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1 Úvod 

Cestovní ruch je d ležitou sou ástí ekonomiky státu, pozitivn  p ispívá k rozvoji 

národního hospodá ství, snižuje nezam stnanost v regionech, poskytuje zam stnání 

nejenom trvalá ale i sezónní a p íležitostná. eská republika má velké p edpoklady stát 

se v tomto oboru úsp šnou. Její výhodné postavení v srdci Evropy vede každoro n  

k p íjezdu zahrani ních turist . Na malém území se nachází velký po et historických, 

lidových a technických památek, ale také p írodních krás, muzeí a galerií. Tyto 

atraktivity jsou pro cestovní ruch d ležitým lákadlem.  

Po celé eské republice se nachází velké množství míst, které stojí za 

navštívení, avšak drtivá v tšina turist  p ijíždí do Prahy a pouze malá ást zavítá do 

jiných region . Jedním z t chto míst je i T ebí , m sto bohaté na historické a kulturní 

památky. P esto, že se zde nachází dv  památky zapsané na prestižním seznamu 

UNESCO a v posledních letech návšt vnost vzrostla, je podle m  toto místo stále 

nedocen né. 

V mé práci se budu v novat t ebí ským židovským památkám, které spolu 

s bazilikou sv. Prokopa byly v roce 2003 zapsány na seznam sv tového a kulturního 

d dictví UNESCO a jsou dominantami T ebí e.  Židovské památky jsou nejen 

neodmyslitelnou sou ástí historie m sta, ale svou roli hrají i v sou asnosti 

a budoucnosti, jako turistický cíl. 

 Bakalá ská práce je rozd lena do dvou ástí. První - teoretická ást je v nována 

vymezením základních pojm , historii židovského národa a popisem židovských 

památek na území eské republiky. Poté samotným podrobným popisem t ebí ských 

židovských památek. Druhá - praktická ást je zam ena na využitelnost t chto památek 

v cestovním ruchu eské republiky.   
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2 Metodika zpracování a cíle práce 

2.1 Metodika zpracování 

Poté co jsem si vybrala téma mé bakalá ské práce, navštívím prvotn  vedoucího 

a prokonzultuji s ním možné zam ení a sestavení práce. Z po átku budu shromaž ovat, 

studovat a následn  analyzovat informace z odborné literatury a internetových zdroj . 

Dále osobn  navštívím židovské památky m sta T ebí e, prohlédnu si je, vyfotografuji 

zajímavá místa a vytvo ím si osobní subjektivní názor. 

Sjednám si osobní sch zku s vedoucí informa ních a turistických center 

v T ebí i, p i které budu erpat informace o sou asném stavu památek a o jejich 

návšt vnosti. Tato sch zka mi pom že doplnit získané informace z odborné literatury 

a získat odborný náhled na dané téma.  

Dále sestavím dva dotazníky. Jeden se bude týkat návšt vnosti židovských 

památek m sta T ebí e a druhý bude zam ený na židovské slavnosti Šamajim. 

Vypln né dotazníky mi pom žou vytvo it celistvou p edstavu o zkoumaných jevech, 

ud lám si vlastní náhled na danou problematiku a na záv r sestavím vlastní doporu ení. 

Budu tak využívat metodu syntézy.  

 

2.2 Cíle práce 

Hlavním cílem mé bakalá ské práce bude vymezit T ebí ské židovské památky, 

jednotliv  je charakterizovat a poukázat na jejich výjime nost a možnost využití 

v cestovním ruchu eské republiky.  

V záv ru práce bych cht la uvést vhodná doporu ení, vyplývajících z vlastní 

analýzy sou asného stavu. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je definován mnoha zp soby, avšak nejvýstižn jší je definice 

podle Sv tové organizace cestovního ruchu, která zní: „Cestovní ruch je innost osoby 

cestující na p echodnou dobu do místa ležícího mimo její b žné prost edí (místo 

bydlišt ), a to na dobu kratší než je stanovená, p i emž hlavní ú el cesty je jiný než 

výkon výd le né innosti v navštíveném míst . Stanovenou dobou se v mezinárodním 

cestovním ruchu rozumí jeden rok, v domácím cestovním ruchu šest m síc “ [9, s. 12] 

Cestovní ruch je nutné chápat ve dvou rovinách. První rovinou je oblast 

spot eby, kde chápeme cestovní ruch jako zp sob uspokojování pot eb. Druhou rovinou 

je oblast podnikatelských p íležitostí, která je významnou sou ástí ekonomiky 

spole nosti.   

Mezi charakteristické rysy cestovního ruchu pat í zm na místa pobytu, do asný 

pobyt v míst , které není místem b žného pobytu ú astníka cestovního ruchu, ú el cesty 

je jiný než výd le ná innost v navštívené zemi, realizace pobytu se uskute uje ve 

volném ase ú astníka, vytvá ejí se nové vztahy mezi lidmi. [2, 6, 11] 

 

3.2 Základní pojmy v cestovním ruchu 

3.2.1 Návšt vník 

 Je osoba, která má trvalé bydlišt  v dané zemi a která cestuje na jiné místo 

v zemi mimo své bydlišt  na dobu kratší než je šest m síc , p i emž hlavní ú el cesty 

není výd le ná innost  

3.2.2 Turista  

Osoba, která cestuje do jiné zem , než ve které má své bydlišt  na dobu 

zahrnující alespo  jedno p espání, avšak ne na dobu delší, než je jeden rok a za jiným 

ú elem, než výkon výd le né innosti.  
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3.2.3 Výletník 

Neboli jednodenní návšt vník je osoba, která v navštívené zemi stráví kratší 

dobu než je 24 hodin, bez p enocování. [11] 

 

3.3 Typologie cestovního ruchu 

V každodenní praxi se cestovní ruch projevuje v r zných druzích a formách, 

které se vyvíjejí a obohacují podle poptávky ú astník  cestovního ruchu a nabídky 

cestovního ruchu. Rozeznáváme formy a druhy cestovního ruchu. [2, 15, 25] 

3.3.1 Formy cestovního ruchu 

• rekrea ní forma cestovního ruchu 

• kulturn - poznávací forma cestovního ruchu 

• sportovn - rekrea ní forma cestovního ruchu 

• láze sko - lé ebná forma cestovního ruchu 

• seniorská forma cestovního ruchu 

• mládežnická forma cestovního ruchu 

• formy cestovního ruchu spojené s profesními motivy 

• venkovská turistika 

• cestovní ruch mimo ve ejné formy 

• ostatní formy cestovního ruchu 

3.3.2 Druhy cestovního ruchu 

len ní podle realizace 

• domácí 

• zahrani ní 

• vnitrostátní 

• mezinárodní 

• národní 

• sv tový 

len ní podle délky pobytu 

• krátkodobý 

• dlouhodobý  
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len ní podle po tu ú astník  

• individuální 

• skupinový 

len ní dle v ku ú astník  

• cestovní ruch d tí do 15 let 

• mládežnický cestovní ruch do 24 let 

• senio i 

• rodiny s d tmi 

• cestovní ruch lidí s v kem mezi 40 - 50 lety 

len ní cestovního ruchu dle vztahu k platební bilanci státu 

• aktivní 

• pasivní 

len ní podle zajišt ní pr b hu 

• organizovaný 

• neorganizovaný 

len ní podle p evažujícího prost edí 

• venkovský 

• m stský 

• láze ský 

• cestovní ruch ve st ediscích 

 

3.4 UNESCO 

Celým názvem United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Oraganization, do eštiny p eloženo jako Organizace spojených národ , pro výchovu, 

v du a kulturu. Vznik Organizace byl sou ástí konference OSN, která se konala 

v Londýn  po druhé sv tové válce. Zú astnili se jí reprezentanti ze ty ia ty iceti zemí 

sv ta, kte í se shodli na vytvo ení organizace, která bude p edstavovat pravé hodnoty 

míru. tvrtého listopadu1946 byla podepsána ústava UNESCO. 

Hlavním d vodem vzniku byla situace po druhé sv tové válce a snaha zabránit 

znovu opakování t chto událostí.  Nejd ležit jším úkolem p i zakládání této organizace 

bylo usilovat o udržení mezinárodního míru a to rozvíjením spolupráce mezi 
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jednotlivými státy v oblasti výchovy, v dy a kultury, dále v prosazování úcty k lidským 

práv m a právnímu ádu.  

V sou asné dob  organizace sdružuje p es 190 lenských zemí a hlavní sídlo je 

v Pa íži na nám stí Place de Fontenoy. [16, 26] 

3.4.1 Sv tové d dictví 

Úmluva o Sv tovím d dictví vznikla 23. listopadu 1972 v Pa íži.  Za Sv tové 

d dictví považujeme jedine né a unikátní kulturní a p írodní památky, které se 

nacházejí po celém sv t  a byly vybrány a zapsány na Seznam sv tového d dictví 

organizací UNESCO. 

Na seznamu se nacházejí budovy, hory, celá m sta, národní parky, jezera, ale 

i památky nehmotného charakteru. V roce 2010 tvo il Seznam sv tového d dictví 911 

položek. Z toho 704 položek tvo í kulturní d dictví, 180 p írodní a 27 smíšené. 

Nejvíce památek se nachází na území Evropy a Severní Ameriky. Po et památek 

se neustále m ní a n které jsou za azeny na tzv. Seznamu ohrožených památek. 

