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Souhrn 

  

 Tématem této diplomové práce je Sou časný život 

Židovské náboženské obce v Praze. Zám ěrem práce je 

zmapování a popsání sou časného d ění v pražské židovské 

obci. Čtená ři jsou nejprve nastín ěny d ějiny obce, od dob 

počátk ů až po sou časnost, a také její významné osobnosti. 

Následující  kapitoly pojednávají o struktu ře  činnosti 

Židovské obce v Praze. Zmín ěny jsou zde Lauderovy školy, 

košer stravování, bohoslužby, sociální a zdravotní péče, 

správa budov, knihovna a informa ční centrum, publika ční 

činnosti a jiné. Práce také pojednává o Federaci žid ovských 

obcí v ČR a k ní p řidružených organizací. Zmín ěno je zde 

také Židovské muzeum v Praze a kultovní prostory té to obce.  

 Celá práce podává ucelený obraz o sou časném život ě 

Židovské obce v Praze.  
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Resumé 

  

 This thesis deals with the contemporary life of The  

Jewish Community of Prague. First part gives accoun t of 

history of The Jewish Community of Prague since the  

beginnings of Jewish settlement till the present da y. 

Distinguished historical milestones are significant  not 

only for the history of Jewish community but also 

significant in light of Czech history. Many notable  

individuals contributed to the process of constitut ion of 

Jewish history which is the reason for a brief ment ion 

considering some of them. The following chapters de pict the 

structure and activities of The Jewish Community of  Prague. 

These chapters render an account of school system t hat 

provides education for Jewish youth and also of the  

education of other age-groups per number of lecture s, 

programs etc. Separate chapter of the thesis  deals  with  

kosher dining and kosher food, its nature and store s and 

restaurants where it is available. The chapter name d The 

Department of Social and Healthcare is concerned in  the 

ways how The Jewish Community of Prague provides ne edful 

care to old people. The meritorious care of Jewish 

community regarding edifices and monuments is outli ned in 

the next chapter. Since The Jewish Community of Pra gue has 

its own library and information centre and issues s everal 

Jewish bulletins, these activities are also mention ed in 

the thesis. The thesis comprises the reference to T he 

Federation of Jewish Communities and its affiliated  

organizations and the following chapter is focused on The 

Jewish Museum in Prague and its activities. The cha pter 

concerned in cultic places gives account of signifi cant 

Jewish sights that are integral part of The Jewish 



Community of Prague. Transcriptions of  interviews made 

with members or employees of The Jewish Community o f Prague 

are included in some of chapters to complement and affirm 

the informations drawn on books and other sources. In 

addition, the thesis also comprises  appendices tha t 

attempt to depict its subject in detail. 
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1. Úvod  
 

Volba tématu mé diplomové práce pramení z mého 

osobního a studijního zájmu o židovské náboženství.  Záměrem 

mé práce je zmapování a popsání sou časného života Židovské 

náboženské obce v Praze. Zam ěřuji se tedy zde nejprve na 

nástin d ějin pražské obce, od dob po čátk ů až po sou časnost, 

a také na její významné osobnosti, které se podílel y na 

chodu obce.  

V následujících kapitolách pojednávám o struktu ře 

a činnosti pražské obce. V rámci t ěchto kapitol jsou 

představeny  Lauderovy školy, košer stravování, bohos lužby, 

sociální a zdravotní pé če, správa budov, knihovna 

a informa ční centrum, publika ční činnosti a jiné. 

V práci je dále pojednáno o Federaci židovských obc í 

v České republice, která sdružuje celkem deset židovsk ých 

obcí, mezi které pat ří práv ě Židovská obec v Praze. 

Pojednáno je zde i o p řidružených organizacích p ři Federaci 

židovských obcí v ČR.  

Významné Židovské muzeum v Praze je p řipomínáno 

v další kapitole, kde jsou popsány jeho aktivity. 

Návazností na Židovské muzeum v Praze je kapitola K ultovní 

prostory, ve které jsou popsány jednotlivé prostory  od dob 

počátk ů až po sou časnost, v četn ě jejich dnešního využití.  

Práce poskytuje informace o aktuálním d ění v Židovské 

obci v Praze a podává tak ucelený obraz o problemat ice 

sou časného židovství. 
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2. Metodika práce 

 

Hlavními zdroji, z kterých tato práce čerpá, mi byly 

mnohé dialogy vedené s členy či pracovníky pražské židovské 

obce. Tyto vytvo řené rozhovory však v rámci zachování 

anonymity dotazovaných nejsou zde v práci p římo p řepsány, 

dotazovaní m ě rad ěji odkazovali na jiné všeobecn ě dostupné 

zdroje, nebo ť byli opatrní v rámci poskytování informací 

o interních záležitostech. Doporu čené zdroje jsem poté 

použil v této práci. Pouze tam, kde se mi dostalo o sobního 

svolení ke zve řejn ění, jsem daný rozhovor za členil. 

V rámci této práce jsem dále použil i doporu čené 

monografie, které se zabývají židovskou historií a též 

tematikou židovských památek. Použity byly jen n ěkteré, 

a to po konzultaci s vedoucím mé diplomové práce, n eboť 

mnohá literatura ohledn ě takto specifické problematiky je 

často sekundárním opisem jiné, znám ější. Aktuální informace 

o židovské obci sd ěluje p řevážn ě obecní periodikum 

a periodika p řidružených organizací, z nichž jsem čerpal 

mnoho informací. Nejvíce jsem však používal pro umí st ění 

odkaz ů v této práci internetové stránky jednotlivých 

organizací, nebo ť ty p řinášely nejaktuáln ější 

a nejp řesn ější informace.  

Bezplatný vstup do vybraných kultovních prostor mi byl 

umožněn po dohod ě s odd ělením Public Relations Židovského 

muzea v Praze. Tímto jsem si nejen ov ěřil informace získané 

z jiných zdroj ů, ale také jsem získal osobní zkušenost 

s danou tematikou.  
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3. Historie Židovské obce v Praze  
 

 

 V této kapitole jsou nastín ěny nejvýznamn ější mezníky 

dějin Židovské obce v Praze s p řihlédnutím na její významné 

osobnosti. 

 

 

3.1. Nástin d ějin Židovské obce v Praze 
  

 Historie pražské židovské obce sahá až do 10. stol etí 

a jde o historii 1 velmi rozmanitou. V této dob ě Židé dle 

mnohých zdroj ů nejspíše obývali místa pod Pražským hradem, 

místo, které dnes nazýváme Malá Strana. Dle histori ckých 

zpráv se však nejpozd ěji ve 12. století za čali usazovat na 

druhém b řehu řeky, a to nedaleko Karlova mostu. Zde se 

kolonie postupn ě rozrostla v Židovské M ěsto s vlastním 

zastupitelstvem, rozsáhlou samosprávou a také soudn ictvím. 2 

 Židovská obec v Praze si prošla jak dobou krize, t ak 

i rozkv ětu. Nejv ětší hospodá řský a kulturní rozmach pražské 

obce nastal za vlády Rudolfa II., nebo ť v roce 1576 

potvrdil veškerá n ěkdejší židovská privilegia, v četn ě 

stvrzení o zákazu vypovídání Žid ů z Prahy. Toto 

rozr ůstající ghetto bylo významné i tím, že bylo st řediskem 

vzd ělanosti, nebo ť v n ěm byly mnohé talmudické školy, 

vznikala tu také mnohá v ědecká i literární díla. Vzniklo tu 

i poh řební bratrstvo chevra kadiša, které se stalo vzorem  

pro mnohé podobné instituce v aškenázském sv ět ě. 3  

                                                 
1 D ůkladn ě se touto tématikou zabývá nap říklad Tomáš P ěkný ve své knize 
Historie Žid ů v Čechách a na Morav ě.  
2 P ĚKNÝ, Tomáš. Historie Žid ů v Čechách a na Morav ě. 1. vyd. Praha : 
Sefer, 1993. s. 286. 
3 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 12. 
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 Židovská obec v Praze m ěla dále mimo řádný význam tím, 

že krom její po četnosti, kulturního a hospodá řského 

bohatství, zastupovala až do poloviny 17. století v šechny 

ostatní židovské obyvatele Čech v jednání mezi nimi 

a panovníkem a zemskými ú řady. 4 

 Mnoho století žili pražští Židé v ghettu 5 ohrani čeném 

od k řesťanského m ěsta zdí. Hranice pražského ghetta byly 

oficiáln ě zrušeny v roce 1848 a již v roce 1851 byl 

Josefov 6 za člen ěn do administrativního celku Prahy jako 

její pátá čtvr ť. Rok 1868 p řináší pro tuto čtvr ť 

definitivní konec odlišného postavení v ůči jiným čtvrtím 

a obyvatelé této lokality se mohli samovoln ě usazovat 7 

a obchodovat v pražském m ěst ě. Odst ěhovávali se p ředevším 

bohatší Židé a to zp ůsobilo, že Josefov postupn ě chudl 

a stal se místem pro chudší vrstvu, žebráky, prosti tutky či 

jiné. Josefov se tak stal p řelidn ěnou a zchátralou částí 

Prahy. Byly to práv ě sociální, hygienické a estetické 

důvody, kv ůli kterým byla v roce 1893 na řízena asanace 

Josefova, které podlehlo tém ěř celé ghetto. Do dnešní doby 

se z n ěj dochovala pouze jen malá část 8, která je však 

významnou sou částí českých d ějin. 9 

 Po roce 1848 již Židé nebyli nutn ě závislí na židovské 

obci z žádných d ůvod ů. Po roce 1868 byli povoleny civilní 

sňatky a tedy, pokud se n ěkte ří jedinci vzdali náboženského 

                                                 
4 ŠEDINOVÁ, Ji řina. Židé v Čechách a na Morav ě. In PAVLÁT, Leo. Židé - 
dějiny a kultura . 3. dopl. vyd. Praha : Židovské muzeum v Praze, 20 05. 
s. 41. ISBN 80-86889-11-4. 
5 Svého času bylo toto ghetto dokonce nejv ětším evropským sídlišt ěm. 
6 Pražské židovské m ěsto bylo na císa řovu po čest nazváno Josefov. 
7 V Praze získali bohatí továrníci a obchodníci možn ost bydlet za 
hranicemi ghetta již po roce 1781, ale pouze ti, kt eří vlastnili 
nemovitosti za hranicemi Židovského M ěsta, kam i nadále pat řili 
správn ě. Toto privilegium dostalo v první polovin ě 19. století jen 
několik Žid ů. 
8 Jde p ředevším o šest synagog, Starý židovský h řbitov a Radnici. 
9 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=34&Itemid=45>. 
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života, obec nepot řebovali v ůbec. Židovské obce, hlavn ě ty 

méně po četné, velmi utrp ěly již zmi ňovaným odchodem 

bohatých lidí. Nemohly proto leckdy platit rabína a  v ětšina 

funkcí byla slou čena do jedné osoby. Tato situace byla 

vy řešena státním zákonem 10 z roku 1890 o izraelitských 

náboženských obcích. Po roce 1918 byly v nové repub lice 

všechny židovské obce zrušeny a slou čeny se souvisejícími 

obcemi stejného jména. Židovské náboženské obce za čaly 

upadat. Proto byly postupem času vytvá řeny mnohé svazy, 

které se staraly o zlepšení situace židovských nábo ženských 

obcí na našem území. 11  

 Právoplatnými ob čany se Židé stali v roce 1867, ale ne 

na dlouho. V b řeznu roku 1939 obsadila nacistická vojska 

Prahu. Nastalo období pogromu, které v židovské his torii 

nemělo obdoby. Na po čátku druhé sv ětové války žilo na území 

České republiky 118 tisíc Žid ů a b ěhem války jich tém ěř 80 

tisíc zahynulo ve vyhlazovacích táborech. V Praze b ylo na 

počátku druhé sv ětové války 39 395 Žid ů, z nichž se 

z koncentra čních tábor ů vrátilo pouze 7540. 12 

 V únoru roku 1948 p řevzal faktickou správu židovských 

záležitostí tzv. ak ční výbor. Jeho rozhodnutí nebylo možné 

Radou židovských náboženských obcí odvolat. Nastalo  tak 

období, kdy židovské obce byly vedeny komunisty, kt eří byli 

zastánci své strany hlásající ateismus. P římou vazbu m ěla 

strana na vedení obcí p řes své členy, kte ří vykonávali 

                                                 
10 V tomto zákon ě byly židovské náboženské obce pojaty jako geografi cké 
jednotky, a proto každý v ěřící p říslušel povinn ě k židovské náboženské 
obci podle místa bydlišt ě a musel platit náboženskou da ň, která byla 
zákonným zp ůsobem vymahatelná. Povinností obce bylo starat se o  sv ůj 
majetek, zam ěstnávat p řípadn ě rabína, zabezpe čit výuku náboženství, 
udržovat rituální instituce a prostory, vést matrik u, atd. 
11 P ĚKNÝ , Tomáš. Historie Žid ův Čechách a na Morav ě. 2. dopl. vyd. 
Praha : Sefer, 2001. s.338. ISBN 80-85924-33-1. 
12 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW:  
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=34&Itemid=45>. 
 



