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1. Úvod  
 

Cestovní ruch je nedílnou součástí kaţdé země, ale i kaţdého člověka. Ať uţ chceme nebo 

ne, přímo či nepřímo na nás působí a do jisté míry nás i ovlivňuje. Lidstvo od nepaměti lákalo 

poznávání cizích zemí, kultur, tradic a zvyků. Jednou z těchto kultur je i ţidovská kultura, 

která mnoho let ovlivňuje chod dějin. Nutno říci, ţe současná historie území České republiky 

dokumentuje přesvědčivě výrazné uplatnění Ţidů ve tvorbě kulturní krajiny, jak se lze 

přesvědčit i v okolí Uherského Hradiště. 

Dokladem ţivota a vlivu ţidovského obyvatelstva jsou dodnes zachovalé nejen hřbitovy, 

ale především synagogy. Přestoţe řada z nich utrpěla během německé okupace značné škody, 

případně byla zničena. V průběhu let po II. světové válce byly některé obnoveny a staly se 

ozdobou měst. To lze přesvědčivě dokázat nejen v Praze, ale i v dalších lokalitách, jako je 

Plzeň, Boskovice nebo Holešov. Význam ţidovských památek výrazně vzrostl po zařazení 

ţidovského ghetta a baziliky svatého Prokopa v Třebíči mezi památky světového dědictví 

UNESCO. 

V České republice je ţidovských památek velmi mnoho. Ve své práci se chci s vámi 

podělit o své osobní seznámení s fungováním Ţidovské obce v Praze a jejími 

nejnavštěvovanějšími památkami. Všechny památky jsem měla moţnost osobně navštívit  

i s ţidovskými průvodci. 

Praţští ţidé, ţijící jiţ do středověku na území Praţského města, po staletí trpěli 

diskriminací. Teprve aţ v roce 1784 císař Josef II. diskriminační zákony částečně zrušil. Po 

něm bylo také ţidovské město pojmenováno na Josefov. 

Koncem 18. století tvořilo ţidovské město, zvané Josefov, 274 obytných domů,  

10 synagog a řada veřejných domů. 

Koncem 19. století ţilo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku kolem 150 tisíc Ţidů 

sdruţených ve 250 ţidovských obcích. Střediskem jejich vzdělanosti se stala Praha, jakoţ  

i jejich centrem. Hlavním ţidovským osídlením se stalo dnešní Staré Město praţské. 

Dnes ţidovské město a jeho památky navštíví statisíce turistů z celého světa, aby na 

vlastní oči poznali místa, která se stala svědkem rozkvětů, úpadků, nadějí a utrpení 

ţidovského obyvatelstva za doby jejich tisícileté historie.  
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2. Metodika zpracování a cíl práce 
 

Téma práce jsem si zvolila cíleně, jelikoţ mě judaismus vţdy přitahoval svým tajemnem  

a zajímaly mě zvyky mých předků. Výběr tématu mi ulehčil i fakt, ţe jsem měla moţnost 

osobně poznat nejvyšší členy ţidovské obce, jakoţto i ţidovskou obec a všechny členy, kteří 

byli ke mně velmi vstřícní a seznámili mě se svými tradicemi, zvyky a svým vnímáním 

daných památek. Taky jsem byla pozvána vrchním praţským rabínem Davidem Peterem na 

šábesový oběd, který se konal v jeho domácnosti. Ochotně mě seznámil se svojí ţenou, dvěma 

dětmi, sestrou, matkou a jejich zvyky při slavení šábesu. 

V jednotlivých kapitolách se budu zabývat jednotlivými nejnavštěvovanějšími památkami, 

jejich historií a působením na okolí. V praktické části budu popisovat z hlediska cestovního 

ruchu návštěvnost jednotlivých památek a svůj vlastní návrh na rozšíření zmíněného 

turistického okruhu památek. 

Základním předpokladem úspěchu realizace kaţdé metody výzkumu je volba vhodného 

postupu, který je ovlivněn: 

 charakterem řešeného problému a jeho významem, 

 situační aplikací metody výzkumu, která je dána kvalifikací výzkumu, zdroji, 

časem i znalostmi denního problému, 

 sloţitostí řešeného problému. 

 

2.1. Metodika zpracování 

 

Kaţdý výzkum musí vycházet ze sekundárních zdrojů, které poskytují informaci o tom, co 

je o konkrétním problému známo.  

Tyto informace získáme důkladným studiem zdrojů a pramenů. Poté následují metody 

zjišťování dat, které dělíme na primární (experimentování, dotazování, panel, pozorování)  

a sekundární (externí, interní). 

Máme k dispozici následující typy dotazování: 

 metoda dotazování, 
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 výběr respondentů, 

 dotazníky, 

 analýza. 

 

2.2. Cíl práce 

 

Cílem mé bakalářské práce je realizace analýzy poznatků ze současného vývoje 

problematiky ţidovství v České republice. Proto zde byla zařazena problematika analýzy 

postavení Ţidovské obce v Praze.  

Na tento rozbor pak navázala analýza nevyuţití ţidovských památek, které na území 

České republiky představují jedinečný soubor památek jak movitých, tak nemovitých. 

Tato skutečnost je dána ghettem a na tvorbě prostředí České republiky se během doby 

vedle českého a německého vlivu výrazně projevil i vliv kultury, pracovitosti, podnikavosti  

i osobního nasazení Ţidů.  
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3. Význam cestovního ruchu pro Českou republiku 
 

Cestovní ruch bývá definován vícero způsoby. Autoři ve svých definicích zdůrazňují vţdy 

to hledisko, z pohledu které vědní disciplíny je cestovní ruch zkoumán a definován. 

Paní Kateřina Ryglová s kolegou Michalem Burianem a s kolegyní Idou Vajčnerovou 

v kníţce Cestovní ruch – podnikatelské principy a příleţitosti v praxi napsali k definici 

cestovního ruchu: „Co možná nejpřesnější definice je důležitá proto, aby bylo možno cestovní 

ruch sledovat, ekonomicky vyhodnocovat, plánovat a řídit.“ (2011, 17 s.). 

Souhlasím s panem F. W. Ogilviem, který vidí cestovní ruch jako „ekonomický jev 

spojený se spotřebou hmotných a nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných 

v místě trvalého bydliště“.  

Docent Lednický pak na svých přednáškách citoval definici cestovního ruchu dle pana 

Nejdla: „Cestovní ruch je obchod s představami, se sny, s iluzemi a se záţitky.“ 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky se ve své publikaci Legislativa pro 

cestovní ruch vyjadřuje k cestovnímu ruchu v České republice takto: „Cestovní ruch 

představuje u nás i ve světě velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. Svým objemem 

tržeb se řadí ve světě na třetí místo za petrochemický a automobilový průmysl a rovněž 

rozsahem zaměstnanosti a tvorbou kvalitních pracovních příležitostí patří mezi 

nejvyhledávanější ekonomická odvětví.“ (2006). 

Nesmíme zapomenout, ţe cestovní ruch je především sektorem sluţeb s komplexním 

produktem, který závisí na mimořádně fragmentovaném zásobování. Kaţdá součást řetězce – 

ať uţ cestovní kanceláře, průvodci, dopravci, hoteliéři, restauratéři a další provozovatelé 

cestovního ruchu – nabízí jeden článek z celkového produktu. Tyto sloţky pak společně 

determinují zkušenosti turistů a jejich hodnocení kvality sluţeb.  

Turistická destinace je hlavní lokalitou spotřeby turistických sluţeb, činnosti a zároveň 

místem podnikání v cestovním ruchu. Turisté identifikují produkt jak podle firmy, která 

poskytuje danou sluţbu, tak podle navštívené destinace. 

Přes skutečnost, ţe se cestovní ruch stává nedílnou součástí ţivotního stylu stále většího 

počtu obyvatel, je jednání turistů převáţně nepředvídatelné a podléhá společenským vlivům, 

psychologickým vlivům a náladám dané osobnosti a krátkodobým reakcím. Pokud je ovlivněn 

http://generator.citace.com/pouzit-dokument?i=0
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DOPRAVA

UBYTOVACÍ

SLUŢBY ATRAKCE

ORGANIZACE

ZPROSTŘEDKO
VATELÉ

STRAVOVACÍ 
SLUŢBY

dojem třeba jen jediného článku řetězce, utrpí v důsledku toho celý řetězec! (Seifertová, 

2013). 

Tyto ekonomické definice povaţují cestovní ruch za nedílnou součást spotřeby 

obyvatelstva doprovázeného přesunem kupních fondů do míst cestovního ruchu. Cestovní 

ruch lze rozdělit do jednotlivých sektorů: 

 Ubytovací sluţby – poskytovatelé ubytovacích sluţeb, od hotelových řetězců 

aţ po soukromé malé penziony apod. 

 Atrakce – patří sem např. národní parky, kulturní či historická místa  

a zajímavosti, tematické parky, botanické zahrady, sportovní centra apod. 

 Doprava – letecká, lodní, ţelezniční, automobilová, autobusová doprava, 

půjčovny a zprostředkovatelé půjčování vozidel. 

 Zprostředkovatelé – touroperátoři, cestovní kanceláře, agentury, sezonní 

zprostředkovatelé či agenti, organizátoři konferencí, incentivní domy, 

rezervační systémy a další. 

 Organizace – zahrnuje národní turistické centrály, regionální centra, turistické 

asociace apod. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 

Vazby mezi jednotlivými sektory znázorňuje následující schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Hlavní sektory průmyslu cestovního ruchu  

Zdroj: Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011, 17 s. 
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3.1. Řízení cestovního ruchu v ČR 

 

Po roce 1989 došlo v České republice vlivem politických, ale i ekonomických změn 

k výrazným změnám i v sektoru cestovního ruchu. Byla například zrušena vízová povinnost 

s většinou cílových zemí.  

Pro začátek tohoto období je charakteristické vyšší tempo růstu cestovního ruchu. V té 

době došlo k zpřístupnění hotelů z prakticky monopolního systému Čedoku a k výstavbě 

nových kapacit (Ryglová, Burian, Vajčnerová, 2011), coţ pak vedlo k prudkému nárůstu 

zahraničního cestovního ruchu a k přechodné stagnaci domácího cestovního ruchu. 

(Linderová, 2013). 

Následkem rozvoje materiálně technické základny byl růst ubytovacích kapacit a rychlejší 

rozvíjení volného cestovního ruchu. Výjezdy občanů Československa tak zaznamenaly 

několikanásobný růst a jejich struktura se tak změnila ve prospěch zemí západní Evropy. 

Vázaný cestovní ruch pak následkem privatizace a rozpadu ROH postupně zanikl, avšak 

vznikly úplně nové formy cestovního ruchu, např. kongresový a incentivní cestovní ruch, 

agroturistika apod. (Petrů, 2007). 

Podle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) bylo v roce 2013 v České republice 

evidováno: 

 

Obr. 3.2 Evidence cestovního ruchu ČSÚ  

Zdroj: Český statistický úřad ©, 2015 
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V současné době se v souladu s trendy na trhu českého cestovního ruchu rozvíjejí nové 

specifické formy, jako jsou např. cestovní ruch wellness, golfový cestovní ruch, cykloturistika 

apod.  

Také ovšem roste důraz kladený na regionální aspekty a rozvoj cestovního ruchu 

v regionech. Mění se distribuční cesty v důsledku stále rostoucího významu internetu  

a rozvoje informačních a komunikačních technologií. 

Na trh dnes vstupuje stále více zahraničních společností a vyuţívají se nové formy 

spolupráce podniků cestovního ruchu, jako např. franchising nebo manaţerské smlouvy. 

Cestovní ruch je řízen veřejnou správou, kterou uskutečňuje stát, subjekty územní 

samosprávy, subjekty zájmové samosprávy a další subjekty na základě norem, politických 

rozhodnutí a v zájmu dosaţení cílů území. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 

 

3.1.1 Stát (NUTS 1) 

 

Ze zákona odpovídá stát za strategii regionálního rozvoje. Ta řeší celkové záměry státu 

v regionálním rozvoji, včetně cestovního ruchu a jeho podpory. Cestovním ruchem se zabývá 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR, www.mmr.cz). MMR zpracovává zásadní strategické 

dokumenty, jimiţ se řídí celé odvětví cestovního ruchu (Koncepce státní politiky rozvoje 

cestovního ruchu v ČR), navrhuje zákony, vydává vyhlášky a má celkovou odpovědnost za 

veřejné finanční zdroje pro cestovní ruch.  

