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Anotace 

 Předloţená bakalářská práce se zabývá významnými ţidovskými památkami na 

území severozápadních Čech. Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. V první 

kapitole je popsána historie ţidovského národa a význam ţidovských památek pro 

turismus. V dalších částech jsou poté popsány jednotlivé ţidovské památky v dané oblasti. 

Práce se věnuje hlavně synagogám, ţidovským hřbitovům a Památníku Terezín. Na závěr 

práce je zařazen návrh dvou turistických okruhů.   
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Summary 

This bachelor thesis deals with important Jewish sights in Northwest Bohemia 

region. Bachelor thesis is devided into several chapters. The first chapter describes history 

of Jewish nation and importance of Jewish sights for tourism. Individul sights are 

described in next parts. Thesis is mainly focused on synagogues, Jewish cemeteries and 

Terezín Memorial. There are designed two sightseeing tours in the end of the thesis.  
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1. ÚVOD 

Ţidé si po celá staletí udrţovali své zvyky a tradice. Dokladem tohoto tvrzení jsou 

mnohé památky, které se dochovaly dodnes a můţeme se s nimi setkat prakticky po celém 

území České republiky. Především se jedná o synagogy a ţidovské hřbitovy.  

Cílem bakalářské práce je zmapovat a upozornit na turisticky zajímavé památky 

v oblasti severozápadních Čech, které jsou spojeny s ţidovskou tématikou. Pozornost je 

proto věnována stavu nemovitých ţidovských památek ve vytýčené oblasti a jejich 

vyuţitelnosti v rámci cestovního ruchu.  

 Bakalářská práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, jejichţ prostřednictvím bude 

přiblíţena historie a osud ţidovských památek, ale i ţidovského národa jako takového. 

 První kapitola je věnována historii ţidovského národa, od jeho počátků aţ po 

současnost. Je zde vymezeno území a předmět zájmu, kterým se práce zabývá.   

 Ve druhé kapitole bude pozornost zaměřena na vzhled a architekturu synagog, na 

jejich vybavení a výzdobu a ve třetí kapitole na ţidovský hřbitov, zejména na jeho 

odlišnosti od hřbitova křesťanského, na způsob pohřbívání, na jeho vzhled, na značení 

hrobů, jakými se řídil pravidly, jaký byl jejich osud a jak vypadají dnes.  

 Samostatná kapitola je věnována Památníku Terezín, který není vyloţeně 

ţidovskou památkou, ale stalo se z něho pietní místo, připomínající osudy ţidovského 

etnika za druhé světové války, které bylo vězněno v terezínském ghettu. V této kapitole 

bude zmíněno také Muzeum ghetta v Terezíně, kde jsou schraňovány předměty, které zde 

zůstaly po ţidovských vězních. Tyto předměty tvoří sbírkový fond, který je pro 

návštěvníky prezentován formou tematických expozic a výstav. 

 Jednou z částí práce je také návrh 2 turistických okruhů, které jsou směrovány za 

poznáním ţidovských památek. Vymezené okruţní trasy se snaţí časově nenáročným a 

vhodným dopravním způsobem propojit popisovaná místa tak, aby je bylo moţno předloţit 

turistům jako celodenní nebo dvoudenní výlety.  

 Závěrečná kapitola je zaměřena na historicky významné movité ţidovské památky, 

které jsou dokladovány prostřednictvím muzeí. Centrálním muzeem v naší republice je 

Ţidovské muzeum v Praze, které schraňuje předměty z celé republiky a věnuje se všem 

aspektům ţivota ţidovského obyvatelstva.  
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2. ŢIDOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH 

2.1.  Postavení ţidovského etnika v průběhu historického 

vývoje 

 

Ţidé jsou dle Starého zákona potomky Abrahámovými, kteří vyznávají nejstarší 

monoteistické náboţenství – judaismus. Jedná se o starobylý národ, který se usadil 

v Kanaánu (dnešním Izraeli) asi před 3800 lety. Asi v 17. století před n. l. postihlo Kanaán 

sucho, a proto přesídlili do Egypta, kde je faraon Ramses II. zotročil. Kolem r. 1230 před 

n. l. byli Mojţíšem vyvedeni z Egypta a přešli do područí Římanů. V roce 70 před n. l. 

propuklo ţidovské povstání, které však Římané potlačili a zbořili Jeruzalémský chrám. Po 

té došlo k postupnému rozptýlení Ţidů do tzv. diaspory po Evropě i Blízkém východě  

(Bauman 2000). 

 První dochované zmínky o přítomnosti ţidovských obchodníků v Českých zemích 

sahají aţ do 10. století. Ti se usazovali převáţně kolem dálkových obchodních cest ve 

významných střediscích, kterými byly především Praha, Brno, Znojmo, Olomouc. Přes 

Chomutov vedla důleţitá obchodní cesta ze Saska do vnitrozemí Čech, také se zde stýkaly 

obchodní cesty z Kadaně a Mostu. V té době byli Ţidé povaţováni za cizince a mohli se 

volně pohybovat, obchodovat a vybrat si místo bydliště. Postavení Ţidů se zhoršilo aţ po 

kříţových výpravách během 11. aţ 13. století. Jednalo se o první protiţidovské pogromy, 

kdy se nepostupovalo jen proti jednotlivcům nebo skupině, ale proti celé menšině. Byli 

nařčeni z Jeţíšovy smrti, hanobení křesťanských symbolů, atd. Byli pronásledováni, byl 

jim zabaven majetek a byli nuceni se buď vzdát své víry a přestoupit ke křesťanství nebo 

zemřít. Většina z nich volila raději smrt. 

 IV. lateránský koncil z roku 1215, vyhlášený papeţem Inocencem III., znamenal, ţe 

v křesťanských zemích bylo ţidovské obyvatelstvo odděleno od křesťanů. Nesměli se 

stýkat s  křesťany a intimní vztah s nimi byl povaţován za hrdelní zločin. Směli ţít jen 

v uzavřených ţidovských čtvrtích a ulicích tzv. ghettech (např. v Mostě). Mimo tato území 

se mohli pohybovat jen omezeně.  Měli zakázáno vlastnit půdu a ţivit se jako zemědělci, 

věnovat se řemeslům a obchodu mohli jen omezeně v rámci ghetta, kde nekonkurovali 

křesťanským obchodníkům. Zdrojem jejich obţivy se stal obchod s úroky a penězi. 

Křesťanům byl tento obchod zakázán aţ do konce 15. století, proto si chodili od Ţidů 

půjčovat peníze. Byli nesvobodní a zcela podřízeni panovníkovi. 
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 Roku 1254 vydal Přemysl Otakar II. na jejich ochranu Statut Judaeorum. Ten 

zaručoval náboţenskou svobodu, správní autonomii uvnitř jejich obcí a určoval sankce za 

útoky na Ţidy, ti totiţ představovali zdroj daní a příjmů a jejich majetek byl brán jako 

majetek královský. 

  V letech 1419-1437 došlo k oslabení katolické církve vlivem husitských válek. 

Katolíci husity povaţovali za judaizující sektu a samotní radikální táborité se ztotoţňovali 

s biblickým Izraelem. I Ţidé s Husity sympatizovali a všemoţně jim pomáhali v boji 

s katolickou církví. Např. je zásobovali zbraněmi, pomáhali jim při opevňovacích a 

obléhacích pracích, financovali je, atd. V důsledku husitských válek se situace ve 

společnosti uvolnila a tím se zmírnila protiţidovská opatření. Ale i přes tyto dobré 

ţidovsko-husitské vztahy došlo k řadě násilností. Např. roku 1421 upálili husité 

v Chomutově Ţidy na společné hranici s katolíky. 

 V 16. století mnohá města ţádala vypovězení Ţidů. Ţidé se stávali jejich 

konkurencí v obchodu a peněţnictví. Po opakovaných ţádostech nakonec dosáhli svého a 

Ţidé byli vyhnáni např. z Karlových Varů (1499), Loun (1508), Chomutova (1517), 

Kadaně, atd. Uchýlili se do menších poddanských městeček, ve kterých se převáţně 

věnovali řemeslům a drobnému obchodu. 

 V 18. století byla vydána různá nařízení, která omezovala počty Ţidů – tzv. období 

úředního antisemitismu. Roku 1726 byl vydán Familiantský zákon, ve kterém stálo, ţe se 

smí ţenit jen nejstarší syn z rodiny a upravoval se zde počet ţidovských rodin v Čechách. 

V tomto roce byl také vydán Translokační reskript. Ten nakazoval Ţidům ţít v ulicích 

nebo čtvrtích oddělených od křesťanských kostelů a míst, kterými procházela křesťanská 

procesí. 

 V 80. letech 18. století vydal Josef II. zákony, které významně ovlivnily postavení 

Ţidů v Českých zemích. V roce 1781 byla zrušena povinnost nosit zvláštní označení. 

V témţe roce bylo Ţidům povoleno navštěvovat všechny typy vyšších škol včetně 

univerzit. Mohli se věnovat téměř všem ţivnostem a řemeslům. Po mnoha staletích mohli 

obdělávat půdu, obchodovat a ţít společně s křesťany. 

 Roku 1848 během burţoazní (průmyslové) revoluce, došlo k politickým změnám. 

Byla zrušena robota, poddanství a feudální systém byl nahrazen systémem kapitalistickým. 

Tyto politické změny poskytly i Ţidům plná občanská práva, mohli se také zapojit do 
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kulturního, hospodářského a společenského ţivota rakouské monarchie. Došlo ke zrušení 

Familiantského zákona i Translokačního reskriptu. Byla zrušena ghetta a toleranční daň. 

 V roce 1867 byla vyhlášena prosincová ústava, která přiznala i Ţidům státní 

občanství, občanskou a politickou rovnost před zákonem, moţnost nabývat nemovitosti, 

volně se stěhovat, svobodu shromaţďování, právo na stávku, provozovat ţivnosti, volit a 

být volen. Města, která do této doby zakazovala pobyt Ţidů na svém území, vydala 

příslušná povolení, aby zde Ţidé mohli bydlet. Prostřednictvím tohoto stěhování došlo 

zejména na venkově k úbytku obyvatel, a tím také k zániku mnohých menších 

náboţenských obcí. Ve městech ale naopak narůstal počet ţidovského obyvatelstva, které 

v rámci své komunity vytvářelo nové náboţenské obce ve větších městech. 

 V následujících letech souviselo rozšíření osídleného prostoru s velkou 

průmyslovou konjunkturou. Ţidé opouštěli práci na polích a přecházeli do měst, kde 

nacházeli uplatnění jako dělníci v nově zakládaných průmyslových podnicích a dolech. K 

oblastem, které se nejvíce rozvíjely, patřily také severozápadní Čechy (Děčín, Ústí nad 

Labem – keramický a chemický průmysl; Most, Teplice, Chomutov – těţba uhlí). 

 Od druhé poloviny 19. století aţ do roku 1938 jsou Ţidé důleţitým prvkem 

v rozvoji měst. Působí v nejrůznějších oborech a postupně se stávají jedněmi 

z nejvýznamnějších občanů města. Prosadili se např. v bankovnictví, průmyslových 

odvětvích, obchodu, stávají se advokáty a majiteli továren, např. porcelánek, textilek, mají 

své kapitálové podíly v uhelném průmyslu (Rozkošná 2004). 