 8 

v obci mnohé funkce 13. Po roce 1948 m ěla židovská komunita 

stejné postavení jako jiné náboženské komunity, Žid é byli 

tedy ob čany druhého řádu a navíc pod neustálým dohledem 

Státní tajné bezpe čnosti, která m ěla své zvláštní 

oddělení 14 zabývající se židovskými záležitostmi. 15 

 V 60. letech nastalo uvoln ěnější období a také došlo 

k v ětšímu zájmu o židovství, zejména nastal zájem 

o literaturu týkající se židovství. Avšak jakékoliv  nad ěje 

na další zlepšení situace u nás ukon čila invaze armád 

socialistických zemí do Československa v roce 1968. B ěhem 

období normalizace se podmínky pro Židy za čaly zhoršovat 

a židovské obce sm ěly praktikovat pouze základní náboženské 

činnosti. V letech 1970 až 1984 nem ěly české zem ě svého 

vrchního zemského rabína. 16  

 Po roce 1989 se život pro židovské obyvatelstvo za čal 

zlepšovat. Židé se mohli zú čast ňovat výuky náboženství 

a za čaly být z řizovány i židovské školy. Obnovena byla 

i činnost mnohých židovských spolk ů a sdružení. Nov ě se 

navrhoval chod Židovského muzea v Praze, které z řídilo pro 

široký okruh lidí své vzd ělávací programy v rámci 

Vzdělávacího a kulturního centra. Od roku 1991 se zm ěnil 

název Rady židovských náboženských obcí na Federaci  
                                                 
13 V obcích však také p ůsobilo velké množství lidí v r ůzných funkcích, 
kte ří s komunistickým režimem nespolupracovali nad únos nou míru a tito 
práv ě napomohli k udržení kontinuity židovství.  
14 Dle pátraní Ú řadu pro vyšet řování zlo čin ů komunismu provád ěla Státní 
tajná bezpe čnost v 70. a 80. letech tzv. d ůslednou evidenci osob 
židovského p ůvodu, které mohou být nositeli prosionistických ide jí. 
Akce nazvaná Pavouk sledovala p ředevším ob čany pracující ve 
sdělovacích prost ředcích, kultu ře, v ědě, školství, zdravotnictví 
a obchodu. Tito ob čané m ěli prý vztah ke státu velmi vlažný a rozvoj 
socialistické spole čnosti jim byl zcela lhostejný. Tyto osoby se prý 
také prosazovaly na úkor ostatní inteligence a snaž ili se obsadit 
pozice v nejd ůležit ějších sférách, aby pak mohli ovliv ňovat ve řejné 
mínění. Jedinci uvedeni na seznamu mohli po čítat s tím, že budou nejen 
vyslýcháni, ale také že jim bude p řit ěžováno v práci, p ři studiu a p ři 
výjezdu do zahrani čí. K čemu p řesn ě měla evidence sloužit není do 
dnešní doby jasné. Jasné je ovšem to, že n ěkterá dokumentace z archivu 
ministerstva vnitra z neznámých d ůvod ů zmizela, či byla skartována.  
15 P ĚKNÝ, 2001. s. 355. 
16 Tamtéž, s. 356. 
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židovských obcí v České republice, která sdružuje deset 

židovských obcí p ůsobících na území České republiky. 17 

 
 
 
 

3.2. Významné osobnosti pražské židovské obce  
 

 S Židovskou obcí v Praze je spojena jména stovek 

významných osobností, rabín ů, náboženských myslitel ů, 

filosof ů, historik ů, spisovatel ů a um ělc ů. N ěkteré 

nejvýznamn ější postavy jsou stru čně p ředstaveny v této 

kapitole.  

 Mezi nejvýznamn ější postavy pražské obce pat ří rabi 

Jehuda Leva ben Becalel zvaný rabi Löw či podle zkratky 

svého hebrejského titulu Maharal. Rabi Löw krom ě svých 

mnohých filozofických a jiných činností proslul také svou 

pedagogickou činností. Oproti klasickému memorování 

zdůraz ňoval pot řebu pochopení látky p řizp ůsobené v ěku 

a dovednostem žáka. Tato teorie v mnohém p ředjímala jeho 

mladšího sou časníka, biskupa církve bratrské Jana Amose 

Komenského, který je považován za zakladatele moder ní 

pedagogiky. Rabi Löw a Komenský m ěli mnoho spole čného 18, 

neboť oba byli teologové a humanisté a p ředními 

představiteli svého náboženského u čení. Jejich snahou bylo 

využívat náboženského vzd ělání ku prosp ěchu každodenního 

života svých obcí. Maharal vedl také v Praze dlouho u dobu 

                                                 
17 P ĚKNÝ, 2001, s. 356-358. 
18 Maharal i Komenský projevovali zájem o mystiku a p řírodní v ědu. 
Univerzální vzd ělání považovali za p ředpoklad sv ětového souladu. Oba 
věřili, že lidská bytost je sou částí vesmíru, který má sv ůj řád 
a smysl, a proto by m ěla být lidská mysl vedena řádem. Řád nacházeli 
ve vzd ělávání spojeným s rozvíjením dobra v člov ěku. Tito reformáto ři 
se však rozcházeli nap říklad v názoru o sout ěživosti, kdy Maharal 
upozor ňoval na to, že sout ěživost svádí k pokušení, že mít radost 
z toho, že n ěkdo je lepší než jiný, není správné. Kladl d ůraz na 
studium z lásky k moudrosti.  
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ješivu a p řesto se za jeho bezprost řední žáky 

a pokra čovatele dá považovat jen málo jedinc ů. Mezi 

nejvýznamn ější pat ří rabi Jom Tov Lipman ben Natan ha-Levi 

Heller, který si již od svého mládí získal u svých souv ěrc ů 

respekt. V 18 letech byl zvolen rabínským p řísedícím 

v Praze na dobu 28 let. V Praze také vedl ve svém d omě 

soukromou ješivu, kde jeho žáci m ěli zdarma ubytování 

a stravu. Rabi Heller pat řil k nejvzd ělan ějším Žid ům své 

doby, nebo ť byl velkým znalcem Talmudu a sv ůj zájem 

projevoval o matematiku, astronomii, geografii, kab alu, 

gramatiku, etymologii a jiné obory. Dalším významný m žákem 

byl David ben Šelomo Awza, řečený Gans, matematik, historik 

a astronom. Tento u čenec byl prvním, kdo se v pražském 

ghettu specializoval na astronomii, matematiku, geo grafii 

a historii. Gans byl v kontaktu s k řesťanskými u čenci, 

s kterými konzultoval matematické a astronomické 

záležitosti. Gans ův nástupce byl Josef Šelomo ben Elija 

Delmedigo. Byl všestranným u čencem, studoval medicínu, 

filozofii, matematiku, astronomii a spousty jazyk ů. Byl 

prvním pražský u čencem, který za čal používat logaritmické 

tabulky. Nejvýznamn ější osobností židovských Čech 

18. století byl rabi Jechezkel ben Juda Landau. P ůsobil na 

pražské ješiv ě a tém ěř 40 let byl vrchním rabínem. Jeho 

přednášky p řivedly velké množství žák ů a škola byla 

přesunuta do Klausové synagogy. Tradice pražského vys okého 

talmudického u čení byla na svém vrcholu 19 za dob Landaua. 20 

 

 

 

                                                 
19 Tato zlatá doba však brzy pominula díky josefínský m reformám 
a židovskému osvícenskému hnutí.  
20 P ĚKNÝ, 2001. s. 443-465. 



 11 

4. Struktura a činnost Židovské obce v Praze  
 

 

4.1. Židovská obec v Praze 
 

 Židovská obec v Praze sdružuje ob čany, kte ří se hlásí 

k židovskému vyznání, národnosti nebo p ůvodu z více než 40% 

území České republiky a v sou časné dob ě má tém ěř 1600 

člen ů. Od roku 1989 však po čet člen ů obce vzrostl, a to 

zhruba o 900 osob. Pr ůměrný v ěk člen ů klesl z 80 na 

57 let. 21  

 Židovská obec v Praze je členem Federace židovských 

obcí v České republice a má samostatnou právní subjektivitu  

dle zákona č. 3/2002 Sb. v platném zn ění. Zajiš ťuje  

především náboženský a kulturní život svých člen ů 

a napomáhá k zajišt ění jejich sociálních a zdravotních 

pot řeb. Podílí se na provozu Staronové synagogy a další ch 

kulturních a náboženských objekt ů (synagogy, h řbitovy, 

muzea, památníky apod.), pokud nejsou v pé či Federace 

židovských obcí v České republice. Židovská obec v Praze 

provozuje také košer stravování. Podílí se i na vzd ělávání 

svých člen ů v židovských tradicích a p řispívá k všeobecnému 

vzd ělání v judaismu a židovské historii, zvlášt ě p ři práci 

s mládeží. K její další činnosti pat ří i to, že aktivn ě 

vystupuje proti veškerým projev ům antisemitismu, rasismu, 

xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci 

a netoleranci a dále také chrání památku židovských  ob ětí. 

K její činnosti pat ří i podpora mnoha spolk ů a sdružení. 

Podílí se nejen na financování t ěchto sdružení, ale také 

                                                 
21 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_frontpage&Itemid=
1>. 
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jim poskytuje i mnohé prostory. Tyto sdružení jsou mnohého 

typu, po čínaje sportovními, kulturními, ale i vzd ělávacími, 

atd. Židovská obec v Praze se snaží být pro pražské  Židy 

důvěryhodnou institucí, na kterou se mohou obracet se s vými 

přáními, ale i problémy. 22 

 O výše zmi ňovaných r ůznorodých činnostech Židovské 

obce v Praze je pojednáno v následujících kapitolác h. 

 

 

4.1.1. Oficiální p ředstavitelé Židovské obce v Praze  

 

 Statutárním orgánem Židovské obce v Praze je její 

předseda František Bányai. Vrchním rabínem Židovské o bce 

v Praze je rabín Karol Efraim Sidon. Tajemníkem Žid ovské 

obce v Praze je od Michal Borges. 23 

 

4.1.2. Reprezentace Židovské obce v Praze  
 

 Tato reprezentace 24 je volena jednou za čty ři roky. Je 

druhým nejvyšším orgánem obce po Shromážd ění člen ů a plní 

                                                 
22 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_frontpage&Itemid=
1>. 
23 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=blog
category&id=90&Itemid=64>. 
24 Sou časné složení Reprezentace Židovské obce v Praze: Ar tnerová 
Zuzana, Bányai František, Daní ček Ji ří, Grozdanovi čová Doris, 
Hyndráková Anna, Jelínek Tomáš, Kalhousová Eva, Kar as Tommy, Kolan 
Pavol, Kolský Tomáš, Kraus Tomáš, Ku čera Petr, Kulka Tomáš, Miná č 
Matěj, Munk Jan, Neuwirthová Vida, Pacovský Ji ří, Pasternak Tomáš, 
Pavlát Leo, Rappaport Barbora, Roth Jakub, Schäfer Tomáš, Šváb Jakub, 
Vidláková Michaela. 
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roli obecního parlamentu. Jednání reprezentace se členové 

obce mohou ú častnit dle Jednacího řádu. 25 

  

4.1.3. Vedení obce 

 
 Toto vedení 26 obce plní roli obecní exekutivy. 27 

 

4.1.4. Revizní komise Židovské obce v Praze  
  

 Revizní komise je kontrolním orgánem obce a dohlíž í na 

pln ění stanov obce. V sou časnosti má 5 člen ů: Daniel 

Polakovi č, Ivana Hrubá, Ji řina Nováková, Zuzana Pultrová 

a Blanka Hajnalová. 28 

 
 

5. Rabinát    
 

 Rabinát je zodpov ědný za náboženský život obce ve 

spolupráci s pracovníky rabinátu. Úkolem t ěchto pracovník ů 

je zajiš ťování pravidelných konání b ěžných, ale 

i sváte čních bohoslužeb. Tyto bohoslužby se konají 

v synagogách: Staronová, Vysoká, Špan ělská, Jeruzalémská 

a v Chabad centru.  Rabinát  zajiš ťuje i výuky judaismu, 

                                                 
25 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=45&Itemid=60>. 
26 Sou časné složení Vedení obce: František Banyai – p ředseda, Jakub 
Roth – místop ředseda, Tomáš Pasternak – místop ředseda, Ji ří Pacovský, 
Michaela Vidláková, Michal Borges – tajemník a Karo l Sidon – rabín. 
27 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=46&Itemid=60>. 
28 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=47&Itemid=60>.  
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ale i co se tý če denního života, jako jsou nap ř. ob řízky, 

oslavy bar micva, svatby, poh řby. Pracovníci však dohlížejí 

i na provoz kašrut kuchyní a také rituálních lázní,  známých 

pod pojmem mikve 29. Ta se nachází v objektu Pinkasovy 

synagogy. Tento rabinát má své sídlo v budov ě Židovské obce 

v Praze, Maiselova 18, Praha. Hlavní postavou rabin átu je 

rabín Karol Efraim Sidon. 30 

 

  

6. Bohoslužby   
  

 Bohoslužby 31 konané ve Staronové synagoze jsou konány 

každý pátek ve čer, a to hodinu p řed setm ěním, jedná se tedy 

o bohoslužbu maariv a Kabalat Šabat a každou sobotu  od 

9 hodin za číná ranní modlitba. V období kv ětna až srpna 

začíná Kabalat Šabat a Maariv od 20 hodin. Ve Vysoké 

synagoze se bohoslužby konají každý všední den, a t o ranní 

bohoslužba šacharit od 8 hodin, odpolední modlitba mincha 

od 14 hodin. V Jeruzalémské neboli Jubilejní synago ze se 

koná v pátek ve čer mincha, kabalat šabat, maariv. V období 

dubna až zá ří od 20 hodin, v sobotu a o svátcích šachrit od 

9 hodin. 32 

 

 

                                                 
29 Více informací o rituální lázni jsou uvedeny v kap itole Mikve. 
30 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=78&Itemid=56>. 
31 Židovské bohoslužby jsou laické bohoslužby a vyžad ují  aktivní ú čast 
modlitebník ů. Hlavní část bohoslužby za číná po shromážd ění alespo ň 
deseti více než t řináctiletých muž ů, tvz. minjan. Ženy jsou p ři 
bohoslužbách p řítomny, avšak odd ělen ě od muž ů. Více o bohoslužb ě viz. 
Co by m ěl každý v ědět o židovství . Cejpová Lydie. 1. vyd. Praha : 
Kalich, 2000, s. 75. 
32 Bohoslužby v pražských synagogách - listopad 2007.  Roš chodeš  : 
Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.2007, ro č. 69, CHEŠVAN-KISLEV, s. 5. 
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7. Košer stravování 
 

