neznámé dob vyrostla ve stop nkdejší ohradní zdi hbitova
(jedná se o pouhá 3,3% délky jeho pvodního ohrazení). Na mapovém zákresu NPÚ
pipojeném k návrhu na prohlášení (je souástí spisu), je torzo oznaeno jako „fragment
ohradní zdi“. Tím se vytváí dojem, že se jedná o autentickou souást starého hbitova, což s
nejvtší pravdpodobností neodpovídá skutenosti. Použití betonu do podobné konstrukce
datované k roku 1801 je prakticky vyloueno. Domníváme se, že zejména z toho dvodu
nelze dnes vcn a materiálov definovat pedmt uvažované památkové ochrany. Naopak
msto Prostjov samo zídilo zhruba v centru pedmtného prostranství již v roce 2001
památník v podob zdvojené kamenné stély s nápisem „V tchto místech byl v letech 18011908 židovský hbitov“. Tím bylo dle mého názoru uinno zadost požadavkm nejen na
pietní oznaení, ale i na celkové pietní vnímání lokality prostjovskou veejností. Místo samo
je v platném územním plánu msta vyznaeno pevážn jako veejná zele, a není a v
budoucnu nebude ohroženo napíklad nevhodnou výstavbou, a to ani v podob inženýrských
nebo komunikaních sítí, které dnes mohou vést již ve stopách pedchozích devastujících
zásah. K tomu dodávám, že prohlášení pozemku starého židovského hbitova za kulturní
památku by znamenalo popení stávající situace i historického vývoje, který ji utváel. Že se
tento historický vývoj ubíral v intencích nacistické a následn komunistické totalitní ideologie
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v dsledn antisemitském duchu, nelze již prohlášením fakticky a materiáln neexistující
památky napravit, ani zmírnit. Zárove kladu sob i Vám zásadní metodické otázky: jak se
Ministerstvo kultury hodlá vyrovnat s faktem, že na území msta Prostjova existují nejmén
ti další doložené lokality s podobn zaniklými židovskými hbitovy i pohebišti (ulice
Školní, Komenského a U Hradeb, resp. Uprkova)? Bude jejich prohlášení za kulturní památky
následovat? Jak je ešena (a bude ešena) adekvátní památková ochrana zrušených
kesanských nebo i pedkesanských hbitov, pohebiš a pohb na katastru msta? Jak
hodlá Ministerstvo kultury nadále danou problematiku systematicky ešit v celorepublikovém
mítku? Jaké dosud byly a jsou rozhodovací zvyklosti v tomto ohledu a jaký je jejich vztah k
zásad legitimního oekávání ve správním ízení? Podnt k prohlášení vci za kulturní
památku, který byl podán ze strany Kolel Damesek Eliezer Inc. (Brooklyn, NY, USA),
zastoupené panem Louisem Kestenbaumem, ze dne 24. 7. 2015, považuji za neuvážený. Jeho
souástí je plán „rehabilitace hbitova s vymezením plochy s hroby architektonickými
prostedky“ vetn obnovy ásti hbitovních zdí nebo dokonce „výstavba altánu s rituálním
zázemím pro vící“ (bod 5 Návrhu). Uvedené plány vyvolávají oprávnné obavy, že v
dsledku prohlášení pozemku za kulturní památku bezprostedn hrozí jeho promna z
veejného prostranství v uzavenou polosoukromou plochu s nejasným provozním a
majetkoprávním režimem. Tak by mohl být napíklad dalekosáhle negativn ovlivnn provoz
pilehlé školy vetn jeho bezpenostních aspekt (redukce nebo dokonce eliminace
rozptylových ploch, omezení pístupu zdravotní a hasiské techniky). Podobn by mohly být
negativn doteny i oprávnné zájmy obyvatel širšího okolí. Tomu všemu chci vas pedejít.