Státní politika v oblasti cestovního ruchu je zaměřena na průřezové a regionální 

problematiky, jako jsou: 

 legislativa a další právní normy, včetně právních předpisů EU, 

 koncepce státní politiky cestovního ruchu, 

 statistika cestovního ruchu, 

 národní rozvojové plány, 

 státní programy podpory cestovního ruchu, 

 metodika vzdělávání v cestovním ruchu ve vazbě na Evropský sociální fond. 

 (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011) 

http://www.mmr.cz/
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3.1.2. Kraje (NUTS 3) 

 

Povinností, ale i zodpovědností samosprávných krajů je správa a rozvoj jejich území. 

Kraje mají na starost vypracovávat programy rozvoje, jejichţ součástí jsou i programy rozvoje 

cestovního ruchu. Kraje také zastřešují přímo nebo prostřednictvím svých organizací 

(destinačních organizací / organizací cestovního ruchu, OCR) marketing cestovního ruchu 

 a rovněţ i statistiku cestovního ruchu podle svého regionu. 

Garance rozvoje cestovního ruchu na území kraje je dána zákonem a souvisí 

s odpovědností za územní rozvoj kraje, včetně  podpory soukromého podnikání. 

Kraje k tomu pouţívají také své finanční nástroje, jako jsou např. tzv. Regionální 

operační programy. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 

 

3.1.3. Obce a města (NUTS 5) 

 

Základním posláním obcí, nebo aspoň jedním z nich, je odpovědnost za celkový 

rozvoj obce. S tím souvisejí přípravy území v celé šíři, od územních plánů aţ po strategické 

nebo rozvojové plány obce.  

K tomu se váţe povinnost realizovat na území obce vybudování infrastruktury, včetně 

infrastruktury turistické, podporovat obecní investice či investice jiných subjektů zaměřené na 

řešení konkrétních problémů cestovního ruchu. 

Převáţná většina měst a obcí s rozšířenou působností III. stupně (obce, v jejichţ gesci 

jsou některé z pravomocí, jako je např. agenda občanských a řidičských průkazů apod.) 

provozují turistické informační centrum. Menší obce, pro které není provoz informačního 

centra smysluplný, mohou spolupracovat s nejbliţším informačním centrem nebo zveřejňovat 

turistické informace na vlastních webových stránkách propojených s webem mikroregionu 

(existuje-li) nebo kraje. 

Pravdou je, ţe pro řadu zejména menších obcí, i kdyţ jsou turisticky zajímavé, je 

cestovní ruch málo důleţitým oborem a věnují mu jenom minimum své pozornosti, případně 
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jsou toho názoru, ţe cestovní ruch je především podnikatelskou příleţitostí, a měli by se mu 

tedy věnovat zejména podnikatelé nikoli obce. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 

 

3.1.4. Sdruţení obcí 

 

Podle zákona o obcích můţe mít sdruţení obcí mnoho forem. Můţe se jednat  

o sdruţení s právní subjektivitou i bez právní subjektivity nebo svazky obcí.  

Obce mohou také zřizovat i agentury, které působí podnikatelským způsobem. Tato 

sdruţení většinou podporují konkrétní produkty cestovního ruchu (např. cyklostezky), které 

vytvářejí na jejich území podnikatelské subjekty.  

Sdruţení obcí by měla být garantem činnosti a propojenosti informačních center, sběru 

informací a společné propagace oblasti, především v rovině mikroregionů a rozvoje sluţeb 

cestovního ruchu. Právě v této úrovni je největší prostor pro efektivní a účinnou spolupráci 

soukromého a veřejného sektoru. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 

 

3.1.5. Podnikatelský sektor 

 

Cestovní ruch je konkurenční prostředí, které se rychle mění a roste. Proto je důleţité, 

aby zájmy těchto podniků byly na vysoké úrovni zastupovány a hájeny, a to v podobě spolků, 

sdruţení, asociací a podnikatelské samosprávy. Členství je nepovinné, ale početnější 

organizace mají větší vyjednávací sílu, jeţ je potřebná např. při projednávání zákonů. 

Mezi základní organizace patří zejména nejrůznější profesní organizace. Hotely  

a restaurace jsou organizovány v tzv. AHR (Asociace hotelů a restaurací), podnikatelé ve 

venkovském cestovním ruchu mají Svaz venkovské turistiky, Kempy a chatové osady 

zastupují zájmy podnikatelů  tohoto oboru. Klub českých turistů se mj. zabývá  

tzv. klasifikací turistických ubytoven. Stejně jako i Asociace cestovních kanceláří  

a agentur. Svazem těchto asociací je pak Svaz obchodu a cestovního ruchu, jeden z členů 

Hospodářské komory. Profesní asociace jsou pověřeny klasifikací, resp. certifikací 

ubytovacích kapacit. (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011). 
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3.1.6. Turistické informační centrum 

 

Turistické informační centrum (TIC) je zařízení poskytující v oblasti svého působení 

(obec, město, turistická oblast, turistický region) kompletní informace o všech sluţbách 

souvisejících s cestovním ruchem. 

Doplňkovými činnostmi TIC jsou sluţby poskytované za úplatu, jako např. prodej 

vstupenek, upomínkových předmětů, průvodcovské sluţby, kopírování, činnosti reklamní, 

poskytování speciálních informací, tvorba a organizování turistických produktů nebo 

směnárna. 

Provozovatelem TIC se můţe po roce fungování stát jakýkoliv subjekt splňující níţe 

uvedená kritéria. Postup pro podání ţádosti o přidělení oficiálního označení TIC je zveřejněn 

na stránkách Czech Tourism (viz http://www.czechtourism.cz/informacni-entra/znaceni-

turistickych-center/). 

Pro přidělení jednotného označení TIC jsou poţadovány tyto činnosti: 

1. TIC shromaţďuje a průběţně aktualizuje databázi informací o historických 

památkách, místech kulturních památek, dále dopravní informace o ubytovacích, 

veřejných sluţbách a stravovacích zařízeních, kulturních a sportovních akcích atd. 

2. TIC poskytuje návštěvníkům informace. 

3. TIC je připojen k internetové síti. 

4. TIC je otevřeno veřejnosti nejméně pět dní v týdnu (celoroční TIC) a šest dní v týdnu 

(sezonní TIC). 

5. Zaměstnanci TIC musí být schopni poskytnout informace alespoň v jednom světovém 

jazyce. 

6. TIC vede denní statistiku návštěvnosti.  

 (Ryglová, Burian a Vajčnerová, 2011)  

http://www.czechtourism.cz/informacni-entra/znaceni-turistickych-center/
http://www.czechtourism.cz/informacni-entra/znaceni-turistickych-center/
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4. Charakteristika Ţidovské obce v Praze 

 

„Před tisíci lety vydal židovsko-arabský kupec Ibrahim Ibn Jakub mezi jinými i toto 

svědectví o Praze: „Město Praga je vystavěno z kamene a vápna a je největším městem co do 

obchodu, přicházejí sem z města králova Rusové a Slované se zbožím. A z krajin Turků 

Muslimové, Židé a Turci rovněž se zbožím a obchodními mincemi!“.“ Těmito slovy zahájil 

Rybár knihu o Ţidovské Praze (1991, 32s.).  

Ţidovská Praha je jiţ od prvního pohledu místem historickým a velmi tajemným. Její 

nedílnou součástí jiţ od začátku své existence byla ţidovská obec, která měla na starosti 

vykonávání ţidovských obřadů, to zůstalo ţidovské obci ve funkci dodnes, a chod tehdejšího 

ghetta. 

Jak napsal Jan Boněk ve své knize Praha esoterická: „I když se význam této lokality v běhu 

času měnil a počet místních obyvatel kolísal od stovek po tisíce, základní poloha byla dána – 

na jedné straně břeh Vltavy, na druhé přísně střežená hranice Starého Města pražského. Bylo 

to vlastně dost nespravedlivé – židovské město se rozprostíralo sotva na desetině rozlohy 

Starého Města a nepřesahovalo 93 000 čtverečních metrů.“ (2009, 13 s.). 

Od desátého století se Ţidé usazovali po celé Evropě a v jednotlivých městech si zakládali 

svá ghetta. Výjimkou nebyla ani Praha. A právě díky této skutečnosti vyrostly v české 

metropoli ojedinělé kulturní památky. (Ţidovská obec v Praze © 2015). 

Některé pověsti praví, ţe se Ţidé na našem území usídlili jiţ mnohem dříve, a to ihned po 

zboření jeruzalémského chrámu, ghetto zde existovalo prý jiţ před příchodem Slovanů. 

Křesťanští i ţidovští kronikáři, mezi ně se řadí např. Václav Hájek z Libočan († 1553) nebo 

David Gans († 1613), uvádějí, ţe v letech 995–997 dostali Ţidé povolení usadit se v Praze  

a zaloţit zde své městečko – ghetto jako odměnu za pomoc křesťanům v boji proti pohanům. 

(Rybák, 1991). 

Postupem let se z osady (ghetta) vyvinulo Ţidovské Město s vlastní samosprávou  

a soudnictvím. Mimořádný význam obce spočíval v početnosti, kulturním a hospodářském 

bohatství a v tom, ţe aţ do poloviny 17. století zastupovala Ţidovská obec v Praze všechny 

ostatní ţidovské obyvatele Čech ve vztahu k panovníkovi a zemským úřadům. 
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Přestoţe museli být praţští Ţidé uzavřeni v ghettu a museli omezit svůj kontakt  

s křesťany jen na obchod a nosit označené šaty znamením, prosperovali a přitahovali mnoho 

přistěhovalců z celé Evropy. Ţidovské Město praţské se tak stalo největším ţidovským 

sídlištěm v Evropě. Ekonomickým a kulturním centrem. Praţští Ţidé za to vděčili českým 

panovníkům, kteří jim za výhodné půjčky poskytovali ochranu a řadu privilegií. 

Praţská ţidovská obec má dlouhou a bohatou historii, která sahá do 10. století. Tehdy 

Ţidé sídlili nejspíš pod Praţským hradem, v místě dnešní Malé Strany, nejpozději ve  

12. století se začali usazovat na druhé straně řeky nedaleko dnešního Karlova mostu. 

Jejich osada se během staletí rozrostla v Ţidovské Město s vlastním zastupitelstvem, 

soudnictvím a rozsáhlou samosprávou, jeţ bylo od křesťanského města odděleno zdí. 

Mimořádný význam obce spočíval vedle její početnosti a kulturního i hospodářského 

bohatství také v tom, ţe aţ do poloviny 17. století zastupovala ve vztahu k panovníkovi  

a k zemským úřadům všechny ostatní ţidovské obyvatele Čech. 

Na osudu praţské obce závisel často osud všech ţidů v zemi, její historie tvoří podstatnou 

část českých ţidovských dějin. 

Po staletí ţili praţští Ţidé uzavřeni v ghettu. Svého času to bylo největší ţidovské sídliště 

v Evropě. Instituce ghetta byla zrušena roku 1848, unikátní čtvrť byla před sto lety téměř celá 

asanována, ale i pouhý zlomek, který zbyl, patří k nejvzácnějším ţidovským památkám 

našeho kontinentu.  

Jeho zdárným důkazem je např. Staronová synagoga v gotickém stylu a další synagogy, 

Starý ţidovský hřbitov, barokní radnice, muzeum, které je vedle jeruzalémského muzea 

nejvýznamnějším a co do sbírek největším světovým ţidovským muzeem. 

S praţskou ţidovskou obcí jsou spjata jména stovek významných osobností – rabínů, 

náboţenských myslitelů, filosofů, historiků, spisovatelů a umělců. Mezi nejznámější  

a nejlegendárnější osobnosti patří filosof, kabalista a reformátor rabín Jehuda Liv Ben 

Becalel, zvaný téţ rabi Löw či Maharal (konec 16. století), nebo spisovatel Franz Kafka  

a další. Do doby vlády Rudolfa II. měla ŢOP (praţská ţidovská obec) výkyvy let rozmachu  

a úpadku. Období vlády Rudolfa II. (konec 16. a počátek 17. století) je známé jako zlatý věk 

hospodářsky silný, zvaný Em be Jisrael. Pro ţidovské obyvatele začal hospodářský a kulturní 

rozkvět, při němţ byla potvrzena ţidovská privilegia. Vzrostl tak i počet obyvatel  
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a budov. V té době byly postaveny synagogy Vysoká, Pinkasova a Maiselova. Také byla 

postavena ţidovská radnice a mnoho dalších soukromých i veřejných budov. Rozvíjela se také 

veškerá řemesla a sluţby. V Praze začaly působit známé talmudistické školy, vznikala 

vědecká a význačná literární díla, svůj provoz zde zahájily i hebrejské tiskárny.  