 

Obrázek . 3. 1. Po et památek UNESCO v jednotlivých zemích 

 
Zdroj: http://www.vsudedobre.cz/mapy/ 

3.4.2 eská republika a památky UNESCO 

Pro komunikaci v rámci celosv tové organizace UNESCO je z ízen poradní 

orgán vlády, který se jmenuje ,, eská komise pro UNESCO“. Tato organizace má na 

starost zajiš ování setkání národních institucí a odborníku UNESCO, prostudování 

dokument  UNESCO, spolupráci s centrálou v Pa íži a ší ení samotných myšlenek 

organizace v eské republice.  
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V eské republice se nachází 12 hmotných kulturních památek zapsaných na seznamu 

UNESCO. [26] 

 

Obrázek . 3. 2. Památky UNESCO v eské republice 

 
Zdroj: http://www.czech-unesco.cz/documents.php?tid=map 

 

1. Historické jádro Prahy  

2. Historické jádro Kutné Hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie 

v Sedlci  

3. Vesnice Holašovice  

4. Historické jádro eského Krumlova  

5. Historické jádro Tel e  

6. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e u Ž áru na Sázavou  

7. Židovské m sto a bazilika sv. Prokopa v T ebí i  

8. Zámek v Litomyšli  

9. Vila Thugendat v Brn   

10. Lednicko - Valtický areál  

11. Sloup Nejsv t jší trojice v Olomouci  

12. Zámek a zahrady v Krom íž  
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3.5 Židovské památky na území eské republiky 

Na území eské republiky se nacházejí stovky židovských památek. Dochovalo 

se n kolik set židovských h bitov , nachází se zde dv  st  synagog, avšak jen t i slouží 

dodnes k bohoslužbám. Po celé republice je n kolik židovských tvrtí. Krom  

židovských památek vznikly v R i muzea se stálými expozicemi, které nám p ibližují 

život židovské komunity na našem území. 

3.5.1 Historie žid  v R 

P íchod žid  na naše území datujeme od 10. století, kdy byla poprvé 

zaznamenána písemná zmínka o židovských kupcích na pražských trzích. Postavení 

žid  bylo z po átku svobodné, avšak podle IV. lateránského koncilu z roku 1215 museli 

židé bydlet odd len  od k es an , museli nosit zvláštní ozna ení a nesm li se živit 

zem d lstvím, nesm li vlastnit p du. Proto se v tšina žid  živila obchodem, emeslem 

nebo p j ováním pen z. 

 V 15. a 16. století byly židé vypov zeni z m st. B hem t icetileté války došlo 

k migraci žid , kte í se op t za ali usazovat v nových m stech a obcích, do naší zem  

migrovali židé z Polska, Litvy, B loruska, Ukrajiny a Dolních Rakous. V roce 1726 byl 

vydán transloka ní reskript, který na izoval žid m, p est hovat se do zvláštních ulic 

a tvrtí, dostate n  vzdálených od katolických kostel , h bitov  a míst, kterými 

procházely náboženské pr vody. Vznikla tak židovská ghetta. Židé nesm li po setm ní, 

o svátcích, sobotách a ned lích vycházet z ghetta. Byl vydán familiantský zákon, který 

sloužil k omezení po tu židovských rodin. Za reformy Josefa II. došlo k ad  zm n 

a uvoln ní. Byla zrušena povinnost nosit ozna ení, židé se mohli hlásit na vyšší školy 

a univerzity, byly z ízeny židovské školy s n meckým vyu ovacím jazykem. Zárove  

bylo žid m na ízeno zm nit si rodná p íjmení na n mecká. 

Velký zlom nastal v roce 1867, kdy židé získali rovnoprávnost v etn  volebního 

práva. Rodiny se postupn  st hovaly z ghett do m st. Za první republiky došlo 

k rozvoji, kdy se židé uplat ovali i v politické sfé e. Následovaly však hr zy druhé 

sv tové války, které vedly k umu ení a usmrcení tisíc  žid  v koncentra ních táborech. 

N kte í židé, kte í p ežili druhou sv tovou válku, emigrovali do zahrani í. [3, 10, 14] 
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3.5.2 Sou asnost 

V sou asné dob  se na území eské republiky nachází deset Židovských obcí 

a to v Praze, Brn , D ín , Ústí nad Labem, Teplicích, Karlových Varech, Plzni, 

Kolín , Olomouci a Ostrav . V posledních letech došlo ke zvýšení turistického zájmu 

o židovské památky, což je výsledkem dlouholetých snah, opravit, zrekonstruovat 

a zp ístupnit židovské památky ve ejnosti. Velká pozornost byla v nována opravám 

synagog a h bitov . V n kterých m stech vznikly nau né stezky, které návšt vníky 

seznamují s historií místa a provedou je po nejd ležit jších památkách.  

3.5.3 Praha 

Praha je jedním z nejvýznamn jších židovských st edisek u nás, ale i ve st ední 

Evrop . Nejznám jší židovskou památkou v Praze je židovské m sto, známé jako 

Josefov. Josefov je nejmenším katastrálním územím nacházejícím se v Praze 1 a své 

jméno nese po Josefu II. Židovská tvr  byla koncem 19. století odsouzena k asanaci, 

po které se dochovala jen ást obce. Mezi dochované památky pat í: 

• Špan lská synagoga 

• Staronová synagoga 

• Pinkasova synagoga 

• Vysoká synagoga 

• Maiselova synagoga 

• Klausova synagoga 

• Jeruzalémská synagoga 

• Starý židovský h bitov 

• Nová ob adní sí  

V židovském m st  se nachází také Židovské muzeum, které bylo založeno 

v roce 1906 a v sou asné dob  je nejv tším muzeem svého druhu v Evrop . Ve svých 

sbírkách má tém  40 000 p edm t  a 100 000 knih. V sou asnosti muzeum nabízí 

expozice v šesti historických objektech.  

Mezi další památky, které se nacházejí v Praze, avšak ne v Josefov  pat í 

nap íklad Nová synagoga nacházející se v ásti Libe , Nový h bitov a Nová synagoga 

na Smíchov . [14,31] 
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3.5.4 Mikulov 

V Mikulov  se nachází druhé nejv tší historické centrum židovského života u 

nás. V židovské tvrti je devadesát dom , které pocházejí z 16. století, z toho ty icet 

p t je prohlášeno za nemovitou kulturní památku.  

Z p vodních dvanácti synagog se dochovaly pouze dv  a to Michlštetrovská 

synagoga, která je dnes nep ístupná a Horní synagoga, která byla postavena v 16. 

století. V sou asné dob  se v Horní synagoze nachází regionální muzeum s expozicí 

o historii židovské obce a obyvatelstvu v Mikulov .  

Významnou památkou je židovský h bitov, který byl založen v 15. století 

a n kolikrát rozší en. Je zde p es ty i tisíce náhrobk  a nachází se zde tzv. ,,rabínský 

vršek“, kde jsou pochováni moravští a mikulovští zemští rabíni. V židovské tvrti se 

také dochovala rituální láze - mikve, která pochází ze 17. století a byla objevena až 

v roce 2010. V sou asné dob  vede židovskou tvrtí nau ná stezka se t inácti 

zastávkami. [14, 21] 

3.5.5 Holešov 

V Holešov  se nachází jedna z nejvýznamn jších synagog v eské republice a to 

Stará synagoga také známá jako Šachova. Je jedinou p vodní dochovanou synagogou 

tzv. polského typu u nás, byla postavena v renesan ním slohu v 16. století. V sou asné 

dob  se v synagoze nachází muzeum s expozicí Židé a Morava. Za zmínku stojí 

i židovský h bitov, kde se nachází tisíc p t set náhrobk , mezi kterými je i hrob rabína 

Sabbataje ben Meir ha-Kohena, zv. "Šach", který je navšt vován zahrani ními turisty 

z USA, Izraele a N mecka. [14, 24] 

3.5.6 Boskovice 

Židovské m sto v Boskovicích bylo založeno v 16. století. V sou asné dob  ítá 

sedmdesát dev t dom  z p vodních sto ty iceti osmi, z toho dvacet dom  je památkov  

chrán no. Sou ástí židovského ghetta je synagoga zvaná Maior, neboli velká. Byla 

postavena v 17. století a sloužila jako vzor pro stavbu dalších synagog na Morav . 

V sou asné dob  se v synagoze nachází stálá expozice Muzea boskovicka – 

Židovské m sto v Boskovicích. V Boskovicích se nachází t etí nejv tší židovský 

h bitov u nás. Je zde dva a p l tisíce náhrobk  a spolu s t ebí ským, mikulovským 

a holešovským pat í k nejvíce cen ným h bitov m na Morav . [14, 30] 
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3.5.7 Terezín 

Terezín je nechvaln  známý nacistickým koncentra ním táborem za období 2. 

sv tové války. Roku 1940 bylo v Malé pevnosti z ízeno v zení gestapa a v roce 1941 

v samotném m st  ghetto. Ghettem prošlo p es 154 000 lidí, z toho 34 000 lidí um elo 

p ímo v Terezín , 87 000 bylo deportováno do vyhlazovacích tábor  a jen 30 000 se 

do kalo osvobození p ímo v Terezín . Malá pevnost sloužila jako v zení, ve kterém 

bylo umu eno p es 2 600 židovských v z .  

V roce 1947 z ídila eskoslovenská vláda v Terezin  památník, který m l za cíl 

udržovat pietní místa v takovém stavu, jako byla za okupace. V sou asné dob  se po 

celém m st  nachází budovy s expozicemi, pomníky, pam tní desky a h bitovy. 

 Malá pevnost je otev ena ve ejnosti. Konají se zde menší výstavy a ve zdejším 

kin  je možnost zhlédnutí dokumentárních film . P ed Malou pevností vznikl národní 

h bitov, na kterém je 10 000 náhrobk . Pro ve ejnost jsou také otev eny prostory bývalé 

márnice, ob adní sín  a kolumbária, kde byly uložené urny ob tí z ghetta. Ve m st  se 

nachází muzeum ghetta se stálou výstavou, která zahrnuje stovky dokument , p edm t , 

kreseb, dopis  a nahrávek z doby okupace.  

Mezi další památky, které se nacházejí v Terezín , pat í židovský h bitov 

s krematoriem, Ruský h bitov, pietní místo u Oh e, bývalá Magdeburská kasárna, 

modlitebna, památník sov tských voják  a další. [3,28] 

3.5.8 Další židovské památky 

• Plze  – Velká synagoga, Nový h bitov 

• Brno – synagoga Agdus Achin, židovské domy a h bitov 

• Uherské Hradišt  – synagoga 

• Uherský Ostroh – židovský h bitov 

• Strážnice – Nová synagoga, židovský h bitov 
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4 T ebí  

4.1 Lokalizace 

T ebí  se nachází na západ  Moravy v jihovýchodní ásti kraje Vyso ina. Leží 

na ece Jihlav  asi t icet kilometr  do krajského m sta Jihlava a necelých šedesát 

kilometr  od m sta Brna. T ebí  se rozprostírá na 56 km2, d lí se na sedmnáct 

m stských ástí, z toho deset je sou ástí m stské zástavby a ostatních sedm se nachází 

v blízkém okolí. V T ebí i žije tém  38 tisíc obyvatel. 