 Židé musí dodržovat p ředpisy ohledn ě stravy a o tom co 

je doslova rituáln ě zp ůsobilé p ředevším v p řípad ě potravin, 

vypovídá pojem kašrut. Tento termín ozna čuje náboženskou 

platnost n ěkterého p ředmětu či pot řeby podle židovského 

zákona. I když jsou na podporu židovských p ředpis ů 

týkajících se jídla uvád ěny p řesv ědčivé argumenty 

vycházející z hygieny, tvo ří tato pravidla chukim 33, pro 

který se neudává jiné zd ůvodn ění, než nutnost poslouchat 

Boha a napodobovat Jeho svatost. Tento biblický zák on také 

předepisuje, které živé tvory 34 je a které není dovoleno 

jíst. P ředepisuje i povolení ke konzumaci zeleniny a ovoce,  

avšak i tyto potraviny se musí d ůkladn ě prohlédnout, zda se 

uvnit ř nenachází nap říklad červi či hmyz. Hlavním p ředpisem 

kašrutu je pravidlo, které zakazuje spole čné pojídání masa 

a mlé čné stravy. Také je zakázáno používat spole čné nádobí 

a ná činí pro tyto potraviny. Mezi kašer či košer p ředpisy, 

týkajících se jídel, pat ří i dozor nad schválenými 

potravinovými výrobky b ěhem výroby a nad koncesovanými 

obchody, restauracemi a vydávání rabínského osv ědčení či 

ověřovací pe čet ě. V rámci moderních pravidel a podmínek 

jsou mnozí rabíni v tomto ohledu vlídní a trvají je n na 

                                                 
33 Chukim je ur čitý biblický statut či zákon. 
34 Rozeznatelné typické znaky povolených savc ů jsou zcela rozpolcená 
kopyta a p řežvykování potravy, viz. Hov ězí dobytek, ovce, kozy, vysoká 
zv ěř, gazely, antilopy a jiné. Do této skupiny nepat ří vep ři, 
velbloudi, kon ě, osli, hlodavci, masožravci, tlustokožci a vodní 
savci. Obecná charakteristika zakázaných pták ů pojednává o tom, že je 
povolena domácí dr ůbež, kachny, husy, k řepelky, holubi, koroptve, 
bažanti a krocani, mezi vylou čené druhy pat ří  hlavn ě draví ptáci, 
mrchožrouti a netopý ři. Z ryb je možné konzumovat ty, které mají 
ploutve a šupiny, mezi vylou čené pat ří žralok, rejnok, jeseter 
(a kaviár), úho ř a dravé ryby. Mezi zakázané dále pat ří veškerý plaz 
a obojživelníci, m ěkkýši, korýši a hmyz, krom 4 druh ů kobylek. 
Z povolených zví řat však za nezp ůsobilé ke konzumaci pat ří ty, co 
uhynula či byla nemocná, p řípadn ě nesprávn ě zabita. Mezi zakázané 
potraviny pat ří i krev a tzv. zakázaný tuk.  
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zkontrolování mléka k Pesachu 35. V Židovské obci v Praze je 

také dohlíženo na košer stravování a Rabinát židovs ké obce 

v Praze má jako jediný v České republice oprávn ění vydávat 

certifikát a ozna čení o rituální zp ůsobilosti potravin 

a nápoj ů, které jsou tzv. košer. 36 

 

 

7.1. Košer restaurace Šalom   
 

 Židovská obec v Praze zajiš ťuje svým člen ům košer 

stravování, a to ve své košer restauraci Šalom, kte rá se 

nachází v p řízemí Židovské radnice. Tato restaurace je 

denně otev řena, mimo ned ěle, vždy od 11:30 do 14 hodin. 

K dispozici tu je košer jídlo, které podléhá schvál ení 

vrchního zemského a pražského rabína v jedné osob ě, Karola 

Efraima Sidona. V této jídeln ě je dostupné i košer maso, 

neboť se zde va ří denn ě jedno menu, které tvo ří polévka 

a hlavní chod. P říchozí mají možnost využít voln ě dostupný 

salátový bufet a v rámci pitného režimu minerální v odu. Do 

této košer restaurace mohou zavítat jak členové Židovské 

obce v Praze a členové Federace židovských obcí v ČR, ale 

také i ne členové židovských obcí. Členové si stravenky 

zakupují v Pokladn ě Židovské obce v Praze, ne členové 

v prodejn ě suvenýr ů u Vysoké synagogy v Červené ulici 

č. 2. 37  

                                                 
35 Pesach je první ze t ří poutních svátk ů, které Židé slaví každý rok. 
Pesach p řipomíná izraelský odchod z Egypta a vyzna čuje se mnoha 
zvláštními p ředpisy i zvyky. Mezi nejd ůležit ější pat ří naprostý zákaz 
kvašené stravy, více o Pesachu viz. NEWMAN, Ja´akov , SIVAN, Gavri´el. 
Judaismus od A do Z  : Slovník pojm ů a termín ů. Praha : Sefer, 1998, s. 
136-138. 
36 NEWMAN, Ja´akov, SIVAN, Gavri´el. Judaismus od A do Z  : Slovník 
pojm ů a termín ů. Praha : Sefer, 1998, s. 82-85. 
37 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=52&Itemid=56>. 
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8. Rituální o čista 
 

 Rituální o čista pat ří do duchovní činnosti Žid ů. 

K tomu je zapot řebí mikve, rituální lázn ě. Samotná rituální 

láze ň, o které je více zmín ěno v kapitole Mikve, není 

využívána k t ělesné o čist ě, ale k o čist ě duchovní. Z tohoto 

důvodu se musí každý jednotlivec, než navštíví mikve 

ur čitým zp ůsobem p řipravit. Z t ěla musí být odstran ěno vše, 

co není jeho sou částí a též musí být provedena d ůkladná 

očista t ěla. Tato p říprava musí být v souladu s p řísnými 

pravidly. Dle nich si má jednotlivec ze svého t ěla nejprve 

odstranit veškeré šperky, náplasti, obinadla, lí čidla, 

kontaktní čočky a zubní protézu. Celé t ělo má být d ůkladn ě 

umyto mýdlem, ze rt ů má být odstran ěna suchá k ůže, zuby 

musí být vy čišt ěny, o či mají být omyty, uši vy čišt ěny, 

nehty mají být ost říhány a drsné kone čky obroušeny 

pilní čkem, má být odstran ěna špína za nehty a suchá k ůže 

kolem neht ů, vlasy mají být umyty bez použití kondicionéru 

a vy česány, stejn ě tak lidské ochlupení. Celé t ělo má být 

nakonec osprchováno teplou vodou. U žen se p ředpokládá, že 

vykonají tzv. „zkoušku čistoty“ 38, a to ne pozd ěji než sedm 

dní p řed tím, než cht ějí vstoupit do mikve. Pokud chce 

jednotlivec použít p ři vstupu do mikve zvláštní obuv, i ta 

musí být d ůkladn ě omyta, pokud ne, musí jednotlivec 

zkontrolovat svá chodidla, zda jsou čistá. 39 

 V dnešní dob ě jsou mikve využívány p řevážn ě ženami, 

a to po uplynutí sedmi dn ů po menstrua čním cyklu, p řed 

svatbou  a po porodu. Muži navšt ěvují mikve p řed za čátkem 

šabatu a v p ředve čer svátk ů. Pono ření do mikve je také 

                                                 
38 Ženy musí dodržet lh ůtu sedmi dn ů po krvácení v menstrua čního cyklu. 
39 OLMEROVÁ, Helena. O čistná láze ň - MIKVE. Roš chodeš  : Věstník 
židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.1995, ro č. 57, č. SIVAN, s. 8-9. 
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sou částí konverze a p ři pono ření se pronáší zvláštní 

požehnání. 40 

 Pražská mikve se nachází v objektu Pinkasovy synag ogy 

a její použití lze objednat p řes odd ělení Rabinát Židovské 

obce v Praze. 41  

 

 

9. Poh řbívání  
 

 Posledním životním stádiem je smrt, a ani v této e tap ě 

v židovském sv ět ě nemá být člov ěk sám. Tato událost je 

velmi vážná v ěc a p řípravy na tuto událost za čínají ješt ě 

za života jedince. Jestliže je to možné, mají být 

u umírajícího člov ěka jeho p říbuzní. P řed samotnou smrtí se 

člov ěk má vyznat z h řích ů a s vyznáním víry šma Jizra’el na 

rtech opustit tento sv ět. Takto ukon čit sv ůj život na tomto 

sv ět ě se poda ří jen málokomu, avšak tento dokonalý p řípad 

práv ě dokazuje, že se umírající Žid má na smrt p řipravovat 

za plného v ědomí. K tomu všemu je nápomocná chevra kadiša, 

tedy poh řební bratrstvo, které je složeno z muž ů, p řípadn ě 

žen, kte ří jsou členy židovské obce a provád ějí toto 

poslání. Když člov ěk zem ře, je úkolem poh řebního bratrstva 

mrtvého rituáln ě omýt a obléci do roucha mrtvých. Mrtvý muž 

je oble čen42 do kitlu, který dostal kdysi jako svatební dar 

od své ženy a nosil jej každý rok na Roš ha-šana a Jom 

kipur. Mrtvý je p řikryt modlitebním plášt ěm, který dostal 

darem ke svatb ě od tchána a nosil tento talit denn ě na 

modlitby. Cicit, neboli modlitební t řásn ě, které jsou 

                                                 
40 OLMEROVÁ, Roš chodeš , ro č. 57, č. SIVAN, s. 8-9. 
41 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 1. 2. 2008 [cit. 2008-02-01]. Dostupný z WWW : 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=78&Itemid=56>. 
42 Od tohoto zp ůsobu oblékání do kitlu a p řekrývání modlitebním plášt ěm 
se již  na našem území upustilo.  
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umíst ěny na čty řech koncích modlitebního plášt ě jsou 

symbolicky odst řiženy. Tyto t řásn ě měly člov ěku p řipomínat 

Boha a jeho p řikázání, avšak mrtvý už toto nemá zapot řebí. 

Mrtvý je poté uložen do oby čejné a neohoblované rakve 43, 

která pro poslední cestu mrtvému pln ě dosta čuje. 

V porovnání s k řesťanstvím nemají Židé možnost si rakev 

nějak vybírat, nebo ť dodržují pravidlo, že p řed Bohem jsou 

si všichni rovni. V Izraeli 44 se rakev nepoužívá, mrtvý se 

pouze zabalí do kusu látky a pouze takto se spustí do 

hrobu, nebo ť zem ě Izrael je svatá stejn ě jako p ůda, a proto 

se zde poh řbívá tímto zp ůsobem. T ělo mrtvého je ihned ve 

styku se svatou p ůdou. V judaismu je podle rabínských 

rozhodnutí zamítnuto vystavovat mrtvé. Mrtvého by t o 

ponižovalo, nebo ť jeho duše je již na cest ě do jiných 

sv ět ů. Obecn ě platí pravidlo, že se nemá narušovat klid 

mrtvého. Zakazována je v judaismu též kremace 45, a to 

proto, že až jednou p řijde Mesiáš, všichni povstanou, 

a proto musí mít možnost se navrátit do pozemských t ěl. 

Židé v ěří, že po smrti se duše zem řelého dostane p řed 

nebeský soud, mrtvý se má poh řbít tedy co nejd říve, 

většinou to bývá následující den. Pokud však na tento  den 

připadne n ějaký svátek nebo šabat, tak se poh řbívá až za 

dva dny od smrti jedince. Velkou roli zde hrají 

i hygienické d ůvody, nebo ť v zemích kde je velké horko je 

nutné poh řbít mrtvé ihned. Po poh řbu nastává jednoro ční 

                                                 
43 Tato rakev musí být zhotovená bez použití kovových  h řebů, používají 
se pouze d řevené kolíky.  
44 Mimo Izrael, v diaspo ře, se b ěžně používá prosté d řevěné neuzav řené 
rakve, v níž je hrst hlíny z posvátné zem ě Izrael. 
45 Kremace –  neboli prom ěna mrtvoly v popel spálením v ohni. Pro Židy 

je toto odstran ění lidského t ěla nep řijatelné už od starov ěku a je 
zakázáno halachou (Miš.Av.Zar.1.3;Sanh.46b) na zákl adě biblických 
pramen ů (Gn.3:19;Dt.21:23). Taktéž Maimonides a Šulchan ar uch jsou 
proti kremaci, kterou talmudští u čenci považují za urážku lidské 
důstojnosti a pop ření víry ve vzk říšení, viz Newman, Ja´akov, Sivan, 
Gavri´el, Judaismus od A do Z: slovník pojm ů a termín ů, Sefer, Praha 
1992, s. 94. 
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období, kdy má být dop řáno klidu i duši, nebo ť b ěhem tohoto 

období stojí p řed soudem. 46  

 Na znamení smutku si nejbližší p říbuzní zesnulého 

natrhnou n ěkterou část svého od ěvu, který poté nosí 

minimáln ě t řicet dní. Muži se také tuto dobu neholí 

a nest říhají. V ětšinou to bývá syn, ale obecn ě platí, že 

nejbližší mužský p říbuzný se poprvé pomodlí na hrob ě 

kadiš 47. Toto pak b ěhem smute čního roku bude činit p ři 

každé ranní, polední a ve černí modlitb ě. Od této doby je 

v rodinném kruhu držen smutek. Toto období se nazýv á 

šiva 48, neboli sedm dní hlubokého smutku. Židé po tuto do bu 

sedí na malých stoli čkách či p římo na zemi bez bot a po 

celých sedm dní nevycházejí z domu. Proto se o truc hlící 

postarají p řátelé z židovské obce, a to hlavn ě tím, že jim 

zajiš ťují stravu a snaží se být nápomocní svou 

přítomností. 49  

 Po dobu truchlení se mužští jedinci chodí modlit 

namísto synagogy do domu smutku a syn, p řípadn ě nejbližší 

mužský p říbuzný se takto modlí t řikrát denn ě kadiš. Když 

uplyne sedm dní a šiva skon čí, nastává t řicetidenní období, 

zvané šlošim. V tomto smute čním období si truchlící op ět 

obují boty a navracejí se do každodenního života. N a 

znamení smutku si však truchlící p řes sv ůj od ěv obléknou 

natrženou vestu či kabát. B ěhem tohoto období se syn či 

nejbližší mužský p říbuzný modlí kadiš již v synagoze. Poté 

šlošim kon čí, odloží se natržený od ěv, muži se mohou holit 

a st říhat, ženy navšt ěvovat kade řnictví. Ohledn ě vystav ění 
                                                 
46 Spiegel, Paul, Kdo jsou Židé, Spole čnost pro odbornou literaturu – 
Barrister & Principal, Brno 2007, s. 36-40. 
47 Tato modlitba p ůvodn ě nebyla modlitbou za mrtvé. V p řekladu 

z aramejštiny kadiš znamená oslava Boha a jeho vlád y nad sv ětem, 
mrtvý zde však není zmín ěn v ůbec. Více o kadiš v Spiegel, Paul, Kdo 
jsou Židé, Spole čnost pro odbornou literaturu – Barrister & 
Principal, Brno 2007, s. 38-39.  