 V roce 1933 se v Německu dostává k moci Adolf Hitler, který byl jmenován 

německým kancléřem. Poţár budovy říšského sněmu v témţe roce, ze kterého obvinil 

komunisty, se stal záminkou pro vydání nařízení, kterým byla zrušena základní lidská 

práva. Z Německa se stává nacionálně totalitní stát. Ještě před získáním moci nacisté 

projevovali nenávist vůči některým etnikům. V dubnu 1933 byli vyhnáni ţidovští úředníci 

ze státní správy a tím započala diskriminace a perzekuce Ţidů. Říšský sněm v září 1935 

schválil tzv. Norimberské rasové zákony. Ţidé byli zbaveni německého státního občanství 

a nesměli vstupovat do manţelského svazku s Němci.  

 V Československu byla roku 1933 zaloţena Sudetoněmecká vlastenecká fronta, 

přejmenovaná roku 1935 na Sudetoněmeckou stranu (SdP), v jejímţ čele stál Konrád 

Henlein. Cílem Hitlera a Henleina bylo rozbití Československa a jeho úplné ovládnutí. 
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V dubnu 1938 na sjezdu sudetoněmecké strany, byl vyhlášen Karlovarský program, který 

měl 8 bodů. Hlavním poţadavkem Henleinovců bylo připojení Sudet k Německu.  

 Počátkem října roku 1938, po uzavření Mnichovské dohody (dohoda čtyř mocností 

– Německa, Francie, Anglie a Itálie), musela Československá republika postoupit 

pohraniční území následujícím zemím: Sudety Německu, Východní část Těšínska Polsku, 

a jiţní část Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. Důsledkem této dohody docházelo 

k vyhánění Čechů a Ţidů z postoupených území. Těm, co v pohraničí zůstali, odebrali 

Němci národnostní a některá občanská práva. V Sudetech začaly platit Norimberské rasové 

zákony, a tím zdejší Ţidé ztratili svá občanská práva a postupně se stěhovali do vnitrozemí, 

popřípadě do zahraničí. 

 V noci z 9. na 10. listopadu 1938 vypukl v Německu a v obsazené části 

severozápadních Čech protiţidovský pogrom, označovaný jako Křišťálová noc (Obr. č. 1). 

Záminkou se stal atentát na legačního sekretáře německého vyslanectví v Paříţi Ernsta von 

Ratha. Protiţidovské nepokoje začaly vyvolávat jednotky SA (úderné komando) a další 

nacistické instituce. Během této noci bylo zabito více jak sto Ţidů a 30 tisíc jich bylo 

odvlečeno do koncentračních táborů v Dachau, Buchenwaldu a Sachsenhausenu (Kuklík 

1995). 

 

Obr. č. 1 Hořící mostecká synagoga za křišťálové noci z r. 1938 (Oblastní muzeum v Mostě, sbírka 

fotodokumentace) 
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Po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 1939 začaly i zde platit 

Norimberské zákony. Vešla v platnost nejrůznější nařízení, která Ţidy omezovala. 

Z počátku se týkala ţidovského majetku nebo omezovala moţnost výkonu povolání. 

Později došlo ke snahám o izolaci Ţidů od zbytku obyvatelstva. Měli např. zakázán vstup 

do kaváren, veřejných parků, na náměstí, do plováren, lázní, divadel, na sportovní utkání, 

měli vymezenou dobu na nákup i úřední dobu na úřadech, poštách či bankách. Byly jim 

zabaveny rádia, jízdní kola, lyţe, šicí stroje, gramofony, ale i domácí zvířata. Nesměli 

svobodně cestovat nebo se stěhovat, bylo jim odepřeno i vzdělávání a od září 1941 museli 

být všichni Ţidé, kterým jiţ bylo šest let, označeni ţlutou Davidovou hvězdou s nápisem 

Jude.  

Nástup druhé světové války a nacistické genocidy (1939-1945) mělo pro Ţidy 

katastrofální následky. Cílem nacistů bylo Ţidy zcela vyhladit. V listopadu 1941 byl 

v Terezíně postaven koncentrační tábor, do něhoţ byli přiváţeni zpočátku čeští Ţidé a 

později i z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska, Polska, Dánska, atd., aby pak byli 

následně posláni do dalších koncentračních, pracovních a vyhlazovacích táborů ve 

východní Evropě, např. Birkenau, Treblinka, Sobibor, Chelmno, Belţec a Majdanek, ve 

kterých většina našla smrt. Během německé okupace byly ţidovské památky cíleně ničeny. 

Za vlády komunistické strany nedošlo k opravám, právě naopak, tyto objekty byly 

ignorovány a ponechány svému osudu. Aţ po roce 1989 dochází k obnovení ţivota 

ţidovských náboţenských obcí. V současnosti se na území Čech nachází 7 ţidovských 

obcí. Jsou to: Praha, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Karlovy Vary a Plzeň. 

V severozápadních Čechách jsou to pouze Teplice, Ústí nad Labem a Děčín. 

 Od roku 1997 je prostřednictvím Česko-německého fondu budoucnosti vypláceno 

odškodné ve prospěch českých obětí nacismu – vězňů z koncentračních táborů, káznic, 

věznic a ghett. Projekt je financován z české i německé strany. V roce 2000 schválil 

Parlament ČR „Zákon o zmírnění některých majetkových křivd obětem holocaustu“ 

(Pěkný 2001). 

2.2.  Vymezení oblasti  

Oblast, kterou se v rámci této práce budu zabývat, jsem si vymezila jako území, 

jehoţ západní hranici tvoří město Chomutov, východní hranici město Úštěk a severní 

hranici město Děčín. Přilehlé území je tvořené podkrušnohorskou hnědouhelnou pánví a 
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výběţky Českého středohoří. Na severu se tato oblast dotýká hranic se Spolkovou 

Republikou Německo (Obr. č. 2). 

 

Obr. č. 2 Mapka oblasti (Internet – 1) 

2.3.  Předmět zájmu  

Hlavním předmětem zájmu této bakalářské práce jsou nemovité ţidovské památky 

v dané oblasti s přihlédnutím k jejich významu a přitaţlivosti pro turisty. Vybraná místa, 

na která se zaměřím, jsou lokality, ve kterých se ţidovské památky nejlépe zachovaly. 

Jedná se především o hřbitovy, synagogy a ţidovské čtvrti. 

Nejedná se však pouze o nemovité památky, ale i o památky movité. Ty bývají 

dodnes součástí vybavení funkčních synagog: jsou to předměty, které se pouţívají 

k náboţenským obřadům (ozdobné závěsy, oblečení rabínů, svitky, Tóra, svícny, 

umyvadla, atd.). Předměty, které byly součástí vybavení synagog a jiţ jsou nepotřebné 

nebo ty, které zůstaly ve vypálených synagogách, se stávají expozičními předměty muzeí. 



Daniela Tautrmanová: Ţidovské památky severozápadních Čech 

 

 

                                                                                                                                           

2011                                                                                                                                      8 

 

2.4. Zapojení ţidovských památek do cestovního ruchu 

 Severozápadní Čechy nabízejí mnoho turisticky zajímavých návštěvních objektů. 

Turisté si mohou vybrat z velkého mnoţství přírodních památek, zámků, kostelů, hradů, 

rozhleden, divadel, galerií, atd. Ţidovské památky mezi tyto objekty také patří. Dotvářejí 

obraz našich dějin, ţidovští obyvatelé se podíleli na rozvoji regionů, ve kterých ţili. Tyto 

objekty nám přibliţují kulturu i architekturu, která se liší od té křesťanské a je proto pro 

turisty atraktivní. Zapojení těchto památek do cestovního ruchu přispívá k jejich obnově.  
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3. SYNAGOGY 

Slovo synagoga pochází z řeckého jazyka a v překladu znamená shromáţdění. 

Synagogy byly vţdy symbolem veřejného náboţenského ţivota ţidovských obcí. Byly 

nejen místem pro modlitby, ale také se zde vyučoval náboţenský zákon a probíhala zde 

veřejná náboţenská jednání obce či rabínského soudu. 

3.1.  Synagoga nebo modlitebna 

Tyto dva pojmy spolu úzce souvisejí. Modlitebna tvoří část víceúčelových staveb, 

které bývají často obytné. Jejich účel nemění architektonický ráz budovy. Modlitebny 

můţeme většinou nalézt u menších a chudších ţidovských obcí. Synagoga je samostatná 

budova a je architektonicky přizpůsobena bohosluţebnému účelu.  Modlitební místnost 

tvoří hlavní část budovy. Můţeme je najít většinou ve větších městech. (Rozkošná 2004)  

3.2.  Architektonický ráz 

Nejstarší synagogy stavěné na vesnicích byly dřevěné, bohatší obce, kde ţily 

početnější ţidovské komunity, si od středověku stavěly budovy zděné. V Úštěku se 

dochovala tzv. věţovitá synagoga v klasicistním stylu, která dnes slouţí jako regionální 

ţidovské muzeum. 

Architektonický ráz a vzhled budov se nelišil od slohu, který v dané době panoval, 

ale musel se podřídit pravidlům, které diktovala Tóra – synagoga měla stát na břehu řeky 

nebo poblíţ vodních toků. Ţidé totiţ na Nový rok (Roš-ha-šana) hází drobky chleba do 

vody, coţ má symbolizovat odplavení hříchů. Na hlavním průčelí nebo na východní straně 

bývá Davidova hvězda (Obr. č. 3) či desatero (synagoga v Lounech). Davidovou hvězdou 

nebo desaterem byla synagoga označena jako veřejná budova a majetek ţidovské obce. 

Kromě těchto označení bývaly vstupy opatřeny hebrejským nápisem. Zpravidla tento nápis 

popisoval část ţalmu, který se vztahoval k domu modliteb. Další omezení přinesla vrchnost 

a církev. Nebylo totiţ ţádoucí, aby synagogy byli honosnější a vzhlednější neţ křesťanské 

kostely. Omezení se týkala např. rozměrů, zdi nesměly být zdobené, celá stavba musela být 

niţší neţ kostel a jiné křesťanské stavby. Byly vymezeny maximální povolené rozměry. 

Synagoga nesměla mít věţ či zvon atp. Situace se změnila aţ v druhé polovině 19. století, 
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kdy mohly mít synagogy věţe a mohly být vystaveny na hlavní ulici či přímo na náměstí 

(Rozkošná 2004). 

 

Obr. č. 3 Davidova hvězda na boční bráně vedoucí k bývalé lounské synagoze (Foto autor 2010) 

3.3.  Interiér synagogy 

Výzdoba interiéru synagog bývala vţdy velmi střídmá. Platil zákaz zobrazování 

boha a postav z Tóry. Neobjevují se vyobrazení lidí ani zvířat (jedinou výjimku tvoří 

symboličtí ptáci a lvi). Interiér většinou zdobí různé geometrické ornamenty (spíše 

orientální), případně vyobrazení rostlin nebo plodů, které jsou zmiňovány v bibli. Můţeme 

zde nalézt různé drapérie, stěny bývají popsány starozákonními citáty apod. V několika jiţ 

neuţívaných synagogách můţeme tuto výzdobu stále spatřit (např. v Úštěku). 