4.2 Stru ná historie 

Po átky m sta spadají do roku 1101, kdy zde byl založen benediktinský klášter 

knížaty Old ichem Brn nským a Litoldem Znojemským. Klášter p sobil jako významné 

st edisko náboženského života, vzd lanosti a pilné koloniza ní innosti. V polovin  13. 

století, zde byla vybudována bazilika. V tomto období se t ebí ský klášter rozhodl 

založit koloniza ní m sto na pravém b ehu eky.  

Z roku1277 pochází listina, ve které je poprvé zaznamenána zmínka o T ebí i 

jako o m stu. Roku 1355 Karel IV. a Jan Lucemburský ud lili T ebí i povolení opevnit 

se hradbami a ídit se m stským právem. V roce 1468 p i válkách mezi Ji ím 

z Pod brad a Matyášem Korvínem bylo m sto velmi poni eno. Pozd ji m sto 

n kolikrát vyho elo a tak, až na pár dom  ztratilo svojí renesan ní podobu. Poté se 

m sto stalo majetkem Pernštejn  pozd ji Osovských z Doubravice a nakonec majetkem 

Valdštejn . 

Nejv tšími zm nami si m sto prošlo v 19. století. Zm nilo sv j vzhled, zanikla 

funkce st ediska vrchnostenské správy, za ala se zde rozr stat pr myslová výroba, 

nejvíce obuvnické emeslo a tzv. transversální dráha spojila T ebí  s okolím.  

Za átkem 20. století byla v T ebí i založena nemocnice. V t icátých letech 

Tomáš Ba a p evzal koželužské závody od zkrachovalé firmy Budišovský a za al stav t 

d lnické kolonie. B hem období druhé sv tové války byl rozvoj m sta zpomalen, 

jednou z p í in bylo vyhnání žid  z T ebí e a jejich transporty do koncentra ních 

tábor . Po druhé sv tové válce v T ebí i velmi vzrostla síla komunist , byly zestátn ny 

velké t ebí ské podniky a m sto se rozvíjelo podle centrálních plán . V 70. letech 

vznikla nová sídlišt , d vodem byla výstavba jaderné elektrárny Dukovany. 
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Roku 1986 m sto postihla velká povode , která se opakovala ješt  v letech 2005 

a 2006. Po roce 2000 je v T ebí i podporován regionální rozvoj, jsou otevírány nové 

pr myslové zóny a rozvíjí se podnikání. [19] 

4.3 Historické památky 

4.3.1 Bazilika sv. Prokopa 

Bazilika byla postavena v letech 1240 – 1260. Je postavena v románsko-

gotickém slohu. P vodn  bazilika sloužila jako opatský kostel Nanebevzetí Panny 

Marie a až v roce 1704 byla zasv cena sv. Prokopovi. Její jedine nost spo ívá 

v nenásilném propojení románského a gotického slohu, v nichž se uplat ují vlivy 

n meckých a francouzských architekt . Mezi nejcenn jší prvky pat í severní p edsí  se 

vzácným románským portálem, osmidílná klenba nad presbytá em a mnišským chórem 

a východní apsida s kolovým r žicovým oknem. 

 Bazilika byla v roce 2003 spolu s židovskou tvrtí zapsána na seznam sv tového 

kulturního a p írodního d dictví UNESCO [1, 8, 13] 

 

Obrázek . 4. 1. Bazilika sv. Prokopa, interiér 

 

Zdroj: http://www.mkstrebic.cz/bazilika-sv-prokopa.html 

4.3.2 Zámek T ebí  

Zámek je v naprosté blízkosti Baziliky sv. Prokopa. Jeho výstavba byla zahájena 

roku 1101.  Dnešní podobu získal zámek po postupné p em n  z benediktýnského 

kláštera. Posledními a zárove  nejvýznamn jšími majiteli byli hrabata z Valdštejna. 
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Mezi nejcenn jší prvky pat í mramorový sál se štukovou výzdobou a nást nnými 

malbami erb . [8] 

Nyní se v zámku nachází Muzeum Vyso iny, které nabízí celoro ní expozice: 

• Valdštejnové na T ebí i - Zámecká expozice- sbírka dýmek 

• Sv t neživé p írody- Moravské Vltavíny 

• Expozice betlém  

• Sv t portál  a bran – Klášterní expozice  

4.3.3 Kostel sv. Martina a m stská v ž 

Katolický kostel, který se nachází na Martinském nám stí. Byl založen ve 13. 

století opatem Martinem. P vodní podoba kostela byla gotická, avšak pozd ji prob hly 

barokní úpravy. V roce 1671 došlo k povýšení kostela na d kanství.  

Sou ástí kostela je i m stská v ž, která tvo ila d ležitou ást m stského 

opevn ní. P vodn  v ž stála odd len  od kostela sv. Martina, avšak roku 1771 došlo 

k jejich propojení.  Dnešní v ž je 75 metr  vysoká, ochoz se nachází ve výšce 35 metr . 

Na v ži se nachází hodiny, které svým pr m rem 5,5 metr  pat í na první místo na 

evropském kontinentu. 

 Z v že je krásný výhled na celé m sto, proto je v ž jednou z nejvíce 

navšt vovaných turistických památek. Od roku 2010 se nachází v mezipat e v že 

výstavní galerie. [8, 18] 

4.3.4 M š anské domy 

Malovaný d m 

Je jeden z nejkrásn jších a nejznám jších dom  v T ebí i. D m si nechal 

postavit italský obchodník Francesco Calligardi na konci 16. století. Celý d m je bohat  

zdoben sgrafity. Na fasád  jsou lovecké výjevy a biblické postavy. S vým nou majitel  

domu byly sgrafity zabíleny a až za átkem 20. století byly objeveny profesorem 

t ebí ského gymnázia Josefem Kozlanským.  

Dnes tento d m slouží jako galerie, nachází se zde informa ní centrum a ob adní 

sí . 

 

Rábl v d m 

Nazýván také erný d m, byl majetkem t ebí ského m š ana, mydlá ského 

mistra a rychtá e Jana Rábla. D m je vyzdoben sgrafity, na kterých jsou vyobrazeny 
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alegorie ctnosti (Víra, Nad je, Milosrdenství, Spravedlnost, Moudrost a Sláva), lovecké 

výjevy a ímští císa i. [20] 

4.3.5 Ostatní památky m sta T ebí e 

• V trný mlýn 

• Karlovo nám stí, socha Cyrila a Metod je 

• Kapucínský klášter 

• Chrám sv. Václava a sv. Ludmily 

• Evangelický kostel 

• í ní lázn  

• Borovinské závody 
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5 Židovská tvr  v T ebí i 

5.1 Historie židovské obce 

Základy vzniku m sta T ebí e položil ád Benediktin , který na živé obchodní 

stezce v roce 1101 založil klášter. Velmi brzy se na volném prostranství pod ním, u 

p echodu p es eku Jihlavu, za aly konat trhy. Klášter zájem o toto místo podporoval 

a pomohl vzniku koloniza ní osady, která se b hem dvou století rozrostla na osady 

Podklášte í, Jejkov a vlastní T ebí . Plány Benedikt  na vybudování m sta byly na 

tehdejší dobu velkorysé. Sv d í o tom nap íklad mimo ádná plocha t ebí ského nám stí 

o rozloze 22 000 m2. V roce 1335 ud lil markrab  moravský Karel (pozd jší král a císa  

Karel IV.) m stská práva a zárove  p íkaz, aby toto m sto bylo opevn no hradbami 

a chrán né vodním p íkopem. M sto leží v protáhlém údolí, zhruba ve sm ru západ- 

východ, p i ece Jihlav .  

Na známé t ebí ské tržišt  p icházeli obchodníci, cizinci p iváželi s l, zbran , 

sklo a tkaniny, Mezi obchodníky byli i židé, n kte í se v T ebí i usadili natrvalo. Své 

sídlišt  založili na výhodném míst  u brodu p es eku, v blízkosti kláštera, na levém 

b ehu eky, naproti k es anskému m stu, ale p esto v jeho t sné blízkosti, odd lené 

pouze ekou na jižní stran . Ze severní strany je ohrani eno strmým kopcem Hrádkem, 

který p echází v kolmou žulovou st nu, spadající na východní stran  až do eky. Sídlišt  

má tvar protáhlého trojúhelníku, bez jakékoliv možnosti rozší ení. Celková rozloha 

t ebí ské židovské tvrti je 4,4 ha. První písemná zpráva o pobytu žid  v T ebí i je 

z roku 1338, pozd jší již podrobn jší je z roku 1410, kdy bylo hradbami nechrán né 

Podklášte í a židovské m sto p epadeno a vypáleno Hynkem Jevišovským a Janem 

Sokolem z Lamberka. 

V pr b hu let se židovská tvr  postupn  vyvíjela do dnešní podoby. Po et 

obyvatel rostl, židé se za vysoké poplatky zbavovali povinnosti robotovat pro vrchnost, 

v novali se hlavn  obchodu a emesl m, mohli také p j ovat peníze. V roce 1723 došlo 

vlivem r zných proti-židovských diskrimina ních jev  k úplnému odd lení žid  od 

k es an  a k vytvo ení skute ného židovského ghetta. Smyslem ghetta bylo izolovat 

a ponížit židy. V tomto ghettu žilo 1434 žid  v 96 domech. 

 V roce 1835 žilo na tomto malém území 1490 žid . Pro nedostatek stavebních 

míst tvo í židovské m sto zvláštní zástavbu dom , r zn  stavebn  provázaných, 

v tšinou dvoupodlažních s nástavbami, navzájem propojených pavla emi, bez dvork  
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a zahrádek, odd lených úzkými k ivolakými uli kami. Jednotlivé uli ky jsou ješt  

spojovány temnými, nízkými, klenutými pr chody v p ízemí dom .  