Zárove byly od Reálného gymnázia a základní školy msta Prostjova, píspvkové
organizace, vyžádány zásady pi evakuaci osob, u nichž bylo pedpokládáno, že by mohly
zasahovat i do prostoru bývalého židovského hbitova. Zásady pi evakuaci jsou pílohou.
Vyplývá z nich, že osoby nacházející se v budov jsou evakuovány smrem na školní hišt a
do ul. Studentské se pemisuje pavilon A. Dkaz: píloha Zásady pi evakuaci osob na ZŠ a
RG Prostjov. Bylo také zajištno stanovisko Odboru dopravy Magistrátu msta Prostjova k
záležitosti projektu rehabilitace starého židovského hbitova v pedmtné lokalit, který k
uvedenému sdlil následující: Odbor dopravy Magistrátu msta Prostjova nedoporuuje
vyhovt výše uvedenému zámru. Hlavním dvodem je poteba zajistit dopravní dostupnost k
objektu RG a ZŠ msta Prostjova. Tato dopravní dostupnost musí být zachována nejen pro
zajištní bžného provozu školy, ale zvlášt pro poteby zásahu složek IZS Olomouckého
kraje. Tyto složky potebují zachovat nástupní plochy pro svj zásah a dosažitelnost tchto
nástupních ploch. Podle našeho názoru by to bylo velmi obtížné realizací zámru obnovení
bývalého židovského hbitova zajistit. Dalším dvodem pro nedoporuení vyhovt zámru je
problematika statické dopravy, kdy by došlo k výraznému snížení potu parkovacích míst v
oblasti, která je v tomto ohledu poddimenzovaná. Nutno upozornit také na to, že v pípad
prohlášení celého pozemku p.. 3401/1 v k.ú. Prostjov za kulturní památku, pedpokládáme,
že se jedná opravdu pouze o vyhrazenou ást, tak jak je uvedeno v návrhu, by došlo k
ohrožení provozu a bžného života zejména školy, která na pedmtném pozemku stojí.
Domnívám se, že daný prostor je pedevším nutno vnímat jako žijící funkní celek a z
hlediska uplatnní veejného zájmu je pedevším nutno brát v potaz poteby souasných
obyvatel pomrn hust zalidnného sousedního sídlišt, které prochází postupnou
revitalizací, a žák obou blízkých škol. Výše uvedené dvody ve svém souhrnu - i každý z
nich samostatn - m vedou k pesvdení, že z hlediska zájm statutárního msta Prostjova
je prohlášení pozemku prostjovského starého židovského hbitova za kulturní památku
neopodstatnné a nežádoucí. V souladu s tím celou vahou své funkce požaduji, aby
Ministerstvo kultury rozhodlo v daném správním ízení jednoznan v neprospch prohlášení
tj., aby návrh na prohlášení kulturní památky pozemku p. . 3104/1 v k. ú. Prostjov (starý
židovský hbitov, dle zákresu podaného návrhu) byl zamítnut.“
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Na základ vyhodnocení shromáždných podklad Ministerstvo kultury vydalo
rozkladem napadené rozhodnutí .j. MK 45419/2016 OPP, sp. zn. MK-S 9907/2015 OPP ze
dne 8. 7. 2015, kterým dle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987 Sb. prohlásilo za
kulturní památku pedmtný pozemek se hbitovem. Toto rozhodnutí obsahuje následující
odvodnní:
„Ministerstvo kultury zhodnotilo pedložené podklady jednotliv i ve vzájemných
souvislostech a na základ výše uvedených vyjádení, která doporuují k prohlášení kulturní
památkou, dosplo k tomuto rozhodnutí: Zmínky o prostjovské židovské obci nalezneme již
v 15. století. Její lenové se zabývali pedevším obchodem a emeslem, což dalo vzniknout
také základm pozdjšího prostjovského soukenického a odvního prmyslu, jehož rozkvt
mžeme zasadit do druhé tvrtiny 19. století, první továrny na konfekci pak pinesly mstu
proslulost svtovou. Mnohasetletá tradice byla násiln perušena událostmi 2. svtové války.