V historii byli Ţidé vţdy diskriminování a z toho důvodu byli nuceni se z ekonomických 

důvodů přiklonit, pro ně, na výhodnější stranu. Příkladem je 19. století, kdy v průběhu 

emancipace a tíţivé situace mezi Čechy a Němci si ţidé po zrušení hradeb ghetta museli 

zvolit kulturu a jazyk, ke kterému se přikloní. 

Ve 40. letech 18. století za vlády Marie Terezie byli Ţidé vypovězeni ze země. Svého 

postavení znovu nabyli aţ po reformách jejího syna Josefa II., kdy v roce 1848 Ţidé získali 

svobodu a plnou politickou rovnoprávnost.  

I přes protesty veřejnosti v 90. letech 19. století magistrát města Prahy nechal zbourat celé 

ghetto, čímţ Praha přišla o unikátní architektonický celek. Jelikoţ byla zbourána řada paláců, 

domů a synagog, dochovalo se pouze šest synagog, a to Staronová, Vysoká, Klausová, 

Pinkasova, Maiselova a Španělská, dále byl zachován Starý praţský ţidovský hřbitov  

a ţidovská radnice. I přes tuto skutečnost patří tyto památky k nejvzácnějším  

a nejpozoruhodnějším ţidovským památkám nejen České republiky, ale i Evropy. 

Aţ v roce 1867 jim svitla naděje při získání plných občanství pro ţidovské obyvatele  

v Čechách. Ale svobodné podmínky k práci a k ţivotu měli pouhých sedmdesát let. Z tohoto 

důvodu do Prahy přicházelo hodně Ţidů z Francie, Německa a Rakouska. 

Bohuţel po březnu 1939, kdy nacisté obsadili Prahu, se Ţidé stali většinou jejich obětí. Na 

začátku roku 1938 ţilo na území naší republiky 118 tisíc Ţidů, z toho jich 80 tisíc zahynulo 

v nacistických vyhlazovacích táborech. V Praze koncem roku 1941 ţilo ještě 39 395 Ţidů, 

z nichţ konce války se doţilo pouhých 7540 ţidovských obyvatel. Jména všech obětí nacizmu 

jsou vepsána do zdí Pinkasovy synagogy v Praze.  

K dalšímu odchodu Ţidů došlo v poválečných letech, mezi lety 1968-1969, aţ v Čechách 

nakonec zůstalo asi 12 tisíc Ţidů, z toho největší komunitu představovala právě Praha. 
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V době totalitního reţimu Ţidovská obec Praha nepřestávala plnit svou náboţenskou 

funkci, i kdyţ byla pod dohledem Státní tajné bezpečnosti, a tak tomu je i dodnes. (Ţidovská 

obec v Praze © 2015). 

V současné době na území České republiky působí 10 ţidovských obcí a to: 

 Ţidovská obec Brno, 

 Ţidovská obec Karlovy Vary, 

 Ţidovská obec Liberec, 

 Ţidovská obec Olomouc, 

 Ţidovská obec Ostrava, 

 Ţidovská obec Plzeň, 

 Ţidovská obec Praha, 

 Ţidovská obec Teplice, 

 Ţidovská obec Ústí nad Labem, 

 Ţidovská obec Děčín.  

 (Federace ţidovských obcí v ČR © 2010) 

4.1. Ţidovské muzeum 

 

Ţidovské muzeum bylo zaloţeno v roce 1906, aby zabránilo ztrátě historických  

a uměleckých památek ze zbořených domů a synagog.  

Hlavními představiteli byli historik a hebraista Salomon Hugo Lieben a představitel 

českoţidovského hnutí magistrátní rada August Stein. Z důsledku asanace praţského 

ţidovského ghetta se staly základem pro ţidovské muzeum předměty ze synagog  

a modliteben. 

V roce 1939 za nacistické okupace českých zemí byl provoz muzea přerušen a sbírku 

převzala praţská ţidovská obec. V roce 1942 se stal hlavním iniciátorem Karel Steina  

a vznikla tzv. Ţidovská ústřední musea. Ţidovské ústřední muzeum bylo schváleno nacisty,  

i kdyţ s ním měli jiný záměr neţ jeho tvůrci. Mělo slouţit jako ukázka vyhynulé rasy. 

Díky schválení toho muzea mohly být ukryty knihy, liturgické předměty a archiválie 

po Ţidech deportovaných z Prahy a okolí do koncentračních táborů. 
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Za zachování těchto vzácných předmětů vděčíme historikovi umění a hlavnímu 

kurátorovi panu Josefu Polákovi, který se svými kolegy pracoval na nejvyšší profesionální 

úrovni. 

V období od května 1945 do února 1948 připadlo muzeum národní správě, jelikoţ se 

stát snaţil zabránit převzetí muzea ţidovskými obcemi a také šíření jakékoliv víry. 

Roku 1950 stát převzal plnou zodpovědnost nad řízením a chodem muzea a celých 

sbírek, a to v důsledku ideologického nátlaku a omezování vývoje nezávislé vědecké  

a odborné činnosti. 

Aţ v roce 1994 byly sbírky vráceny zpět praţské ţidovské obci a Federaci ţidovských 

obcí v České republice. Díky tomu tak mohlo vzniknout 30. září toho roku Ţidovské muzeum 

v Praze, a to pod hlavičkou nestátní instituce. (Ţidovské muzeum v Praze © 2013-2015). 

V dnešní době Ţidovské muzeum v Praze vystupuje jako zájmové sdruţení 

právnických osob a můţe se pochlubit více neţ stoletou existencí. Jejím nejvyšším kontrolním 

orgánem je správní rada. 

Hlavním předmětem činnosti sdruţení jako kulturní instituce je podle zákona  

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů tvorba, doplňování, odborná správa, shromaţďování a prezentace 

sbírek Ţidovského muzea v Praze a tvorba, doplňování a správa knihovního a archivního 

fondu, osvětová, publikační, vydavatelská a vzdělávací činnost, včetně prodeje upomínkových 

předmětů, propagačních a jiných materiálů, publikací, nahraných zvukových a zvukově 

obrazových záznamů a dalších předmětů spjatých  účelově s předmětem činnosti sdruţení, 

dále kulturní a jiná činnost, týkající se judaismu, ţidů a jejich historie v Čechách a na Moravě. 

Hlavní činností sdruţení je také činnost výzkumná (především základní výzkum, 

aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj) a šíření jejich výsledků prostřednictvím 

výuky, publikování nebo převodu technologií. 

Hlavní činností jsou rovněţ nutné opravy a technická zhodnocení pronajatých 

nemovitostí, v nichţ muzeum sídlí a prezentuje sbírky, kterými je částečně hrazeno nájemné, 

případný pronájem dočasně nevyuţitých prostor třetím osobám se souhlasem vlastníka,  

tj. Ţidovské obce v Praze. 
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Doplňkovým předmětem činnosti sdruţení je péče o ţidovské kulturní dědictví 

v České republice prostřednictvím Federace ţidovských obcí v České republice. 

Mezi objekty ve správě Ţidovského muzea spadá Maiselova synagoga, Španělská 

synagoga, Pinkasova synagoga, Klausová synagoga a Obřadní síň. (Ţidovské muzeum 

v Praze, 2013). 

 

4.1.1. Ţidovské muzeum svým návštěvníkům nabízí 

 

 prohlídku pěti stálých expozic v historických objektech, Starého ţidovského 

hřbitova z 18. – 19. století a ţidovského hřbitova v Praze na Ţiţkově ze  

17. – 19. století, 

 prohlídku krátkodobých výstav v Galerii Roberta Guttmanna, 

 vzdělávací programy s prohlídkami prostřednictvím Oddělení pro vzdělávání  

a kulturu v Praze a Brně, 

 kulturní pořady se ţidovskou tematikou v Oddělení pro vzdělávání a kulturu 

v Praze a Brně, 

 semináře s ţidovskou tematikou, 

 sluţby multimediálního centra – připojení na internet, základní judaistická 

literatura a speciální software, prezenční videotéka a fonotéka, prodej knih 

vydávaných ŢMP, 

 sluţby archivu – zajišťování badatelských sluţeb (poskytování archivních 

materiálů ke studijním účelům, odborná konzultace, rešerše, reprografické 

sluţby), 

 sluţby specializované knihovny pro odbornou i laickou veřejnost, 

 vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím Oddělení pro vzdělání  

a kulturu, 

 konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám dějin českých  

a moravských Ţidů, 

 konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám perzekuce českých  

a moravských Ţidů za druhé světové války, 



23 

 

 konzultace pro odbornou i laickou veřejnost k otázkám sbírkových fondů 

ŢMP, odborné výklady a rešerše, 

 semináře Židé, dějiny a kultura ukončené certifikátem MŠMT, 

 posouzení a vyřízení ţádosti k trvalému vývozu předmětů kulturní hodnoty  

a k vývozu předmětů kulturní hodnoty na dobu určitou, 

 historické obrazové materiály k reprodukci, 

 vlastní publikace, CD a propagační materiály včetně prodeje muzejních 

publikací on-line prostřednictvím internetových stránek muzea, 

 prodej hesel z Encyklopedie židovských obcí Čech, Moravy a Slezska on-line 

prostřednictvím internetových stránek muzea, 

 moţnost rezervovat si návštěvu v přesně určený čas prostřednictvím 

Rezervačního centra ŢMP, 

 prohlídky expozic s kvalifikovanými průvodci, 

 prohlídku s individuálním audioprůvodcem na základě smlouvy s firmou 

Promotion & Education, s. r. o. (Ţidovské muzeum v Praze, 2012, 2-4 s.). 

 

4.1.2. Organizační struktura muzea a zaměstnanci k roku 2012 

 

Ţidovské muzeum v Praze bylo v roce 2012, dle svého organizačního řádu, rozděleno do 

8 odborů. Ke konci roku mělo muzeum v průměru 140 zaměstnanců, včetně 13 pracovníků, 

jejichţ mzda je plně hrazena z grantů a 11 pracovnic na mateřské dovolené. 

Ve fyzických osobách činil počet zaměstnanců k 31. 12. 2012 celkem 144 pracovníků, coţ 

představovalo přepočítaných 129,8 plných pracovních úvazků. 

Zaměstnanecká struktura byla následující: 

 ředitel, 

 49 pracovníků ostrahy a kustodů, 

 53 vědeckých a odborných muzejních pracovníků, včetně restaurátorů, 

 13 ekonomických pracovníků, včetně pokladních v expozicích, 

 12 pracovníků pro vzdělávací a kulturní činnost, 

 5 pracovníků pro zajištění provozu, oprav, rekonstrukcí a správy budov a hřbitovů, 

 4 administrativní pracovnice, 
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 4 pracovníci zajišťující publicitu a výstavy, 

 3 pracovníci Rezervačního centra. 

 

Během roku 2012 také 169 pracovníků provádělo práce mimo hlavní pracovní poměr 

(dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, autorské smlouvy). 

Průměrný měsíční plat zaměstnance Ţidovského muzea v Praze (na přepočtené stavy) 

v roce 2012 činil 23 959,- Kč. Průměrná mzda v České republice (na přepočtené stavy) v roce 

2012 přitom činila 27 170,- Kč a v Praze 32 621,- Kč. (Ţidovské muzeum v Praze, 2012). 

 

4.1.3. Organizační struktura muzea a zaměstnanci k roku 2013 

 

Ţidovské muzeum v Praze bylo v roce 2013 dle svého organizačního řádu rozděleno do  

8 oborů, stejně jako v předchozím roce. Ke konci roku 2013 mělo muzeum v průměru  

144 zaměstnanců, včetně 16 pracovníků, jejichţ mzda byla plně hrazena z grantů,  

a 11 pracovnic na mateřské dovolené. 

Ve fyzických osobách činil počet zaměstnanců k 31. 12. 2013 celkem 145 pracovníků, coţ 

představovalo přepočtených 133 plných pracovních úvazků. 