48 Šiva se v dnešní dob ě v pražské obci nedodržuje v takovémto rozsahu. 
49 Fishbane, M. A.: Judaismus, Prostor, Praha 1996 (E dice Náboženské 
tradice sv ěta.), s. 131-133. 
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pomníku na h řbitov ě je možné zvolit dva zp ůsoby, bu ďto již 

po měsíci, ale v ětšinou až po roce, aby byl zachován klid 

pro duši mrtvého. Vystavení pomníku je zvláštní udá lost, 

a proto se jí ú častní celá rodina a n ěkte ří členové obce. 

Po dobu jedenácti m ěsíc ů od ukon čení šlošim probíhá život 

truchlících alespo ň z náboženského hlediska normálním 

způsobem, krom ě n ěkolika výjimek. Truchlící se nezú čast ňují 

veselých oslav či jiných podobných aktivit. Jde-li 

například o pozvání na bar micva, poz ůstalí jsou p řítomni 

pouze v synagoze. Pokud má n ěkdo z poz ůstalých naplánovanou 

svatbu v roce, kdy došlo v rodin ě k úmrtí, musí svou svatbu 

odložit na rok p říští. Po uplynutí doby truchlení se 

poz ůstalý z manželské dvojice nebere jako truchlící, ne boť 

podle Tóry není vhodné, aby poz ůstalý z ůstal sám a tedy má 

být jeho snahou vstoupit op ět do svazku manželského, a to 

co nejd říve. Za truchlící jsou tedy bráni již jen d ěti 

a blízcí p říbuzní. 50 

 

 

10. Školství   

 

10.1. Tradice a poslání Lauderových škol  
 

 Tradice židovského vzd ělávání má své po čátky již ve 

starov ěku. Vzd ělání 51 bylo vždy pro Židy velmi d ůležité, 

a proto v ětšina Žid ů umělo číst a psát už od st ředov ěku 

a v po čátcích novov ěku. Po josefínských reformách za čaly 

vznikat také sv ětské židovské školy, které v českých zemích 

                                                 
50 Spiegel, Paul, Kdo jsou Židé, Spole čnost pro odbornou literaturu – 

Barrister & Principal, Brno 2007, s. 36-40.  
51 Více o tom pojednává nap ř. Tomáš P ěkný ve své knize Historie Žid ů 
v Čechách a na Morav ě, vydané nakladatelstvím Sefer v Praze v roce 
1993. 
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navazovaly na obvyklý systém náboženského vzd ělávání 

a postupn ě je nahrazovaly. Již v roce 1940 byli Židé 

vylou čeni ze škol, stalo se tak po 159 letech, b ěhem 

kterých Židé mohli navšt ěvovat veškeré školy v četn ě 

univerzit. I p řes nelehké časy Židé neopomn ěli na svou 

budoucnost a v ěnovali se svým potomk ům a vznikalo tak mnoho 

ilegálních studijních kroužk ů, které byly rozvíjeny 

i v koncentra čních táborech. Pro velké ztráty v řadách 

židovského obyvatelstva nebylo možné ihned po válce  obnovit 

školy a ani po komunistickém p řevratu v roce 1948. Vznik 

Lauderových škol je proto tak významným mezníkem 

v novodobých židovských d ějinách. 52 

 Budova nyn ější Lauderovy školy byla p řed 2. sv ětovou 

válkou židovským sirot čincem. A práv ě zde se v roce 1941 

odehrála premiéra d ětské opery Brundibár, která je 

celosv ětov ě velmi známá a stala se symbolem d ětské nad ěje 

v koncentra čním tábo ře Terezín. 53  

 V devadesátých letech 20. století byly Lauderovou 

nadací zakládány tzv. Lauderovy školy, které pat ří do 

soustavy židovských škol st řední a východní Evropy. V České 

republice byli u založení základní školy a gymnázia  vrchní 

pražský rabín Karol Efraim Sidon a Dr. Leo Pavlát, ředitel 

Židovského muzea v Praze a poradce Lauderovy nadace  

v Praze. 54 

 Jména škol mají sv ůj p ůvod v díle významné postavy, 

myslitele a rabína Jehudy ben Becalela, známého spí še jako 

                                                 
52 Český rozhlas : 10 let obnoveného židovského školstv í unás  [online]. 
c2000-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/3 75770>. 
53 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_informace/tradi
ce_a_poslani.html>. 
54 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_informace/tradi
ce_a_poslani.html>. 
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rabi Löw či Maharal. Jeho kniha komentá řů k Tó ře se nazývá 

Gur Arje, p řeloženo jako Lví če, a kniha o svátku Purim 

zvaná Or Chadaš, v p řekladu Nové sv ětlo. 55 

 I p řestože bylo židovské vzd ělávání v tehdejší dob ě 

v Československu p řerušeno tém ěř na padesát let, 

spolupracují  Lauderovy školy 56 v dnešní dob ě s židovskými 

školami v Evrop ě a v Izraeli. 57 

 

 

10.2. Lauderovy školy 

 

 Lauderovy školy jsou jedinými židovskými školami 

v České republice. Jejich sídlo je v Belgické ulici v Praze 

a je tvo řené dv ěma školami, a to základní školou Gur Arje 

a gymnáziem Or Chadaš. Tyto školy spole čně s mate řskou 

školou Gan Jehuda p ředstavují vzd ělávací projekt Židovské 

obce v Praze pro d ěti se zájmem o vzd ělávání v duchu 

židovství. Školy byly založeny v roce 1997 za p řisp ění 

Nadace Ronalda S. Laudera. 58  

                                                 
55 Český rozhlas : 10 let obnoveného židovského školstv í unás  [online]. 
c2000-2008, 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/3 75770>. 
56 Lauderova škola má svou propojenost s takovými ins titucemi, jako 
bylo nap ř. Reálné židovské gymnázium v Brn ě, kde p ůsobil ředitel Dr. 
Oskar Epstein, dále Židovské gymnázium v Muka čevu vedené Dr. Chaimem 
Kugelem a také pražšká židovská škola se sídlem v J áchymov ě ulici, 
která byla založena v roce 1920 a stala se po vylou čení židovských 
dětí z pražských škol nejdéle fungující náhradní škol ou t ěmto žák ům. 
57 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_informace/tradi
ce_a_poslani.html>. 
58 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01].Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zaklad ni_informace.html>. 
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 Tyto školy nejsou jen pro d ěti židovského p ůvodu. 

Důraz je však kladen u každého žáka na respekt k žido vským 

náboženským, etickým a kulturním hodnotám a tradicí m.59  

 Pokud se však rodi če rozhodnou nechat vzd ělávat své 

dít ě v této škole, musí respektovat nejen výše jmenovan é 

specifika školy, ale také jiné uspo řádání školního roku. 

Prázdniny jsou pod řízené židovskému kalendá ři a na to škola 

získává každoro čně výjimku od Ministerstva školství, 

mládeže a t ělovýchovy. 60 

 Výuka v t ěchto školách probíhá standardním zp ůsobem 

jako v jiných základních školách a obecných gymnázi ích, 

avšak výuka je obohacena o hebrejštinu a židovskou výchovu. 

K rozvinutí svých znalostí v t ěchto odv ětvích mohou žáci 

využít řadu jiných aktivit, nap říklad odpolední kroužky 

hebrejštiny, kroužky židovských tradic, p řednášky 

Kulturního a vzd ělávacího centra, jiné tematické seminá ře 

a besedy se zajímavým hosty. Žáci mají také možnost  jako 

v jiných základních školách využívat školní družinu  

s ranním i odpoledním programem. Ke studiu slouží ž ákům 

i knihovna jak s odbornou literaturou, ale také i b eletrií, 

dále je žák ům k dispozici t ělocvi čna, posilovna, školní 

hřišt ě, po číta čová u čebna s internetem a hudební zkušebna. 

Ke stravování žáci využívají školní jídelnu, která 

zajiš ťuje košer stravu. 61 

 Vedení škol tvo ří ředitelka Kate řina Dejmalová, 

statutární zástupkyn ě ředitele Lucie Soklová a zástupce pro 

židovskou výchovu Jan Divecký. Radu školy  tvo ří  Mgr. 
                                                 
59 Český rozhlas : 10 let obnoveného židovského školstv í unás  [online]. 
c2000-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/3 75770>. 
60 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola/svp_zs.ht
ml>. 
61 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01].Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zaklad ni_informace.html>. 
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Michal Basch , PhDr. Jana Kohnová , PhDr. Hana Koš ťálová , 

JUDr. Michal Pacovský , Marian Ziss, M. A. a  PhDr. Eva 

Vondráková. 62 

 Lauderovy školy v Praze mají své dv ě školské rady, 

které byly založeny v prosinci roku 2005. Každá je složena 

z šesti člen ů, z řad zástupc ů z řizovatel ů
63, pedagog ů

64 

a rodi čů
65 student ů. 66 

 

 

10.2.1. Základní škola Gur Arje  
 

 V České republice je základní škola Gur Arje datována 

od zá ří roku 1997. Již o dva roky pozd ěji k této škole 

přibylo i čty řleté gymnázium. 67 

 Základní škola Gur Arje 68 má své sídlo v Belgické 

ulici poblíž nám ěstí Míru v Praze 2. Její budova prošla 

                                                 
62 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_informace/veden
i.html>. 
63 Zástupci z řizovatel ů: Dr. Ku čera a p. Nürnberger – ZŠ Gur Arje, 
Dr. Ku čera a Mgr. Semerádová – Gymnázium Or Chadaš. 
64 Zástupci pedagog ů: Radka Sobolová – 1. stupe ň, Gur Arje, Jan 
Divecký – 2.stupe ň, Gur Arje, Erika Ko řínková  a Pavla Vondrá čková – 
Gymnázium Or Chadaš. 
65 Zástupci rodi čů student ů: Miriam Loukotková - 1. stupe ň, Gur Arje, 
Dita Roubí čková - 2.stupe ň, Gur Arje, Zuzana Neradová a David Kostka - 
Gymnázium Or Chadaš. 
66 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_informace/veden
i.html>. 
67 Český rozhlas : 10 let obnoveného židovského školstv í unás  [online]. 
c2000-2008, 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/3 75770>. 
68 Seznam u čitel ů Základní školy Gur Arje: Bimková Gabriela, Darom 
Noam, Divecký Jan, Fiala Jind řich, Foltýnová Tereza, Freund Mirek, 
Horáková Ladislava, Inbar Oren, Lopatová Kate řina, Mazancová Hana, 
Modrá Veronika, Mošnerová Lenka, Myslivcová Klára, Němcová Lenka, 
Peterová Michaela, Pírková Alena, Ratajík Ji ří, Shakirová Natálie, 
Schmoranz Tereza, Sobolová Radka, Stejskalová Terez a, Šimurdová Lenka, 
Tejkalová Lenka, T řísková Pavlína, Vozábová Jana, Zdrálek Vít, Ziss 
Daniel. 
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celou řadou úprav, nicmén ě poslední stavební úprava 

prob ěhla v roce 2000. 69 

 Jan Divecký, zástupce pro židovskou výchovu, 

prezentoval Gur Arje na Dni otev řených dve ří takto: 

 

„Výuka na této základní škole je pod řízena 

předpis ům vzd ělávacího programu Základní škola 

s rozší řenou výukou jazyk ů. To znamená, že žáci na 

této škole mají stejnou osnovu u čiva jako na 

jiných základních školách, avšak rozsah výuky je 

obohacen o židovskou tématiku. Na prvním stupni se 

židovská výchova spole čně s hebrejštinou vyu čují 

podle upraveného programu Tal Am 70, a to v první a 

druhé t říd ě čty ři hodiny týdn ě, v dalších t řídách 

na prvním stupni mají žáci židovskou výchovu dv ě 

hodiny v týdnu, stejn ě tak je tomu i na druhém 

stupni. Výuka anglického jazyka na této škole je 

od 3. ro čníku, výuka hebrejského jazyka je až od 

6. ro čníku. Tyto jazyky jsou však na škole 

vyu čovány nap ří č ro čníky ve skupinách, nebo ť tak 

je docíleno nejefektivn ější výuky pro žáky, kte ří 

se ve svých znalostech odlišují od ostatních. Jde 

však ale i o ty žáky, kte ří jsou p řijati do školy 

z jiných základních škol a nem ěli možnost se 

s hebrejským jazykem setkat. V ěk zde tedy nehraje 

žádnou roli.“ 71 

 