Nejstarší židovský hbitov v Prostjov se nacházel na jihozápadním obvodu opevnní msta,
svému úelu sloužil do roku 1802, kdy byl zrušen a v druhé polovin 19. století zastavn. Pro
úely pohbívání bylo vybráno práv místo na Brnnském pedmstí. Na hbitov se
vstupovalo klasicistní branou z ulice Lazarety (dnes Lidická), zpoátku nebyl obehnán zdí, ta
byla vystavna až pozdji. Pohebištm vedla do dnešní doby patrná alej, díky podrobným
zápism pohebního bratrstva je známo, že se na míst nacházelo 1924 náhrobk. Práv zde
byly pohbeny významné osobnosti nejen židovské obce, ale i eskoslovenska – textilní
podnikatel Veit Ehrenstamm, pianista a skladatel Ignatz Bruell nebo rodina filozofa Edmunda
Husserla, spisovatele Stefana Zweiga a mnozí další. Jednou z nejvtších, zde uložených
osobností, je rabín Cvi Jehošua Horowitz (1753/4-1816), syn slavného chasidského rabína
Šmuela Šmelkeho. Horowitz psobil jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici, v letech
1778 – 1883 byl vrchním rabínem a pedsedou rabínského soudu v Tebíi, pravdpodobn
kolem roku 1807 byl zvolen vrchním rabínem v Prostjov, kde také roku 1816 zemel.
Krom toho je také autorem dodnes studovaných náboženských knih Smichat Moše a
Chidušej ha-Ribaš. Z dvodu zámru prostjovské mstské rady o zrušení pohebiš a zízení
komunálního pohebišt na okraji msta, zakoupila prostjovská židovská obec nový
pozemek k pohbívání svých zemelých. Poslední poheb na výše uvedeném starém hbitov
probhl v kvtnu roku 1908. Pozdji projevilo vedení msta Prostjova snahu o zakoupení
plochy, vzhledem k nesouhlasu židovské obce bylo uvažováno o asananím vyvlastnní. Z
naízení íšského protektora o židovském majetku byl však hbitov „arizován“ a stal se
íšským majetkem. Tém všichni židovští obyvatelé byli odvleeni do Terezína, hbitov byl
roku 1943 mstem odkoupen od Vysthovaleckého fondu pro echy a Moravu. Na poátku
tyicátých let byl areál hbitova znien, náhrobky vytrhány a dle vzpomínek pamtník
odvezeny, rozdány a rozprodány, o emž svdí i hojné nálezy náhrobních kamen v okolí
Prostjova. Zcela beze stop zmizela stavba obadní sín a menšího vchodu, pravdpodobn
tzv. kohenské branky. Volná plocha byla poté využívána jako cviišt. V letech 1970 - 74
byla na okraji prostoru vystavna škola. Roku 2001 byla mstem Prostjov na míst
instalována pamtní deska, upomínající na toto historicky cenné území historie msta.
Akoliv je dnes na míst pouze pozstatek pravdpodobn pozdji zbudované zídky a na
míst probhlo nkolik stavebních úprav, nejsou záznamy i doklady o pevezení všech
ostatk zemelých na jiné místo. Starý hbitov postrádá v dnešní dob náhrobky, mnoho jejich
úlomk i vtších kus a celk však bylo nalezeno v letech 2015 – 2016. Plocha hbitova tvoí
coby jedinená souást historického prostedí msta výrazný historický prvek, upamatovává
na djinné události regionu i významnou židovskou obec v kontextu nejen eskoslovenska,
ale celé Evropy. K pipomínce úastníka, upozorujeme, že prohlášení za kulturní památku
není pojato jako jednostranné omezení vlastnického práva bez náhrady. Zákon o státní
památkové péi nabízí adu kompenzací ve form finanních píspvk na zachování, obnovu
i údržbu kulturní památky nebo bezplatnou odbornou pomoc. Výše a zpsob náhrad jsou
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dány povahou vci, zejména též odvisí od výše náklad, jimiž obnova i údržba kulturní
památky pekrauje obvyklé náklady (viz Nález ústavního soudu eské republiky ÚS 35/94).