Zaměstnanecká struktura byla následující: 

 ředitel, 

 50 pracovníků ostrahy a kustodů, 

 53 vědeckých a odborných muzejních pracovníků, včetně restaurátorů, 

 13 ekonomických pracovníků včetně pokladních v expozicích, 

 12 pracovníků pro vzdělávací a kulturní činnost, 

 5 pracovníků pro zajištění provozu, oprav, rekonstrukcí a správy budov a hřbitovů, 

 4 administrativní pracovnice, 

 4 pracovníci zajišťující publicitu a výstavy, 

 3 pracovníci Rezervačního centra. 
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Během roku 2013 také 191 pracovníků provádělo práce mimo hlavní pracovní poměr 

(dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, autorské smlouvy). 

Průměrný měsíční plat zaměstnance Ţidovského muzea v Praze (na přepočtené stavy) 

v roce 2013 činil 24 065,- Kč. Průměrná mzda v České republice (na přepočtené stavy) přitom 

ve stejném roce činila 26 637,- Kč a v Praze 32 879,- Kč. (Ţidovské muzeum v Praze, 2012) 

V porovnání s rokem 2012 můţeme vidět, ţe se organizační struktura Ţidovského muzea 

v Praze nezměnila aţ na růst zaměstnanců v pozici pracovníků ostrahy a kustodů o jednoho 

zaměstnance. 

 

4.1.4. Návštěvnost Ţidovského muzea v roce 2012 

 

 Celkem návštěvníků Dospělí Junioři 

Leden 22 597 17 031 5 566 

Únor 22 773 14 056 8 717 

Březen 48 216 22 637 25 579 

Duben 64 88 42 014 22 867 

Květen 53 383 42 321 11 062 

Červen 47 420 35 853 11 567 

Červenec 58 561 42 217 16 334 

Srpen 66 944 50 757 16 187 

Září 51 109 38 570 12 539 

Říjen 49 658 35 817 13 841 

Listopad 33 694 25 033 8 661 

Prosinec 33 666 25 451 8 215 

Celkem 552 892 391 757 161 135 

 

Tab. 4.1  Návštěvnost za rok 2012 

Zdroj: Ţidovské muzeum v Praze, 2012, 5s. 

 

 V roce 2012 Ţidovské muzeum zaznamenalo mírný pokles návštěvnosti oproti roku 

2011, a to o 2 418 návštěvníků, coţ činí 0,44 %. (Ţidovské muzeum v Praze, 2012) 
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4.1.5. Návštěvnost Ţidovského muzea v roce 2013 

 

 Celkem návštěvníků Dospělí Junioři 

Leden 19 398 14 697 4 701 

Únor 21 585 14 851 6 734 

Březen 49 133 27 633 21 500 

Duben 59 393 37 161 22 232 

Květen 59 367 48 175 11 192 

Červen 43 597 33 931 9 666 

Červenec 58 717 42 539 16 178 

Srpen 66 430 50 287 16 143 

Září 44 564 34 724 9 840 

Říjen 53 430 40 284 13 146 

Listopad 29 759 22 729 7 030 

Prosinec 35 628 27 887 7 741 

Celkem 541 001 394 898 146 103 

 

Tab. 4.2  Návštěvnost za rok 2013 

 (Ţidovské muzeum v Praze, 2013, 5 s.) 

 

Z uvedených tabulek vyplývá, ţe uţ druhý rok po sobě Ţidovské muzeum v Praze 

zaznamenalo opět mírný pokles v návštěvnosti, a to o 11 891 návštěvníků, coţ je mnohem 

více neţ minulý rok. 

 

4.1.6. Výsledek hospodaření Ţidovského muzea za rok 2012 

 

V roce 2012 navštívilo muzeum o 2 418 návštěvníků méně neţ v předchozím roce, coţ se 

odrazilo také v niţších trţbách ze vstupného, a to o 828 600,- Kč. Nicméně celkové trţby za 

rok 2012 oproti roku 2011 vzrostly o 840 600,- Kč (0,5 %). 

Tento nárůst trţeb byl dosaţen především díky vyšším příjmům z pronájmů, prodeje 

zboţí, ostatních trţeb i vyšší hodnotou získaných grantů. 
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Příznivý stav v oblasti výnosů provázel také pozitivní vývoj v oblasti nákladů, které se 

podařilo oproti plánu sníţit o 3 205 800,- Kč, tedy o 2,17 %. Tohoto výsledku bylo dosaţeno, 

přestoţe se jiţ začal uskutečňovat projekt transformace muzea.  

K vynaloţeným nákladům nutno uvést, ţe jejich převáţná část ve výši 8 945 000,- Kč byla 

hrazena z grantů. Jednalo se především o výdaje na mzdy, sluţby, opravy, cestovné  

a materiál. Pokud byly některé nákladové poloţky oproti plánu překročeny, bylo to způsobeno 

právě růstem nákladů získaných z grantů. V konečném důsledku, po odpočtu nákladů 

hrazených z grantů, tak ţádná nákladová poloţka nebyla oproti plánu překročena. 

K úsporám došlo především u nákladů na propagaci 1 119 000,- Kč (60,67 %), elektřinu, 

vodu a plyn, a to o 806 000,- Kč (17,16 %), cestovné 509 500,- Kč (61,45 %) a reprezentaci 

108 700,- Kč (71,98 %). 

Dále především díky grantům na některé pracovní pozice byly ušetřeny mzdové 

prostředky ve výši 3 223 100,- Kč (7,33 %), rovněţ ostatní osobní náklady byly niţší  

o 1 162 000,- Kč (59 %). 

Současně s úsporou nákladů na mzdy a ostatní osobní náklady došlo i k úsporám 

sociálního a zdravotního pojištění, a to ve výši 1 701 500,- Kč (10,88 %). 

V porovnání příjmů a výdajů skončil rok 2012 pro Ţidovské muzeum v Praze úspěšně. Po 

zpracování daňového přiznání byl hrubý zisk Ţidovského muzea v Praze vyčíslen na 

23 524 250,18,- Kč, z toho odpočet daně ve výši 4 177 550,- Kč činí čistý zisk  

19 346 700,18,- Kč.  

Z meziročního porovnání vyplývá, ţe v roce 2012 Ţidovské muzeum v Praze dosáhlo 

oproti roku 2011 niţšího čistého zisku, a to o 3 775 657,82,- Kč. 

Správní rada na rozdíl od předešlých let rozhodla k datu přijetí výroční zprávy o dělení 

zisku. (Ţidovské muzeum v Praze, 2012). 

 

4.1.7. Výsledek hospodaření Ţidovského muzea za rok 2013 

 

V roce 2013 navštívilo muzeum o 11 891 návštěvníků méně neţ v předchozím roce, coţ 

se také pochopitelně odrazilo i v niţších trţbách ze vstupného, a to o 3 626 000,- Kč (2,52 %).  
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Jelikoţ celkové trţby za rok 2013 poklesly oproti roku 2012 o 2 105 600,- Kč (1,25 %), 

znamená to, ţe pokles trţeb ze vstupného byl částečně kompenzován vyššími výnosy 

z pronájmů, ostatních poskytovaných sluţeb a grantů. 

Náklady oproti roku 2012 byly sice vyšší o 1 555 400,- Kč, ale oproti plánu byly sníţeny 

o 8 062 700,- Kč (5,23 %).  

U vynaloţených nákladů přitom jejich významná část ve výši 10 767 600,- Kč byla 

hrazena z grantů. Jednalo se především o výdaje na mzdy, sluţby, opravy, cestovné  

a materiál. 

Pokud však byly některé nákladové poloţky oproti plánu překročeny, bylo to z důvodů 

nárůstu nákladů získaných z grantů. V konečném důsledku, po odpočtu nákladů hrazených 

z grantů, tak ţádná nákladová poloţka nebyla oproti plánu překročena. 

K úsporám oproti plánu došlo především u nákladů na elektřinu, plyn a vodu, a to ve výši 

290 400,- Kč (6,18 %), dále u výdajů na propagaci 488 000,- Kč (29,18 %), cestovné 57 300,- 

Kč (7,96 %) a reprezentaci 47 500,- Kč (46,12 %). 

Díky získaným grantům na některé pracovní pozice na rok 2013 byly ušetřeny mzdové 

prostředky ve výši 3 350 000,- Kč (0,07 %) a prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 

133 100,- Kč (6,1 %). Současně tak došlo k úspoře u sociálního a zdravotního pojištění, a to 

ve výši 1 509 100,- Kč (9,15%). 

V porovnání příjmů a výdajů skončil rok 2013 pro Ţidovské muzeum v Praze úspěšně. Po 

zpracování daňového přiznání byl hrubý zisk muzea vyčíslen na 19 863 128,26,- Kč, z toho 

odpočet daně ve výši 3 700 750,- Kč a čistý zisk 16 162 418,26,- Kč. 

Z meziročního porovnání tak vyplývá, ţe v roce 2013 Ţidovské muzeum v Praze dosáhlo 

oproti roku 2012 niţšího čistého zisku o 3 184 281,92,- Kč. (Ţidovské muzeum v Praze, 

2013). 

 

4.2. Staronová synagoga 

 

„Synagogy se v židovské čtvrti nacházejí v hojném počtu.“ Těmito slovy začíná část své 

knihy věnovanou synagogám Valdes (1997, 92 s.). 
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Staronová synagoga, mezi ulicí Maiselovou a Paříţskou třídou, je jednou z nejstarších 

dochovaných staveb Ţidovského Města praţského. Současně je jednou z nejstarších 

v Čechách, ale i Evropě, v níţ stále probíhají náboţenské obřady. 

Znalci dějin architektury se domnívají, ţe její předlohou mohla být synagoga ve Wormsu, 

která byla zničena nacisty ještě před začátkem druhé světové války a znovu rekonstruována 

v polovině 20. Století, nebo synagoga v Řezně, postavená roku 1227 a zbouraná počátkem  

16. století. 

Světově uznávaný znalec gotické architektury Dobroslav Líbal se ale domnívá, ţe se 

svýcm vzhledem podobá ţidovskému svatostánku v bavorském Miltenbergu. 

Původně stála synagoga na vyvýšeném místě, které pravděpodobně vzniklo naváţením 

vytěţeného materiálu z výkopu kolem hradeb Starého Města praţského. 

Archeologický výzkum, který se uskutečnil koncem 20. století, ovšem nečekaně prokázal, 

ţe zde jiţ kdysi dávno stála pravoúhlá dřevěná a moţná i kamenná stavba zatím neznámého 

vyuţití.  

Nicméně po staletí svojí majestátností Staronová synagoga vévodila celému sídlišti, které 

tenkráte tvořily vesměs jen přízemní, výjimečně jednopatrové domky. (Boněk, 2009). 

Jedná se o raně gotickou synagogu z kamene s vysokou sedlovou střechou a pozdně 

gotickými cihlovými přístavky. Synagoga byla postavena podle pravidel cisterciácké gotiky. 

(Valdes, 1997). 

Staronová synagoga se dělí na tři části. První a nejstarší část byla údajně postavena 

v poslední čtvrtině 13. století, jiţní předsíň ve 14. století a severní ţenské křídlo aţ roku 1723, 

jelikoţ ţeny nemají povinnost navštěvovat modlitby a bohosluţby v synagogách. 

V roce 1689 a 1754 byla synagoga poškozena poţárem a její renovace se uskutečnila aţ 

roku 1883 (puristická úprava gotických cihlových štítů), v letech 1921-1926 a 1957 byla 

kompletně restaurována. 

Při vstupu do nejstarší části synagogy nás nejdříve uchvátí dvoulodní sál s bimou 

uprostřed, obklopenou pozdně gotickou ţeleznou mříţí. Kamenný goticko-renesanční aron 

ha-kodeš (doslova Svatá schránka na Tóru) je schránka nalézající se v synagoze u stěny 
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směrem k Izraeli, respektive k Jeruzalému. Lustry pocházejí z 16. - 19. století, korouhev 

Ţidovské obce zase z počátku 18. století. (Fiedler, 1992). 