 Žáci mají možnost využít z široké škály aktivit 

nabízených školou, nap říklad návšt ěvy divadel, kin, výstav, 

koncert ů či výlet ů do míst, které jsou spjaty s židovskými 

dějinami. Stejn ě tak jako v jiných základních školách se 

                                                 
69 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola/svp_zs.ht
ml>. 
70 Více o programu Tal Am na http://www.talam.org/ . 
71 P ředstavení Základní školy Gur Arje v Praze Janem Div eckým, 
zástupcem pro židovskou výchovu, p ři Dni otev řených dve ří dne 9.ledna 
2007. 
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žáci této školy zú čast ňují škol v p řírod ě a lyža řských 

výcvik ů. 72 

 Škola také nabízí všem svým žák ům každodenní ranní 

modlitbu, která trvá 15 minut. Výhradn ě pro žáky druhého 

stupn ě je ur čena jednou v týdnu ranní t řicetiminutová 

modlitba se čtením Tóry. Tyto modlitby jsou však dobrovolné 

a nejsou zahrnuty do závazného programu školy. V rá mci 

židovské výchovy jsou vždy p řed židovskými svátky po řádány 

školou tzv. projektové dny a také sváte ční dílny. Tento 

program je však pro d ěti povinný. 73  

 Škola je financována p řevážn ě Židovskou obcí v Praze, 

dále se na jejím financování podílí Nadace Ronalda 

S. Laudera a od roku 2005 ji pomáhá i mezinárodní ž idovská 

nezisková organizace World ORT. Jako každá jiná ško la 

zařazená do školského systému v České republice dostává 

i tato státní p řísp ěvek podle po čtu žák ů. V nyn ější dob ě má 

škola 74 80 žák ů a v každé t říd ě je v pr ůměru 9 žák ů, z toho 

je z řejmé, že v každém ro čníku je vždy pouze jedna t řída. 75  

                                                 
72 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola.html>. 
73 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola/svp_zs.ht
ml>. 
74 Jméno Lauderových škol bylo zna čně poškozeno v říjnu roku 2003 
pornografickou kauzou. Tehdejší ředitelka paní Dvo řáková obvinila 
vyu čujícího Petra Karase z údajného stahování pornograf ických soubor ů 
na školní server a ud ělila mu výpov ěď. I p řesto, že již druhý den se 
k tomuto činu doznal administrátor školní po číta čové sít ě, p řesto 
obvin ěný vyu čující prošel řadou trestních oznámení a žalob. Tém ěř t ři 
roky trval soudní spor, který nakonec skon čil vít ězně pro vyu čujícího 
Petra Karase. Z řejm ě tato negativní kauza zap ří činila v následujících 
letech snížení zájmu žák ů o p řihlášení se na Lauderovy školy. Více 
o tomto sporu viz. NEUBAUER, Jan. Konec pornografic ké kauzy 
v Lauderových školách : Rozhovor s Petrem Karasem. Maskil. 1.1.2006, 
ro č. 5, č. 12, s. 10-11. Dostupný z WWW: <http://www.maskil. cz/5766-
11/index.htm>. 
75 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola/svp_zs.ht
ml>. 
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 Do první t řídy v roce 1997 nastoupilo 13 d ětí. O dva 

roky pozd ěji, v roce 1999, byla otev řena šestá t řída, do 

které nastoupilo 14 a do prvního ro čníku gymnázia 17 d ětí. 

Dle pravidel Lauderových škol nesmí být po čet žák ů ve t říd ě 

větší než 20. B ěhem deseti let dokon čilo povinnou školní 

docházku v p ěti devátých t řídách základní školy Gur Arje 

celkem 60 d ětí. Na gymnáziu Or Chadaš složilo maturitní 

zkoušku celkem 78 student ů. Tito studenti mají 85% 

úsp ěšnost p řijetí na vysoké školy, což sv ědčí o kvalit ě 

tohoto gymnázia. V p říštím školním roce by m ělo být 

v základní škole Gur Arje 87 d ětí a v gymnáziu Or Chadaš 

40 student ů. 76 

 

10.2.2. Školní družina  
 

 Jak již bylo zmín ěno výše, každý žák základní školy 

Gur Arje má možnost využívat školní družinu a jiné zájmové 

kroužky. Žáci nemusí být jen v družin ě, ale mohou jít i za 

příznivého po časí na venkovní terasu nebo školní h řišt ě. 

Škola ve spolupráci se školní družinou po řádá na konci 

týdne krátký šabatový program uskute čněný ve školní 

jídeln ě. 77 

 

 

 

 

                                                 
76 Český rozhlas : 10 let obnoveného židovského školstv í unás  [online]. 
c2000-2008, 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/3 75770>. 
77 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/cs/zakla dni_skola/druzina.h
tml>.  
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10.2.3. Gymnázium Or Chadaš  

 

 Gymnázium 78 Or Chadaš je čty řleté všeobecné gymnázium. 

Své sídlo má gymnázium spole čně se základní školou Gur 

Arje, a to v Belgické ulici v Praze. Snahou gymnázi a je 

nabídnout svým student ům vzd ělání v rámci evropské, české 

a židovské kultury. Gymnázium je ur čené student ům 

s židovským p ůvodem, ale také t ěm, kte ří mají zájem 

o vzd ělání v duchu židovské tradice. Jak již bylo zmín ěno 

výše, podle pravidel Lauderových škol nesmí být po čet žák ů 

ve t říd ě v ětší než 20. Tím je docíleno individuálních 

přístup ů ke student ům. O kvalit ě gymnázia sv ědčí práv ě již 

zmi ňovaná 85% úsp ěšnost p řijetí student ů hlásících se na 

vysoké školy. Výuka je stanovena podle osnov Minist erstva 

školství, mládeže a t ělovýchovy pro gymnázia, ale u čební 

plán je p řizp ůsoben zdejšímu gymnáziu výukou hebrejského 

jazyka a základy judaismu. Studenti zde mají možnos t 

studovat krom ě povinného anglického a hebrejského jazyka 

také jazyk n ěmecký a francouzský. Studenti mají možnost se 

vzd ělávat i v rámci volitelných seminá řů. Ke vzd ělávání 

mají k dispozici knihovnu jak s odbornou literaturo u, tak 

i beletrií a také modern ě vybavenou po číta čovou u čebnu 

s internetem. Stejn ě tak jako na jiných obecných gymnáziích 

se studenti zú čast ňují r ůzných kulturních akcí, výlet ů, 

besed se zajímavými hosty, lyža řského výcviku, sportovních 

pobyt ů v p řírod ě a poznávacích pobyt ů ve Francii 

a Izraeli. 79 

                                                 
78 Seznam u čitel ů Gymnázia Or Chadaš: Darom Noam, Dejmalová Kate řina, 
Divecký Jan, Dražná Ivana, Fiala Jind řich, Foltýnová Tereza, Freund 
Mirek, Horáková Ladislava, Inbar Oren, Karas Petr, Lopatová Kate řina, 
Modrá Veronika, Mošnerová Lenka, Myslivcová Klára, Peterová Michaela, 
Ratajík Ji ří, Shakirová Natálie, Schmoranz Tereza, Soklová Luc ie, 
Stejskalová Tereza, Tejkalová Lenka, T řísková Pavlína, Zdrálek 
Vít,Ziss Daniel.  
79 Lauderovy školy v Praze  [online]. c2005-2008 , 1. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-01]. Dostupný z WWW: <http://www.lauder.cz/ cs/gymnazium.html>. 
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11. Odd ělení sociální a zdravotní pé če  
 

 Hlavním úkolem Odd ělení sociální a zdravotní pé če je 

poskytování a zprost ředkování sociálních a zdravotních 

služeb, t ěm, kte ří jsou v nep říznivých zdravotních či 

sociálních podmínkách, nehled ě na v ěk, nemoc, zdravotní či 

t ělesného postižení, ztrátu sob ěsta čnosti a jiné. Toto 

Oddělení sociální a zdravotní pé če má sedm vzájemn ě úzce 

spolupracujících st ředisek. Činnost t ěchto st ředisek je 

koordinována vedoucím Odd ělení sociální a zdravotní pé če. 

Tímto zp ůsobem je docíleno, že každý klient tohoto odd ělení 

sou časn ě pat ří i do všech ostatních st ředisek a tyto se 

v pé či o n ěj r ůzně d ělí. 80 

 Odd ělení sociální a zdravotní pé če se skládá z t ěchto 

st ředisek: St ředisko sociálních služeb, Komplexní domácí 

péče Ezra 81, Denní centrum senior ů Židovské obce v Praze, 

Penzion Charlese Jordana 82, Domov senior ů Charlese Jordana, 

                                                 
80 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
81 Ezra znamená v p řekladu pomoc či voln ější p řeklad je podané ruce.  
82 Charles Jordan byl ředitelem amerického výboru pro pomoc židovským 
uprchlík ům American Joint Distribution Committee Charles Jor dan. 
Pat řil mezi mezinárodn ě uznávané osobnosti. Mezi jeho záslužné činny 
pat řilo zorganizování p řesunu desetitisíc ů Žid ů, kte ří p řežili 
nacistický holocaust, do Izraele, a v dobách studen é války vyst ěhování 
desítek tisíc dalších Žid ů z komunistických zemí východní Evropy. O 
tom, jak Charles Jordan zem řel se vedou do dnešní doby spory. Jisté 
je, že se tak stalo v Praze v roce 1967, kdy byl v této dob ě údajn ě na 
dovolené s manželkou. Záhadné smrti p ředcházely mnohé politická d ění, 
např. zvít ězení Izraele v šestidenní válce nad svými arabskými  
sousedy, následné uzav ření izraelského velvyslanectví v komunistickém 
Československu spojené s demonsstrací místních Arab ů proti židovskému 
státu. I p řes veškeré varování Charles Jordan navštívil Prahu.  O tom, 
zda-li Jordan byl zabit československou tajnou policií, nebo sov ětskou 
KGB, nebo arabskými agenty, či snad sám spáchal sebevraždu, se vedou 
do dnešní doby mnohé úvahy. Více o nevyjasn ěné smrti Charlese Jordana 
viz. http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zpra va/373318 
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St ředisko léka řů a dalších odborník ů, St ředisko 

autodopravy. 83  

 

 

11.1. St ředisko sociálních služeb  
 

 St ředisko sociálních služeb sídlí v budov ě Židovské 

obce v Praze, v Maiselov ě ulici 18, Praha 1, ve druhém 

pat ře. Toto st ředisko je v ětšinou první institucí, se 

kterým se klienti 84 poprvé setkají a také které jim 

zprost ředkuje služby st ředisek Odd ělení sociální 

a zdravotní pé če. O využití veškerých nabízených služeb 

mohou žádat všichni členové Židovské obce v Praze a jejich 

rodinní p říslušníci a osoby židovského p ůvodu, kte ří se 

ocitli v sociální tísni. 85  

 Mezi poskytované služby a aktivity St řediska 

sociálních služeb pat ří: sociální poradenství, 

zprost ředkování psychologické pomoci v domácím prost ředí, 

donáška dietních košer jídel dom ů, p řátelské návšt ěvy, 

nákupy, doprovody p ři návšt ěvách léka ře, nemocnicích,  

úřadech, procházkách a dále zajiš ťuje telefonickou linku 

důvěry Dusiach 86, Klub IMA pro matky s d ětmi a také Klub 

zdraví. 87  

                                                 
83 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004 , 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
84 Celkový po čet klient ů St řediska sociálních služeb v roce 2006 byl 
224 osob. 
85 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 8. b řezna 2008 [cit. 2008-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
86 Dusiach znamená v p řekladu rozhovor či povídání. 
87 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 8. b řezna 2008 [cit. 2008-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
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 Pracovnice Koordina čního centra Komplexní domácí pé če 

Ezra, paní Ota Vl čková, k tomu dodává:  

 

 „St ředisko sociálních služeb d ělá takové 

volno časové aktivity, řekn ěme r ůzné výlety, oslavy 

židovských svátk ů, je to takové hodn ě komunitní 

setkávání, má to blízko k takovým rodinným setkáván ím, 

dalo by se říci, že taková sousedská výpomoc. Pro ty 

lidi je to daleko p říjemn ější, když mohou říci, že 

přijdou „holky z obce“, než když by je navšt ěvovaly 

nějaké sociální pracovnice. Víte, ty lidi už ani t řeba 

nemají rodinu, nebo ji mají v zahrani čí a pro n ě je to 

jako hodn ě velký rodinný vztah, nebo ť na té obci se 

setkávají s lidmi, kte ří mají n ěco spole čného. Ono totiž 

v tom stáru lezou na povrch takové ty posttraumatic ké 

r ůzné šoky a jiné traumata a dalo by se říci, že skoro 

každý má psychologa či psychiatra. No, ta práce je tady 

asi jiná než jinde na st řediscích sociální pé če.“  

 

 

 