Po založení židovské obce bylo nutno z ídit vlastní židovské poh ebišt . P vodní 

židovský h bitov byl snad na pozemku poblíž hradební zdi kláštera – pozd ji zámku. 

Kolem roku 1880 zde byly p i zemních pracích náhodn  nalezeny kostry obrácené 

hlavou k východu, v poloze p ízna né pro ukládání žid  do hrob . Dnešní židovský 

h bitov byl založen severn  od m sta, na strmé severní stráni kopce Hrádek, zcela 

odd lený pohledov  od T ebí e, tedy tak, jak to odpovídalo tehdejším zvyklostem 

a na ízením. Židovský h bitov musel být umíst n tak, aby nebyl na o ích vrchnosti ani 

m š an m.  

V 2. polovin  19. století došlo k velkému st hování žid  do velkých m st. 

Obyvatel židovské obce postupn  ubývalo, až se jejich po et snížil na pouhých 300. 

V letech 1939-1945 p ivodila nacistická genocida konec staletému židovskému osídlení 

v T ebí i. Dne 18. - 19. kv tna roku 1942 se museli všichni židovští obyvatelé (281) 

shromáždit na Masarykov  nám stí, odkud byly deportování na p íkaz n meckých 

okupa ních ú ad  do koncentra ního tábora v Terezín  a odtud do vyhlazovacích tábor  

na východ. Z t chto 281 obyvatel se do T ebí e po osvobození roku 1945 vrátilo 

pouhých deset. [4, 7, 8, 12] 

5.2 Židovská tvr  

3. ervence roku 2003 byla židovská tvr  spole n  s židovským h bitovem 

zapsána na seznam sv tového kulturního a p írodního d dictví Unesco. Je jedinou 

židovskou památkou (mimo území Izraele), která je samostatn  zapsaná na seznamu 

UNESCO. Celá tvr  je mimo ádn  zachovalým dokladem židovské kultury na Morav . 

Cennou vlastností této tvrti je její zachovalý historický p dorys, který se rýsoval 

dlouhá léta na velmi stísn ném prostoru mezi ekou Jihlavou a kopcem Hrádek. 

 Celé území tvrti je maximáln  zastav no, domy nemají žádné zahrádky, 

dvorky ani hospodá ské stavby. V tšina dom  je navzájem stavebn  propojena, mezi 

nimi jsou tmavé uzou ké uli ky a pr chody. Nachází se zde 123 dochovaných dom , 

mezi n  pat í dv  synagogy, budova židovské radnice, chudobinec, nemocnice, dv  

školy, rabinát a další. Tyto budovy však neslouží svému ú elu, protože v sou asné dob  

v Židovské tvrti nežijí žádní p vodní obyvatelé. [1, 5, 8, 12] 
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5.3 P ední synagoga 

P ední synagoga neboli  ,,Stará“ se nachází na západní stran  bývalého ghetta na 

Tichém nám stí. Byla vystav na v letech 1639 – 1642. Dnešní podoba synagogy se liší 

od té p vodní, jelikož prošla nejr zn jšími p estavbami a v roce 1856 zcela vyho ela. 

Synagoga má velmi prostý vzhled. Je to kv li požadavku, který na izuje, že židovské 

modlitebny se nesmí nápadn  lišit od okolních staveb.  

Interiér je tradi ní, vchod pro muže byl d íve na jižní stran , ale po p estavb  byl 

p esunut na západní. Na východní stran  modlitebny je umíst n svatostánek se 

schránkou na tóry a vyvýšené e ništ  (bima). Byly zde jednoduché d ev né lavice pro 

muže. Ženy m li zvláštní bo ní vchod, kterým se dostali na galerii. Nacházelo se zde 

114 míst pro muže a 80 míst pro ženy. Každý m l své p íslušné místo, které si nechal 

napsat do ú edních pozemkových knih. V celém sále je necková klenba a na každé st n  

dv  velká okna zakon ena lomeným obloukem. V 50. letech 20. století byla budova 

prodána Církvi eskoslovenské husitské. [4, 5, 7] 

Obrázek 5. 1.  P ední synagoga 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.trebic.cz/unesco/zidovska-ctvrt-predni-synagoga.asp?p1=913 

5.4 Zadní synagoga 

Zadní synagoga asto ozna ována jako Nová synagoga nebo Nová škola byla 

postavena kolem roku 1700 v barokním slohu. Budova má však i plno renesan ních 

prvk  (p dorys, kamenný vstupní portál, venkovní op rný pilí  a tvar oken.) Nachází se 

v Blahoslavov  ulici.  V letech 1706 - 1707 byl interiér synagogy vyzdoben barokní 

výzdobou s hebrejskými liturgickými texty a kv tinovými ornamenty. Autor této 

výzdoby je Arje Lejb. V letech 1837 byla p istav na severní ženská galerie, kv li 

židovským náboženským tradicím, které p ikazují, že muži a ženy nesmí být ve 

svatostánku v jednom prostoru.  
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Synagoga p estala sloužit k modlitebním ú el m za 1. sv tové války. Po 1. 

sv tové válce se ze synagogy stalo skladišt  a až do roku 1994 chátrala. V letech 1994 – 

1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v etn  zrenovování vnit ní p vodní 

výmalby. Od roku 2000 funguje v synagoze muzejní expozice o historii, tradicích 

a památkách židovské obce. [5, 12, 27] 

 

Obr. 5.2. Zadní synagoga, interiér synagogy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.trebic.cz/unesco/zidovska-ctvrt-zadni-synagoga.asp?p1=913 

5.5 D m Seligmanna Bauera 

D m byl postaven v roce 1798 Seligmannem Bauerem na tzv. Špan lském 

pozemku. Jeho význam spo íval p edevším s p ímým spojením s vedlejším objektem, 

kterým je Zadní synagoga. V dom  se nachází schodišt , které vede na západní ženskou 

galerii synagogy. Majitelé domu m li povinnost umož ovat ženám p ístup na tuto 

galerii. V sou asné dob  se v p ízemí domu nachází vetešnictví, které znázor uje 

charakteristickou innost židovského obyvatelstva a kuchyn  umož ující p ípravu košer 

pokrm . V prvním pat e je autenticky zobrazené bydlení nep íliš majetné židovské 

rodiny v mezivále ném období. V podkroví domu se nachází p ednášková místnost. 

[17] 

5.6 Radnice- obecní d m 

Nachází se v ulici Leopolda Pokorného. Byla postavena po roce 1660. Dnešní 

podobu však radnice získala až po mnoha etných stavebních úpravách. Radnice byla 

ozna ována za nejlepší d m v ghettu, proto také m la nevyšší cenu, která p esahovala 

cenu obou synagog. Radnice sloužila nejen k setkávání hlavních p edstavitel  obce, ale 

v budov  se nacházel archív, kupecké krámy, ženská rituální láze  (mikve) a studna. [5] 
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5.7 Rabín v d m 

Je jeden z nejstarších dom  v židovské tvrti. Nachází se na Tichém nám stí 

naproti vchodu do P ední synagogy. D m byl postaven v letech 1613 – 1621. P vodn  

však tento d m nesloužil pro rabína, jelikož rabíni nesm li za svou duchovní innost 

brát peníze a proto m li svoje vlastní zam stnání. Proto pro n  obec nepot ebovala 

speciální ubytování. Až v 17. století se obec za ala starat o ubytování pro své rabíny.  

D m je dvoupatrový a p vodn  nesloužil jen pro rabíny, ale byly zde i dva 

prodejní krámy (jeden z nich byla pekárna maces ) a ve vrchním pat e byla sv tni ka 

s kuchyní a koupelnou. Prvním rabínem, o kterém existují zmínky již v 16. století, byl 

Aron Nepole. Po n m se na postu rabína vyst ídalo nejmén  dalších 13 rabín . Za 

zmínku stojí rabín Josef Joachim Pollak, za kterého v T ebí i existovala významná 

ješíva (rabínské u ilišt ). [5, 22] 

5.8 Židovská škola 

Neboli cheder (v p ekladu z hebrejštiny ,,místnost“) p edstavovala nábožensky 

orientovanou základní školu, kde se žáci u ili základy Tóry, hebrejskému jazyku, 

judaismu, P ti knihám Mojžíšovým, ale také se u ili židovským tradicím a zvyklostem. 

V T ebí i p vodn  nebyl samostatný d m pro školu a tak výuka probíhala 

v soukromých domech (konkrétn  d m . 7, 25, 50 a 85). 

 Pozd ji obec pronajala ást domu . 43 v Subakov  ulici, který stojí v blízkosti 

zadní synagogy. Jako škola sloužily dv  místnosti a to sv tnice o rozloze šedesát metr  

tvere ních, do které se chodilo po schodech z p edsín , která byla spole ná pro 

všechny obyvatele domu a menší místnost o rozloze 22m2. V roce 1993 m sto opravilo 

tento d m a dnes slouží jako výstavní sí . Na p elomu 19. a 20. století sloužila ke školní 

výuce budova na ulici Leopolda Pokorného, vyu ujícím jazykem byla n m ina. [8, 12] 

5.9 Subakova koželužna 

Budova vznikla v 18. a 19. století a nachází se na východním konci židovské 

tvrti. Zpracování k že bylo obvyklým emeslem t ebí ských žid  již od 17. století. 

Základem koželužny byla nevelká dílna na ín ní k ží. Majitelem této továrny byla 

rodina Subakových. Subakovi nejprve budovali menší koželužské dílny a postupem 

asu vznikla jedna velká továrna.  

Koželužna pat ila k významným továrnám habsburské monarchie. Roku 1871 

(za J.H. Subaka, který p ivedl rodinnou firmu k nejv tšímu rozkv tu)získala továrna 
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oprávn ní k tomu, mít na svém štít  císa ský znak. Roku 1878 se koželužna ú astnila 

sv tové výstavy v Pa íži a pracovalo zde 400 - 600 zam stnanc . Roku 1931 byla 

továrna zav ena a postupn  chátrala. V 90. letech 20. století byla tato budova 

p em n na na depozitá  Moravského zemského archivu a na byty. [23] 

5.10 Chudobinec 

Tento d m se nachází v ulici Blahoslavova . p. 85. D m je postaven 

v barokním slohu se složitými vstupy z n kolika r zných výškových úrovní. Je to 

typicky jev, který se objevoval v židovských tvrtích známý jako kondominium (což 

znamená reálné rozd lení domu na n kolik vlastník  a to jak horizontáln , tak 

vertikáln ). 