Praporec tvoří Davidova hvězda, v jejímţ středu je typický ţidovský klobouk, symbol 

pocházející z doby, kdy ho mimo ghetto museli Ţidé povinně nosit na hlavě. Obrovskou, 

zlatem zdobenou korouhev nosili praţští Ţidé vţdy v průvodu při zvlášť výjimečných 

příleţitostech. Zdůrazňuje se to i textem vyšitým přímo na látce: 

„… právo nosit tento prapor udělil Židovskému Městu už Karel IV. Roku 1357, že 

obnovený dochovaný prapor, obohacený o nové emblémy, je z doby Ferdinanda II. a částečně 

obnovený roku 1716 za Karla VI.“  

Ţádný z těchto údajů však nelze potvrdit. Písemné prameny totiţ zarytě mlčí.  

Na zdech si můţeme všimnout hebrejských nápisů, chválících Hospodina. Např. na 

severní zdi stojí: „Hospodin je jediný, jeho Jméno je jedno.“ (Boněk, 2009). 

Synagoga nemá oficiální ţenskou galerii, ţeny sledují bohosluţby z přilehlých křídel 

okénky.  

Ve Staronové synagoze se dodnes konají pravidelně bohosluţby tradičního ritu, jelikoţ se 

jedná o ortodoxní synagogu, čemu jiţ napovídalo to, ţe má synagoga oddělenou ţenskou část. 

(Fiedler, 1992). 

Staronová synagoga se od roku 1995 řadí mezi národní kulturní památky. 

 

4.3. Vysoká synagoga a radnice 

 

4.3.1. Vysoká synagoga  

 

Vysoká synagoga byla postavena ve druhé polovině 16. století, přesněji roku 1568, podle 

návrhu zednického mistra a kameníka italského původu Pankracia Roderse (téţ Panacius de 

Rodero) na ţádost Mordechaje Maisela. V 19. století prošla přestavbou, která ji oddělila od 

tehdejší radnice (dnes rabinát). Centrální prostor na čtvercovém půdorysu pochází, oproti 

Staronové synagoze, z pozdějšího období, a to z období renesance. Od 17. do 19. století byl 
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však přestavován a dostal novorenesanční podobu, kterou můţeme ve Vysoké synagoze 

obdivovat dodnes. 

Za pozornost také stojí především velkolepá hvězdicová klenba. V prostorách synagogy se 

také dodnes konají bohosluţby a modlitby, ale jen ranní (tzv. Šachrit) a odpolední (Mincha). 

(Valdes, 1997). 

„Do klenutí byly začleněny lunety a kolem středové hvězdice lovně rozmístěny velké 

ornamentální motivy ve tvaru růžice, tzv. rozety.“ Těmito slovy popisuje Boněk Vysokou 

synagogu (2009). 

Prostory Vysoké synagogy a rabinátu jsou veřejnosti nepřístupny. Mohou být zhlédnuty 

jen v doprovodu členů ţidovské obce. 

Původně existoval vchod do synagogy pouze ze sousední radnice, synagoga totiţ slouţila 

ke shromáţděním představenstva Ţidovského Města. Roku 1689 byla poškozena poţárem  

a opravena koncem 17. století. Při opravě byla také zřízena ţenská loď, která je součástí 

synagogy dodnes. Další opravy se konaly střídavě od konce 19. aţ do konce 20. století. 

Raně barokní kamenný aron ha-kodeš z roku 1691 zakrývá závěs ušitý z několika částí 

Talitů (modlitebních plášťů), které zůstaly po majitelích, kteří zahynuli v koncentračních 

táborech.  

Na severní straně synagogy se nachází socha Mojţíše z roku 1905 od Františka Bílka. 

Jedná se o kopii z roku 1948. Původní odlitek zničili nacisté. (Fiedler, 1992). 

 

4.3.2. Radnice 

 

O původu a době vzniku radnice Ţidovského Města praţského v Maiselově ulici není 

mnoho přesných informací. Její nejstarší částí je však nepochybně čtvercový prostor, jehoţ 

torzo je zachováno ve sklepení budovy v severní části dnešního suterénu.  

Podle nevelké zastavěné plochy a mimořádně silných zdí jsou archeologové toho názoru, 

ţe zde, kdysi dávno mohla stát věţ, snad součást obecního domu, nezbytného pro chod 

ţidovských osad v době raného středověku. Nespadal ovšem pod synagogu a sídlili v něm 

úředníci pověření správou tehdejšího ghetta. 
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Samostatné radnice lze vidět aţ od 16. století, kdy význam a úkoly samosprávy podstatně 

vzrostly. První konkrétní zmínka o radnici pochází z roku 1541 a první poznámka o stavbě 

nové radnice z roku 1577, kdy bylo zaznamenáno: 

„Byl přikoupen vedlejší dům napravo a tak dána možnost rozšířit shořelý radniční dům.“ 

Tento objekt také financoval Mordechaj Maisel a opět ho stavěl stejný architekt Roder. 

Tehdejší ţidovskou radnici tvořila pouze polovina současné historické budovy. Její podoba se 

zásadně změnila koncem 17. století, přesněji v roce 1689, kdy celé ghetto do základů 

vyhořelo. 

Její obnovy se ujal přední člen staroměstského zednického a kamenického cechu Pavel 

Ignác Bayer (1656-1733), jenţ dal sídlu samosprávy, včetně přilehlého domu, jednotný 

barokní ráz. 

Na základě autoritativního rozhodnutí tehdejší panovnice Marie Terezie byli roku 1745 

z Prahy vyhnání téměř všichni Ţidé a opuštěná radnice byla opakovaně vyrabována a začala 

pomalu chátrat. Další poţár, který dílo zkázy dokončil, radnice zaţila v roce 1754.  

Nezbylo, neţ budovu celkově zrekonstruovat. Z finančních důvodů starší vybrali 

nejlevnější nabídku, a to od architekta Josefa Schlesingera.  

Díky tomu se v letech 1763-1765 uskutečnila rekonstrukce, která kromě základní 

konstrukce a půdorysu dala budově nový rokokový vzhled, včetně nároţní věţe, která měla 

krýt ochoz s bohatou rokokovou mříţí, báň s lucernou a šesticípou Davidovou hvězdou na 

špici. 

O dva roky později byly nad ochozem radnice nainstalovány hodiny s římskými číslicemi, 

které ukazovaly běţný čas. Ty se na stejném místě nacházejí i nyní. Nad radničním průčelí 

jsou dodnes k vidění také hodiny s hebrejským ciferníkem, kde se ručičky otáčejí 

v protisměru. Věţ a hodiny se později staly neformální, přesto v celém světě známým 

symbolem Ţidovského Města praţského. 

Další rána osudu v polovině 19. století zničila opravenou radniční věţ a postupně i celou 

budovu, a to kdyţ císař František Josef I. 11. února roku 1893 ve Vídni podepsal asanační 

zákon pro Prahu. Po nezměrném úsilí starších se nakonec podařilo Vysokou synagogu a s ní  

i ţidovskou radnici zachránit a udrţet tak alespoň jeden z mála ostrůvků Ţidovského Města 

praţského v původním stavu. 
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Radniční budova byla později rozšířena u příleţitosti demolice okolních domů. 

Podmínkou zadavatele ale bylo, ţe nová fasáda novostavby bude ve stejném rokokovém 

vzhledu. V roce 1908 tak zásluhou stavitele Matěje Blecha přibylo radnici jiţní křídlo, kde se 

dnes nachází sídlo Rady ţidovských náboţenských obcí. (Boněk, 2009). 

 

4.4. Klausová synagoga 

 

Jedná se o raně barokní stavbu dokončenou v roce 1694. Stojí na místě, kde podle 

Valdese: „… stojí dnes na místě, kde se o století dříve (16. století) nacházela židovská škola 

rabína a filozofa Löva ben Bezalela.“ (1997, 92 s.), ale podle Fiedlera: „… stojí na místě 

menší synagogy a dalších budov, zvaných klausy.“(1992, 132 s.). 

Tento částečný nesoulad rozráţí Ţidovské muzeum v Praze, které na svých stránkách  

o synagoze píše: „Na jejím místě stávaly od 16. století tři menší stavby, nazývané „klausy“ – 

mimo jiné ješiva, židovská škola pro studium Talmudu, kterou založil proslulý rabi Löw.“ 

(Ţidovské muzeum v Praze © 2013-2015). 

Klausová synagoga (od německého slova Klaus, latinsky claustrum – malá budova, 

klášterní cela) se nachází u vstupu (dnes pouţívaném jako výstup) na Starý ţidovský hřbitov. 

Dříve zde původně stál dům pro „shromáţdění moudrých“.  

Jedná se o záhadnou stavbu z konce 16. století, která se nachází v ulici, dříve zvané jako 

Hampejská ulička, s nevalnou pověstí, i kdyţ vykřičené domy z dané ulice zmizely uţ za 

panování Václava IV. na přelomu 14. a 15. století. Pravděpodobně souvisel nákup této 

budovy s nákupem posledního volného pozemku v okolí na rozšíření pohřebiště. 

Svatostánek byl první z řad veřejných staveb financovaných primasem Mordechajem 

Maiselem, mecenášem, dvorským Ţidem císaře Rudolfa II. a bohatým bankéřem  

a obchodníkem. Proč však zde původně byly postaveny tři samostatné stavby, není zcela 

jasné. 

Jedna budova slouţila jako modlitebna a rovněţ sídlo praţského pohřebního bratrstva 

Chevra kadiša, k jehoţ zakladatelům v roce 1564 patří i rabín Eliezer Aškenazy. 
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Ve druhé stavbě se nacházela talmudistická škola neboli ješiva, o jejíţ vynikající pověsti 

coby hebrejské univerzity (Academia Judaeorum) se zaslouţil jiţ několikrát zmíněný rabbi 

Jehuda Löw. 

Třetí budova, později nazývaná „spodní klausa“, slouţila jako ţidovský špitál a rituální 

lázně mikve. Uvádí se ovšem i jiné rozloţení: první budova byla jen modlitebna, druhá škola 

a ve třetí bylo pohřební bratrstvo, mikve a špitál. 

Roku 1689 klausy za tragického poţáru ghetta do základů vyhořely. V roce 1694 nechal 

Šalamoun Chališ Kohen na tomto místě postavit synagogu zvanou Nová klausová škola. Nad 

vchodem se objevil hebrejský nápis ve znění: 

„Toto je brána k Hospodinu, spravedliví skrze ni vcházejí.“ 

V dalších letech pak pokračovala především výzdoba interiéru, v roce 1696 na východní 

stěně přibyl barokní přístřešek na Tóru (aron ha-kodeš), na jehoţ vybudování přispěl proslulý 

vídeňský Ţid Samuel Oppenheim. 

Svého času byla Klausová synagoga největší stavbou ghetta a druhou hlavní svatyní 

praţské ţidovské obce. 

K další rozsáhlé stavbě, při níţ synagoga získala současnou podobu, došlo aţ ke konci  

19. století (v letech 1883-1884). Hlavní loď byla při úpravách prodlouţena směrem na západ, 

zvýšila se severní přístavba, ţenská část se prostorově dostala na úroveň modlitebny  

a dostavělo se schodiště. Došlo i k úpravě oken, a to doplněním barevnými vitráţemi. 

Za německé okupace bylo vybavení synagogy z větší části zničeno. K rekonstrukci došlo 

v několika etapách hned ve druhé polovině 20. století. (Boněk, 2009). 

Dnes synagoga spadá pod Ţidovské muzeum v Praze a slouţí veřejnosti v podobě v ní 

vyskytující se stálé expozice Ţidovské tradice a zvyky I. Expozice své návštěvníky nejprve 

seznamuje se základními prameny judaismu – hebrejskou biblí (Tanachem) a Talmudem, také 

umoţňuje prohlédnout si rozvinutý svitek Tóry včetně jeho ozdob – ručičky k ukazování 

v textu, povijanu, pláštíku, štítu a nástavců. 

Výstava dále pokračuje představením synagogy, jejího významu a vnitřního vybavení. 

Přibliţuje také ţidovskou bohosluţbu, věnuje se ţidovským svátkům, jako například šabatu,  

a náboţenským slavnostem. 
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Část na galerii, neboli ţenská galerie, zachycuje kaţdodenní ţivot ţidovské rodiny. 

Ukazuje zvyklosti spojené se všemi etapami ţivota Ţidů, a to narozením, obřízkou, slavností 

bar micva, svatebním obřadem i rozvodem. Dává také nahlédnout do ţidovské domácnosti  

i kuchyně s jejími typickými předměty. Můţeme zde vidět například rituální předměty, jako 

jsou mezuza a mizích. Zvláštní vitríny dále seznamují s problematikou kašrutu a rituální 

poráţky zvířat a se zvláštnostmi pesachové kuchyně. (Ţidovské muzeum v Praze © 2013-

2015). 