11.2. Komplexní domácí pé če EZRA  
 

 Komplexní domácí pé če Ezra je nestátní zdravotnické 

zařízení a registrovaná terénní sociální služba Osobní  

asistence, poskytující uživatel ům služeb propojenou formu 

zdravotní a sociální pé če v p řirozeném sociálním prost ředí 

podle individuálních pot řeb. Ur čena je klient ům88, kte ří 

jsou z d ůvodu zm ěněného zdravotního a sociálního stavu 

částe čně nebo pln ě odkázáni na odbornou pomoc jiné osoby. 89  

                                                 
88 V roce 2006 bylo v pé či KDP Ezra 120 klient ů. 
89 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
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 Komplexní domácí pé če Ezra svojí poskytovanou 

kvalifikovanou a odbornou formou pé če umož ňuje zkrátit 

pobyt klient ů v l ůžkových zdravotnických za řízeních, a to 

na nezbytn ě krátkou dobu a také umož ňuje klient ům z ůstat ve 

vlastním domácím prost ředí tak dlouho, jak je to možné 

a bezpe čné. 90 

 Klienty Komplexní domácí pé če Ezra se mohou stát 

všichni členové Židovské obce v Praze a jejich rodinní 

příslušníci, členové Terezínské iniciativy, Hidden Child, 

a jiní další sociáln ě či zdravotn ě pot řební pražští 

židovští spoluob čané. Domácí zdravotní pé če je poskytnuta 

podle rozhodnutí 91 ošet řujícího léka ře, a ť už praktického 

či specialisty. 92 

 Komplexní domácí pé če Ezra je řízena vedoucím 

pracovníkem z koordina čního centra. Tým 93 odborník ů, který 

je sestaven ze zdravotních sester, pe čovatel ů, sociální 

pracovnice a ergoterapeutky, poskytuje domácí pé či. 94 

 Zdravotní sestry vykonávají odbornou zdravotní pé či 

v domácím prost ředí podle požadavk ů léka ře. Pe čovatelé 

zajiš ťují nap říklad pomoc s osobní hygienou, donášku 

nákup ů, b ěžný úklid a jiné sociální služby ve spolupráci se 

sociálním pracovníkem. Tento sociální pracovník tak é 

poskytuje sociáln ě-právní poradenství. Ergoterapeut 

                                                 
90 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
91 Po čátek i konec p ředepsané domácí pé če p ředstavuje léka ř. Tato pé če 
může být požadována p římo samotným klientem. O zahájení a p řípadn ě 
následném ukon čení, tímto zp ůsobem vyžádané pé če, rozhodne zdravotní 
sestra, vedoucí st řediska či sociální pracovník spole čně s klientem. 
92 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 26. února 2008 [cit. 2008-02-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
93 Celkový po čet zam ěstnanc ů KDP Ezra v roce 2006 byl 24. 
94 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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vyhodnocuje stav domácího prost ředí a navrhuje p řípadná 

řešení, jak usnadnit mnohé denní činnosti. 95  

 Paní Ota Vl čková dodává k Ez ře:  

 

 „Zatímco tedy Ezra vznikla oproti st ředisku 

pozd ěji, a proto m ěla i jiný nástup a za čala úpln ě na 

profesionální bázi, jako komplexní domácí pé če, klasická 

se zdravotními sestrami, pe čovateli, smlouvami, ceníkem, 

atd. Ono to m ělo jednu výhodu v tom, že za čala s úpln ě 

novými lidmi, ni čím nezatíženými. Sice se omezil takový 

ten rodinný vztah a chvíli to trvalo, než je klient i 

začali brát jako pe čovatele, ale oni prost ě pracují na 

profesionální úrovni.“  

 

 

11.3. Denní centrum senior ů Židovské obce v Praze  
 

 Toto centrum poskytuje senior ům Židovské obce v Praze 

služby sociální pé če, a to jak klient ům Domova senior ů, tak 

klient ům docházejícím ze svých domov ů. Centrum je umíst ěné 

v budov ě Domova senior ů Charlese Jordana. Pro své klienty 

centrum nabízí nejen p říjemnou spole čnost, ale také 

psychickou a fyzickou aktivizaci, emo ční podporu a mnohé 

zábavné programy. Krom ě odborných a zábavných program ů  zde 

klienti tráví sv ůj volný čas také p ři vypráv ění osobních 

příb ěhů ze života a vym ěňují si navzájem r ůzné informace. 

Každý m ěsíc si centrum vydává sv ůj Program DCS, ve kterém 

jsou uvedeny p řipravované akce a dále vydává sv ůj Ob časník 

Šalom, což je interní tiskovina, do které mohou p řispívat 

i klienti centra. 96 

                                                 
95 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 26. února 2008 [cit. 2008-02-26]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
96 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 27. února 2008 [cit. 2008-02-27]. Dostupný z WWW: 
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 Realiza ční tým tohoto centra vedený je tvo řen ze 

4 zam ěstnanc ů, a to z vedoucí pracovnice, aktiviza ční 

pracovnice a terapeutky, ergoterapeutky a pracovnic e 

sociální pé če. K fungování centra jsou velmi pot řební také 

mnozí dobrovolníci a studenti na praxích. Denní cen trum 

senior ů Židovské obce v Praze využívalo v roce 2006 celkem  

43 klient ů, denn ě v pr ůměru 18. 97 

 

 

11.4. Penzion Charlese Jordana  
  

 Pobytové za řízení je ur čeno člen ům židovských obcí, 

kte ří jsou relativn ě sob ěsta ční, ale pot řebují pravidelné 

zdravotnické a pe čovatelské služby. Penzion byl z řízen 

v roce 1993. P ětipatrový činžovní d ům má 26 garsoniér 

a 1 dvougarsoniéru 98 pro manželský pár. V byt ě je p ředsí ň 

s vestav ěnou sk říní, pokoj, WC, sprchový kout, kuchy ňská 

linka s elektrickým dvouva ři čem a telefon. Byt je za řízen 

pouze takto, nebo ť každý klient se do bytu st ěhuje 

s nábytkem. Penzion je vybaven zdravotnickou místno stí, 

spole čenskou místností, prádelnou a t ělocvi čnou. Penzion 

pravideln ě navšt ěvuje léka řka, ergoterapeutka, sociální 

pracovnice a psycholožka. O klienty se starají: sta ni ční 

sestra, pe čovatelky, pradlena, uklíze čka a zdravotní sestra 

z Komlexní domácí pé če Ezra. 99 

 

                                                                                                                                               
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
97 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
98 Tato dvougarsoniéra pro manželský pár je již dlouh ou dobu 
neobsazena. 
99 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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11.5. Domov senior ů Charlese Jordana  
 

 Toto za řízení je ur čené pro klienty, kte ří již nejsou 

schopni nebo nemohou z jakéhokoliv d ůvodu žít doma bez 

celodenní pomoci. V domov ě je však kladen d ůraz na 

individualitu, sob ěsta čnost, d ůstojnost a kvalitu života 

senior ů, kte ří p řežili koncentra ční tábory, vále čné hr ůzy 

a n ěkte ří i pronásledování komunistickým režimem. 100   

 Kapacita domova je 20 klient ů. V roce 2007 bylo 

v domov ě 19 klient ů, z toho 15 žen a 4 muži. O tyto klienty 

se stará nep řetržit ě 5 ošet řovatelek, 5 zdravotních sester, 

2 sanitá ři, hlavní sestra, ergoterapeutka, fyzioterapeutka, 

pradleny, sociální pracovnice a vedoucí. 101   

 Ředitelkou domova byla v roce 2007 Ing. Helena 

Frankenbergerová, která k tomu dodává: 

 

 „My jsme n ěco, co u nás v republice nemá obdoby. 

Protože my máme domovy senior ů, LDN stanice a pak už asi 

není nic, maximáln ě n ějaká sociální l ůžka v nemocnicích. 

Nejsou to, čemu já osobn ě říkám pe čovatelské ústavy pro 

lidi, kte ří už nemohou prost ě vegetovat sami doma ve své 

péči. Oni jako nejsou nemocní, ale jsou už tak sta ří 

a nemohou sami o sebe pe čovat. Takové za řízení my 

v republice nemáme. My jsme n ěco jako domov d ůchodc ů, ale 

v podstat ě d ěláme toto. Naši klienti už prost ě nemohou 

doma být sami, jsou prost ě závislí na jiné pé či. 

I p řestože tu mají stupe ň závislosti číslo 2, ale ve 

skute čnosti je to horší. My z tohoto hlediska fungujeme 

přesn ě tak, jak bych si p ředstavovala. Toto je práv ě naše 

specifikum a jsme na to hrdí. V rámci volného času 

pořádáme r ůzné osobní oslavy klient ů, židovských svátk ů 

a zábavné programy. Klienti si to opravdu velmi uží vají 

                                                 
100 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
101 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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a jsou za to vd ěční. Na druhou stranu je pé če o naše 

klienty pro zdravotní sestry či pe čovatele velmi náro čná. 

Víte, pr ůměrný v ěk našich klient ů je kolem 90 let a podle 

posledních pr ůzkumů je polovina z nich v po čáte čním 

a druhá v t ěžkém stádiu demence. O to víc je to opravdu 

náro čné.“  

 

 Domov má celkem 6 jednol ůžkových a 2 dvoul ůžkové byty, 

které jsou vybaveny speciálním zdravotním l ůžkem, nábytkem, 

telefonem a za řízením umož ňující p řivolat personál. Klient 

si však m ůže tento byt doplnit osobními v ěcmi dle své 

pot řeby. Pokoje jsou vybaveny koupelnou a toaletou, n ěkteré 

pokoje je však mají spole čné pro dva byty. V poschodí je 

spole čná kuchy ňka. 102   

 Pro obtížn ě se pohybující či dlouhodob ě ležící klienty 

je ur čena l ůžková část domova, která má 4 pokoje pro 

10 klient ů. Co se tý če stravy, je pro klienty v domov ě 

zajiš ťována košer strava p ětkrát denn ě. 103   

 K tomu ředitelka Domova senior ů Charlese Jordana 

dodává:  

   

 „Co nás omezuje je košer stravování. U nás 

v republice totiž nemáme suroviny. Sice v dnešní do bě je 

to lepší, ale v za čátcích to bylo náro čné, nebo ť se proto 

muselo jezdit až do Vídn ě a tak, no, bylo to drahé. Takto 

sta ří lidé jsou už dost zna čně omezováni p řísnou dietou 

a ješt ě o to víc je to náro čnější, když jde o košer 

stravu. Jsme prost ě limitováni co se tý če výb ěru a také 

financí.“  

 

                                                 
102 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 27. února 2008 [cit. 2008-02-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
103 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 27. února 2008 [cit. 2008-02-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=79&Itemid=56>. 
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 Tento Domov senior ů Charlese Jordana bude 

v budoucnu p řesunut do nového za řízení, a to do 

Domova sociální pé če Hagibor 104 .  

 

 

11.6. St ředisko léka řů a jiných odborník ů 
 

 St ředisko se skládá z ambulance praktické léka řky, 

rehabilita čního léka ře, psychiatra a psychologa. Toto 

st ředisko zajiš ťuje lé čebně-preventivní pé či zam ěstnanc ům, 

člen ům a jejich rodinným p říslušník ům Židovské obce v Praze 

a také p řidruženým organizacím p ři Židovské obci v Praze. 

Pro zam ěstnance Židovské obce v Praze a Federaci židovských  

obcí v ČR plní St ředisko léka řů a jiných odborník ů funkci 

závodního léka ře. Ambulance je umíst ěna v Domov ě senior ů 

Charlese Jordana a poskytuje klient ům zdravotní pé či. 

Odhadovaný po čet ošet ření v roce 2006 je zhruba 300 

pacient ů měsí čně, v rehabilita ční ambulanci pak bylo 

vyšet řeno v pr ůměru 32 pacient ů měsí čně, u psychologa 12 

a u psychiatra 14 pacient ů. 105  

 

 

11.7. St ředisko autodopravy  
 

 St ředisko autodopravy vzniklo jako samostatné 

st ředisko 1. srpna 2006. Do té doby samostatn ě 

neexistovalo, nebo ť řidi či byli zam ěstnanci jiných 

st ředisek, které m ěly k dispozici jednotlivé vozy. P ři 

vzniku tohoto st řediska byl založen i vnitropodnikový 

                                                 
104 Více o n ěm viz. kapitola Domov sociální pé če Hagibor.  
105 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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ceník, který podává p řehledné informace o cenách 

jednotlivých služeb. Jednotlivá st řediska tak mají možnost 

sledovat vyú čtované platby za ur čité úkony. 106  

 Autodoprava je ur čena člen ům Židovské obce v Praze 

a jejím p řidruženým organizacím a spolk ům. Kapacita služeb 

je omezená, a proto je ur čena p ředevším pro lidi zdravotn ě 

a t ělesn ě postižené, pro rozvoz ob ědů a také pro svoz d ětí 

z mate řské školky. V roce 2006 st ředisko vlastnilo 107  

3 mikrobusy, 5 osobních automobil ů a 1 dodávku. Ve stejném 

roce m ěla autodoprava 5 řidi čů na plný úvazek, 1 na 

polovi ční úvazek a ostatní na dohodu o provedení práce, 

a to dle pot řeby. Ve sledovaném období od 1. srpna až do 

31. prosince najezdili řidi či autodopravy celkem 42 634 km 

a podle toho byly vytvo řeny i Pravidla autodopravy, 

ur čující komu a za jakou cenu je autodoprava ur čena. 108   

 

 

11.8. D ům sociální pé če Hagibor  
 

 O výstavb ě nového domu sociální pé če rozhodla v roce 

2003 Reprezentace Židovské obce v Praze. Tento d ům má 

kapacitu 60 míst pro své klienty a spolu s ubytován ím je 

zde po čítáno i se stravovacím provozem a vybavením 

sloužícímu k aktivizaci a spole čenskému vyžití. 109  

                                                 
106 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
107 Z d ůvodu stá ří vozidla a nákladných oprav byl již odprodán mikro bus 
a dodávka. 
108 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
109 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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 V roce 2004 prob ěhlo výb ěrové řízení na architekta. 

V kv ětnu téhož roku byl vybrán architekt Jan Línek, kter ý 

podepsal v říjnu smlouvu o díle. Ve svém projektu 

vypracoval celkovou rekonstrukci a dostavbu areálu Hagibor. 

Na základ ě tohoto vypracování získala Židovská obec v Praze 

ke konci roku 2005 stavební povolení. Reprezentace Židovské 

obce v Praze poté sestavila v prosinci téhož roku V ýběrovou 

komisi 110 , která vybrala projektového manažera a dodavatele 

stavby. Byla vybrána firma Hochtief VSB. V dubnu ro ku 2006 

se Reprezentace na svém zasedání shodla, že nákladn á 

výstavba domu Hagibor p řibližn ě za 200 milión ů bude 

realizována. Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Krá lovské 

Vinohrady došlo k dohod ě, že na konci dubna 2006 vyklidí 

dosavadní objekt a ten bude p ředán stavební firm ě. Výstavba 

domu Hagibor byla slavnostn ě zahájena dne 15. června 2006. 