 Pro synagogy je typické oddělené modlení muţů a ţen. Muţi se modlí v hlavním 

sále co nejblíţe zemi. Ve starších typech synagog se ţeny modlily v bočním křídle budovy 

nebo jim bylo vyhrazeno patro postranní lodě. V novějších synagogách má ţenská galerie 

většinou přímo vyhrazený balkon nebo tribunu, která bývá umístěná na sloupech. Pouze 

nejchudší synagogy a modlitebny neměli oddělené místnosti pro muţe a ţeny a ti se tak 

modlili vedle sebe, ale vţdy byli odděleni aspoň zábradlím nebo nějakou jinou přepáţkou. 

V liberálnějších synagogách jiţ mohli sedět spolu. 

 Ústředním bodem synagogy je tzv. Aron ha-kodeš neboli schránka na Tóru. 

Obvykle bývá umístěna ve výklenku ve zdi (ta pak je z vnější strany budovy viditelně 
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zesílena). Tóra neboli pergamenové svitky, na kterých je ručně zapsáno pět knih 

Mojţíšových v hebrejštině, je uloţena v tomto výklenku. Těchto svitků se v kaţdé 

synagoze nachází několik a jsou zastřeny ozdobným závěsem (parochet). Aron ha-kodeš 

bývá většinou architektonicky a esteticky zvýrazněn. Vedou k němu schůdky a bývá 

obklopen sloupky, štukováním apod. Na našem území se Aron ha-kodeš vţdy umísťoval 

na východní straně (synagogy jsou orientovány na východ, kde leţí Jeruzalém, ale 

vzhledem k terénu se vyskytují odchylky na jihovýchod a severovýchod). Před ním 

většinou visí věčné světlo – symbol svícnu z jeruzalémského chrámu.  

 Uprostřed synagogy je umístěna Bima neboli alemor. Jedná se o vyvýšené místo se 

stolkem nebo pultíkem, odkud se předčítá Tóra (Obr. č. 4). 

 V předsálí bývá umístěno rituální umyvadlo neboli kijor, ve kterém se před 

motlitbou oplachují ruce (Fiedler 1992). 

 

Obr. č. 4 Alemor neboli bima – vyvýšené místo uprostřed synagogy s pultíkem nebo stolkem, ze kterého se 

předčítá Tóra (Fiedler 1992) 

3.4.  Dochované synagogy na území severozápadních Čech 

s přihlédnutím k jejich významu 

Řada synagog ve venkovských lokalitách zůstala v druhé polovině 19. století 

opuštěna. Ţidé se stěhovali do větších měst a řada menších synagog tak ztrácela své věřící. 

Opuštěné objekty pak byly většinou rozprodány křesťanským církvím nebo soukromým 

osobám a následně se stávaly obytnými domy, popřípadě byly rozebrány a rozprodány na 

stavební materiál. Nejvíce synagog ale zaniklo za doby nacistické okupace v letech 1938-

1945. Jenom během křišťálové noci z  9. na 10. listopadu 1938 vypálili nacisté na celém 

našem území minimálně 35 synagog. Po ústupu nacistické moci se jich obnovilo jen velice 
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málo. Většina musela být kvůli špatnému stavu strţena nebo ustoupila moderní zástavbě. 

Nyní slouţí bohosluţbám jiţ jen několik synagog, např. synagoga v Děčíně. Řada z nich je 

vyuţívána křesťanskými církvemi. Některé byly opraveny a vznikla zde regionální 

ţidovská muzea (např. v Úštěku), popřípadě městská muzea s malými výstavami o 

dějinách Ţidů v regionu. Jiné bývají vyuţity jako školy, knihovny, městské úřady, archívy 

(Louny), ateliéry, kulturní domy, informační centra, skladiště (Jirkov), domovy mládeţe, 

obchody, atd. (Rozkošná, 2004). 

3.4.1. Úštěk 

V Úštěku se nejprve nacházela synagoga dřevěná, jejíţ staří není známo. Tato 

synagoga však v roce 1793 zcela vyhořela a město Úštěk dostalo povolení postavit 

synagogu novou. Ta byla dokončena roku 1794, na výstavbu bylo pouţito kamene 

z místního lomu. Stavba se nachází v západní části města na okraji skalního masivu. 

 Úštěcká ţidovská obec nebyla nijak rozsáhlá. V roce 1830 tu ţilo asi 60 členů a ani 

o století později se počet Ţidů v této oblasti nijak výrazně nezvýšil. Přesto ale došlo 

k rozšíření původní stavby. Práce se ujal místní stavitel Wenzl Jahn. V roce 1851 byla na 

základě jeho plánů synagoga zvýšena, rozšířena o novorenesanční předsíň a i ţenská část 

synagogy se dočkala rozšíření do tří stran. V přízemí vznikly dvě nové klenuté místnosti. 

Jedna slouţila jako ţidovská škola a druhá jako malý byt pro kantora. Také byla provedena 

výmalba modlitebního sálu maurskými motivy a byly přidány nové lavice. Aţ do roku 

1938 byla synagoga vyuţívána pro bohosluţebné účely. Během druhé světové války byl 

mobiliář zničen a dlouhá léta zůstala synagoga opuštěná. Roku 1993 začala její 

rekonstrukce. Ta byla dokončena roku 2003 a restaurátorům se podařilo uvést synagogu do 

původní podoby. Dnes se dá velice snadno rozpoznat, která část je původní a která je 

restaurovaná. Restaurátoři totiţ synagogu barevně rozlišili. Oranţově-hnědě je vybarvena 

starší část a mladší je vybarvena okrovou barvou (Obr. č. 5). Rekonstrukce byla velice 

náročná, protoţe stavba se v roce 1993, kdy ji převzala Federace ţidovských obcí, 

nacházela v dezolátním stavu a byla zralá spíše na strţení neţ na opravu. Komplikací bylo 

také umístění synagogy na skalním ostrohu. Nakonec se podařilo získat dostatek financí i 

díky Mezinárodnímu fondu pomoci obětem holocaustu k obnově této unikátní budovy. Od 

roku 2003 aţ dodnes se úštěcká synagoga vyuţívá jako regionální ţidovské muzeum 

(Internet – 2). 
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Obr. č. 5 Úštěcká synagoga po rekonstrukci z let 1993 – 2003 (Internet - 3) 

 

3.4.2. Ţatec 

Město Ţatec je známé především produkcí chmele a piva. Z hlediska ţidovských 

památek zde můţeme nalézt druhou největší synagogu v republice, která je proslulá svou 

akustikou. V Ţatci ţila na počátku 19. století početná skupina Ţidů. Ti se ţivili především 

jako obchodníci s chmelem. V letech 1870-1873 zde byla postavena synagoga. 

Architektem tohoto díla byl Johann Staniek. Stavba je inspirována maurským stylem a její 

dominantou jsou dvě věţe, které tvoří charakteristické východní panorama města. 

Slavnostně byla vysvěcena 18. března 1872 rabínem A. Frankem. V roce 1911 byla 

renovována a dozdobena malbami. Synagoga slouţila jen do roku 1938, kdy byl za 

křišťálové noci interiér vypálen. Od té doby uţ neslouţila bohosluţbám, ale byla 

vyuţívána jako skladiště a dokonce tu jeden čas byla trţnice. Stavba pomalu chátrala a 

k její obnově došlo aţ v roce 1997 (Obr. č. 6). Zajišťovala se stabilita budovy, opravovala 

se fasáda a měnila střešní krytina. Z vnitřního vybavení se dochovaly pouze zbytky 

dekorativní malby, původní podlaha a dvě kamenné desky, které popisovaly výstavbu a 
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opravu synagogy. Obě tyto desky byly psány v německém jazyce. Synagoga byla vyuţita 

při natáčení anglického filmu Červený bedrník (Internet – 4). 

 

Obr. č. 6 Čelní pohled na nově rekonstruovanou synagogu v Žatci v Dlouhé ulici (Foto autor 2010) 

 

3.4.3. Louny 

Ţidé se na Lounsku vyskytovali jiţ od poloviny 14. století, tehdy ţili ve středu 

městečka v jedné z bočních ulic. Jejich pobyt zde ale neměl dlouhého trvání a v letech 

1541-1542 byli z Loun vyhnáni. Novodobá ţidovská obec opět vznikla aţ v polovině 19. 

století a fungovala aţ do nacistické okupace. Přes značný počet věřících neměla komunita 

svou vlastní modlitebnu a obřady se konaly v domě, kde sídlila ţidovská škola. Proto byla 

v roce 1871 vybudována v Lounech synagoga (Obr. č. 7) na místě bývalého zájezdního 

hostince. Jejím architektem byl Staniek a byla postavena v novorománském stylu s 

maurskými prvky. Svému účelu slouţila jen do počátku nacistické okupace. Městu Louny 

se podařilo synagogu zakoupit a zřídit zde do roku 1954 městské muzeum. Od roku 1967 

funguje synagoga jako depozitář Státního okresního archivu Louny. Synagoga je opravená, 

ale pravá strana budovy je v dezolátním stavu, protoţe sousední dům byl strţen (Obr. č. 8)  

a boční stěna synagogy poté nebyla opravena (Fiedler 1992).  
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Obr. č. 7 Bývalá synagoga v Lounech, fungující od roku 1967 jako depozitář Státního okresního archivu 

Louny (Foto autor 2010) 

 

Obr. č. 8 Boční stěna bývalé synagogy v Lounech po stržení sousedního domu zůstala v dezolátním stavu 

(Foto autor 2010) 

3.4.4. Děčín 

Děčínskou synagogu nechala vystavit ţidovská obec v Podmoklech v letech 1906-

1907. Byla postavena díky sbírce z roku 1892, na které se podíleli četní ţidovští 

podnikatelé a mecenáši. V roce 1901 započala jednání s majiteli nemovitostí a pozemků a 

v roce 1907 stála synagoga na pozemku bývalé tělocvičny německého tělovýchovného 

spolku. Dokladem je základní kámen s datem 10. března 1907, který se dodnes nalézá 



Daniela Tautrmanová: Ţidovské památky severozápadních Čech 

 

 

                                                                                                                                           

2011                                                                                                                                      16 

 

v přízemí synagogy. Budova je vystavena v secesním slohu s maurskými prvky. Na jejím 

interiéru se podílela řada uměleckých řemeslníků. 

Svému účelu slouţila aţ do druhé světové války. Během křišťálové noci nebyla 

strţena. Nebyl dostatek pracovních sil a budova mohla být vyuţita pro vojenské účely, 

navíc panovala obava, ţe by při demolici mohlo dojít k poškození okolních budov. 

Slouţila nejprve jako vojenské skladiště, také jako modelárna - modeláři v ní hráli různé 

„hry“. Tyto hry vypadaly tak, ţe si nakreslili na podlahu mapu Anglie a z výšky na ni 

házeli předměty, které měly symbolizovat bomby. Poté slouţila opět jako skladiště. Po 

válce zůstala synagoga opuštěná a od roku 1967 slouţila jako okresní archív. V roce 1987 

byla prodána Okresnímu národnímu výboru v Děčíně.  

Do rukou Ţidovské obce v Děčíně se dostala aţ v roce 1996, kdy byla 18. května 

vyhlášena Ministerstvem kultury ČR za národní kulturní památku. Synagoga byla v 

zuboţeném stavu.  Byla téměř bez původního vybavení, zmizelo také to nejcennější - Tóra. 