 

4.5. Obřadní síň 

 

V těsné blízkosti Klausové synagogy se nacházelo tehdejší sídlo pohřebního bratrstva 

zvaného Chevra kadiša, postavené místo staré, uţ nevyhovující budovy těsně před začátkem 

první světové války v letech 1911-1912. Architektem tohoto projektu tehdy byl J. Gerstla. 

Byla zde umístěna márnice, obřadní síň i balkón určené ke smutečním proslovům. Jenţe 

po několika letech objekt přestal splňovat svůj účel a byl pronajat Spolku k zaloţení  

a vydrţení Ţidovského muzea. Nad vchodem do obřadní síně je dodnes k vidění hebrejský 

nápis se slovy: 

„Svaté bratrstvo vykonavatelů skutků milosrdenství“ (Boněk, 2009). 

Obřadní síň v ulici U Starého hřbitova je novorománskou stavbou z roku 1906-1908. 

(Fiedler a Pařík, 1992). 

Budova se dělí na dvě patra. V prvním patře za dob působení Chevra kadiša byla v této 

budově místnost určena pro rituální očistu zemřelých. V druhém patře se nacházela spolková 

místnost Pohřebního bratrstva. 

Dnes je v jejích prostorách umístěna stálá expozice Ţidovské tradice a zvyky II., která 

navazuje na expozici v jiţ zmíněné Klausové synagoze. Expozice je věnována historii  

a činnosti významné náboţenské a sociální instituce ghetta Praţskému pohřebnímu bratrstvu, 

které bylo v Praze zaloţeno roku 1564 rabínem Eliezerem Aškenazim. 
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V této budově je moţné zhlédnout unikátní patnáctidílný obrazový cyklus ze 70. let  

18. století, který podrobně zachycuje zvyky a obřady spojené se smrtí a pohřbíváním, stejně 

tak i se souvisejícími stříbrnými rituálními předměty. 

K jedinečným památkám patří fragmenty nejstarších praţských náhrobních kamenů ze  

14. století. Vystaveny jsou zde také vzpomínkové modlitby za zesnulé a mapa dochovaných 

ţidovských hřbitovů v českých zemích. 

Expozice dále pokračuje ve druhém patře, kde je celý prostor věnován samotné 

organizaci, vnitřnímu ţivotu a vnější reprezentaci praţského Pohřebního bratrstva. (Ţidovské 

muzeum v Praze © 2013-2015). 

 

4.6. Pinkasova synagoga 

 

Pinkasova synagoga v Široké ulici původně slouţila jako soukromá modlitebna. První 

doloţená zmínka o ní pochází z 15. století. Svého zvětšení a přeměny na goticko-renesanční 

synagogu se modlitebna dočkala v 1. polovině 16. století -  konkrétně v roce 1535 (Fiedler  

a Pařík, 1992). Nacházela se v obytném domě rabína Pinkase. (Valdes, 1997). 

V 1. čtvrtině 17. století byla synagoga přestavěna do renesanční podoby a bylo 

vybudována i ţenská loď aj. Roku 1861-1862 byl interiér synagogy částečně zmodernizován. 

Renesančně-barokní kamenná aron ha-kodeš a kamenná bima s rokokovou mříţí z roku 

1798 jsou dodnes součástí dochovaného interiéru synagogy.  

Ve dvoře jsou dodnes k vidění dochovaná rituální lázeň mikve a torza několika studní. 

(Fiedler, 1992). Její vyuţití údajně pochází jiţ z 11. – 12. století. Uţ tenkrát se pravděpodobně 

jednalo o rituální lázeň. (Valdes, 1997). 

Pinkasova synagoga byla svého času chloubou Ţidovského Města. Jednolodní stavba 

s prvky jagellonské gotiky udivovala rozlehlostí prostoru i mnoţstvím denního světla. Za 

pozornost také stojí evropský unikát, tzv. obřízkový vchod, na jehoţ prahu předávaly matky 

své syny k náboţenskému obřadu, jehoţ součástí byla rituální obřízka. (Boněk, 2009). 

V padesátých letech 20. století se synagoga stala památníkem 77 297 obětí masového 

vyhlazení šoa (hebrejsky zničení, záhuba. Jiný výraz pro holocaust pouţívaný Ţidy). (Valdes, 
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1997). Autory jednoho z nejstarších památníků svého druhu v Evropě jsou malíři Václav 

Boštík a Jiří Johnm, kteří na zdi Pinkasovy synagogy napsali jména obětí, místo jejich 

posledního pobytu před odvedením do vyhlazovacích táborů, rok narození a rok úmrtí, je-li 

znám. 

Po světové invazi roku 1968 byl tento památník na více neţ 20 let veřejnosti uzavřen. Plné 

rekonstrukce a zpřístupnění se dočkal aţ po pádu komunistického reţimu roku 1995. 

Dnes se v 1. patře této synagogy nachází mj. expozice přibliţující osudy ţidovských dětí, 

vězněných za druhé světové války v terezínském ghettu. Výstava je zaloţena na dnes jiţ 

světoznámých dětských kresbách, vytvořených v letech 1942-1944 v terezínském ghettu pod 

vedením malířky Friedl Dicker-Brandeisové. 

Emotivně působivé kresby vypovídají o persekuci Ţidů za nacistické okupace českých 

zemí za II. světové války. Zachycují transporty do Terezína, všední ţivot v ghettu, ale hlavně  

sny o návratu domů či ţivotě v ţidovské domovině v Palestině. Bohuţel většina dětí, které 

namalovaly zmíněné obrazy, byla zavraţděna v plynových komorách vyhlazovacího tábora 

Osvětim-Březinka. (Ţidovské muzeum v Praze © 2013-2015). 

 

4.7. Starý ţidovský hřbitov 

 

Valdes ve své průvodcovské knize Prahou píše: „Nejpozoruhodnější na tomto místě, jež je 

jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Praze, je neuvěřitelné množství náhrobků. Je 

jich asi 20 000, některé se v důsledku omezeného prostoru překrývají a vytvářejí malebnou 

směs kamenů a náhrobních desek, které místu propůjčují zcela ojedinělé kouzlo.“ (1997,  

91 s.). 

Boněk se na začátku kapitoly věnované ţidovskému hřbitovu vyjadřuje takto: „Podle 

křesťanských zvyklostí je kostel hlavním dějištěm obřadu rozloučení se zesnulým a jeho 

průběh určuje kněz. Na rozdíl od židovské tradice, kdy je pohřební rituál podle pravidel a 

předpisů zvaných halacha plně v rukou bratrstva Chevra kadiša. Modlitby nepronáší rabín, 

nýbrž některý z mužských pozůstalých, odehrává se v domě zemřelého, a zejména na hřbitově; 

jen poslední fáze odříkávání žalmů probíhá v synagoze. I tím je daná důležitost tohoto místa 

posledního odpočinku.“. (2009, 186 s.). 
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Hřbitov leţí mezi ulicí U Starého hřbitova, kde se nachází i vstup, 17. listopadu  

a Širokou ulicí. Byl zaloţen v 1. polovině 15. století a nejstarší čitelný náhrobek se dochoval 

z roku 1439.  

Pohřby se na Starém ţidovském hřbitově konaly do roku 1787. Předtím byl několikrát 

rozšířen, a to v 16. a 17. století, ale při stavbě Josefova roku 1903 byl zmenšen. Pro 

nedostatek místa byl hřbitov zvyšován naváţením zeminy. Někde se dá objevit aţ 12 vrstev 

pohřbů nad sebou.  

K nalezení je tu celkem 12 000 náhrobků. K vidění jsou velmi cenné náhrobní kameny od 

pozdní gotiky po rokoko, několik tumb ze 17. a 18. století. (Fiedler, 1992). 

Hebrejské nápisy a reliéfy vyskytující se na náhrobcích odhalují návštěvníkům tehdejší 

ţivot ţidovské obce. Nevypovídají pouze o pohlaví a rodinném stavu zemřelého, ale i o jeho 

řemeslu, dosaţeném věku, příslušnosti k určité společenské třídě, např. u duchovních. 

(Valdes, 1997). 

Pohřbeno zde bylo také mnoho významných osobností, jako byli např. učenec a pedagog, 

rabbi Jehuda ben Becalel, zvaný rabbi Löw († 1609), učenec a básník Avigdor Kara († 1545), 

primas praţského Ţidovského Města a stavitel Maiselovy synagogy Mordechaj Maisel  

(† 1601), renesanční učenec, historik, matematik a astronom David Gans († 16013) a sběratel 

hebrejských rukopisů a tisků rabbi David Oppenheim (†1736). (Ţidovské muzeum v Praze © 

2013-2015). 

Všechny „překáţející“ náhrobky, které se nacházely po zmenšení hřbitova roku 1903 za 

jeho zdí, byly zakopány na prázdných místech hřbitova, případně byly zazděny do jeho boční 

zdi, kde jsou k vidění dodnes. Kosterní pozůstatky zase byly uloţeny u Klausové synagogy na 

pahorku zvaném Nefel (potrat), kde do počátku 18. století nacházela věčný klid nemluvňata, 

která se nedoţila jednoho měsíce věku. Část pohřebiště se také přemístila na nynější morový 

hřbitov na Ţiţkově. (Boněk, 2009). 

Přesnému výzkumu probíhajícímu na Starém ţidovském hřbitově se věnoval i Václav 

Chvátal ve své knize Metodika dokumentace a výzkumu ţidovských hřbitovů. Zde popisuje 

významy a cíle dokumentace ţidovských hřbitovů, chronologické srovnání, paradigmata 

s fotodokumentací, výzkumem a závěrem. (Chvátal, 2014). 
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4.8. Maiselova synagoga 

 

Uţ název nám napoví, ţe se synagoga nachází v Maiselově ulici a byla postavena roku 

1591-1592 na základě privilegií císaře Rudolfa II. jako soukromá synagoga primase 

tehdejšího Ţidovského Města praţského Mordechaje Maisela. (Ţidovské muzeum v Praze © 

2013-2015). Jeho přáním údajně bylo, aby byla nejvýstavnější synagogou v celém ghettu, a to 

se také stalo. Z toho důvodu ji minimálně jeden kronikář označil za „nejkrásnější v Praze“. 

(Boněk, 2009). 

Jejími staviteli byli J. Wahl aj. Goldschmied de Herz (Fiedler, 1992) a nesla renesanční 

vzhled. Po poţáru v následujícím století musela být upravena a změnila svůj vzhled na 

barokní stavbu. Ani to ovšem nebyla její poslední úprava. Za svou dnešní novogotickou 

podobu vděčí přestavbám, které se uskutečnily na přelomu 19. a 20. století. (Valdes, 1997). 

Friedler ve své knize ovšem uvádí, ţe při rekonstrukci po poţáru roku 1689 byla při 

obnově budova zkrácena. Další poţár synagoga bohuţel zaţila i v roce 1754, a to byl důvod 

k přestavbě v letech 1862-1864  a posléze pak v letech 1893-1905, kdy nabrala novogotický 

vzhled. (1992). 

Dnes se v Maiselově synagoze nachází stálá expozice, která nese název Ţidé v českých 

zemích, 10. - 18. století. V roce 2014 se začala vnitřní expozice upravovat. Kromě moţnosti 

zhlédnout bohatství vzácných sbírkových předmětů, pouze v novém uspořádání a upraveném 

kontextu, si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské 

rukopisy, nahlédnout do historických plánů ţidovských sídlišť, vyhledávat v databázi 

významné ţidovské osobnosti nebo se octnout přímo v uličkách starého Ţidovského Města 

praţského, jak je ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy. 

Díky moţnosti změnit výstavní prostory i v auditorium se Maiselova synagoga ve 

večerních hodinách promění v místo pro komorní umělecká vystoupení: hudební, recitační či 

divadlo jednoho herce. (Ţidovské muzeum v Praze © 2013-2015). 

 

 

 



40 

 

4.9. Španělská synagoga 

 

Na místě dnešní Španělské synagogy v Dušní ulici, postavené roku 1867-1868, stála dříve 

nejstarší praţská synagoga zvaná Stará škola neznámého stáří, avšak doloţená v 1. polovině 

13. století. (Fiedler, 1992). Podle kronik můţeme soudit, ţe se jednalo o zvláštní enklávu, 

kterou bychom dnes mohli hledat někde na kříţení Široké a Dušní ulice, snad ohraničenou 

uličkou U Staré školy. (Boněk, 2009). 