V pípad obnovy kulturní památky se rovnž poskytuje bezplatná odborná pomoc a poskytují
se podklady a informace dle § 14 odst. 7 zákona . 20/1987 Sb. Ve srovnání s celou adou
kulturních památek v eské republice, nelze argumentovat tím, že obnova mimo zájem
památkové pée je jediným ešením pro zachování vci. Ministerstvo kultury dodává, že v
blízkosti vzdlávacích i sociálních zaízení, zástavby a sídliš, je celá ada nejen židovských
pohebiš. Souasn Ministerstvo kultury uvádí, že prohlášení vci za kulturní památku
neznamená absolutní zakonzervování jejího stavu. Prohlášení vci za kulturní památku rovnž
není nijak v rozporu s jejím bžným užíváním, nebo kulturní památku lze opravovat nebo
jinak stavebn technicky upravovat na základ závazného stanoviska píslušného orgánu
státní památkové pée dle § 14 zákona . 20/1987 Sb. V daném pípad je tímto orgánem
Statutární msto Prostjov, odbor stavebního úadu, majetku a investic, oddlení památkové
pée. Tento orgán bude každý jednotlivý zamýšlený stavební zámr (i jinou úpravu kulturní
památky ve smyslu § 14 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb.) individuáln posuzovat z hlediska
zájm státní památkové pée a v následném závazném stanovisku vyjádí, zda zamýšlené
stavební práce na kulturní památce jsou z hlediska zájm státní památkové pée pípustné.
Souasn stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce pipravovat a provést.
Základní podmínky musí vycházet ze souasného stavu poznání kulturn historických hodnot,
které je nezbytné zachovat pi umožnní realizace zamýšleného zámru. Prohlášení vci za
kulturní památku není v rozporu s vlastnickým právem, a vlastník mže místo pizpsobovat
svým podnikatelským aj. zámrm. Coby významný doklad historického vývoje, životního
zpsobu a prostedí spolenosti, jako projev tvrích schopností a práce lovka, pro hodnoty
historické a vztah k významným osobnostem a historickým událostem, spluje pozemek
parcelní . 3104/1 se starým židovským hbitovem, k. ú. Prostjov, obec Prostjov, okres
Prostjov, Olomoucký kraj, podmínky ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987
Sb. pro prohlášení vci za kulturní památku.“
Výše citované rozhodnutí Ministerstva kultury bylo napadeno vas podaným
rozkladem vlastníka ze dne 25. 7. 2016, kterým se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a
zastavení ízení. Rozklad obsahuje následující odvodnní:
„Statutární msto Prostjov vyjádilo dopisem ze dne 16. 6. 2016 (pozn.: ve spise je
založeno vyjádení datované dnem 15. 7. 2016) kategorický nesouhlas s prohlášením
pozemku nkdejšího Starého židovského hbitova, parc. . 3104/1, kat. úz. Prostjov, za
kulturní památku, který doložilo skutenostmi a údaji, týkajícími se zmínného pozemku.
Výše citované rozhodnutí ministerstva ze dne 8. 7. 2016 se dle našeho soudu nevypoádalo
náležit s argumentací v tomto dopise uvedenou, která se, strun eeno, opírala zejména o
fakt, že nkdejší židovský hbitov na pedmtné parcele dnes neexistuje, a Ministerstvo
kultury tedy prohlásilo za památku neexistující objekt. V tomto smru proto považujeme
výrok Ministerstva kultury eské republiky za chybný a odporující faktickému stavu.