Všechny ornamenty a výzdobu nacisté zničili a tak se dochovaly jen holé stěny. Postupně 

byla obnovována a renovována (Obr. č. 9).  

Dnes je zde kancelář Ţidovské obce v Děčíně, modlitebna a pořádají se zde výstavy 

a koncerty. Zvláštností synagogy je lustr, který byl vyroben z olověného křišťálu 

(Kaplanová 2006). 

 

 

Obr. č. 9 Čelní pohled na synagogu v Děčíně – jednu z mála dosud funkčních synagog (Internet – 5) 
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4. ŢIDOVSKÉ HŘBITOVY 
 

Ţidovské hřbitovy se uţ od raných dob stávaly terčem útoků, a proto se do dnešní doby 

dochovala spíše jen jejich torza ztracená v lesích, loukách nebo polích. Mnohdy to bývají 

jediné hmatatelné důkazy, ţe se v těchto místech kdysi nacházely ţidovské obce. Jsou 

připomínkou velikosti a stáří zdejšího ţidovského osídlení. V historii byla spousta hřbitovů 

zničena po vypovězení Ţidů z měst, mnoho jich bylo zlikvidováno nacisty (např. hřbitov 

v Teplicích), ale největší počet byl zdemolován nebo bezdůvodně zrušen v letech 1948-

1989. Způsob likvidace byl různý a byl zastírán nejrůznějšími záminkami, např. rozorání, 

zasypání, zatopení z důvodu stavby přehrady či pouhá zlovůle. Po roce 1945 hřbitovy 

chátraly a staly se terčem útoku vandalů. Dnes můţeme vidět spoustu náhrobků leţet 

povalených v trávě a pomalu zarůstajících břečťanem a trávou (Obr. č. 10). Přitom jsou 

ţidovské hřbitovy mnohdy výraznými krajinnými prvky, mají svoji historickou hodnotu a 

jsou také památkami urbanistickými (Rozkošná 2004). 

 

Obr. č. 10 Jeden z náhrobků na hřbitově v Souši zarůstající břečťanem po vandalském útoku  

(Foto autor 2010) 

4.1.  Historie 

Nejstarší dochovaná pohřebiště v Čechách pocházejí ze 14. a 15. století. O jejich 

stáří však většinou vypovídají pouze tradice. Spolehlivě doloţen je aţ hřbitov ve Stráţi na 

Tachovsku (od poloviny 15. století), Starý ţidovský hřbitov v Praze (první polovina 15. 
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století) atd. Ve středověku leţely ţidovské hřbitovy většinou přímo ve městě nebo mezi 

dvěma hradebními pásmy. V roce 1787 bylo zakázáno pohřbívat mrtvé v městských 

hřbitovech, a proto vznikaly hřbitovy mimo městskou zástavbu. Pokud se nacházely vedle 

křesťanských hřbitovů, byly odděleny zdí. Ţidé většinou dostávali málo lukrativní 

pozemky. Mnohdy byly jejich hřbitovy zakládány poblíţ mrchoviště či popraviště nebo jim 

byli nabídnuty pozemky daleko od města či v těţko dostupných oblastech. Proto dnes tyto 

hřbitovy nacházíme na březích řek, strmých stráních daleko od mateřské obce (Pěkný 

2001). 

4.2.  Vzhled ţidovského hřbitova 

Ţidovský hřbitov se od toho křesťanského značně liší. Hlavní rozdíl vyplývá z tzv. 

ţidovského pravidla o neporušitelnosti hrobu. Křesťané mohou své hroby kdykoli znovu 

otevřít a pohřbít zde dalšího neboţtíka. Ţidé věří, ţe jejich hroby nemají být jiţ nikdy 

otevřeny a zesnulý nemá být rušen. Kdyţ tedy nastala situace, ţe se hřbitov jiţ nedal dále 

plošně rozšířit, navezla se na staré hroby vrstva zeminy a další neboţtíci byli pohřbeni 

v této vrstvě, o něco výše neţ byly původní hroby. Náhrobky z původního hrobu byly do 

této nové vrstvy také zasazeny. Tak se tedy během staletí mohlo na přehuštěných 

hřbitovech nakupit i několik vrstev hrobů. 

 K základům judaismu patří pohřbení mrtvého do země. Místu, kde leţí neboţtík, se 

má prokazovat mimořádná úcta. Podle ţidovské náboţenské tradice je zde zakázáno jíst a 

pít, vodit sem zvířata a vůbec jakékoli nevhodné chování.  

Co se týče tvarů náhrobních kamenů, tak na našem území rozeznáváme dva druhy. 

Nejběţnějším typem je tzv. stéla (Obr. č. 11, Obr. č. 12). Jedná se o deskový náhrobek, 

který je zapuštěný kolmo do země. Jak se jeho tvar, podoba i uspořádání nápisů a zdobení 

během staletí měnily, projevují se zde i krajové zvláštnosti. Z počátku se v mnohých 

krajích objevovaly i vyřezávané, dřevěné stély, ty však byly méně trvanlivé a dnes 

najdeme jejich zbytky jen ve Státním ţidovském muzeu Praze.   
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Obr. č. 11 Různé typy deskových náhrobků (stél) ze 14. až 19. století (Fiedler 1992) 

 

Obr. č. 12 Různé typy stél ze 17. až 19. století (Fiedler 1992) 

Méně běţným typem náhrobku je tzv. tumba (Obr. č. 13). Ta je sestavená 

z několika kamenných desek a připomíná svým tvarem antický sarkofág. Někdy mohou 

být tumby vytesané jen z jednoho kamene nebo zděné. Tumby většinou patřily bohatým a 

významným osobnostem.  

 

Obr. č. 13 Tumba ze 17. až 18. století (Fiedler 1992) 

 Náhrobní kameny byly zhotovovány jak ţidovskými, tak i křesťanskými kameníky. 

Náhrobky byly zhotovovány z různých materiálů, např. mramoru, pískovce, růţovo-

hnědého sliveneckého mramoru, bílého mramoru apod. Náhrobky v severních Čechách 

bývaly zhotoveny z pískovce.  
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 Epitafy na náhrobcích mají zvláštní význam. U nejstarších náhrobků představují 

většinou jediný dochovaný doklad o historii místních ţidovských obcí. Na náhrobku vţdy 

najdeme jméno zemřelého, jméno jeho otce, u provdaných ţen i jméno manţela, datum 

úmrtí a někdy zde bývá i datum pohřbu. Větší část náhrobku pak tvoří někdy veršovaný 

text popisující činy zemřelého, rozloučení pozůstalých, popřípadě oslavující zásluhy 

zemřelého. Do 19. století byly nápisy psány pouze hebrejsky (Obr. č. 14), později se začaly 

objevovat nápisy dvojjazyčné: hebrejsko-německé, hebrejsko-české (Obr. č. 15). Od 

dvacátého století se objevují názvy německé nebo české, vţdy ale ukončené pěti 

hebrejskými písmeny, které znázorňují zkratku tradiční náhrobní formule.  

 Náhrobky bývají opatřeny plastickými reliéfy, které se objevují od 16. století. 

Zobrazují se tradiční ţidovské symboly – Davidova hvězda (Obr. č. 16), dvojice 

heraldických lvů, vinný znak, jeţ má znázorňovat moudrost a plodnost, koruna - ta 

znázorňuje Tóru, apod. Dále na náhrobcích můţeme nalézt osobní či rodové znaky 

zemřelého (myš, kohout, medvěd, husa…) nebo symboly, vyobrazující jeho povolání 

(knihy, lékařské nástroje, krejčovské nůţky, aj.).  

 Na mnohých náhrobcích můţeme vidět navršené drobné kamínky. Jedná se o starou 

ţidovskou tradici, kdy bylo zvykem, ţe návštěva si sebou na hřbitov přinesla kamínek, 

který pak poloţila na náhrobek. Ţidé své hroby nijak nezdobí, nemají hrobové pole. Oproti 

tomu, křesťanské hroby, bývají zdobeny květy a jejich hrobové pole je viditelně 

upravováno. 

 Od poloviny 19. století se ţidovské náhrobky začaly přizpůsobovat okolním 

křesťanským náhrobkům a v dnešní době jsou novodobé ţidovské hroby k nerozeznání od 

běţných křesťanských (Fiedler 1992). 
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Obr. č. 14 Hebrejsky psaný náhrobek na židovském hřbitově v Lounech (Foto autor 2010) 

 

Obr. č. 15 Náhrobek s dvojjazyčným nápisem na židovském hřbitově v Lounech (Foto autor 2010) 
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Obr. č. 16 Dochovaný náhrobek opatřený tradičním židovským symbolem Davidovou hvězdou na hřbitově v 

Lounech (Foto autor 2010) 

4.3.  Ţidovské hřbitovy na území severozápadních Čech 

Na území severozápadních Čech se nachází značný počet ţidovských hřbitovů 

v různém stádiu zachování. Práce následně přibliţuje několik vybraných hřbitovů, které se 

aspoň částečně zachovaly. 

4.3.1. Úštěk 

Na místním úštěckém hřbitově se dochovalo asi 300 ţidovských náhrobků (Obr. č. 

17). Hřbitov se nachází ukrytý ve stráni jiţně od Úštěku. Úštěcký hřbitov byl tak jako 

mnohé jiné ţidovské hřbitovy zaloţen na málo lukrativním místě – v sousedství dřívějšího 

popraviště na Šibeničním vrchu. Bohuţel je většina náhrobních kamenů poničená a 

vyvrácená. Předpokládá se, ţe nejstarší náhrobky mohou pocházet aţ z 15. století, ale 

bohuţel nečitelnost nápisů na nejstarších náhrobcích nemůţe toto tvrzení prokázat. 

Nicméně náhrobky, které jsou stále čitelné, dokazují, ţe první náhrobky se zde objevily uţ 

na konci 17. století, minimálně v letech 1672, 1690 a 1704. Je ale pravděpodobné, ţe zde 

byli Ţidé pohřbíváni daleko dříve (Internet – 6). 
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Obr. č. 17 Pohled na židovský hřbitov v Úštěku (Internet - 7) 

4.3.2. Most 

Ţidovský hřbitov leţí v severozápadní části města, v obci Souš, která je dnes místní 

částí města. Hřbitov byl zaloţen roku 1878 a nejstarší náhrobky pochází hned 

z následujících dvou let 1879-1880. Před tímto hřbitovem ještě existoval tzv. Středověký 

hřbitov, který se nacházel za východní aţ jihovýchodní linií města, ale ten byl beze stopy 

odstraněn. 

Náhrobky na místním hřbitově jsou většinou zcela obyčejné kvadrátní stély z 20. a 

30. let 20. století nebo moderní obelisky (Obr. č. 18). Nachází se zde také travertinový 

památník padlých obětí z I. světové války (Obr. č. 19). Oproti ţidovským zvyklostem bylo 

na hřbitově vybudováno u vnitřní ohradní zdi kolumbárium. V Mostě se nacházela jak 

modlitebna, tak i synagoga a v roce 1868 zde byla zaloţena ţidovská obec. Obě tyto stavby 

byly zničeny nacisty a ţidovská obec se během holocaustu rozpadla. O hřbitov se tedy 

neměl kdo starat a tak zůstal opuštěný a začal pomalu chátrat. Obnova hřbitova začala aţ 

v 90. letech 20. století, kdy se začaly odstraňovat náletové dřeviny a začaly stavební 

úpravy přilehlých budov. Hřbitov byl v roce 1996 zapsán do seznamu kulturních památek 

České republiky. 