Židé m li vysoké charitativní cít ní a tak d m sloužil jako chudobinec po celé 

19. století. V roce 1908 obec p ikoupila další domy v okolí, takže chudobinec tvo il celý 

areál v etn  dome k  kolem dvorku ve Skalní ulici.  

Celý objekt byl zrekonstruován a v sou asné dob  se zde nachází hotel. [4, 8] 

5.11 Špitál 

Špitál existoval v židovské tvrti již v raném novov ku. Nejd íve se lé ilo 

v obecním dom  a v roce 1852 nechala z ídit obec novou nemocnici asi pro 24 osob. 

Nemocnice m la na tehdejší pom ry velmi moderní za ízení a léka ské prost edky. 

Vedoucím léka em byl Dr. Sigmund Schuchny. N které publikace uvád jí, že první 

nemocnice se nacházela na Subakov  ulici a pozd ji byla zbo ena.  

Pé e o staré lidi, kte í nem li žádné p íbuzné, pat ila v židovské komunit  

k morálním povinnostem celé obce. Tuto povinnost pak p ebírala nemocnice, která se 

nejen starala o nemocné lidi, ale zárove  sloužila jako starobinec, pro lidi kte í už 

nem li žádné p íbuzné a nedokázali se o sebe postarat sami. [5] 

5.12 Krámy 

Nacházely se na Žerotínov  nám stí již od roku 1660. Byly z ízeny vrchností 

a p vodn  byly postaveny ze d eva. Až v 18. století byly p estav ny na obchody 

kamenné. Prodávalo se zde nejr zn jší zboží jako maso, potraviny, vlna a jiné. [5] 
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5.13 Židovský h bitov 

Údajn  první židovský h bitov se nacházel podél hradební zdi kláštera. 

Neexistují žádné spisy o tomto h bitovu, ale v roce 1880 p i provád ní zemních prací 

zde byly nalezeny kostry oto ené hlavou sm rem k východu. Nový h bitov byl založen 

asi 400 m severn  od židovské tvrti na odvrácené stran  kopce Hrádek, na p íkaz 

vrchnosti. Tento p íkaz udával, že židovské h bitovy nesmí být na o ích vrchnosti ani 

m š an m. 

H bitov se svojí rozlohou 11 771 m2 – pat í k nejv tším židovským poh ebištím 

v naších zemích. Celý h bitov je rozd len na dv  ásti a to na Starý a Nový h bitov. 

 Nejstarší ást h bitova leží na p íkrém svahu odvráceném k severu, spadajícím 

do údolí Týnského potoka. V této ásti h bitova se nachází nejstarší náhrobky, na 

kterých lze už st ží p e íst nápis. V tšina náhrobk  nestojí bohužel na svém p vodním 

míst , protože roku 1888 byla T ebí  postižena vich icí a obrovským p ívalem vody 

a tém  všechny náhrobky byly vyvráceny a ada nenávratn  poni ena. Poté byly staré 

náhrobky zasazeny ve sm ru sever – jih, odpovídajících p vodnímu uspo ádání, ale 

ur it  už ne na své p vodní místo. 

V nové ásti h bitova jsou ady hrob  situovány ve sm ru sever – jih, s nápisy 

sm ujícími k západu. Celkem je na t ebí ském židovském h bitov  asi 11 000 hrob  

a kolem 3000 kamenných náhrobk . Nejstarší zjišt né náhrobky pocházející z roku 

1625. 

Náhrobní kameny mají velmi rozdílné tvary. Nejstarší jsou kamenné desky o síle 

asi 8-10cm, vyrobené z mramoru, žuly, nebo pískovce, ale p evládá bílý mramor. Tyto 

kamenné desky jsou zakon eny nej ast ji trojúhelníkov , dále p lkruhov  nebo 

pravoúhle, bez rámu kolem hrobu, zasazeny pouze kolmo do zem . Nov jší jsou 

montovány z n kolika ástí, n které velmi honosné, z erné nebo sv tlé žuly nebo 

mramoru. Na starších náhrobcích jsou vytesané znaky – symboly- rod , nebo povolání, 

nap . koruna, jelen, motýl, srdce, dva lví ci, dva jelínci, hrozen, dv  žehnající dlan  se 

zvláštním postavením prst , znak potomk  kn ží z Jeruzalémského chrámu, džbán 

s podnosem – levitská souprava – rovn ž znak potomk  starov kých duchovních, 

léka ská pinzeta, krej ovské n žky nebo kniha. Podle stá í náhrobk  se liší i nápisy. 

Nestarší jsou psány pouze v hebrejštin . Krom  jména jsou na náhrobku i údaje 

o osobnosti poh beného, zam stnání a rodu, n kdy i o rodinných p íslušnících. Nov jší 

náhrobky mají ást nápis  v hebrejštin  a ást v n m in , pozd ji v eštin , ozdobeny 
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již nejsou, nebo jenom výjime n . Na n kterých nov jších náhrobcích byly umis ovány 

i fotografie, ale bohužel na celém židovském h bitov  se dochovaly snad jenom t i, 

jelikož za druhé sv tové války byly tyto fotografie rozbity oddílem Hitlerovy mládeže 

tzv. Hitlerjugend. Rovn ž honosn jší žulové a mramorové náhrobky byly ur eny 

k odvozu a pozd jšímu prodeji do „ íše“. Byly ozna eny bílými nálepkami se jménem 

m sta, kam m ly být odvezeny. Našt stí k tomu už nedošlo. 

 Na všech náhrobcích je nápis skládající se z p ti hebrejských písmen:  

Jedná se o zkratku tradi ní náhrobní formule a v p ekladu znamená: „A  je jeho (její) 

duše zahrnuta do svazku živých.“ 

Obrázek . 5. 3. Nápis na náhrobcích 

Zdroj: Vlastní 

 

Podle tradi ního u ení judaismu se poh by konají pouze do zem . Uskute nit by 

se m ly co nejd íve, pokud možno ješt  v den úmrtí. Nebožtík musí být za dohledu tzv. 

poh ebního bratrstva p evezen do márnice. lenové tohoto poh ebního bratrstva – být 

jeho lenem se považovalo za velikou poctu – potom bd li nad zem elým a zajistili 

zem elému rituální o istu, p evlékli ho do bílého rubáše, u muž  se p idával ješt  

modlitební šál zbavený t ásní a ozdob. Poté ho uložili do rakve, která byla vždy jen 

prostá z ohoblovaných, nenat ených prken, do rakve se nesm ly dávat žádné kv tiny, 

ani šperky. Na o i a ústa položili nebožtíkovi n kolik st ípk  a pod hlavu dali trochu 

hlíny ze zem  Izrael. Zásadou židovských poh ebních ob ad  je totiž prostota, kde 

nesm jí být žádné rozdíly mezi poh bem bohatých nebo chudých. 

Samotný poh ební ob ad se na t ebí ském židovském h bitov  konal v ob adní 

síni umíst né hned p i vstupu na h bitov po pravé stran . Tato ob adní sí  z stala 

naprosto zachovaná, s barevnými skly v oknech, s katafalkem s márami a pultem pro 

tení. Nejkrásn jší z celého za ízení je ur it  nádhern  zdobené porcelánové umyvadlo 

(hebrejsky KIJOR), které sloužilo k symbolickému omytí rukou po skon ení 

smute ního ob adu. Zde v ob adní síni pronesl p i poh bu rabín smute ní proslov 
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a motlitby a potom byla rakev za pronášení žalm  odnesena ke hrobu. Mrtvý byl uložen 

do hrobu tvá í k východu, k Jeruzalému. Po spušt ní rakve do hrobu se rabín ješt  

pomodlil krátkou modlitbu a na to každý z p ítomných hodil na rakev t i lopatky hlíny. 

Úplným záv rem poh bu byla modlitba za zem elé – kadiš. Teprve po roce od poh bu 

byl u hrobu vzty en náhrobní kámen, vždy s nápisem obráceným k západu. 

Zásadou p i poh bívání je v židovském náboženství nenarušitelnost hrob . 

Ostatky zem elých mají z stat navždy na míst , kde byly poh beny. V praxi to 

znamenalo, že každý zem elý m l sv j vlastní hrob, ne jak je zvykem na k es anských 

h bitovech ukládat do jednoho hrobu i n kolik zem elých. Aby byla zachována zásada 

nenarušitelnosti hrob , navážela se na staré hroby silná vrstva nové hlíny a další zem elí 

byli potom pochováni nad p vodními hroby a vedle p vodních náhrobk  pak byly 

zasazovány náhrobky nové. B hem staletí se tak navršilo i n kolik vrstev hrob  

a vzniklo tak velmi husté nahromad ní náhrobk  (jak je tomu nap íklad na pražském 

Starém židovském h bitov ).  

Podle starého židovského zvyku nenosí poz stalí na hroby svých zem elých 

nikdy kv tiny, ale pokládají na náhrobky malé kamínky. Je to prý zvyk, který p ipomíná 

poh by ve starov kém Izraeli, kde musely být náhrobky pokrývaný velkými kameny 

jako ochrana p ed zv í. 

Židovský h bitov v T ebí i je jednou z nejhodnotn jších památek svého druhu 

na Morav , a proto je od roku 2003 za azen mezi národní kulturní památky. 

P esto, že je t ebí ský židovský h bitov vlastn  opušt ný, nežijí p íbuzní, kte í 

by mohli své zem elé navšt vovat. Tém  na každém nov jším náhrobku je dodate n  

vytesán nápis: „Byl umu en v Osv timi“ nebo „zem el na následky nacistické 

persekuce“.  

Židovské h bitovy jsou místem posledního odpo inku celých židovských 

generací. Jsou svým zp sobem upomínkou na obyvatele našich m st, na spolužáky, 

p átele, spolupracovníky a sousedy našich prarodi . Je to sou ást kultury starov kého 

národa, se kterou se m žeme alespo  takto seznámit. [4, 14, 29] 
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6 Zhodnocení pr zkumu a výsledek ankety 

6.1 Návšt vnost židovských památek 

V posledních letech velmi vzrostl zájem o turistiku spojenou s návšt vami 

židovských památek. Lidé mají v tší zájem dozv d t se n co o historii židovských 

ob an  u nás.  