Domnívám se, že Ministerstvo kultury se nijak nevypoádalo zejména s argumentem, že se ve
vci tzv. starého židovského hbitova jedná o památku již neexistující, resp. zaniklou. V
jiných pípadech za stejných okolností ministerstvo naopak od památkové ochrany upouští,
resp. z podntu vlastníka zpravidla zahajuje ízení o zrušení prohlášení za kulturní památku.
Dosavadní postup Ministerstva kultury vi mstu Prostjovu ohledn tzv. starého
židovského hbitova považuji proto za nelogický. Úastník ízení dále upozoruje na situaci,
která vznikla po dosud nepravomocném vyhlášení pozemku p.. 3401/1 se starým židovským
hbitovem a na, dle našeho názoru, neúmrnou aktivitu žadatel o prohlášení místa za kulturní
památku, která tímto prohlášením za kulturní památku neskoní a mže dle našeho názoru
znamenat do budoucna neúmrný nátlak na msto jako vlastníka pozemku ze strany židovské
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obce. Viz piložené výpisy z tisku, prohlášení rabín, fotografie z místa. Výše uvedená
argumentace nás vede k tomu, abychom podali rozklad vi rozhodnutí. Opakuji, že z
hlediska zájm statutárního msta Prostjova je prohlášení pozemku starého prostjovského
židovského hbitova za kulturní památku neopodstatnné a nežádoucí. Dle našeho názoru
nelze bez místního šetení a znalosti místních podmínek ve vci vydat rozhodnutí, které by
nepoškodilo vtšinu uživatel dané lokality.“
V souladu s § 152 správního ádu bylo pezkoumáno rozkladem napadené rozhodnutí
Ministerstva kultury, jakož i ízení, které rozhodnutí pedcházelo, a to zejména s pihlédnutím
k námitkám v rozkladu uvedeným.
Shledal jsem, že Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potebné podklady a na
základ jejich ádného vyhodnocení dosplo k závru, který v odvodnní napadeného
rozhodnutí dostaten odvodnilo, že pedmtný pozemek se hbitovem spluje ustanovením
§ 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987 Sb. pedepsané podmínky pro prohlášení vci za
kulturní památku.
Pipomínám, že prohlášení pedmtného pozemku se hbitovem za kulturní památku
bylo ve smyslu § 3 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb. doporueno ze strany obou dotených
orgán státní památkové pée, tj. píslušného krajského úadu i magistrátu. Považuji za
významné, že oba dotené orgány státní památkové pée (tj. odbor kultury a památkové pée
Krajského úadu Olomouckého kraje a Magistrát Statutárního msta Prostjova, odbor
územního plánování a památkové pée, oddlení památkové pée) shodn vyjádily souhlas s
prohlášením pedmtného pozemku se hbitovem za kulturní památku a tento svj souhlas
odborn odvodnily ve svých písemných stanoviscích. S odbornými argumenty magistrátu i
krajského úadu jsem se pln ztotožnil. Tato obligatorn obstarávaná stanoviska dle § 3 odst.
1 zákona . 1987 Sb. sice nejsou pro Ministerstvo kultury závazná, pesto považuji jejich
význam v ízení za klíový a nezastupitelný, nebo jde o orgány zabývající se výkonem státní
památkové pée v penesené psobnosti, které jsou zpsobilé k posuzování vci nejen
odborn, ale rovnž vychází z dobré znalosti pedmtného pozemku, kontextu a historie
místa, v nmž se tento pozemek nachází. Uvedené závry píslušného krajského úadu a
magistrátu jsou rovnž v souladu s odbornými závry, ke kterým ve svém odborném
vyjádení dospl NPÚ, ú.o.p. v Olomouci, který je odbornou organizací státní památkové
pée, jejíž psobnost je stanovena mj. v § 32 odst. 2 písm. e) zákona . 20/1987 Sb., kde je
stanoveno, že „Pipravuje odborné podklady pro Ministerstvo kultury, zejména pro
prohlašování kulturních památek.“.