Vlastníkem hřbitova je v současné době Ţidovská obec Teplice, ke které se 

mostečtí Ţidé hlásí. V objektu zrekonstruované obřadní síně byla v roce 2008 otevřena 

výstava o historii Ţidů na Mostecku od dob středověku aţ do druhé světové války. Jak 

jsem se ale dozvěděla, výstava je v současné době zrušena a materiály jsou nyní v rukou 

správců hřbitova (Internet – 8; Rozkošná 2004).  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDidovsk%C3%A1_obec_Teplice&action=edit&redlink=1
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Obr. č. 18 Stéla na židovském hřbitově v Mostě – Souši (Foto autor 2010) 

 

Obr. č. 19 Travertinový památník padlých obětí 1. Světové války v Souši (Foto autor 2010) 
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4.3.3. Louny 

Ţidovský hřbitov v Lounech je velmi zachovalý. Asi také proto, ţe se jedná uţ 

v pořadí o třetí hřbitov. První zanikl někdy na počátku 20. století a pocházel z roku 1680. 

Vznikl v době morové epidemie a naposledy se na něm pohřbívalo v roce 1866. Druhý 

hřbitov v pořadí potkalo to, co většinu ţidovských hřbitovů. Byl zrušen pro potřebu 

vybudování vojenského cvičiště, kolem roku 1920. Třetí, poslední a dosud dochovaný 

hřbitov, vznikl v letech 1874–1875 a z tohoto období také pocházejí nejstarší náhrobky. 

Hřbitov je dnes součástí městského hřbitova. Najdeme zde přibliţně 250 náhrobků, které 

jsou rozděleny do tří hrobových polí, které kaţdé je dále rozděleno do několika řad. 

V přední části hřbitova se nachází obřadní síň s maurskými okny (Obr. č. 20). Tato budova 

prošla rekonstrukcí na přelomu 20. a 21. století. Hřbitov je upravený a určitě se jedná o 

velmi zajímavý turistický objekt (Fiedler 1992). 

 
Obr. č. 20 Eklektická obřadní síň s maurskými okny u židovského hřbitova v Lounech (Foto autor 2010) 
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4.3.4. Roudnice nad Labem 

 V Roudnici se nacházely celkem tři hřbitovy. Kdy vznikl první, není doloţeno, ale 

nacházel se na ploše bývalého kapucínského kláštera. Hřbitov byl zrušen v roce 1613 a 

část náhrobků byla přenesena na nově vzniklý hřbitov v severozápadní části města. Ten byl 

vyuţíván aţ do konce 19. století a nejstarší dochovaný náhrobek byl z roku 1611, 

nejmladší pak z roku 1896. Hřbitov je cenný tím, ţe se zde nachází náhrobky z období 

baroka a renesance. Hřbitov čítá asi 1700 náhrobních kamenů (Obr. č. 21). Bývalý 

hrobnický dům nejprve slouţil jako dům obytný, dnes je však opuštěn. Počátkem 

padesátých let 20. století, byly zaznamenány pokusy o zrušení hřbitova ve snaze přestavět 

ho na park. Záměr se ovšem neuskutečnil a v roce 1999 zde byla vybudována nová vstupní 

brána a o tři roky později byl hřbitov zbaven náletové vegetace. Poslední třetí hřbitov 

vznikl v roce 1890 západně od druhého hřbitova. Během války byl ale zdevastován. Byla 

vypálena obřadní síň, většina náhrobků byla rozkradena a ohradní zeď byla rozebrána na 

stavební materiál. Dochovalo se pouhých 10 náhrobků z let 1899-1943 (Internet – 9). 

 

 

 

Obr. č. 21 Náhrobní kameny na hřbitově v Roudnici nad Labem, který byl zbaven náletové vegetace 

(Internet - 10) 

 



Daniela Tautrmanová: Ţidovské památky severozápadních Čech 

 

 

                                                                                                                                           

2011                                                                                                                                      27 

 

4.3.5. Teplice 

Prvotní hřbitov, také nazýván Středověký hřbitov, byl v Teplicích vybudován jiţ v 

roce 1480. Pohřby se zde konaly do roku 1669. Hřbitov poté zanikl a dochovaly se z něj 

pouze tři náhrobky z 16. a 17. století, které byly přemístěny na v pořadí druhý vzniklý 

ţidovský hřbitov, kterému se říkalo Starý hřbitov. Ten byl zaloţen na tzv. Ţidovském 

vrchu. Nacházely se zde barokní a renesanční náhrobní kameny. Starý hřbitov byl 

v Teplicích zaloţen roku 1669 a byl vyuţíván aţ do roku 1862. Za druhé světové války byl 

však zničen nacisty. Nový hřbitov vznikl v roce 1862 a je dodnes stále uţíván. Jedinou 

přestávku v uţívání hřbitova přinesla druhá světová válka. Nachází se zde přes 3500 

náhrobků a můţeme zde nalézt i jednu tumbu pocházející z roku 1936. Hřbitov byl 

postupně zaplňován velkolepými náhrobky či hrobkami. Můţeme zde najít hrobky 

významných teplických podnikatelských rodin. Roku 1900 byla vystavena obřadní síň 

v typickém maurském slohu. Teplický hřbitov je jedním z mála mimopraţských hřbitovů, 

který je zachován v dobrém stavu i s moderními náhrobky (Fiedler 1992). 

4.3.6. Údlice 

Ţidovská čtvrť vznikla v Údlicích v 16. století a nacházela se v severozápadní části 

města. Tvořily ji 2 souvislé řady domů. Původní hřbitov z 16. století byl pouţíván aţ do 

roku 1870. Byl ale zničen nacisty. Některé části náhrobků byly po 2. světové válce pouţity 

jako dlaţba dvoru radnice. Po roce 1990 byly odsud vyzvednuty. Z původního hřbitova se 

dochovaly jiţ jen zbytky ohradní zdi a bývalá vozovna či márnice, která se dnes vyuţívá 

jako stodola. Prostor hřbitova se dnes vyuţívá jako zahrádky či dvorky. 

Nový hřbitov byl zaloţen v roce 1864. V období války, ale i po ní byl značně 

devastován. Do dnešního dne se dochovalo jen asi 16 původních jednoduchých stél (Obr. 

č. 22). Hřbitov je neudrţovaný (Binterová 2002).  
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Obr. č. 22 Zdevastovaný židovský hřbitov v Údlicích (Foto autor 2011) 

4.3.7. Libochovice 

Libochovický hřbitov vznikl v roce 1583 na vinicemi obklopeném pozemku asi 800 

metrů od středu vesnice a postupem času se jeho plocha několikrát rozšířila. Zajímavostí 

zdejšího hřbitova je, ţe je celý (včetně jeho nejstarší části leţící v jeho středu) organizován 

do pravidelných řad (Obr. č. 23), coţ na většině jiných hřbitovů z důvodu nedostatku místa 

neuvidíme. Do dnes se dochovalo asi 512 náhrobků (macev), z toho je asi 160 datováno 

před rokem 1800. Nejstarší místní náhrobek pochází jiţ z roku 1611 a má vysokou 

historickou hodnotu. Zajímavostí je barokní náhrobek z roku 1731, který svým tvarem 

připomíná „Ustrojenou Tóru“ tzn. svitek Písma svatého zabalený do ozdobného povijanu 

(Obr. č. 24). Zdobení náhrobků symbolickými motivy je v Libochovicích spíše chudší. 

Nejčastěji se objevují vavřínové nebo jiné věnce, kruhy a prouţky.   

Od druhé poloviny 19. století dochází vlivem asimilace ţidovského obyvatelstva 

k výrazným změnám a nové náhrobky se jiţ příliš neliší od náhrobků křesťanských. 

Ţidovská obec v Libochovicích zanikla následkem nacistické perzekuce a většina 

libochovických ţidů byla umučena v koncentračních táborech. O hřbitov se neměl kdo 

starat, a ten začal chátrat a zarůstat. Zahrádkáři z nově vzniklé nedaleké kolonie začali 

pouţívat zdivo i náhrobní kameny jako materiál pro své zahrádky.  

Od roku 2002 se občanské sdruţení Společnost pro obnovu ţidovského hřbitova 

v Libochovicích, za přispění různých nadací, snaţí o obnovu místního hřbitova (Zentner 

2008).  
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Obr. č. 23 Pohled na skupinu náhrobků na židovském hřbitově organizovaných do pravidelných řad. V 

pozadí brána rekonstruovaná podle dobových dokladů v roce 2004. (Zentner 2008) 

 

 

Obr. č. 24 Barokní náhrobek z roku 1731tvarem připomínající „Ustrojenou Tóru“ (Zentner 2008) 

4.3.8. Ţidovský památník v Chomutově 

V Chomutově vznikl ţidovský hřbitov v roce 1892. Během let zpustl, původní 

synagoga a dům správce hřbitova byly strţeny. Zbytky původních náhrobků byly 

odvezeny, byla sem navezena zemina a okolo byla postavena zeď. Hřbitov se nacházel 

hned za městským hřbitovem a na jeho místě vznikl jakýsi park (Obr. č. 25). V dnešní 

době původní hřbitov připomíná jiţ jen pamětní deska a nově postavený kamenný 

památník. Památník se podařilo zhotovit za finančního přispění Nadačního fondu obětem 

holocaustu, Magistrátu města Chomutov a Ţidovské obce v Teplicích (Internet – 11). 



Daniela Tautrmanová: Ţidovské památky severozápadních Čech 

 

 

                                                                                                                                           

2011                                                                                                                                      30 

 

 

Obr. č. 25 Bývalý židovský hřbitov v Chomutově – dnes stylizován jako park. Mříže vstupní brány svým 

tvarem připomínají sedmiramenné svícny (Foto autor 2010) 

4.4.  Ţidovské ghetto v Širokých Třebčicích 

V Širokých Třebčicích, tak jako v mnoha jiných městech, panovala protiţidovská 

nálada. Měšťanstvu se nelíbilo, ţe Ţidé byli majetní. Byli dobrými obchodníky, coţ 

poškozovalo podnikání křesťanských obchodníků. Neţádoucím byl i prodej zboţí o 

svátcích a nedělích, protoţe tím byly narušovány náboţenské zvyklosti křesťanů. Celá 

problematika vedla k tomu, ţe Ţidé byli odsunuti z vesnic do ţidovských městských čtvrtí 

tzv. ghett. Proti byl ale majitel Širokých Třebčič, který viděl v Ţidech výhodu, protoţe 

platili vysoké daně. Povýšil proto Široké Třebčice na město a nechal v nich vystavět 

ţidovské ghetto. To bylo postaveno v letech 1709-1722 a bylo zde soustředěno veškeré 

izraelské obyvatelstvo z panství. Oproti jiným ghettům bylo to třebčické pokrokovější a 

poskytovalo mnohem více prostoru. V blízké vzdálenosti stávala synagoga, ale hřbitov byl 

vybudován aţ 1,5 km za vesnicí. Ten stojí dodnes, ale je ve špatném stavu. Ghetto bylo 

umístěno uprostřed obce a vrchnost vybírala od Ţidů poplatky a daně ze hřbitova.  Ţidé se 

zde věnovali svým obvyklým profesím (obchodu s plátnem, bavlnou, podomním 

obchodem, řeznictvím, pálením vína, půjčováním peněz, apod.). Do dnešní doby se 

z ghetta dochoval jen zbytek (Internet – 12). 
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5. TEREZÍN 

5.1.  Historické souvislosti 

V 19. století s uplatňováním Ţidů v podnikání se zároveň zrodil antisemitismus 

neboli nenávist vůči Ţidům. Ten byl uplatňován německými ideologiemi a vedl 

k holocaustu – pokus o systematické vyhlazení ţidovského národa. Němci obviňovali 

Ţidy, ţe za I. světové války spolupracovali se západními mocnostmi a Ruskem a tím 

podkopávali německou říši a přispěli k její poráţce. Navíc, byli Ţidé většinou vzdělaní, 

zámoţní lidé, coţ se Němcům v době poválečné krize nelíbilo. 