Za autorského dozoru architekta Línka a pod dohlede m 

projektového manažera zastoupeným firmou Jans a spo le čností 

Matana, byla zahájena výstavba domu Hagibor firmou 

Hochtief VSB. Výstavba se však oproti plánované výs tavb ě 

dostala do zpožd ění a nemohly tedy být vy čerpány plánované 

náklady. V lednu roku 2008 stále probíhaly stavební  práce 

a četné úpravy, a to nap říklad repase oken, lakýrnické 

práce, malba chodby, osazování dve ří, opravy obklad ů 

a omítek, atd. Tyto práce již postupn ě sm ěřují 

k slavnostnímu otev ření Domu sociální pé če Hagibor. 111  

 
 
 
 

                                                 
110 Členy Výb ěrové komise byli E. Quitt, Z. Skála, Z. Sadil, M. 
Klepetá ř, M. Li čka a M. Borges.  
111 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/docs/2007vyrocka_fi n_www.pdf>. 
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12. Ekonomické odd ělení 
  

 Ekonomické odd ělení obce má obvyklé finan ční 

povinnosti právnické osoby, tedy sestavuje rozpo čet obce 

a vytvá ří rozpo čet na r ůzné akce, dohlíží na pln ění t ěchto 

rozpo čt ů, sestavuje ú četní uzáv ěrku, odvád ění daní, 

zasílání podpor a úhrad za léky, jiné pokladní činnosti 

a ú četní úkony pro Židovskou obec v Praze a její n ěkteré 

spolky, vedení mzdových agend, vedení inventá ře, 

archivování ú četních a da ňových doklad ů a jiné typické 

činnosti. Sou částí ekonomického odd ělení je i pokladna 

Židovské obce v Praze, v které se prodávají straven ky. 

Ekonomické odd ělení se také zabývá n ěkterými rozbory, 

například návšt ěvností turistických objekt ů, vytvá řením 

finan čních rezerv pro jiná období, odepisováním hmotného 

majetku a jiných činností. P řipravený rozpo čet na další rok 

vytvo řený ekonomickým odd ělením nejprve projednává a poté 

schvaluje Reprezentace Židovské obce v Praze. 112  

 

 

12.1. Financování a hospoda ření Židovské obce 
v Praze 
 

 Toto téma je velmi náro čné na p řesné vy číslení a velmi 

t ěžko dostupné, nebo ť se jedná o informace, které pocházejí 

tzv. zevnit ř pražské židovské obce. P řes veškeré dotazy 

směřované člen ům pražské židovské obce ohledn ě financování 

či hospoda ření této obce, jsem se často setkával s velmi 

podobnými výrazy. Nej čast ější výrok byl, „...z velké části 

na v ětšinu činností p řispívá obec, n ěco je od státu a na to 
                                                 
112 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=90&Itemid=56>.  
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ostatní p řispívají tak n ějak jiné spolky, nadace a dárci či 

sponzo ři...“. Mým zdrojem mi tedy byly Obecní noviny – 

Informa ční m ěsí čník člen ů Židovské obce v Praze. 

 Hlavním zdrojem financí je p říjem z provozu Staronové 

synagogy, kde nejv ětší část činí vstupné. Menší část je 

tvo řena z plateb za speciální ob řady a dar ů synagoze. 

V roce 2005 bylo dosaženo z p říjm ů turistického ruchu 

přibližn ě 39 milión ů korun, ale kv ůli vedeným spor ům na 

obci však p říjem ze speciálních ob řadů a dar ů Staronové 

synagoze byl minimální, a to hlavn ě z d ůvodu odchodu 

minjanu do Vysoké synagogy. P říjmy z turistického ruchu 

však nelze po čítat jako stabilní, kdykoliv je m ůžou 

ovlivnit vn ější vlivy, nap ř. p řírodní katastrofy, r ůzné 

nemoci, politické události, či hrozba teroristického útoku. 

Mezi další hlavní zdroj p říjm ů pat ří zisk spole čnosti 

Matana, a. s., nebo ť její hospoda ření zajistilo v roce 2005 

příjmy ve výši 34 milión ů korun. 113   

 K velkým zdroj ům příjm ů se řadí i nájemné Židovského 

muzea v Praze, které je placeno Židovské obci v Pra ze. Toto 

muzeum svým kvalitním jménem, exponáty a propaga ční 

činností tak získalo v roce 2005 pro pokladnu pražsk é 

židovské obce 32 milión ů korun. Toto muzeum je pro 

Židovskou obec v Praze významné také tím, že zajiš ťuje 

kromě p říjm ů také bohaté kulturní zázemí, propagaci 

židovské tradice a poskytuje své zkušenosti obci p ři 

provozování Staronové a Jubilejní synagogy. 114  

 Významným zdrojem jsou také granty, dotace a dary.  

O zp ůsobu využití získaných prost ředk ů je ve v ětšin ě 

případ ů rozhodnuto již na samém po čátku, kdy na základ ě 

vypsaného grantu nebo existující dotace žádá Židovs ká obec 

                                                 
113 BÁNYAI, František. Odkud bere obec peníze?. Obecní noviny  : 
Informa ční m ěsí čník člen ů Židovské obce v Praze . 1.1.2006, 2, č. 2, 
s. 17. 
114 Tamtéž, s. 17. 
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v Praze o finan ční p řísp ěvek. V oblasti sociální 

a zdravotní pé če bylo v roce 2005 získáno tém ěř 10 milión ů 

korun, a to p řevážn ě na činnost Komplexní domácí pé če Ezra. 

Na Komplexní domácí pé či Ezra bylo získáno p řibližn ě 

7,5 milión ů korun. V roce 2005 získala pražská židovská 

obec dotace a p řísp ěvky na činnost Domova Charlese Jordana 

ve výši 1,5 milión ů korun a na Penzion 115  Charlese Jordana 

přibližn ě 400 tisíc korun. Pro Denní centrum senior ů 

Židovské obce v Praze byly v roce 2005 sehnány p řísp ěvky 

a dotace ve výši 50 tisíc korun a pro činnost Sociálního 

oddělení a zdravotní pé če 450 tisíc korun. 116  

 V oblasti sociální pé če je nejv ětším p řisp ěvatelem 

Magistrát hlavního m ěsta Prahy, který v roce 2005 p řid ělil 

Židovské obci v Praze p řísp ěvek ve výši 4 milión ů, dále 

přisp ěly i zahrani ční zdroje, které dosáhly výše p řísp ěvku 

3 milión ů korun. Podobným zp ůsobem je docíleno získání 

finan čních prost ředk ů na obnovu památek. V tomto p řípad ě je 

vždy p ředem ur čeno, pro kterou konkrétní památku to má být. 

Pro získání p řísp ěvk ů a dotací je velmi d ůležitá činnost 

pracovník ů sociálních odd ělení, kte ří p řipravují žádosti 

o granty. Práv ě bez jejich p řípravy a zárove ň prezentace by 

nemohlo být dosaženo tak d ůležitých zdroj ů, jako jsou práv ě 

granty. Díky tomu bylo v roce 2005 žádáno o více ne ž 

15 milión ů a dosaženo bylo tém ěř 10 milión ů korun, což činí 

65% pln ění. 117   

 Podstatn ě menší část, respektive velmi malou část 

příjm ů tvo ří dary a p řísp ěvky člen ů a p řátel obce. 

V p ředešlých letech pražská židovská obec vytvá řela 

finan ční rezervu pro rekonstrukce v ětšího rozsahu a do 

                                                 
115 V dnešní dob ě Penzion Charlese Jordana již nefunguje.  
116 BÁNYAI, František. Odkud bere obec peníze?. Obecní noviny  : 
Informa ční m ěsí čník člen ů Židovské obce v Praze . 1.1.2006, 2, č. 2, 
s. 17. 
117 Tamtéž, s. 17. 
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konce roku 2005 tak naspo řila částku ve výši 94 milión ů 

korun. O vytvá ření této rezervy rozhodla Reprezentace 

Židovské obce v Praze již v roce 1997. Z tohoto fon du budou 

peníze použity na výstavbu Domova sociální pé če Hagibor. 118  

 
 
 

13. Správa budov a h řbitov ů  
 

13.1. Matana, a. s.   
 

 Matana je akciová spole čnost, která byla založená 

v roce 1992 Židovskou obcí v Praze. V p řekladu slovo Matana 

znamená hebrejsky dar. Posláním této spole čnosti je 

vykonávat správu nemovitostí ve vlastnictví Židovsk é obce 

v Praze, avšak s výjimkou synagog v Praze – Josefov ě 

(Maiselovy, Pinkasovy, Klausové a Špan ělské), sídla 

Židovského muzea v Praze, smíchovské synagogy, star ého 

židovského h řbitova v četn ě ob řadní sín ě na Josefov ě, dále 

obou židovských h řbitov ů v Praze na Žižkov ě a synagogy 

v Gol čově Jeníkov ě. Jediným zakladatelem akciové 

spole čnosti Matana je Židovská obec v Praze, která taktéž  

jako jediná je trvale držitelem jejích akcií, a doh líží na 

chod této spole čnosti. 119  

 Jak je obecn ě známé z historie mnoho židovských 

památek zaniklo již v období st ředov ěku p ři vyhnání Žid ů 

z královských m ěst a také po odchodu z malých venkovských 

osad v druhé polovin ě 19. století. 120  

                                                 
118 Tamtéž, s. 17. 
119 Židovské památky ve správ ě Matana, a.s.  [online]. c2008 , 11. 
března 2008 [cit. 2008-03-11]. 
Dostupný z WWW: <http://golem.kehilaprag.cz/pamatky /index.php?option=c
om_content&task=view&id=13>. 
120 P ěkný, 1993, s. 27-101. 
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 Mnoho památek bylo také v pr ůběhu d ějin poni čeno, 

nejvíce však v období nacistické okupace. Po druhé sv ětové 

válce následkem holocaustu a mnohých emigra čních vln došlo 

k poklesu židovských obyvatel na území dnešní České 

republiky, a proto n ěkteré židovské obce úpln ě zanikly, 

některé z části, a v ětšina židovských památek za čalo 

chátrat. Nastolením komunistického režimu po druhé sv ětové 

válce se prodloužila  tato doba chátrání a ni čení 

židovského majetku o čty řicet let. 121   K významné zm ěně 

však došlo po roce 1989, nebo ť bylo možné poprvé v historii 

začít provád ět systematickou dokumentaci a záchranu 

zbývajících židovských památek. Nedlouho poté tuto 

záslužnou aktivitu na sebe vzala akciová spole čnost Matana. 

Tato spole čnost spravuje nemovitosti,které jsou ve 

vlastnictví Židovské obce v Praze a od roku 2001 té ž 

Federace židovských obcí v České republice. Tímto zp ůsobem 

se stará o více než dv ě st ě padesát v ětšinou památkov ě 

chrán ěných židovských h řbitov ů a řadu synagog, v četn ě 

budov, které jsou majetkem Židovské obce v Praze. O  tyto 

budovy se stará tzv. Správa budov a h řbitov ů, která má 

taktéž ve své správ ě tém ěř sto h řbitov ů a n ěkolik synagog, 

které vlastní Federace židovských obcí v České republice. 

Hlavní aktivitou Správy budov a h řbitov ů je p řevážn ě 

finan ční a v ěcné zajiš ťování veškerých prací na hmotných 

památkách Federace židovských obcí v  České republice, a to 

prost řednictvím specializovaných spole čností a firem, ale 

i díky vlastním zam ěstnanc ům, tedy lokálních správc ů 

hřbitov ů a synagog. Židovské h řbitovy se do dnešní doby 

dochovaly v r ůzném stavu, a proto bylo základním 

předpokladem pro jejich údržbu obsazení správcem h řbitova. 