Ve shod s odborným hodnocením provedeným Ministerstvem kultury, Krajským
úadem Olomouckého kraje, Magistrátem Statutárního msta Prostjova a NPÚ, ú.o.p.
v Olomouci jsem dospl k závru, že obsah správního spisu svdí o tom, že v tomto ízení
bylo Ministerstvem kultury ádn prokázáno a v rozkladem napadeném rozhodnutí náležit
odvodnno, že pedmtný pozemek se hbitovem vykazuje dostatené památkové hodnoty
dle § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987 Sb. pro prohlášení vci za kulturní památku,
nebo je významným dokladem existence prostjovské židovské obce. V této souvislosti
považuji za vhodné pipomenout, že prostjovská židovská obec je v písemných pramenech
zmiována již v 15. století. Její lenové se zabývali pedevším obchodem a emeslem, což
dalo vzniknout také základm pozdjšího prostjovského soukenického a odvního prmyslu
v druhé tvrtin 19. století, tyto továrny na konfekci pak pinesly mstu svtovou proslulost.
Mnohasetletá tradice této židovské obce byla násiln perušena událostmi 2. svtové války.
Nejstarší židovský hbitov v Prostjov se nacházel na jihozápadním obvodu opevnní msta,
svému úelu sloužil do roku 1802, kdy byl zrušen a v druhé polovin 19. století zastavn. Pro
úely pohbívání bylo vybráno práv místo na Brnnském pedmstí. Na hbitov se
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vstupovalo klasicistní branou z ulice Lazarety (dnes Lidická), zpoátku nebyl obehnán zdí, ta
byla vystavna až pozdji. Pohebištm vedla do dnešní doby patrná alej, díky podrobným
zápism pohebního bratrstva je známo, že se na míst nacházelo 1924 náhrobk. Práv zde
byly pohbeny významné osobnosti nejen židovské obce, ale i eskoslovenska – textilní
podnikatel Veit Ehrenstamm, pianista a skladatel Ignatz Bruell nebo rodina filozofa Edmunda
Husserla, spisovatele Stefana Zweiga a mnozí další. Jednou z nejvtších, zde uložených
osobností, je rabín Cvi Jehošua Horowitz (1753/4-1816), syn slavného chasidského rabína
Šmuela Šmelkeho. Horowitz psobil jako vrchní rabín a vedoucí ješivy v Jemnici, v letech
1778 – 1883 byl vrchním rabínem a pedsedou rabínského soudu v Tebíi, pravdpodobn
kolem roku 1807 byl zvolen vrchním rabínem v Prostjov, kde také roku 1816 zemel.
Krom toho je také autorem dodnes studovaných náboženských knih Smichat Moše a
Chidušej ha-Ribaš.
Podotýkám, že teprve až z dvodu zámru prostjovské mstské rady o zrušení
pohebiš a zízení komunálního pohebišt na okraji msta, zakoupila prostjovská židovská
obec nový pozemek k pohbívání svých zemelých. Poslední poheb na výše uvedeném
starém hbitov probhl v kvtnu roku 1908. Pozdji projevilo vedení msta Prostjova snahu
o zakoupení plochy, vzhledem k nesouhlasu židovské obce bylo uvažováno o asananím
vyvlastnní. Z naízení íšského protektora o židovském majetku byl však hbitov „arizován“
a stal íšským majetkem. Tém všichni židovští obyvatelé byli odvleeni do Terezína,
hbitov byl roku 1943 mstem odkoupen od Vysthovaleckého fondu pro echy a Moravu.