 V období mezi světovými válkami se Němci rozhodli řešit ţidovskou otázku v celé 

Evropě. Bylo to na základě vydaných zákonů zbavujících Ţidy občanských práv. Ty vešly 

v platnost nejprve na území Německa, Sudet, Protektorátu Čech a Moravy a posléze v celé 

Evropě obsazené fašistickým Německem (Kuklík, 1995). 

 Na podzim roku 1941 byly ukončeny přípravy na konečné řešení ţidovské otázky a 

v říjnu téhoţ roku bylo rozhodnuto, ţe všichni Ţidé z Protektorátu Čech a Moravy budou 

umístěni na jednom místě. Rozhodovalo se o různých místech, která se hledala v Praze, 

Staré Boleslavi, Benešově, Táboře, Roudnici, Josefově a jinde. Jako nejvhodnější místo 

pro zřízení ghetta vybrali nacisté Terezín. Bylo to z těchto důvodů: město bylo moţné 

snadno uzavřít, rovné a přehledné ulice bylo moţno lehko ovládat a stály zde celé bloky 

prostorných kasáren, které bez obtíţí mohly pojmout velký počet lidí (Tyl, Kulišová 1955). 

5.2.  Pevnost Terezín a terezínské ghetto 

Pevnost Terezín byla vybudována v letech 1780–1790 za vlády císaře Josefa II. Její 

funkcí byla ochrana přístupových cest, po nichţ za prusko-rakouských válek pronikala 

nepřátelská vojska do vnitrozemí Čech. Roku 1782 byl Terezínu přidělen statut města. 

Součástí terezínského pevnostního systému je také Malá pevnost. Proslula za doby 

Habsburské monarchie, kdy byla vyuţívána jako věznice nejen vojenských, ale také 

politických vězňů a odpůrců habsburské monarchie. 

Do dějin se významně zapsala za druhé světové války, kdy nacistické Německo 

okupovalo české země. Obě části terezínské pevnosti byly předělány na perzekuční 

zařízení. Malá pevnost slouţila od června roku 1940 jako policejní věznice praţského 
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gestapa a v samostatném městě Terezín (v Hlavní pevnosti) vzniklo v listopadu 1941 

ghetto, koncentrační tábor pro Ţidy. Nejprve byli Ţidé ubytováni jen v kasárnách. 

Následně došlo k nucenému vystěhování původního obyvatelstva a celý Terezín se tak stal 

jakýmsi městem za mříţemi. Takto vzniklé ghetto mělo být průchozím a sběrným táborem 

pro Ţidy z Čech a Moravy, ale stalo se i ghettem pro vězně z nacisty okupovaných zemí 

včetně Německa. Terezínské ghetto mělo 3 základní funkce, a to: tranzitní, 

propagandistickou a decimační (zemřela zde skoro pětina osob). Na přípravě ghetta se 

podílela také Ţidovská náboţenská obec v Praze. Nacisté měli v ţidovské obci své lidi, 

kteří vyvolávali klamné iluze o tom, ţe Ţidé v Terezíně budou moci v klidu pracovat a 

nerušeně ţít aţ do konce války. Byla to jakási zástěrka, aby budoucí oběti genocidy nic 

netušili a nacisté tak získali čas pro jejich postupnou a plánovanou likvidaci a aby nebyl 

narušen ţivot Protektorátu.  

       Roku 1941 dorazilo do Terezína tzv. komando výstavby. Byla to skupina mladých 

Ţidů, kteří byli dovezeni do Sudetských kasáren. Jejich úkolem bylo připravit nové 

objekty, které by slouţily pro přijetí dalších transportů. První transporty s Ţidy sem začaly 

přijíţdět od 30. listopadu 1941. Lidé, kteří byli zařazeni do transportů, byli soustřeďováni 

na určitých místech ve velkých městech. Byl jim zabaven veškerý majetek, směli si 

ponechat jen 50 kg zavazadel na osobu. Po vyřízení administrativy, byli Ţidé přesunuti ze 

shromaţdišť do Terezína, kde byli ubytováni v hromadných ubikacích za 

nejprimitivnějších podmínek. Nejprve zůstávaly rodiny ubytovány pohromadě, ale po 

nějakém čase byly rozděleny. Ţeny, muţi i děti byli ubytováni v různých odděleních. To 

mělo velmi negativní dopad na tak jiţ nalomenou psychiku vězňů. Velké mnoţství starších 

a nemocných vězňů nepřeţilo ani samotnou deportaci do Terezína, protoţe museli jít 

dlouhou cestu z nádraţí pěšky. 

       Podmínky, ve kterých zde lidé ţili, byly otřesné. Většinou spali na zemi nebo na 

několikapatrových palandách. Špatné hygienické podmínky, málo nekvalitního jídla a 

vody, byly příčinou celé řady onemocnění. Vzhledem k nekvalitní lékařské péči docházelo 

často k úmrtím. Týdně se pracovalo 60 hodin, ale většinou to bylo i více jak 100 hodin. 

Lidé pracovali jiţ od 16 aţ do 65 let, ale nebylo výjimkou, ţe do pracovního procesu byly 

zapojeny i dvanáctileté děti. Vyráběly se věci, které se vyuţívaly pro chod ghetta a pro 

německé velvyslanectví či stát.  
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O osudech vězňů rozhodovala táborová komandatura SS v čele s táborovým 

velitelem. Ta podléhala praţské Ústředně pro ţidovské vystěhovalectví, která se v srpnu 

roku 1942 přejmenovala na Ústřední úřad pro uspořádání ţidovské otázky v Čechách a na 

Moravě. Příslušníci komandatury vězně nepřímo týrali různými zákazy a nesmyslnými 

nařízeními. Trestali je za nicotné přestupky proti řádu, vyslýchali je a mučili. Také zde 

byly vykonány dvě hromadné popravy. Stalo se tak v lednu a únoru 1942. Vězni byli 

oběšeni za takové nicotnosti jako nepozdravení příslušníka SS nebo poslání tajné zprávy 

z ghetta. To ovšem vyvolalo negativní odezvu z řad vězňů. Proto se napříště komandatura 

zachovala jinak a provinilce poslala do nedaleké policejní věznice praţského gestapa 

v terezínské Malé pevnosti, kde se s provinilci nakládalo velice krutě a pobyt v této věznici 

se téměř rovnal vyhlazovacímu táboru. Dalším způsobem, jak se zbavit provinilců a 

nevyvolat vzpouru, bylo zařazení vězňů do transportů směrem na Východ se zvláštním 

nařízením – coţ nebylo většinou nic jiného, neţ pokyn k okamţité popravě po příjezdu do 

místa určení. V Terezíně nebyly nikdy zřízeny plynové komory nebo jiná zařízení pro 

hromadnou likvidaci. Ke konci války měla být vystavěna plynová komora, pro případ, 

nutnosti rychlého skoncování s vězni, ale nakonec k tomu nedošlo. 

       Do terezínského ghetta bylo od jeho zaloţení do 20. dubna 1945 deportováno na 

140 000 muţů, ţen a dětí z českých zemí, Rakouska, Německa (těm bylo řečeno, ţe 

Terezín je jakýmsi domovem pro staré a tak sem většina německých a rakouských Ţidů 

přijela jako na „rekreaci“. Kdyţ po té zjistili, jaká je skutečnost, mnozí to psychicky 

neunesli a rychle umírali). Dále byli do Terezína deportováni Ţidé z Dánska (jednalo se o 

uprchlíky do Švédska, kterým se útěk nepodařil. V Terezíně měli vysoké postavení, 

protoţe se o ně jejich vláda zajímala. Nebyli posíláni na východ a mohli například dostávat 

balíky z domova), Holandska, Slovenska a Maďarska. V posledních dnech končící války 

dorazilo z likvidovaných koncentračních táborů na území Německa a Polska více jak 13 

tisíc vězňů. Většina z nich byla na pokraji úplného vyčerpání a smrtelně nemocných nebo 

dokonce mrtvých. Mnozí umírali hned po příjezdu. Tím byla do tábora zavlečena tyfová 

epidemie, která si vyţádala mnoho obětí i v prvních týdnech po osvobození ghetta a 

výrazně tím zkomplikovala repatriaci bývalých vězňů.  

       Terezín byl místem utrpení, zničených lidských ţivotů, krutosti a nelítostnosti. Na 

druhé straně zde byli lidé, kteří svojí statečností a obětavostí přispívali k záchraně nebo 

alespoň ke zlepšení ţivotních podmínek lidí, kteří se měli stát oběťmi genocidy. Můţeme 
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zde jmenovat především lékaře, zdravotníky, vychovatele a pedagogy, pracovníky 

samosprávy a i další, kteří se podíleli na ulehčení ţivota v přeplněném táboře. Patřili sem i 

ti, kteří posilovali ducha vězňů, poskytovali jim víru a sílu k přeţití nelidských podmínek. 

Byli to duchovní, vědci i umělci. Nemohli nic změnit na tom, ţe z Terezína odjíţdí další a 

další transporty směrem na východ k vyhlazovacím táborům (Obr. č. 27), především do 

plynových komor v Osvětimi – Birkenau, Treblince, Sobiboru, Chelmnu a Belţeci, 

Majdaneku, ale dávali lidem aspoň jakousi duchovní útěchu v jejich nelehké situaci [12].  

 Vězni si chtěli zpříjemnit ţivot aspoň divadlem. Začínalo se v tajných krouţcích 

bez kostýmů a kulis. Komandatura SS po čase povolila tzv. kamarádské večery. Lehký 

ţánr představovaly kabarety a revue. Jeho součástí byly jinotaje a podobenství. Byla 

srozumitelná divákům a pomáhala jim vyrovnávat se s ţivotem v nesvobodě. Vůdčími 

osobnostmi byli Josef Lustig, Karel Švenk, František Kowanitz, arch. František Zelenka, 

Gustav Schorsch, Vlasta Schönová , Leo Strauss. 

       Z Terezína bylo vysláno v transportech více jak 87 000 vězňů, ale válku přeţili jen 

necelé čtyři tisíce z nich. Nedělal se ţádný rozdíl mezi dětmi, muţi či ţenami. Po 

zavraţděných dětech zbyly mnohé kresby, které se staly pro svět jakýmsi symbolem 

zrůdnosti nacistického počínání a trvalou připomínkou pro poválečné generace. 