Výjimkou nejsou ani t ebí ské židovské památky, o které vzrostl v posledním 

desetiletí obrovský zájem. P isp l tomu fakt, že v roce 2003 byla židovská tvr  spolu 

s Bazilikou svatého Prokopa zapsána na Seznam sv tového d dictví UNESCO. 

T ebí ská židovská tvr  se t ší velkému zájmu turist  nejen z eské republiky ale také 

ze zahrani í. 

 Ro n  ji navštíví desetitisíce turist , jak o tom vypovídá graf . 6.1. Graf je však 

pouze orienta ní, jelikož nelze spo ítat každého turistu, který projde židovskou tvrtí 

v T ebí i. Informace o po tu turist , kte í navštíví židovské památky, jsou získávány 

z evidence, kterou si vede informa ní centrum, dále pak z po tu prodaných lístk  a 

z po ítadla, které je nainstalováno u hlavních dve í Zadní synagogy, kde se nachází 

informa ní centrum. Návšt va n kterých památek je uskute ována i mimo návšt vu 

informa ního centra.  

 

Graf . 6.1.  Návšt vnost TIC Zadní synagoga 
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Zdroj: Interní zdroje Informa ního centra Zadní synagoga 
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Po celé židovské tvrti jsou nainstalovány ukazatelé a informa ní tabule 

o jednotlivých památkách. Informa ní centrum nabízí pro turisty dv  prohlídkové trasy 

s pr vodcem.  

První trasa zahrnuje prohlídku Zadní synagogy spojenou s prohlídkou domu 

Seligmanna Bauera a procházku židovskou tvrtí se zastávkami u nejvýznamn jších 

objekt . Délka této trasy je p ibližn  jedna a p l hodiny. Druhá trasa zahrnuje prohlídku 

Zadní synagogy spojenou s prohlídkou domu Seligmanna Bauera, prohlídku celé 

židovské tvrti se zastávkami u nejvýznamn jších objekt  a prohlídku židovského 

h bitova. Délka prohlídky trvá zhruba dv  hodiny.  

U turist  se t ší mnohem v tší oblib  okruh první, jak ukazuje graf . 6.2.  Ten 

nezahrnuje prohlídku Židovského h bitova.  Je to pravd podobn  z toho d vodu, že 

h bitov je umíst n na severním svahu p íkrého kopce Hrádku a pro turisty je to náro ná 

p ší trasa. 

 

Graf . 6.2. Návšt vnost turistických tras 
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Zdroj: Interní zdroje Informa ního centra Zadní synagoga 

 

T ebí skou židovskou tvr  navšt vuje i mnoho turist  ze zahrani í a  už jako 

jednotlivci, nebo celé zájezdové skupiny. Nejvíce jsou to turisté z N mecka, Rakouska, 

Japonska, USA, Francie, Polska a dalších zemí sv ta. V lo ském roce navštívilo 

t ebí skou židovskou tvr  p es t i tisíce ty i sta turist  ze zahrani í, jak o tom 

vypovídá graf . 6.3. Avšak tento graf nezobrazuje p esné údaje o návšt vnosti 
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zahrani ních turist , je pouze orienta ní, jelikož nejde p esn  spo ítat, kolik 

zahrani ních turist  tyto památky navštívilo. Jde pouze o údaj vypovídající 

z návšt vnosti informa ního centra v Zadní synagoze. Podrobn jší tabulku 

o návšt vnosti židovských památek zahrani ními turisty za rok 2011 najdeme v p íloze 

. 1.  

Graf . 6. 3. Návšt vnost zahrani ních turist  za rok 2011 
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Zdroj: Interní zdroje Informa ního centra Zadní synagoga 

6.1.1 Kulturní akce konané v židovské tvrti 

V t ebí ské židovské tvrti probíhají b hem celého roku nejr zn jší kulturní akce. 

Informa ní centrum p ipravuje každoro n  akce nejen pro ve ejnost, ale i výukové 

programy pro školy. Jsou zde po ádány nejr zn jší výstavy, vernisáže, p ednášky 

a výukové programy. Nap íklad: 

• ty denní vzpomínková akce k uct ní památky ob tí holocaustu 

• Výstava unikátních exponát  ze sbírek Židovského muzea v Praze 

• P ednáška: Ženy v judaismu a v Izraeli 

• P ednáška Stolpersteine – pam tní kameny 

• Oslavy svátk  Purim 

• Vzd lávací programy pro školy 

• Festival židovské kultury Šamajim 
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6.2 Festival židovské kultury Šamajim 

V T ebí i se již devátým rokem konají slavnosti židovské kultury Šamajim. 

Šamajim znamená v eském p ekladu nebesa.  Jedná se o šestidenní festival, který má 

p iblížit návšt vník m židovské zvyky, svátky a tradice. Festival se vždy koná b hem 

letních prázdnin a to na p elomu ervence a srpna pod záštitou kulturního, vzd lávacího 

a informa ního za ízení v T ebí i. Festival se koná v celé židovské tvrti. 

  Každoro n  je p ipravován velmi zajímavý program, který zahrnuje koncerty, 

p ednášky, divadelní vystoupení, ochutnávky tradi ních košer pokrm , cukroví i košer 

vína. Promítají se filmy s židovskou tématikou, probíhají besedy s lidmi, kte í prošli 

koncentra ními tábory, vystupují tane ní skupiny izraelských tanc  a probíhají 

prohlídky židovského h bitova s pr vodcem, výstavy a vernisáže. N kte í zájemci si 

mohou p inést spacáky a strávit jednu noc v synagoze. Každoro n  je vyhlašována 

sout ž o nejlepší obrázek s židovskou tématikou.  

Festival ro n  p iláká stovky návšt vník , jak o tom vypovídá graf . 6. 4. První 

t i roky byl festival šestidenní, další ty i roky t ídenní, ale minulý rok se op t vrátil 

k šesti dn m.  

 

Graf . 6. 4.  Návšt vnost festivalu Šamajim 
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Zdroj: Interní zdroje Informa ního centra Zadní synagoga 
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6.3 Analýza 

Abych zjistila, jakou roli mají židovské památky v T ebí i pro cestovní ruch 

eské republiky, p ipravila jsem si dotazník, který byl pro ob any nejen T ebí e 

a okolních vesnic, ale pro ob any po celé eské republice. Dotazník jsem rozd lila na 

dv  ásti, jedna ást se týká p ímo židovských památek a druhá ást je zam ena na 

festival Šamajim. 

V první ásti jsem se zam ila na to, jestli v bec lidé v dí, že jsou v T ebí i 

židovské památky zapsané na seznamu UNESCO. Jestli n kdy tyto památky navštívili, 

odkud o nich ví, co se jim nejvíce líbilo a co by naopak zm nili, nebo vylepšili. 

V druhé ásti dotazníku, jsem se zam ila na slavnosti židovské kultury 

Šamajim, které se každoro n  v T ebí i konají. Zajímalo m , jestli v bec lidé v dí, že 

tyto slavnosti probíhají, jestli je n kdy navštívili osobn , co se jim nejvíce na t chto 

slavnostech líbilo, jestli si myslí, že jsou tyto slavnosti dostate n  propagovány a jestli 

mají zájem n kdy v budoucnu tyto slavnosti navštívit.  

Na dotazník mi odpov d lo 116 respondent  z celé eské republiky. 
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6.3.1 Dotazník 1. ást - Židovské památky m sta T ebí e 

1. Víte, že se v T ebí i nachází židovské památky zapsané na seznamu UNESCO? 

Tabulka . 6. 1 Znalost Židovských památek v T ebí i 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 111 96% 
Ne 5 4% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 5. Znalost Židovských památek v T ebí i 

Víte, že se v T ebí i nachází židovské památky zapsané na 
seznamu UNESCO?
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Zdroj: Vlastní 

 

Po druhé sv tové válce ztratila tvr , tém  všechny svoje p vodní obyvatelé. 

Do T ebí e se vrátilo pouze deset židovských ob an . tvr  za ala chátrat, v zadní 

synagoze bylo skladišt  na potraviny a dokonce za minulého režimu m la být celá tvr  

zbourána a místo ní postaveno sídlišt . Lidé postupn  do židovské tvrti p estali chodit. 

Provád ly se jenom nejnutn jší opravy: vozovka, po velké povodni v roce 1986, 

renovace celé elektrické sít . 

Až po roce 1990 se postupn  tvr  za ala opravovat, n které domy získali nové 

majitele, domy získali nové fasády, st echy, novou krytinu, opravila se celá zadní 

synagoga a další památky. V roce 2003 byla celá židovská tvr  spolu s bazilikou 

svatého Prokopa zapsána na seznam UNESCO, tím se dostala do pov domí široké 

ve ejnosti. tvr  se t ší velké návšt vnosti nejen turist  z celé eské republiky, 

ale i turist  ze zahrani í. 
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2. Navštívili jste n kdy tyto památky osobn ? 

Tabulka . 6. 2. Osobní návšt va 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 78 67% 
Ne 38 33% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 6. Osobní návšt va 

Navštívili jste n kdy tyto památky osobn ?

Ano. 78

Ne. 38
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Ne

 
Zdroj: Vlastní 

 

T ebí ská židovská tvr  prošla za poslední roky rapidními zm nami. D íve byla 

tvr  ve velmi špatném stavu, nenavšt vovali jí turisté ze zahrani í ani z eské 

republiky. Obyvatelé T ebí e se spíše této ásti m sta vyhýbali, jelikož tvr  byla ve 

špatném stavu a byla zde velká kriminalita.  

To se však v posledních letech velmi zlepšilo z chátrající a neoblíbené ásti 

m sta se stala jedine ná historická památka, která je známá po celém sv t . tvr  má 

rozhodn  co nabídnout, proto je oblíbeným turistickým cílem turist  nejen z eské 

republiky, ale i ze zahrani í. Proto na otázku, zda n kdy tyto památky navštívili osobn , 

odpov d lo 67 % dotazujících kladn .  
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3. Co si vybavíte pod pojmem t ebí ské židovské památky? 