Spisovatel Boněk, který se zabývá ţidovskými památkami, o Staré škole napsal: „Stejně 

kusé informace máme o prvních zdejších synagogách. Je to sice otřepaná fráze, ale jak jinak 

to charakterizovat: zmizely v propadlišti času. Jediná, kterou dovedeme určit, se jmenovala 

Stará škola (Altschul). První zmínka o ní a osadě, která ji oklopovala, pochází z roku 1142, 

kdy lokalitu zaplavila rozbouřená Vltava.“. (2009, 196 s.). 

Stará škola byla zbořena roku 1867, ale ještě za její existence zde byl varhaníkem hudební 

skladatel František Škroup. (Fiedler, 1992). 

Budova, v níţ se dnes nachází Španělská synagoga, je hned od pohledu nápadná 

maurskými prvky, které pocházejí z druhé poloviny 19. století, a její vnitřní prostor nám můţe 

připomínat Alhambru v Granadě. Synagoga vděčí za své jméno obci iberských Ţidů, kteří se 

v Praze usídlili před pronásledováním. Stavba byla několikrát zničena poţárem a znovu 

následně vystavěna. (Valdes, 1997). 

Španělská synagoga směrem z ulice Elišky Krásnohorské se nachází 132 cm pod úrovní 

ulice. Dnes slouţí jako pádný důkaz toho, jak se při asanaci celá čtvrť naváţenou zeminou 

zvedla. Svatyně, která byla tehdy postavena v módním pseudomaurském slohu, vděčí za své 

stvoření architektu Vojtěchu Ignáci Ullmannovi a Josefu Niklasovi, kteří se společně podíleli 

na vytváření jejího projektu. Pojetí a výzdoba nezapřou inspiraci ve španělské architektuře, 

coţ dalo synagoze její dnešní jméno. (Boněk, 2009). 

Ovšem toto tvrzení je v rozporu s tvrzením Ţidovského muzea v Praze, které tvrdí, ţe 

synagoga, jakoţto nejmladší synagoga v praţském Ţidovském Městě, byla postavena jako 

chrám Spolku reformovaného kultu a jejími autory je Josef Niklas, ale nikoli Vojtěch Ignác 

Ullmann, nýbrţ Jan Bělský. O výzdobu se postarala v letech 1882-1883 firma Anronín Baum  

a Bedřich Münzberger. 
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Nicméně dnes se v jejích prostorách nachází stálá výstava s názvem Dějiny Ţidů 

v Čechách a na Moravě v 19. - 20. století. Expozice sleduje osudy Ţidů v českých zemích od 

začátku josefínských reforem v 80. letech 18. století aţ do poválečného období. 

Své návštěvníky seznamuje s postupným zrovnoprávněním a emancipací Ţidů 

v Rakousku-Uhersku, vznikem českoţidovského a sionistického hnutí, tehdejšími 

nejvýznamnějšími podnikateli, vědci, spisovateli, hudebníky a umělci, např. Franzem Kafkou, 

Sigmundem Freudem nebo Gustavem Mahlerem a dalšími.  

Přibliţuje rovněţ přestavbu praţského Ţidovského Města, ţidovských památek Čech  

a Moravy a historii Ţidovského muzea v Praze. 

Zvláštní pozornost je ve Španělské synagoze věnována holocaustu českých a moravských 

Ţidů v letech 1939-1945 a ghettu Terezín. 

Synagoga se dodnes dělí na hlavní loď a zimní synagogu, v jejíchţ prostorách probíhá 

stálá expozice nesoucí název Stříbro českých synagog. Stálá expozice nabízí reprezentativní 

výběr více neţ 200 nejcennějších stříbrných předmětů ze sbírek muzea. Největší prostor zimní 

synagogy je pak věnován ozdobám Tóry – štítům, ukazovátkům, nástavcům a korunám. 

Expozice dále představuje levitské soupravy k omývání rukou, šabatové kořenky, poháry 

na kiduš, chanukové a sobotní svícny, synagogální a spolkové pokladničky a almuţnice na 

milodar. (Ţidovské muzeum v Praze © 2013-2015). 

Na levé straně od vchodu do Španělské synagogy se nachází socha znázorňující 

ţidovského spisovatele Franze Kafku, který je pohřben na Novém hřbitově na Praze 3. 

 

4.10. Jubilejní synagoga  

 

Jubilejní synagoga, také zvaná Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa nebo 

Jeruzalémská synagoga se nachází v Jeruzalémské ulici, podle které nese název - často psaný 

v průvodcích. 

Po započetí asanační přestavby Josefova v roce 1898 byl ustanoven tzv. Spolek pro 

vybudování nového chrámu, který by slouţil jako náhrada za zbořenou Cikánovu, Novou  

a Velkodvorskou synagogu. 
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V letech 1899 jiţ zmíněný spolek zakoupil starý dům v Jeruzalémské ulici na Novém 

Městě praţském jako pozemek pro novou stavbu. Návrhů bylo několik. První projekt 

synagogy v novorománském slohu byl od stavitele Aloise Richtera a vznikl roku 1899, druhý 

projekt v novogotickém slohu od stavitele Josefa Linharta v roce 1901 a třetí projekt od 

známého vídeňského architekta Wilhelma Stiassny následoval o dva roky později (1903). 

Tento poslední byl následující rok schválen a v letech 1905-1906 se konečně mohla 

uskutečnit jeho výstavba na náklady spolku pod vedením stavitele Aloise Richtera. Na svátek 

Simchat Tora pak byla 16. září roku 1906 byla nová synagoga slavnostně zasvěcena.  

Jeruzalémská synagoga je krásným příkladem secesní stylizace tvarosloví maurského 

slohu. Půdorys synagogy je tvořen trojlodí bazilikálního typu se dvěma příčnými křídly. 

Hlavní průčelí pak vyznačuje mohutný islámský oblouk s rosetovým oknem s Davidovou 

hvězdou uprostřed a biblickým veršem po obvodu: 

„Toto je brána Hospodinova, skrze ni vcházejí spravedliví“ (Ţalm 118:20). 

Štít průčelí vrcholí mramorovými deskami Desatera a dvěma víţkami po stranách. Střední 

arkádu vstupního portiku pak lemuje biblický verš: 

„Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh?“ (Malachiáš 

2:10). 

Dlouhý vnitřní prostor synagogy je rytmizován dvěma řadami sedmi islámských oblouků, 

které nesou ţenskou galerii. Předprseň galerie je zdobena biblickými citáty, jako je Ţalm 

121:1 na východní straně, Ţalm 122:6-7 na severní, Ţalm 69:14 na západní a Ţalm 141:1-3 na 

jiţní straně. Nalevo od vstupu je v hlavní lodi umístěna nápisová deska, která sem byla 

přenesena z Cikánovy synagogy. 

Ţidovská obec na svých stránkách zaměřených na synagogy píše: „Přízemí hlavní lodi  

i galerie jsou osvětleny velkými okny s vitrážemi. Vysoký svatostánek (aron ha-kodeš) je 

ozdoben reliéfem vinného keře a deskami Desatera. Stěny pokrývá bohatá malířská výzdoba  

a interiér doplňují četné tepané lustry. Na západní empoře jsou umístěny rozměrné varhany.“  

Synagoga za války slouţila jako skladiště a díky tomu byla zčásti uchráněna před 

devastacemi a slouţí jiţ po celá staletí bohosluţbám Ţidovské obce v Praze. 
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Při průzkumech nástěnných maleb v lednu roku 2003 byl pod mramorovou deskou vlevo 

od svatostánku objeven ukrytý pergamenový svitek, který na tomto místě leţel nedotčen 

téměř celé století. Kaligraficky provedená tzv. Závěrečná listina obsahuje historii stavby, 

údaje o stavitelích, seznam firem, ale i řemeslníků, kteří se na výstavbě a její výzdobě 

podíleli. V závěru pamětní listiny slovy zakladatelů synagogy stojí:  

„Tato listina byla v upomínku na šťastné skončení této stavby sepsána, ode všech na 

stavbě zúčastněných podepsána a za přítomnosti mnohých čestných hostí do závěrečného 

kamene stavby uložena. Kéž tento chrám mnohá staletí přečká a ještě v daleké budoucnosti  

o zbožné mysli svých zakladatelů svědčí. Kéž vždy vyhovuje v plném rozsahu svému určení: 

aby shromažďoval věřící ve svých prostorách, kde by svou mysl povznášeli k Stvořiteli. Tak 

dejž Bůh! Dáno v Praze, dne 16. září 1906.“ . (Ţidovská obec v Praze – Synagogue © 2012). 

Dodnes je synagoga pouţívána a stále náleţí Praţské ţidovské obci. V Jubilejní synagoze 

se konají jen sobotní ranní bohosluţby, ale z důvodu stálé expozice jsou vykonávány v zimní 

modlitebně v patře. (Fiedler, 1992). 

Dnes se v prostorách Jubilejní synagogy nachází stálá expozice nazvaná Ţidovské 

památky a jejich rekonstrukce po roce 1989. Svým návštěvníkům ukazuje formou 

fotodokumentace, grafickými a audiovizuálními zdroji informací průběh oprav  

a rekonstrukcí ţidovských památek spravovaných Ţidovskou obcí v Praze. (Ţidovská obec 

v Praze – Synagogue © 2012). 

 

4.11. Nový ţidovský hřbitov 

 

Nový ţidovský hřbitov byl zaloţen v roce 1890 a měl slouţit místo Starého ţidovského 

hřbitova v dnešní Fibichově ulici. Je součástí chráněných památkových objektů. V současné 

době se jedná o jediný ţidovský hřbitov v Praze, kde se stále konají pohřby zesnulých 

ţidovského vyznání. 

Od roku 2005 hřbitov disponuje novou databází, v níţ je moţné vyhledat pohřbené 

v jednotlivých hrobech a zároveň vytisknout podrobný orientační plánek umístění hrobů. 

Hřbitov byl podle plánů projektován pro cca 100 000 hrobů, tedy asi na jedno století, 

a rozkládá se na ploše více jak 10 ha s tím, ţe v současné době je na hřbitově pohřbeno 
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přibliţně 25 000 zesnulých. Svou rozlohou je tedy více jak desetkrát větší neţ Starý ţidovský 

hřbitov na Josefově. 

Nachází se zde také obřadní síň s důstojnou modlitebnou, dům očisty pro pohřební 

obřady, správní a pomocné budovy, ale i ochranná zeď kolem hřbitova. Všechny tyto 

nemovitosti byly zbudovány v tehdejším vládnoucím stavebním slohu, tedy 

v novorenesančním vzhledu. 

Obřadní síň byla navrţena architektem Bedřichem Münzbergerem a hřbitov byl hned od 

začátku řádně rozdělen na hřbitovní pole, která byla postupně zaplňována hroby, coţ činí 

z procházky hřbitovem přehlídku jednotlivých po sobě jdoucích slohů hrobek a památníků 

mrtvých. Najdeme zde hrobky a náhrobky od novogotického přes novorenesanční, praţsko  

a vídeňsko secesní, klasicistické, purismus a konstruktivismus aţ po současný vzhled. Mnohé 

umělecky hodnotné náhrobky jsou díly předních českých sochařů a architektů, jako byli např. 

Jan Kotěra, Josef Zasch, Josef Fanta, Čeněk Vosmík aj. 

Ve středu hřbitova u hlavní aleje se nachází pole věnované pracovníkům ţidovských 

náboţenských obcí a dalším významným činitelům. Při vstupu na hřbitov je pak místo pro 

čestné hroby významných rabínů, jakými byli např. Dr. Nathan Ehrenfeld nebo Dr. Gustav 

Sicher. U vchodu do hřbitova se nachází památník lodi Patria, památník zaniklé 

dolnokralovické obce ve tvaru obyčejného balvanu a Památník obětí I. světové války z roku 

1936 ve tvaru obdélného kvádru vsazeného do dvou obdélníkových podstavců. Podél 

východní hřbitovní zdi jsou k vidění nákladné rodinné hrobky, jako např. hrobka významných 

podnikatelských rodin Petschků a Waldesů. Waldesovská hrobka je zdobena dvěma reliéfními 

bustami, coţ bylo poslední dílo Josefa Václava Myslbeka. 