       Bývalí vězni a pozůstalí se zaslouţili o to, ţe vláda dne 6. května 1947 nechala 

zřídit Památník Terezín, jenţ má připomínat zhoubné následky potlačování demokracie, 

lidských práv a v neposlední řadě lidské svobody.  Památník Terezín dnes tvoří soubor 

jednotlivých pietních míst a netvoří ucelenou lokalitu (Internet – 13).  
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Obr. č. 26 Plánek terezínského ghetta z let 1941-1945 (Internet - 14) 

 

 

Obr. č. 27 Mapka zachycující nejvýznamnější nacistické koncentrační tábory a ghetta (Internet - 15) 
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5.3. Muzeum ghetta 

17. října 1991 bylo v Terezíně otevřeno muzeum ghetta v novorenesanční budově, 

která slouţila před II. světovou válkou jako škola. Nachází se východně od radnice. 

Budova byla postavena roku 1887. Původnímu účelu slouţila do počátku II. světové války.  

V období ghetta se zde nacházel dětský domov pro chlapce ve věku 10-15 let. Současná 

expozice vznikla za spolupráce s bývalými vězni terezínského ghetta a je řazena 

chronologicky. Mimo časový rámec jsou řazeny informace o jednotlivých stránkách ţivota 

v ghettu (Blodig, Chládková 1992). 

5.4. Ţidovský hřbitov 

Na ploše před Malou pevností byl vybudován terezínský hřbitov, kde je pochováno 

asi 9 000 obětí. Zpočátku byli zemřelí pohřbíváni do jednotlivých i hromadných hrobů. 

Jednotlivé hroby se nacházely v pravé části hřbitova a hroby hromadné v levé části. Vzhled 

prvních hrobů odpovídal podmínkám, v jakých zde Ţidé ţili. Nad hroby byly vztyčeny 

mohyly, které svou velikostí dokládaly, zda se jedná o hrob, kde leţí jeden člověk nebo zda 

se jedná o hromadný hrob. Pohřbívající si vedli pečlivé záznamy, kde který mrtvý leţí, a 

proto je i dnes poměrně snadno zjistitelné, kde který neboţtík odpočívá. 

       Nacisté v Terezíně vybudovali táborové krematorium. To fungovalo od 7. září 

1942. Byli zde spalováni vězni z ghetta, z nedalekého koncentračního tábora 

v Litoměřicích, z Malé pevnosti a z policejní věznice gestapa. V krematoriu bylo 

zpopelněno více jak 30 000 lidí. Jejich ostatky byly ukládány na terezínském hřbitově před 

Malou pevností. Většinu popela z uren nechali nacisté před koncem války odstranit 

vysypáním do Ohře, aby zahladili důkazy vyvraţďování vězňů. V roce 1944 nechali 

nacisté v rámci „okrašlovací akce“ většinu hrobů sníţit nebo strhnout a byla zde vyseta 

tráva. Vězni si zde mohli postavit malý pomníček s ţidovským symbolem – stylizovanou 

menórou.  

       Po válce se Ţidovské obce i jednotlivci, kteří přeţili válku, snaţili o obnovu 

hřbitova. Byl zde zasazen javor s pamětní ţulovou deskou, který měl upomínat na děti, 

které v ghettu nepřeţili. Byl pojmenován „Strom terezínských dětí“.  

       Pozůstalí chtěli uctít své blízké, a proto jim nechali vystavit jednotné černěné 

ţulové pomníčky. Ty pak byly nepravidelně rozmístěny po celé ploše hřbitova v místech, 
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kde byly původní hroby. Hřbitov je dnes vkusně zakomponován do okolní krajiny a 

připomíná spíše sad (Chládková, 1999). 

  

5.5.  Expozice památníku 

 Malá pevnost jako historická část Terezína 

 Národní hřbitov (Obr. č. 28) 

 Muzeum ghetta 

 Ţidovský hřbitov s krematoriem a Ruský hřbitov 

 Pietní místo u Ohře 

 Kolumbárium s částí opevnění, obřadní místnosti a márnice 

 Bývalá Magdeburská kasárna 

 Další zajímavé objekty Památníku Terezín 

         (Internet - 17) 

 

 

Obr. č. 28 Národní hřbitov s Davidovou hvězdou (Internet - 16) 

 

 

 

http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-pevnost
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-hrbitov
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-muzeum
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-krematorium
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-pietnimisto
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-kolumbarium
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-kasarna
http://www.mesto-terezin.cz/expozice-pamatniku.php#o-dalsi
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6. DALŠÍ ŢIDOVSKÉ PAMÁTKY 

6.1.  Ţidovské muzeum v Praze 

Muzeum vzniklo v roce 1906, bylo zaloţeno Dr. Salomonem Hugo Liebenem a Dr. 

Augustinem Steinem. Smyslem zaloţení muzea bylo zachovat cenné umělecké předměty 

ze zrušených  praţských synagog. V době okupace Čech a Moravy (1939-45) bylo 

muzeum pro veřejnost uzavřeno. Za vlády komunistické diktatury bylo v roce 1950 

převedeno pod nátlakem do vlastnictví státu. Muzeum nemohlo plně vyvíjet odbornou, 

výzkumnou, expoziční a osvětovou činnost z důvodu řady omezení. Po roce 1989 byly 

vytvořeny podmínky vedoucí ke změnám postavení muzea. V říjnu 1994 se stalo muzeum 

nestátní institucí a bylo vráceno Ţidovské obci v Praze. V muzeu je jedna z největších 

sbírek judaik na světě. Obsahuje asi 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih. Součástí 

muzea je Staronová synagoga, Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga, Španělská 

synagoga, Klausová synagoga, Starý ţidovský hřbitov, Obřadní síň a vzdělávací a kulturní 

centrum, které poskytuje návštěvníků nejen z Čech, ale i ze zahraničí informace o 

judaismu a historii Ţidů v Čechách a na Moravě.  

 Sbírkové oddělení muzea ukládá, konzervuje a restauruje různé cenné předměty. 

Mezi sbírky patří: Sbírka kovů a trojrozměrných předmětů, Sbírka textilu, Sbírka malby, 

kresby, grafiky a fotografií, Sbírka rukopisů a starých tisků, Fotoarchiv, Archiv a Oddělení 

pro dějiny šoa. Jsou zde i oddělení pro restaurátorství, oddělení správy depozitářů, Pravidla 

komunikace s badateli. 

 Předměty získané z doby zaloţení muzea jsou povaţovány za jedny 

z nejhodnotnějších. V letech 1942–1945 bylo do muzea navezeno nacisty téměř veškeré 

vybavení synagog z tehdejšího Protektorátu a zkonfiskované předměty z domácností a 

spolků. Sbírka obsahuje štíty, nástavce, koruny a ukazovátka na Tóru, pokladničky, 

poháry, chanukové a šabatové svícny atd. Součástí jsou sbírky skla, keramiky, 

synagogálního nábytku a dalších trojrozměrných předmětů.  

 Sbírku textilu tvoří převáţně různé opony, pláštíky a drapérie, synagogální polštáře, 

pokrývky, povijany, baldachýny, pokrývky hlavy, oděvy, vlajky, prapory, zednářské 

textilie, apod. 
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 V obrázkové sbírce jsou převáţně shromaţďovány portréty významných osobností 

ţidovské historie, společenského a náboţenského ţivota a také obrazová dokumentace 

synagog, hřbitovů a ghett. 

 Sbírka rukopisů a starých tisků obsahuje asi 1 500 předmětů různého původu a 

stáří. Předmětem zájmu jsou německé, hebrejské rukopisy a tisky. Nalezneme zde také 

starší judaistickou literaturu. V nedávné době přibyla početná skupina dekorativních 

tabulek, pamětních listů a diplomů. Z územního hlediska se sbírka soustřeďuje na území 

Čech, Moravy a Slezska od 13. do 20. století.  

Ve fotoarchivu jsou uloţeny jak dokumentační, tak i historické snímky. Sbírka je 

tvořena několika tematickými celky: Ţidovské památky a holocaust, Ústřední ţidovské 

muzeum a sbírkové předměty (Internet - 18). 

6.2.  Vybrané pojmosloví k památkám z ţidovské kultury 

Judaika 

 

Judaika znamenají souhrnný pojem pro ţidovské rituální předměty pouţívané 

v synagoze a v domácnostech, rovněţ pro jiné předměty váţící se k ţivotu ţidovské 

komunity, cechů, spolků, ale i soukromých osob – jako například části oblečení, pokrývky 

hlavy, prsteny atd.  Do judaik řadíme také knihy vydané v jiném neţ hebrejském jazyce a 

další tištěné materiály.  Právě tyto předměty schraňuje hlavně Ţidovské muzeum v Praze. 

 Davidova hvězda 

Tato šesticípá hvězda je symbolem Ţidů, judaismu a státu Izrael. Symbol šesticípé 

hvězdy byl znám jiţ ve starém Egyptě, kde byla magickým symbolem. Její název je 

odvozen od jména ţidovského krále Davida. Teprve od středověku je spojována 

s ţidovstvím a postupně se stala jedním z hlavních ţidovských symbolů a je také ústředním 

symbolem na vlajce státu Izrael.  

Hroty představují šest pracovních dní a střed znamená šabat-sedmý den, kdy se 

nepracuje. Má znázorňovat rovnováhu. Hvězda je tvořena dvěma přes sebe poloţenými 

rovnostrannými trojúhelníky. Trojúhelník s vrcholem nahoru má značit oheň a muţskou 

energii a trojúhelník s vrcholem dolu vodu a energii ţenskou. 

Za dob Protektorátu museli nosit Ţidé ţlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude, jeţ 

měla symbolizovat zostuzení reţimem. 
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 Kipa 

Je to pokrývka hlavy, kterou nosí muţi na znamení úcty k bohu, aby před ním 

nestáli nazí. Také se jí říká kipot nebo jarmulka. Podle toho, z jakého je materiálu a jaké je 

barvy se dá leccos usoudit o jeho nositeli. Černou sametovou nebo hedvábnou nosí 

ortodoxní ţid.  

 Lavabo synagogální 

Jedná se o nádobu, která slouţí k rituální očistě rukou a bývá umístěno v předsíni 

synagogy. Skládá se ze závěsné nádrţe na vodu s výpustním kohoutkem a z nádrţky na 

odtékající vodu. Nejčastějším materiálem pro výrobu lavaba je cínovaný nebo měděný 

ţelezný plech.  

 Bývá umísťováno u východu ze hřbitova, kde slouţí k očistě rukou po jeho 

navštívení.  

 Sedmiramenný svícen 

Sedmiramenný svícen, hebrejsky menóra, je tradičním symbolem judaismu. Znamená 

světlo nebo lampu. Svícen symbolizuje sedm dní stvoření. Menóra se stala společně 

s olivovou ratolestí státním znakem novodobého státu Izrael. 

 Skříň na Tóru 

Slouţí k uloţení svitků Tóry. Nachází se ve východní části synagogy směrem 

k Jeruzalému.  Má podobu brány, je posazena na vyšším podstavci s předsunutými sloupy 

a zřetelným štítem. Prostor, kde se uchovávají svitky Tóry je uzavřen dvoukřídlými 

uzamykatelnými dveřmi a překryt synagogální oponou a draperií (dekorativní podélná 

textilie s lichým počtem laloků, převýšeným středem, bohatě symbolicky zdobena). Bývá 

zdobena postavami lvů, deskami desatera, architektonickými motivy a jinými symboly. Její 

velikost se odvíjí od velikosti vnitřního prostoru synagogy.  