Tato otázka byla otev ená, každý z respondent  mohl sám napsat, co si vybaví 

pod pojmem t ebí ské židovské památky. 

Nej ast jší odpov dí byla synagoga. Tato odpov  je p íkladem toho, že v tšina 

lidí vidí tuto památku jako dominantu celé tvrti. Mezi dalšími odpov di byl nap íklad 

židovský h bitov, d m Seligmanna Baurea, nebo muzeum v Zadní synagoze. 

P ekvapivá odpov  byla bazilika sv. Prokopa, asto se stává, že si lidé spojují tyto dv  

památky dohromady, i p esto že pochází z rozdílných kultur a náboženství.  

N které odpov di nebyly zam ené p ímo na n jaký objekt, ale popisovaly, jaká 

tvr  je. Nap íklad krásné uli ky, historická památka T ebí e ale také památka 

UNESCO, nedocen ná památka nebo ást m sta. 

Všechny odpov di však nebyli kladné, n kte í respondenti vyjád ili také, co se 

jim na této tvrti nelíbí. A to n které rozbo ené domy, chátrající d m bývalé židovské 

nemocnice ale také problemati tí ob ané, kte í v této tvrti bydlí. 

 

4. Líbí se Vám Židovská tvr  v sou asném stavu? Pop ípad  co byste zm nili? 

Tato otázka byla otev ená. Dotazující tak mohli sd lit sv j osobní názor na 

sou asný stav Židovské tvrti, co se jim nejvíce líbí a co by naopak zm nili. Odpov di 

byly r znorodé, avšak n které se i opakovaly.  

V tšina dotazujících se shodla na tom, že tvr  se jim v sou asném stavu líbí, že 

je vid t velký pokrok, ale že drobné zm ny by p ece jenom uvítali.  

Mezi nej ast jší navrhovanou zm nou byla odpov  týkající se rekonstrukce 

n kterých dom . V židovské tvrti se skute n  nachází n kolik chátrajících dom , které 

je nutno opravit, aby tak nekazili celkový dojem. Tyto domy jsou v tšinou v osobním 

vlastnictví a obyvatelé t chto dom  nemají zájem o opravy. Mezi zmi ovanými domy 

nej ast ji zazn la oprava poslední bývalé nemocnice, která stojí na vyvýšeném míst  

a kazí tak výhled na jinak krásnou tvr .  

Další odpov di se týkaly problematických rodin žijících v této ásti m sta. Tito 

ob ané ni í domy a majetek m sta, vyhazují odpadky na ulici a vulgárn  pok ikují na 

kolemjdoucí a turisty. Tuto skute nost ozna ila v tšina respondent , jako velký 

problém. 
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5. Navštívili jste n kdy kulturní akce (koncerty, výstavy, p ednášky, promítání 

film  atd.), které se konají v Židovské tvrti? 

 

Tabulka . 6. 3. Návšt vnost kulturních akcí 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 

Ano 78 67% 

Ne 38 33% 
Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 7. Návšt vnost kulturních akcí 
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Zdroj: Vlastní 

 

V židovském m st  v T ebí i se po celý rok koná velké množství kulturních 

akcí, návšt vníci si tak mohou vybírat z široké nabídky. Konají se zde p ednášky 

o židovské kultu e, o život  žid  v T ebí i p ed a b hem druhé sv tové války. Po ádají 

se zde nap íklad oslavy svátku Purim, výstavy unikátních exponát  ze sbírek 

Židovského muzea v Praze, p ednášky o pam tních kamenech, o deportacích do 

koncentra ních tábor , probíhají r zné vernisáže atd. 

Každoro n  se v T ebí i konají šestidenní slavnosti židovské kultury Šamajim    

a kulturn  historická akce Oživené židovské m sto, která má za cíl navrátit p vodní 

živou tvá  památce UNESCO. 

Pro pestrost po ádaných akcí a program  a pro zájem o židovskou historii u nás, 

se tyto akce staly mezi lidmi oblíbenými a ím dál tím více navšt vovanými, jak o tom 

vypovídá graf . 6. 7., kde v tšina respondent  (67 %) odpov d la kladn . 
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6. Myslíte si, že jsou t ebí ské židovské památky dostate n  propagovány? 

 

Tabulka . 6. 4. Názor na propagaci 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 29 25% 
Ne 87 75% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 8. Názor na propagaci 
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Zdroj: Vlastní 

Propagace židovských památek se za poslední roky zlepšila. Je to dáno i tím, že 

jsou památky zapsané na seznamu UNESCO, více se o nich píše a mluví. ast ji se 

objevují lánky v novinách, avšak v p evážné v tšin  jen v regionálních denících. Dále 

je k dispozici velké množství reklamních a informa ních letá k  a pr vodc  po m st , 

které jsou k dispozici na informa ních centrech v Zadní synagoze, Malovaném dom  

a informa ním centru v bazilice sv. Prokopa.  

Výraznou zm nou prošla také propagace na internetu, vylepšily se stránky m sta 

odkazující na nejhez í a nejvýznamn jší památky, p esto považuji tyto stránky stále za 

mén  p ehledné. Za velký p ínos pro propagaci památek považuji možnost virtuální 

prohlídky m sta na webových stránkách T ebí e, která je opravdu povedená. 

Jak m žeme vid t v grafu . 6. 8. je stále v tšina respondent  nespokojená, 

propagace se jim zdá nedosta ující. 
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7.  Jak jste se dozv d li o židovských památkách v T ebí i? 

 

Tabulka . 6. 5. Zdroj informací o židovských památkách 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Osobní návšt va 64 55% 
Internet 25 22% 
Noviny 13 11% 
Reklama 5 4% 
Ostatní 40 34% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 9. Zdroj informací o židovských památkách 
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Zdroj: Vlastní 

 

U této otázky mohli dotazující vybírat z více odpov dí. Nej ast jší odpov dí 

byla osobní návšt va, kterou zvolilo 55% lidí. Tuto možnost v tšinou zvolili obyvatelé 

T ebí e nebo okolních obcí.  

S rozvojem internetu se v posledních letech stále více lidí dozvídá o židovských 

památkách p es webové stránky na nejr zn jších turistických portálech.  

U respondent , kte í zvolili odpov  jiné, nej ast jší uvád li v dopl ující 

otázce, že se o židovských památkách dozv d li b hem studia. 11 % respondent  

zvolilo možnost noviny, je to dáno tím, že mladí lidé ím dál tím mén  nakupují noviny 

a rad ji navšt vují internetové stránky. Pouze 4 % respondent  se dozv d lo o 

židovských památkách z reklamy. 
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6.3.2 Dotazník 2. ást – Slavnosti Šamajim 

1. Víte, že se v T ebí i každoro n  koná festival židovské kultury Šamajim? 

 

Tabulka . 6. 6. Informovanost ob an  o akci Šamajim 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 43 37% 
Ne 73 63% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 10. Informovanost ob an  o akci Šamajim 
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Zdroj: Vlastní 

 

Festival židovské kultury Šamajim se v T ebí i koná každoro n  v období 

velkých prázdnin a to letos již po deváté. I p es to, že tato slavnost má dlouholetou 

tradici a že nabízí velmi pestrý program, odpov d la v tšina respondent  záporn . 

Pouze 37 % dotazujících v d lo, že se v T ebí i tyto slavnosti konají. V tšina 

respondent , která zvolila možnost Ano, jsou obyvatelé T ebí e, nebo okolních m st. 

Jednou z možností, pro  obyvatelé T ebí e neví o t chto slavnostech je, že se 

konají v termínu letních prázdnin, kdy je spousta lidí na dovolené. Dalším d vodem 

m že být podle mého názoru nedostate ná propagace t chto slavností a také fakt, že 

b hem letních prázdnin se koná velké množství festival  a kulturních akci po celé 

eské republice, které zaujmou svým programem a propagací více lidí. 
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2. Navštívili jste n kdy tyto slavnosti osobn ? 

Tabulka . 6.7. Osobní návšt va Šamajimu 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 9 8% 
Ne 107 92% 

Zdroj: Vlastní 

 

Graf . 6. 11. Osobní návšt va Šamajimu 
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Zdroj: Vlastní 

 

Na tuto otázku odpov d lo pouze dev t lidí ze sto šestnácti kladn .  Tato 

skute nost je dána tím, že se v T ebí i b hem roku koná velké množství kulturních akcí 

a multižánrových festival , které svým programem a pestrosti p ilákají mnohem více 

lidí z r zných v kových skupin.  

Naproti tomu je Šamajim úzce profilovaný na ur itou skupinu lidí, kte í se 

zajímají o židovskou kulturu a historii. 

Vzhledem k místu, kde se slavnosti konají je p edem vylou ena velká návšt va 

lidí. P ednášky nej ast ji probíhají v synagoze, která nemá dostate nou kapacitu, aby 

pohltila velký p íliv turist .  
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3. Pokud ano, co se Vám nejvíce líbilo? 

Tato otázka byla otev ená. V p edcházející otázce odpov d lo pouze dev t lidí, 

že slavnosti navštívili osobn . Odpov di se lišily, každého zaujalo n co jiného. 

N komu se líbilo lo ské povídání pani Doris Grozdanovi ové, která vypráv la 

nejen o letech strávených v terezínském ghettu ale také o život  žid  v eské republice. 

Jiné zaujala komentovaná prohlídka židovského h bitova, vystoupení tane ních 

soubor , koncerty, výstavy a r zné p ednášky. 

 

4. Myslíte si, že jsou tyto slavnosti dostate n  propagované? 

Tabulka . 6. 8. Názor na propagaci Šamajimu 

Odpov  Po et Procenta 
Ano 19 16% 
Ne 97 84% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 12. Názor na propagaci Šamajimu 

Myslíte si, že jsou tyto slavnosti dostate n  propagované?
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Zdroj: Vlastní 

 

Ze všech dotázaných odpov d lo 84 % záporn . Je to dáno tím, že ostatní 

kulturní a spole enské akce mají mnohem v tší reklamní kampan , které p ipravují 

profesionální reklamní agentury. Tyto reklamy pak zastíní propagaci menších akcí, jako 

je Šamajim.  
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5. Myslíte si, že je d ležité nadále si p ipomínat židovské tradice v T ebí i?  