Nejvíce pozornosti ale upoutají dva objekty. Jeden z roku 1985 zřízený jako Památník 

československým Ţidům, obětem holocaustu a odboje, který se skládá ze soustav vydutých 

elips, v jehoţ středu září Davidova hvězda, od sochaře Zdeňka Vodičky a architekta 

Vladimíra Stehlíka.  

Druhý objekt patří k nejvyhledávanějším místům a jedná se o hrob spisovatele Franze 

Kafky a jeho rodičů (číslo náhrobku 21 – 14 – 21) ve tvaru šestibokého krystalu s daty 

pohřbených na čelní stěně. Jeho autorem není nikdo jiný neţ architekt L. Ehrmann. Naproti 

tohoto hrobu je na zdi umístěna pamětní deska Kafkova přítele a významného propagátora 

jeho díla Maxe Broda, který je pohřben v Izraeli. 
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Na novém ţidovském hřbitově odpočívá mj. i spisovatel Ota Pavel a v urnovém háji 

básník Jiří Orten. 

Hřbitov jako jeden z mála má zvláštní povolení, a to provozovat urnový háj, přestoţe 

ţidovská tradice zakazuje kremace mrtvých. Této moţnosti dodnes vyuţívají zejména 

smíšená manţelství. 

Nutno podotknout, ţe provoz celého hřbitova, včetně údrţby, je hrazen jednak z rozpočtu 

Praţské Ţidovské obce, ale také díky dotacím jiných organizací. (Ţidovská obec v Praze © 

2015). 
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5. Hodnocení turistického okruhu  
 

Pro větší zorientování v zájmu obyvatel České republiky o ţidovské památky jsem si pro 

dotazované připravila krátký a jednoduchý dotazník. Výsledky dotazníku mi pomůţou zjistit 

zájem lidí o ţidovské památky. Dotazník jsem rozdala 100 lidem, kteří mi velmi vstřícně 

odpověděli na dotazník, který se skládal z dvanácti otázek. Všechny dotazníky byly 

pouţitelné. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Graf 5.1 Poměr muţů a ţen účastněných projektu 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

Graf 5.2 Věková kategorie dotazovaných 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 
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3. Jste… 

 

Graf 5.3 Zařazení dotazovaných 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

4. Z jakého kraje pocházíte? 

 

Graf 5.4 Místo pobytu dotazovaných 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 
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5. Zajímáte se o ţidovské památky? 

Na otázku ohledně zájmu respondentů o ţidovské památky jich 50% (50 dotazovaných) 

odpovědělo, ţe se o ţidovské památky zajímá a většina se i přiznala, ţe se jedná o jistý druh 

jejich zájmové turistiky. Zbylá polovina se o ţidovské památky nezajímá a ani je nevyhledává 

v oblasti cestovního ruchu. 

 

6. Mají podle Vás ţidovské památky historický význam? 

 

Na tuto otázku odpovědělo 100 respondentů a všichni dotazovaní zodpověděli stejně a to, 

ţe jsou toho názoru, ţe ţidovské památky mají historický význam jak pro Českou republiku, 

tak pro její občany. 

 

7. Které památky podle Vás patří do ţidovských památek? 

Jednalo se o otevřenou otázku, na kterou dotazovaní nejčastěji odpovídali, ţe se do 

ţidovských památek řadí:  

 

Graf 5.7 Seznam památek řadící se podle respondentů do ţidovských památek 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Zeď nářků

Jeruzalém

Stát Izrael

Mikve

Muzea

Školy

Památníky

Hřbitovy

Synagogy



49 

 

8. Navštívily jste někdy ţidovské památky? 

Všichni dotazovaní odpověděli, ţe uţ ţidovské památky někdy navštívili a případně 

dodali, ţe dle jejich názoru by měl kaţdý člověk aspoň jednou za ţivot památku s touto 

tématikou navštívit. 

 

9. Navštívili jste někdy ţidovské památky v Praze? A které? 

 

Graf 5.9.1 Součet respondentů, kteří navštívili ţidovské památky v Praze 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

Mezi nejčastějšími odpověďmi respondentů ohledně navštívených ţidovských památek 

v Praze byly jmenovány tyto památky: 

 

Graf 5.9.2 Seznam ţidovských památek v Praze navštívených respondenty 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 
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10. Víte, ţe v Praze existuje Ţidovská obec s dlouholetou tradicí, kde jsou 

ortodoxního vyznání? 

 

Graf 5.10 Počet dotazovaných, kteří věděli o existenci Ţidovské obce v Praze s dlouholetou 

tradicí a ortodoxního vyznání 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 

 

11. Znáte nějaké slavné osobnosti ţidovského původu? 

 

Graf 5.11 Znalost slavných osobností ţidovského původy respondenty 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 
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12. Věděli jste, ţe Ţidé měli velký podíl na vytváření ekonomiky v historii České 

republiky? 

 

Graf 5.12 Znalost respondentů v oblasti historie ekonomiky České republiky se zaměřením na 

Ţidy 

Zdroj: Vlastní zdroje vytvořené na základě dotazníku 
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6. Doporučení  
 

Daná část bakalářské práce se zabývá vlastním návrhem a doporučeními. Ty jsou dle 

mého názoru nejdůleţitější pro cestovní ruch v oblasti ţidovských památek v Praze. Byly zde 

vyuţity poznatky získané z dotazníkového výzkumu. 

 

Propagace Ţidovských památek v Praze 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, lidé se v dnešní době o ţidovské památky 

nezajímají, ale stále si uvědomují jejich historické opodstatnění. Nejvíce si lidé spojují 

význam ţidovské památky se hřbitovy, synagogami a Izraelem. Všichni lidé, kteří odpovídali 

na dotazníky, navštívili nějakou ţidovskou památku, převáţně se jednalo o hřbitovy. 

Existence Praţské Ţidovské obce s dlouholetou tradicí a ortodoxním vyznáním byla všem 

dotazovaným známa, nicméně málokdo věděl, ţe Ţidé měli v historii České republiky 

významný podíl na vytváření její ekonomiky. 

Jsem toho názoru, ţe je zbytečné mrhání finančními prostředky do reklam typu billboardů 

nebo televizních spotů. Spíše bych se zaměřila na tvorbu letáků, plakátů, novin  

a časopisů nebo rozhlasové relace a webové stránek. 

Dle mého mínění by se tak jednalo o jistý druh informovanosti lidí o tento druh 

cestovního ruchu, dostupných památek a o moţnostech turistiky s ním spjaté. 

 

Rozšíření turistického okruhu 

Moţným řešením pro přilákání většího počtu návštěvníků je rozšíření spolupráce mezi 

Praţskou Ţidovskou obcí a Ţidovským muzeem v Praze. Je důleţité informovat návštěvníky  

i o jiných památkách ţidovského významu, neţ jen o těch, které jsou zmíněny v propagaci 

Ţidovského muzea v Praze, a pokusit se o rozšíření turistického okruhu. Pokud by to však 

bylo finančně náročné a tento projekt by nemohl být realizován, můţe se muzeum pokusit 

aspoň o vyčlenění části budovy věnované všem ţidovským památkám, které nejsou součástí 

turistického okruhu nebo dostupné veřejnosti. Málokterý turista totiţ ví, ţe se Praze nachází i 

Nový ţidovský hřbitov, který se dodnes vyuţíván. 
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7. Závěr  
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s historií Praţské Ţidovské 

obce, Ţidovského muzea v Praze a památkami spadajícími do turistického okruhu nebo 

nejnavštěvovanějšími ţidovskými památkami Prahy. 

Kaţdý občan by si měl uvědomit význam těchto památek, který se odráţí  

i v historii České republiky a z kulturně-historického předpokladu rozvoje cestovního ruchu.  

Ţidé byli odjakţiva národ, který dodrţoval soudrţnost, tak je tomu i dodnes a dle mého 

názoru by měl být příkladem pro lidstvo.  

Díky bohatým tradicím ţidovského národa můţeme dodnes vidět průběh oslav ţidovských 

svátků a jejich tradic.  Ty při zvláštních příleţitostech můţeme poznat na vlastní kůţi. 

V současné době je důleţité rozvíjet poznání ţidovské kultury ve školách z důvodu 

předcházení rasistickým projevům, konfliktům a zamezení opakování historických chyb. Lidé 

by si měli uvědomit, ţe Ţidé nejsou méněcenným národem, jak tomu bylo za německé 

okupace, nýbrţ se od nich máme ještě mnoho učit. 

S rychlým tempem vývoje cestovního ruchu přibývá stále více památek UNESCO, mezi 

ně jsou řazeny i ţidovské památky, které se nacházejí i na území České republiky. Zdárným 

příkladem je toho město Třebíč a jeho ţidovská čtvrť, nebo stálá debata o zařazení ţidovských 

památek města Mikulova. 

Doufejme tedy, ţe ţidovské památky v České republice i nadále zůstanou cílem mnoha 

turistů a neupadnou v zapomnění. 
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Příloha č. 1: Dotazníkové šetření 

 

ŢIDOVSKÉ OBEC A JEJÍ PAMÁTEK V PRAZE 

 

Dobrý den, 

mé jméno je Silvie Příplatová a jsem studentka 3. ročníku Ekonomiky cestovního 

ruchu na Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Prostřednictvím tohoto 

dotazníku se snaţím zjistit zájem lidí o ţidovské památky – konkrétně v Praze. Vyplnění 

dotazníků je anonymní.  Výsledná data nebudou zneuţita a pomohou mi v průzkumu, kterému 

se ve své bakalářské práci také věnuji. Moc děkuji za Váš čas. 

 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 Muţ 

 Ţena  

 

2. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 Do 26 

 27-45 

 46-60 

 61 a více 

 

3. Jste… 

 Student 

 Pracující 

 Nezaměstnaný 

 Senior 

 Jiné  
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4. Z jakého kraje pocházíte? 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Liberecký kraj 

 Ústecký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

 Kraj Vysočina 

 Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Moravskoslezský kraj 

 Zlínský kraj 

 Nejsem z ČR 

 

5. Zajímáte se o ţidovské památky? 

 Ano 

 Ne  

 

6. Mají podle Vás ţidovské památky v historii význam? 

 Ano 

 Ne 

 

7. Které památky podle Vás patří do ţidovských památek? 

 

 

8. Navštívili jste někdy ţidovské památky? 

 Ano 

 Ne  
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9. Navštívili jste někdy ţidovské památky v Praze? A které? 

 Ano, navštívil/a 

 Ne, nenavštívil/a 

 

10. Víte, ţe v Praze existuje Ţidovská obec s dlouholetou tradicí, kde jsou ortodoxního 

vyznání? 

 Ano 

 Ne 

 

11. Znáte některé slavné osobnosti ţidovského původu? 

 Ano, znám 

 Ne, neznám 

 

12. Věděli jste, ţe Ţidé měli velký podíl na vytváření ekonomiky v historii České 

republiky? 

 Ano 

 Ne 
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Příloha č. 2: Fotogalerie 

Večerní pohled na Staronovou synagogu z Maiselovy ulice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér Staronové synagogy     Ţenská část Staronové synagogy 
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Interiér Vysoké synagogy    Věţní hodiny Staré radnice 

Strop Klausové synagogy v ulici U starého hřbitova 
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Interiér Klausové synagogy 

 

 

Interiér Obřadní síně 



4 

 

Interiér Obřadní síně 

 

Interiér Pinkasovy synagogy v Široké ulici 
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Aron ha-kodeš (svatostánek na Tóru) v Pinkasově synagoze 

Starý ţidovský hřbitov v Široké ulici 



6 

 

Starý ţidovský hřbitov 

Interiér Maiselovy synagogy v Maiselově ulici 
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Aron ha-kodeš v Maiselově synagoze 

 

 

Aron ha-kodeš ve Španělské synagoze v ulici U staré školy 

 

 



8 

 

Strop Španělské synagogy 

 

 

Interiér Španělské synagogy 

 

 



9 

 

Pohled na Jubilejní synagogu z Jeruzalémské ulice 

 

 

Vchod do Jubilejní synagogy 
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Nový ţidovský hřbitov na Olšanech 

Obřadní síň Nového ţidovského hřbitova 

Všechny fotografie byly pouţity z vlastních zdrojů se svolením Ţidovské obce v Praze 