Na poátku tyicátých let byl areál hbitova znien, náhrobky vytrhány a dle vzpomínek
pamtník odvezeny, rozdány a rozprodány, o emž svdí i hojné nálezy náhrobních kamen
v okolí Prostjova. Zcela beze stop zmizela stavba obadní sín a menšího vchodu,
pravdpodobn tzv. kohenské branky. Volná plocha byla poté využívána jako cviišt. V
letech 1970 – 74 byla na okraji prostoru vystavna škola. Roku 2001 byla mstem Prostjov
na míst instalována pamtní deska, upomínající na toto historicky cenné území historie
msta. Akoliv je dnes na míst pouze pozstatek pravdpodobn pozdji zbudované zídky
(ta byla odstranna bez závazného stanoviska orgán státní památkové pée až po vydání
rozkladem napadeného rozhodnutí) a na míst probhlo nkolik stavebních úprav, nejsou
záznamy i doklady o pevezení všech ostatk zemelých na jiné místo. Starý hbitov postrádá
v dnešní dob náhrobky, mnoho jejich úlomk i vtších kus a celk však bylo nalezeno v
letech 2015 - 2016. Plocha hbitova tvoí coby jedinená souást historického prostedí msta
výrazný historický prvek, upamatovává na djinné události regionu i významnou židovskou
obec v kontextu nejen eskoslovenska, ale celé Evropy. Shrnuji proto, že v tomto pípad se
nejedná o „bžný“ židovský hbitov, který by nebyl hoden statusu kulturní památky dle
zákona . 20/1987 Sb. Naopak jde o významnou památku, nebo je jedním z posledních
materiáln dochovaných pozstatk bohaté historie prostjovské židovské obce, piemž na
tomto hbitov jsou doposud pohbeny tlesné ostatky len této obce, z nichž mnozí dosáhli
velkého významu v hospodáském, kulturním a duchovním život a jejich dílo a odkaz je i
v souasnosti uznáván a pipomínán v eské republice i v zahranií.
K jednotlivým námitkám uplatnným v rozkladu uvádím následující:
Ohledn námitek, že na tomto hbitov se již nepohbívá a že náhrobky byly
odstranny, uvádím, že na pedmtném starém židovském hbitov v Prostjov se pohbívalo
pouze do roku 1908, nicmén následn se hbitov v pvodním stavu dochoval až do
nacistické okupace. Nicmén v dob nacistické okupace došlo pouze k odstranní náhrobk,
nikoliv hrob a ostatk zemelých. Nejde tedy o neexistující památku, akoliv v dnešní dob
pímo na míst chybí náhrobky. Pipomínám však, že tyto náhrobky jsou postupn nalézány a
vykupovány v okolí. Zdrazuji, že neexistují záznamy ani doložitelné vzpomínky pamtník
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o exhumaci ostatk zemelých. Zákon . 256/2001 Sb., o pohebnictví nestanovuje jako
podmínku oznaení hrobového místa. Vzhledem k tomu, že hroby a ostatky zemelých se na
pedmtném pozemku i nadále nachází, mám za to, že pedmtný hbitov v souasnosti
materiáln existuje a to i navzdory tomu, že došlo k odstranní náhrobk v dob nacistické
okupace.
Shledal jsem tedy, že pedmtné místo je tedy nejen hbitovem (pohebištm - tj.
prostorem, kde jsou i v souasnosti pohbeny lidské ostatky), ale také zárove napluje znaky
kulturní památky dle § 2 zákona . 20/1987 Sb., a to vzhledem k uložení ostatk významných
osobností prostjovské židovské obce, jejichž proslulost pesahuje hranice msta Prostjova i
eské republiky. Vzhledem k instalování pomníku vlastníkem – Statutárním mstem
Prostjov, jímž je pipomínána existence hbitova, si vlastník dobe uvdomuje historický a
kulturní význam místa. Za takto projevenou úctu ke zde pochovaným lidem si vlastník
zaslouží podkování.