 Talit 

Je to modlitební přehoz. Je velký a malý. Malý se nosí celý den pod šaty a velký při 

ranní modlitbě. Jejich nošení je dáno předpisy Tóry. Nesmí být ze směsi lnu a vlny, ty 

zakazuje Tóra. Většinou je vlněný nebo vyroben z polyesteru. Můţe být bílý, šedý, černý, 

modrý nebo batikovaný. Je obdélníkového tvaru a uprostřed je otvor pro hlavu. 
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 Talmud 

Jedná se o soupis textů obsahujících ústní Tóru, tzn. zákony, filosofické a etické 

učení a dále ţidovské tradice.  Má dvě části – Mišnu a Gemaru. Mišna je psaná sbírka 

ústního zákona judaismu. Gemara diskutuje nad Mišnou a podrobně vykládá Tanach. 

Vnitřní jednotu Tanachu tvoří Tóra. 

 Tfilin 

V doslovném překladu znamená tfilin „modlitba“. Pojmem tfilin se označuje jeden 

z nejstarších znaků judaismu - modlitební řetízky. Tvoří je dvě černé krabičky neboli 

batim, které obsahují čtyři malé pergamenové svitky s pasáţemi z Tóry. Všechny krabičky 

jsou připevněny k černému koţenému řemínku. Jedna krabička se připevňuje na hlavu a 

druhá na ruku. 

 Tóra 

Tóra je učení a je tvořena pěti Knihami Mojţíšovými. Začíná stvořením světa a 

končí smrtí Mojţíše. Je napsána ručně na pergamenu vyrobeném ze zvířecí kůţe. Text je 

psán v hebrejštině.          

         (Kosáková 2006) 

6.3.  Návrh turistických tras 

 Obsahem této podkapitoly je návrh dvou turistických okruhů, které propojují 

ţidovské památky zmíněné v předešlých kapitolách. Návrh okruhů vznikl, z toho důvodu, 

ţe jednotlivé objekty by samy o sobě nebyly pro turisty tak zajímavými. Takto si můţe 

turista během jednoho nebo dvou dnů udělat svůj vlastní obrázek o ţidovských památkách 

v dané oblasti a popřípadě se sem i v budoucnu vracet. 

 Vybrané ţidovské památky z dané oblasti jsem tedy s přihlédnutím k jejich 

důleţitosti rozdělila do dvou okruhů.  

První, větší okruh je dvoudenní a je rozdělen do dvou tras označených A a B. 

Okruh se dá absolvovat i v opačném směru nebo z jakéhokoli místa trasy. Návštěvník si 

můţe rozdělit trasy dle svého uváţení.  

Druhý, menší okruh je jednodenní a stejně jako první okruh se dá absolvovat 

z libovolného místa trasy.   
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Okruh I.   

Trasa A - První den 

Děčín - Teplice - Most - Chomutov  

 
Obr. č. 29 Návrh turistického okruhu I. trasy A – První den - úprava autor (Internet - 19) 

 

Okruh I. (Obr. č. 29, Tabulka 1) je navrhován jako dvoudenní výlet. První den trasy 

A začíná v severočeském městě Děčín. Hlavní ţidovskou dominantou Děčína je secesní 

synagoga pocházející z prvního desetiletí 20. století. Synagoga se nachází ve čtvrti 

Podmokly v Ţiţkově ulici. Dalším bodem trasy A jsou Teplice.  

V Teplicích lze navštívit ţidovský hřbitov, který je jako jeden z mála 

mimopraţských hřbitovů zachován v dobrém stavu. Místní synagoga v roce 1939 zcela 

vyhořela a na jejím místě je dnes volně přístupný park s památníkem.  

Další zastávkou je Most. Jako poslední upomínka na ţidovské obyvatelstvo zůstal v 

Mostě jen starý ţidovský hřbitov na soušské straně Hněvína. Poslední zastávkou prvního 

dne trasy A je Chomutov.  

V Chomutově vznikl na místě původního ţidovského hřbitova park s kamenným 

památníkem. Místní synagoga beze stopy zmizela za křišťálové noci. V blízkém okolí lze 

navštívit ţidovské hřbitovy v obcích Údlice, Bílence nebo Hořenec, z nichţ 

nejzachovalejší je hřbitov v Údlicích. 
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Tabulka 1 Přehled vzdáleností bodů okruhu I. trasy A – První den 

Odkud Kam Počet km 

Děčín Teplice 47  

Teplice Most 27 

Most Chomutov 25 

Chomutov Údlice 5 

                             

Délka navrhované trasy je cca 104 km. 

Okruh I. 

Trasa B - Druhý den 

Chomutov - Žatec - Louny – Libochovice - Roudnice nad Labem – Děčín 

 

 
Obr. č. 30 Návrh turistického okruhu I. trasy B – Druhý den - úprava autor (Internet - 20) 

Druhý den trasy B (Obr. č. 30, Tabulka 2) se přesuneme z Chomutova do Ţatce 

(cestou lze zajet do nepříliš vzdálené vesnice Široké Třebčice, kde se nachází zbytky 

původního ţidovského ghetta a nepříliš zachovalý hřbitov). Ţateckou ţidovskou 

dominantou je nově rekonstruovaná druhá největší synagoga v republice, která ovšem není 

přístupná. Lze také navštívit nedaleký ţidovský hřbitov v sousedství městského hřbitova, 

na kterém se přes jeho rozsáhlost nachází pouze čtyři náhrobky.   

Výrazně zachovalejší hřbitov se nachází v Lounech. Za zmínku stojí i 

architektonicky zajímavá obřadní síň v maurském stylu. Dalším lounskou ţidovskou 

památkou je synagoga, která dnes slouţí jako depozitář Státního okresního archivu Louny 
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a tedy také není přístupná běţné veřejnosti. V Libochovicích se nachází opět jeden ze 

zachovalejších ţidovských hřbitovů, návštěvníci zde také mohou navštívit dodnes stojící 

bývalou ţidovskou radnici s dosud čitelným hebrejským nápisem. Místní synagoga byla 

zbořena a synagogální předměty vytaţené z jejích sutin se nacházejí v depozitáři 

Ţidovského muzea v Praze. Poslední zastávkou trasy B je Roudnice nad Labem, kde lze 

navštívit ţidovský hřbitov a bývalé ţidovské ghetto, ze kterého se dochovalo několik 

průchodů i budov včetně synagogy, které ale byly zbaveny architektonických detailů. 

Z Roudnice se vrátíme zpět do Děčína, kde trasa A den před tím začala.   

 

Tabulka 2 Přehled vzdáleností bodů okruhu I. trasy B – Druhý den 

Odkud Kam Počet km 

Chomutov Ţatec 22 

Ţatec Louny 25 

Louny Libochovice 22 

Libochovice Roudnice n. Labem 18 

Roudnice n. Labem Děčín 50 

 

Délka navrhované trasy je cca 137 km. 

Okruh II. 

Teplice – Terezín – Úštěk – Děčín - Teplice 

 
Obr. č. 31 Návrh turistického okruhu II.  - úprava autor (Internet - 21) 
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Okruh II. (Obr. č. 31, Tabulka 3) je navrhován jako jednodenní výlet a začíná 

v Teplicích. V Teplicích lze navštívit ţidovský hřbitov, který je jako jeden z mála 

mimopraţských hřbitovů zachován v dobrém stavu. Místní synagoga v roce 1939 zcela 

vyhořela a na jejím místě je dnes volně přístupný park s památníkem. Dalším a hlavním 

bodem navrhované trasy je Památník Terezín. V rámci Památníků lze např. navštívit 

Malou pevnost s Národním hřbitovem, Muzeum ghetta, Magdeburské kasárna, Ţidovský 

hřbitov s krematoriem, Hřbitov sovětských vojáků atd. Lze také navštívit nedaleké 

Krematorium bývalého koncentračního tábora v Litoměřicích a vstupní prostor bývalé 

podzemní továrny Richard taktéţ v Litoměřicích. Po Terezínu následuje nejzápadněji 

poloţené město trasy B Úštěk. Hlavní ţidovskou památkou v Úštěku je místní synagoga, 

která slouţí od roku 2003 jako regionální ţidovské muzeum a je volně přístupná. Za 

zmínku také stojí místní hřbitov, vzdálený necelou čtvrt hodinu cesty od Úštěku. Ač byl 

hřbitov v minulosti devastován, prochází za přispění ţidovské obce v Praze a Unii 

ţidovské mládeţe rekonstrukcí a připomíná ţivot několika posledních ţidovských rodin 

z Úštěku a okolí. Poslední zastávkou je Děčín. Hlavní ţidovskou dominantou Děčína je 

secesní synagoga pocházející z prvního desetiletí 20. století. Synagoga se nachází ve čtvrti 

Podmokly v Ţiţkově ulici. Z Děčína se po té opět vracíme do Teplic, kde trasa začala. 

 

Tabulka 3 Přehled vzdáleností bodů okruhu II. 

Odkud Kam Počet km 

Teplice Terezín 35 

Terezín Úštěk  20,5 

Úštěk Děčín 63 

Děčín Teplice 68 

 

Délka navrhované trasy je cca 186,5 km. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat turisticky zajímavé památky na zvoleném 

území severozápadních Čech. Cíle bylo dosaţeno za pomoci odborné literatury, 

internetových zdrojů a osobní návštěvy většiny z uvedených míst.  

Během zpracování této bakalářské práce jsem došla k závěru, ţe ţidovské památky 

na území severozápadních Čech jsou z větší části ve špatném stavu a domnívám se, ţe by 

jim měla být věnována větší pozornost a péče. Během války byly poničeny, vypáleny nebo 

srovnány se zemí. Pokud se zachovaly, slouţí dnes většinou jinému neţ původnímu účelu.   

Zachované památky dodnes stojí většinou díky tomu, ţe je zakoupily místní 

ţidovské obce, které se i s pomocí finančních sbírkových fondů snaţí o obnovu a 

zachování těchto objektů. Pokud bude tato činnost i nadále pokračovat, tak přilákají 

mnohem více návštěvníků, neţ tomu bylo doposud.   

 Přesto mají ţidovské památky nacházející se v této lokalitě turistům co nabídnout. I 

kdyţ uţ neslouţí svému původnímu účelu, jedná se stále o architektonicky zajímavé 

objekty, které mají historickou hodnotu, co se týče ţidovské tematiky. 

Dvojice turistických cest, navrţených v závěrečné kapitole, propojuje 

nejzachovalejší a turisticky nejzajímavější objekty ve zvolené lokalitě a nabízí tak moţné 

zapojení těchto památek do cestovního ruchu. 

Zpracování bakalářské práce mi přineslo mnoho nových poznatků o tomto národu, 

jeho historii, zvycích a o jeho osudu v průběhu dějin. V rozsahu daném bakalářskou prací 

jsem se snaţila alespoň částečně proniknout k zajímavostem ţidovské kultury, která je 

velice zajímavá, ale obsáhlá a proto jsem nepronikla aţ k jejím úplným kořenům. 
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