Tabulka . 6. 9. Názor ob an  na dodržování tradic 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 105 91% 
Ne 12 10% 

 Zdroj: Vlastní 

  

Graf . 6. 13. Názor ob an  na dodržování tradic 
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 Zdroj: Vlastní 

 

Život židovských obyvatel v T ebí i je velmi d ležitou sou ástí historie m sta. 

Díky žid m se v T ebí i rozvíjel obchod, emesla i kultura. 

91 % respondent , odpov d lo, že je d ležité p ipomínat si židovské tradice 

a zvyky. V tšina z t ch, co odpov d li kladn , byli obyvatelé T ebí e, kte í vlivem 

historických událostí chovají k bývalým obyvatel m židovského m sta náležitou úctu.  

Jsou si v domi toho, že st edoevropská židovská populace byla v podstat  

v období druhé sv tové války vyhubena a že už jen židovské památky nám mohou 

kulturu tohoto národa p iblížit a uchovat. 
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6. M li byste zájem tyto slavnosti v budoucnu navštívit? 

Tabulka . 6.10.  Zájem o návšt vu Šamajimu 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Ano 74 64% 
Ne 42 36% 

Zdroj: Vlastní 

 

Graf . 6. 14. Zájem o návšt vu Šamajimu 

M li byste zájem tyto slavnosti v budoucnu navštívit?
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Zdroj: Vlastní 

 

Za velmi pozitivní výsledek považuji, že více než polovina dotázaných má 

zájem navštívit v budoucnu slavnosti Šamajim. Je to velký p íslib pro návšt vnost 

t chto slavností.  

Slavnosti mají nesporn  svou kvalitu a je velká škoda, že mají oproti ostatním 

kulturním akcím výrazn  nižší návšt vnost. 
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7. Pohlaví? 

Tabulka . 6. 11. Rozd lení dotazovaných podle pohlaví 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
Muž 45 39% 
Žena 71 61% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 15. Rozd lení dotazovaných podle pohlaví 
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Zdroj: Vlastní 

8. V k? 

Tabulka . 6. 12. V k dotazovaných 

Odpov  Po et odpov dí Procenta 
15 - 25 let 58 50% 
26 - 30 let 23 20% 
31 - 40 let 17 15% 
41 - 50 let 13 11% 
50 a více 5 4% 

Zdroj: Vlastní 
 

 Graf . 6. 16. V k dotazovaných 
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Zdroj: Vlastní 
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9. Jste obyvatel T ebí e nebo okolních obcí? 

Tabulka . 6. 13. Místo bydlišt  

Odpov  Po et Procenta 
Ano 72 62% 
Ne 44 38% 

Zdroj: Vlastní 
 

Graf . 6. 17. Místo bydlišt  

Jste obyvatel T ebí e nebo okolních obcí?
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Zdroj: Vlastní 
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7 Doporu ení 

Na základn  získaných poznatk , osobní návšt vy, konzultací s vedoucí 

informa ního centra a výsledk  z vytvo eného dotazníku jsem se pokusila formulovat 

doporu ení, která by mohla pomoci p i rozvoji cestovního ruchu v T ebí i. 

 

Propagace a podpora Židovského m sta 

Ze všech památek zapsaných na seznamu UNESCO je T ebí  jednou z nejvíce 

opomíjených v rámci podpory a propagace. Okres T ebí  je nechvaln  známý rostoucí 

nezam stnaností a jednou z nejchudších oblastí z hlediska platu. Proto je áste n  

pochopitelné, že málokdo dá p ednost investování soukromých financí do oblasti 

kultury, p ed zabezpe ením sebe samotného. Podpora od m sta do rozvoje cestovního 

ruchu není dosta ující. M sto dává p ednost investování pen z do jiných obor , jako je 

sociální zabezpe ení, zdravotní infrastruktura a dopravní infrastruktura (která však 

napomáhá také k rozvoji cestovního ruchu). Finance, které jsou ur eny na kulturu ve 

m st  sotva sta í na opravu budov a památek, které spadají pod m stské kulturní 

st edisko. Proto by bylo vhodné n které nevyužité budovy využít jiným zp sobem.  

Za nejv tší nedostatek považuji nedostate nou propagaci nejen židovských 

památek, ale také propagaci kulturních akcí, které se konají b hem celého roku 

v Židovské tvrti. V rámci propagace, bych se zam ila p edevším na internetové 

stránky m sta T ebí e, které se sice za poslední roky zlepšily, avšak stále nejsou podle 

mého názoru dostate n  p ehledné a nestrhnou potencionálního turistu k návšt v  

t chto památek.  

Dalším nedostatkem je reklama v novinách. I p esto, že v tšina lidí v dnešní 

dob  využívá internet, starší obyvatelé stále dávají p ednost novinám. lánky 

o židovských památkách se nej ast ji objevují v regionálních denících, a tak obyvatelé 

ostatních region , nemají možnost se o t chto památkách dozv d t.  

V okolí T ebí e se vyskytují informa ní cedule, které by m ly nalákat a p ivést 

turistu k nejznám jším památkám, avšak tyto cedule asto zmaten  navigují do jiného 

místa, než kam mají.  

V rámci propagace kulturních akcí, které se b hem roku konají v Židovském 

m st , bych se zam ila nejvíce na internetové stránky, kde nenajdeme tém  žádné 

informace o konaných akcích, dále pak na plakáty a propaga ní letáky. I podle 
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vypln ného dotazníku se shodla v tšina lidí na tom, že kulturní akce Šamajim nemá 

tém  žádnou propagaci a reklamu. 

 

Pozemní komunikace v Židovské tvrti 

V celé Židovské tvrti jsou úzké uli ky, kterými st ží projede osobní auto. tvr  

je velmi frekventovaným místem hlavn  v období velkých prázdnin, kdy tudy projedou 

stovky turist  denn . Turisté tak musejí dávat neustálý pozor na projížd jící auta a asto 

nemají kam uhnout. tvr  není bohužel ozna ená jako p ší zóna, proto sem m že 

kdokoliv vjet autem.  

Proto bych navrhovala ud lat z celé tvrti p ší zónu s tím, že obyvatelé místních 

dom  by m li povolení ke vjezdu.  

Dále bych se zam ila na zna ení parkovacích míst, asto si turisté st žují, že 

vedle židovské tvrti se nachází pouze malé parkovišt . Avšak v t sné blízkosti se 

nachází hned n kolik v tších parkoviš , která jsou pouze špatn  ozna ená.  

 

Další opat ení 

asto si obyvatelé T ebí e st žují na to, že n které domy jsou ve tvrti stále 

v dezolátním stavu. Bohužel tyto domy jsou v osobním vlastnictví n kterých majitel , 

kte í nemají zájem tyto budovy opravovat. 

V neposlední ad  bych se zam ila na problémové ob any a lidi bez domova, 

kte í obývají n které domy v židovském m st . Tito ob ané narušují jinak klidnou ást 

m sta. V celé tvrti jsou neustále odpadky, hluk a bohužel se zde vyskytují asté 

krádeže, které mají negativní dopad na dobré jméno této památky.  

Proto bych doporu ila ast jší obch zky židovské tvrti M stkou policií, která 

by zajistila pot ebná opat ení k dodržování po ádku a zamezení zne iš ování památek.  
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8 Záv r 

Cílem mé bakalá ské práce bylo vymezení t ebí ských židovských památek, 

jejich charakteristika a poukázání na jejich výjime nost a možnost využití v cestovním 

ruchu. T ebí ské památky jsem si vybrala z d vodu, že mám k této oblasti velmi blízko 

a cht la jsem si rozší it znalosti a zkušenosti z oblasti místní kultury. 

B hem zpracování bakalá ské práce jsem došla k záv ru, že t ebí ské židovské 

památky mají velký potenciál ve využití v cestovním ruchu. Jsou jedine ným d kazem 

historie židovských obyvatel v T ebí i. I p esto, že tyto památky byly d íve velmi 

poni eny a p estaly sloužit svému ú elu, poda ilo se je opravit a vytvo it tak unikátní 

historickou památku, která ro n  p iláká desetitisíce turist  nejenom z eské republiky, 

ale i ze zahrani í. O jedine nosti t ebí ských židovských památek sv d í to, že jsou 

jedinou dochovanou židovskou historickou památkou, mimo území Izraele, která je 

samostatn  zapsaná na Seznamu sv tového kulturního a p írodního d dictví UNESCO. 

Otázkou však z stává, do jaké míry si místní lidé tohoto bohatství cení a jsou schopni 

ho využít ve prosp ch svého m sta. 

Ve své bakalá ské práci jsem navrhla n kolik doporu ení, která by mohla 

v budoucnu p isp t k zvýšení návšt vnosti t chto památek a kulturních akcí konaných 

v židovské tvrti a napomoci tak k rozvoji cestovního ruchu v T ebí i. Myslím si, že 

židovské památky nejsou m stem dostate n  propagovány a reklamovány. M sto by 

m lo více asu a úsilí v novat poutavé a nápadité reklam , zlepšit informovanost 

o konaných akcích a investovat více finan ních prost edk  do rozvoje cestovního ruchu. 

Dalšími velkými nedostatky jsou neexistence p ší zóny v židovské tvrti, dezolátní stav 

n kterých budov a nadm rný pohyb problémových ob an  v oblasti t chto památek. 

Všechna tato fakta mají negativní vliv na dobré jméno t ebí ských památek UNESCO. 

 Cestovní ruch je pro T ebí  velmi d ležitý, nejen že p ispívá do místního 

rozpo tu, ale i obohacuje kulturu našeho m sta. Je proto velmi d ležité nadále kulturu 

a památky podporovat a snažit se udržovat rozvoj této oblasti. 

 

Zpracování bakalá ské práce mi p ineslo mnoho nových poznatk  o historii 

a kultu e židovských obyvatel v T ebí i, jejich zvycích, které i p es staletí života 

v Evrop  vycházely z ko en  jejich p vodní vlasti. 
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