Dodávám, že akoliv pedmtný pozemek se hbitovem obsahuje rovnž pomrn
velké množství inženýrských sítí, mám za to, že tato skutenost není pekážkou pro jeho
prohlášení za kulturní památku. Ostatn sám vlastník v dopise ze dne 15. 6. 2016 pipustil, že
inženýrskými sítmi je zasažena v souhrnu pouze cca polovina hbitova, tj. hbitov není
zasažen v celém rozsahu. Nicmén vzhledem k tomu, že podle zákona . 20/1987 Sb. nelze
prohlásit za kulturní památku pouze ást vci, nezbylo než prohlásit za kulturní památku celý
pedmtný pozemek, vetn míst, kudy jsou vedeny inženýrské sít. Nehled na to, že nikoliv
všechny sít jsou vedeny v takové hloubce, aby došlo ke zniení všech tlesných ostatk
v dané trase. Nadto v uvedeném vyjádení ze dne 15. 6. 2016 vlastník výslovn uznal, že cit.:
„Místo samo je v platném územním plánu msta vyznaeno pevážn jako veejná zele, a
není a v budoucnu nebude ohroženo napíklad nevhodnou výstavbou, a to ani v podob
inženýrských nebo komunikaních sítí, které dnes mohou vést již ve stopách pedchozích
devastujících zásah.“ Podotýkám, že citované vyjádení vlastníka pozemku ze dne 15. 6.
2016 je v tomto smru v souladu s tiskovým prohlášením spolenosti RWE eská republika,
a.s. ze dne 28. 7. 2016, kde se uvádí, že cit.: „Prohlášení starého židovského hbitova za
kulturní památku a návrh na jeho rehabilitaci je z pohledu naší spolenosti bezproblémový
krok. Po drobných architektonických úpravách projektu, pedevším s ohledem na konkrétní
místa výsadby strom nebo umístní pietní zídky, nemáme v této fázi posuzování žádné
zásadní výhrady. Ochranu našich sítí lze v rámci architektonických úprav hbitova vyešit
jednoduchými technickými prostedky.“ Dospl jsem proto k závru, že údržba a obnova
stávajících technických sítí bude i nadále realizovatelná, a to pokud budou tyto sít i nadále
vedeny v souasných trasách ve stávající maximální hloubce tak, aby byly co nejvíce
eliminovány zásahy do doposud nezasažených míst hbitova.
Zdrazuji, že status kulturní památky není pekážkou pro okamžitou nápravu náhlých
a neoekávaných havárií tchto inženýrských sítí, nebo vydání závazného stanoviska orgánu
státní památkové pée dle § 14 odst. 1 zákona . 20/1987 Sb. je vyžadováno pouze v pípad
tch zásah, které jsou pedem plánovány a zamýšleny, když dikce tohoto ustanovení zní
takto: „Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci,
restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostedí, je povinen si pedem
vyžádat závazné stanovisko obecního úadu obce s rozšíenou psobností.“
Dospl jsem proto k závru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu se
zákonem . 20/1987 Sb. a správním ádem, piemž ani námitkami v rozkladu nebyla
vyvrácena prokázaná skutenost, že pedmtný pozemek se hbitovem spluje podmínky
ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 20/1987 Sb. pro prohlášení vci za kulturní
památku, a to ve vztahu k prostjovské židovské obci jako významný doklad historického
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vývoje, životního zpsobu a prostedí spolenosti, jako projev tvrích schopností a práce
lovka, pro hodnoty historické a zárove má vztah k významným osobnostem a historickým
událostem. Mám tak za to, že pedmtný pozemek se hbitovem byl dvodn a oprávnn
prohlášen za kulturní památku. Nezbylo m proto než rozklad zamítnout a potvrdit rozkladem
napadené rozhodnutí.
K projednání podaného rozkladu byla svolána ustavená rozkladová komise, která vc
komplexn posoudila a na základ výše uvedeného mn navrhla rozhodnout tak, jak je
uvedeno ve výroku.

Pouení:
Toto rozhodnutí je podle § 91 odst. 1 a § 152 odst. 4 zákona . 500/2004 Sb., správní
ád, v platném znní, konené a n e l z e se proti nmu dále odvolat.

otisk úedního razítka

Mgr. Daniel Herman, v. r.
ministr kultury
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