Jeho p řítomnost má zabezpe čit nejen údržbu, ale i snížení 

nebezpe čí pustošení h řbitova cizími subjekty. Byly zapo čaty 
                                                 
121 P ěkný, 1993, s. 369-382. 
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úklidové práce, vykácení náletových d řevin, oprava zdí, 

márnic, ob řadních síní a h řbitovních domk ů. V nyn ější dob ě 

jsou tyto budovy často využívány správci h řbitov ů pro své 

zázemí či bydlení, jak je tomu nap ř. v He řmanově Městci, 

Havlí čkov ě Brod ě, Turnov ě, atd. 122  

 Od roku 2002 do dnešní doby p řipadlo do správy Matany 

téměř dalších sto h řbitov ů a n ěkolik synagog, díky 

dlouhodobému projektu Federace židovských obcí v České 

republice, který je podporován  Nada čním fondem ob ětem 

holocaustu. Jednotlivé židovské obce, které nem ěly dostatek 

financí na správu svých nemovitostí, p řevedly tedy své 

nemovitosti na Federaci židovských obcí v České republice, 

která pak tyto nemovitosti p řevedla na akciovou spole čnost 

Matana. 123  

 

 

13.2. Nada ční fond Zecher   
 

 Nada ční fond Zecher pro záchranu židovských památek 

v České republice byl založen Federací židovských obcí  

v České republice za ú čelem získávání finan čních prost ředk ů 

pro rekonstrukci, obnovu a uchování ohrožených movi tých 

i nemovitých židovských památek. Zabývá se tedy p řevážn ě 

opravami h řbitov ů a synagog i mimo územní p ůsobnost 

                                                 
122 Židovské památky ve správ ě Matana, a.s.  [online]. c2008 , 11. 
března 2008 [cit. 2008-03-11]. 
Dostupný z WWW: <http://golem.kehilaprag.cz/pamatky /index.php?option=c
om_content&task=view&id=13>. 
123 Židovské památky ve správ ě Matana, a.s.  [online]. c2008 , 11. 
března 2008 [cit. 2008-03-11]. 
Dostupný z WWW: <http://golem.kehilaprag.cz/pamatky /index.php?option=c
om_content&task=view&id=13>. 
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Židovské obce v Praze. Sídlo Nada čního fondu Zecher je 

v Maiselov ě ulici č.18, v Praze 1. 124   

 

 
 

14. Knihovna Židovské obce v Praze 
 

 Židovská obec v Praze má svou knihovnu se studovno u, 

která je umíst ěná v Jáchymov ě ulici č. 3, v Praze 1, ve 

druhém pat ře budovy. Tato knihovna má ve svém knižním fondu 

přibližn ě 5 tisíc svazk ů, a to jak knihy s židovskou 

tématikou, ale také cizojazy čné slovníky, všeobecné 

encyklopedie, beletrii a také fond s p řibližn ě 80 CD 

nosi čů. Tato knihovna slouží jak člen ům Židovské obce 

v Praze, tak ve řejnosti se zájmem o judaismus. 125   

 

 

 

 

15. Informa ční centrum Židovské obce v Praze 
 

 Toto centrum se nalézá na stejné adrese jako Kniho vna 

Židovské obce v Praze a poskytuje jak člen ům, tak ne člen ům 

Židovské obce v Praze všeobecné informace týkající se 

činnosti obce či jednotlivých odd ělení. Mezi její další 

aktivity pat ří nap říklad vyhledávání odpov ědí na dotazy 

                                                 
124 Rainbow Triangle, v. o. s.. Židovská obec v Praze : oficiální 
webové stránky  [online]. c2005 , 1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. 
Dostupný z WWW: <http://www.fzo.cz/prf_zec.do>. 
125 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 20. února 2008 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=80&Itemid=56>. 
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směřované k tématice spojené s judaismem a zajiš ťování 

rezervací dvou místností, které má budova k dispozi ci. 126  

 

 

16. Publika ční činnost  
 

 Pro členy i ne členy židovské obce jsou v dnešní dob ě 

k dispozici mnohé knihy, periodika, články a zprávy, které 

čtená ře informují o historii Žid ů, antisemitismu, 

holocaustu, vztahu Žid ů s jinými  národy, o d ění v židovské 

obci, atd. V této kapitole však pojednávám o naklad atelství 

Federace židovských obcí v ČR, které se zabývá židovskou 

tematikou a o periodikách, které pat ří k nejvýznamn ějším 

v pražské židovské obci.  

 

16.1. Nakladatelství Sefer, s.r.o. 
  

 Spole čnost Sefer, s.r.o. je nakladatelství Federace 

židovských obcí v ČR, které vydává židovské náboženské 

knihy, texty, komentá ře a propaga ční letáky. Edi ční činnost 

je rozd ělena do 5 edic, a to: Historie – texty týkající se 

minulosti, antisemitismu, holocaustu, vztahu Žid ů 

a ostatních národ ů, zejména v Evrop ě; Judaika – teoretické 

práce o judaismu; Prameny – primární biblické, talm udické 

a liturgické texty a komentá ře; Poezie;  Próza. 127  

 Svou činnost zahájilo nakladatelství Sefer v roce 1991 

a o svém hospoda ření vydává každoro čně výro ční zprávu. 
                                                 
126 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 20. února 2008 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=view
&id=80&Itemid=56>. 
127 Almanach Labyrint  [online]. c2000-2008 , 22. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
22]. Dostupný z WWW: <http://www.almanachlabyrint.c z/nakladatelstvi/82
/sefer/>. 
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Nakladatelství Sefer má své sídlo v Maiselov ě ulici č. 18, 

v Praze 1. 128    

 

16.2. Obecní noviny  
 

 Informa ční m ěsí čník člen ů Židovské obce v Praze neboli 

Obecní noviny vydává Židovská obec v Praze jako int erní, 

neprodejnou publikaci pro své členy. V t ěchto novinách 129  

lze najít mnohé interní informace, a to jak o již 

prob ěhlých či teprve p řipravovaných akcích, činnostech, 

pracích a aktivitách Židovské obce v Praze. Noviny obsahují 

též rubriku zvanou Rabínské slovo, kde rabín probír á 

ur čitou tématiku spojenou s židovstvím a podává čtená ři 

ur čitý pohled výkladu dané tématiky. V novinách je dál e 

možné zjistit o kulturním d ění obce, a to v oddíle Kam za 

kulturou? a dále následují rubriky jako Sout ěž, Spole čenská 

rubrika, Rozhovor, Téma, Obecní noviny a Oznámení. 

 I p řestože jsou Obecní noviny interní záležitostí, 

bylo možné je po ur čitou dobu sehnat nap říklad 

v Referen čním centru Židovského muzea v Praze, které mohou 

navšt ěvovat ne členové obce, tedy ve řejnost. Práv ě z tohoto 

a jiných d ůvod ů, bylo rozhodnuto, že Obecní noviny budou 

přístupné pouze člen ům obce. 

 Z možných osobních rozhovor ů s n ěkterými členy či 

pracovníky Židovské obce v Praze se mi poda řilo zjistit, že 

se op ět uvažuje o tom, zda se v budoucnu Obecní noviny 

zpřístupní ve řejnosti či nikoli. Prozatím však Obecní 

noviny z ůstávají interní záležitostí. 

                                                 
128 Almanach Labyrint  [online]. c2000-2008 , 22. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
22]. Dostupný z WWW: <http://www.almanachlabyrint.c z/nakladatelstvi/82
/sefer/>. 
129 Pro up řesn ění je zde pojednáváno p římo o Obecních novinách, Švat 
5766-Únor 2006, Ro čník 2, ostatní čísla se mohou lišit v uspo řádání 
rubrik. 
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16.3. Roš chodeš 
 

 Roš chodeš, d říve pouze V ěstník židovských 

náboženských obcí, je již více než padesát let zdro jem 

informací pro členy českých a slovenských židovských obcí, 

ale také informací o židovské spole čnosti na našem území.  

 Hned po otev ření tohoto v ěstníku je na druhé stran ě 

umíst ěna rubrika Aktuality, kde se čtená ř dozví nové zprávy 

o d ění v obci. Na stran ě čtvrté a páté se poté čtená ř 

seznámí s rubrikou Sidra pro tento m ěsíc, kde je postupn ě 

tato sidra srozumitelným zp ůsobem vykládána. Jde 

o návaznost na tabulku na stran ě páté, v které je uveden 

rozpis bohoslužeb v pražských synagogách, a to pro daný 

měsíc. Následují rubriky Rozhovor a rubriky o aktuáln ích 

tématech spojených s židovstvím. V rubrice Izrael s e čtená ř 

dozví, co se aktuáln ě d ěje na území Izraele. Následují 

rubriky Kalendárium, Kultura, zprávy, informace a Z právy ze 

sv ěta.  

 V sou časné dob ě vychází Roš chodeš m ěsí čně a vydává ho 

Federace židovských obcí v ČR. Zakoupit ho lze na vybraných 

místech. Zdarma získatelný je v internetové podob ě, avšak 

s dvoum ěsí čním zpožd ěním oproti tišt ěné podob ě, na 

internetových stránkách Federace židovských obcí v ČR.  

 

16.4. Maskil 
 

 Maskil je v ěstníkem židovské liberální komunity Bejt 

Simcha, p řidružené organizace Federace židovských obcí 

v ČR. Na obálce tohoto v ěstníku jsou uvád ěny krátké texty 

k zamyšlení. Na druhé a t řetí stran ě v ěstníku je rubrika 

Židovský rok, týkající se života komunity a také je  zde 

uveden program komunity Bejt Simcha. Na dalších str anách 
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jsou uvedeny nap ř. rubriky Rozhovor, Rodina, Vzd ělávání, 

Aktualita, Ze sv ěta, Z obcí, Kultura, Knihy a jiné podobné 

rubriky. Tento v ěstník pojednává o d ění v obci, komunit ě 

ale i o situaci v zahrani čí.  

 

16.5. Judaica Bohemiae  
 

 Vydavatelem Judaica Bohemiae bylo od roku 1965 Stá tní 

židovské muzeum a tato publikace byla odborným časopisem, 

od roku 1994 se zm ěnila v ro čenku a je vydávána Židovským 

muzeem v Praze. Od po čátku roku 2009 je plánováno, že 

Judaica Bohemiae budou vycházet dvakrát ro čně. Do roku 2006 

se publikace zam ěřovala na vydávání p ředem objednaných 

studií, jejichž odbornou úrove ň posuzovala na pravidelných 

zasedáních redak ční rada. Nezávislé recenzní řízení bylo 

zavedeno od roku 2007. 130  

 Judaica Bohemiae jsou orientované na d ějiny a kulturu 

Žid ů v Čechách a na Morav ě od st ředov ěku až do dnešní doby. 

Také d ějinám Židovského muzea v Praze a jeho sbírkám v ěnují 

velkou pozornost. P ůvodní odborné p řísp ěvky, studie, 

recenze a zprávy ur čené domácím a zahrani čním badatel ům 

a jednotlivc ům se zájmem o židovství jsou prezentovány 

v publikaci, která je vydávána v anglickém a n ěmeckém 

jazyce. Tuto publikace je možné sehnat p římo od vydavatele 

či prost řednictvím firmy SUWECO CZ, s.r.o. 

a prost řednictvím databáze Central and Eastern European 

Online Library. 131  

 

                                                 
130 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 7. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
07]. Dostupný z WWW: <http://www.jewishmuseum.cz/cz /czredjb.htm>. 
131 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 7. b řezna 2008 [cit. 
2008-03-
07]. Dostupný z WWW: <http://www.jewishmuseum.cz/cz /czredjb.htm>. 
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17. Federace židovských obcí v ČR 
 

 Federace židovských obcí v ČR sdružuje židovské obce, 

které se hlásí k ortodoxnímu, konzervativnímu či reformnímu 

(liberálnímu) sm ěru judaismu a p řidružené židovské 

organizace. 132   

 Zastupuje českou židovskou pospolitost a reprezentuje 

ji jak na domácím prost ředí v ůči okolním subjekt ům, tak 

i v zahrani čí. Dále federace koordinuje činnost 

jednotlivých židovských obcí ve v ěcech náboženských, 

sociálních, vzd ělávacích a kulturních a jedná o t ěchto 

věcech s orgány státní správy a jinými institucemi České 

republiky. Dále mezi činnosti Federace židovských obcí v ČR 

pat ří brán ění židovské komunity proti jakýmkoliv projev ům 

diskriminace, mnohé vzd ělávací programy a taktéž i pé če 

o n ěkteré židovské památky. 133   

 Federace židovských obcí v ČR je organizace, která má 

samostatnou právní subjektivitu dle zákona č. 3/2002 Sb. 

v platném zn ění. Krom ě toho je také kolektivním členem 

Světového židovského kongresu (WJC) a Evropské rady 

židovských obcí (ECJC) a v roce 1999 uzav řela asocia ční 

dohodu s Americkým židovským výborem (American Jewi sh 

Committee). Federace je rovn ěž zakladatelem Nada čního fondu 

obětem holocaustu, Nada čního fondu Zecher, je z řizovatelem 

nakladatelství Sefer a v ěstníku Roš chodeš a ve spolupráci 

s Ministerstvem kultury ČR a Židovskou obcí v Praze je 

spoluzakladatelem Židovského muzea v Praze. 134  

                                                 
132 Vojtíšek, Zden ěk,  Encyklopedie náboženských sm ěr ů v ČR, Portál, 
Praha 2004, s. 137. 
133 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z  WWW: 
<http://www.fzo.cz/db_img/soubor439_77.pdf>. 
134 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 20. února 2008 [cit. 2008-02-20]. Dostupný z  WWW: 
<http://www.fzo.cz/ona_cin.do>. 
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 Činnost federace je financována z p řísp ěvk ů 

jednotlivých židovských obcí a p řidružených organizací, 

dotací, dar ů, d ědictví či jiných dobrovolných p řísp ěvk ů, 

podnikatelské činnosti a jiných zdroj ů. 135  

 Praha je sídlem Federace židovských obcí v ČR, kterou 

tvo ří orgány: rada 136 , prezidium 137 , p ředseda, vrchní zemský 

rabín, revizní komise. 138   

 V sou časné dob ě sdružuje federace celkem 10 židovských 

obcí 139 . 

 

 

17.1. Fórum proti antisemitismu 
 

 Svou činnost zahájilo Fórum proti antisemitismu 

v lednu roku 2003 p ři Federaci židovských obcí v ČR. Fórum 

proti antisemitismu je centrálním eviden čním místem pro 

antisemitské projevy, které jsou zaznamenány jednot livými 

židovskými organizacemi v České republice. Fórum proti 

antisemitismu se zabývá analyzováním soudobého 

antisemitismu, a proto spolupracuje s mnoha zahrani čními 

i domácími odborníky, a také s Židovskou obcí v Pra ze, 

Židovským muzeem v Praze, Bejt Prahou a B´nai B´rit h 

                                                 
135 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z  WWW: 
<http://www.fzo.cz/db_img/soubor439_77.pdf>. 
136 Rada Federace židovských obcí v ČR má 46 volených člen ů 
z židovských obcí a p řidružených organizací. Tato rada zasedá 
přibližn ě čty řikrát do roka. 
137 Prezidium Federace židovských obcí v ČR se skládá z nevolených 
a volených člen ů. Mezi nevolené pat ří tajemník a vrchní zemský rabín, 
mezi volené p ředseda a místop ředsedové. 
138 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/ona_orf.do>. 
139 Federace židovských obcí v ČR sdružuje židovské obce ve m ěstech: 
Brno, D ěčín, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Praha,  Plze ň, 
Teplice, Ústí nad Labem. 
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Renaissance. Fórum proti antisemitismu vydává každo ro čně 

zprávu o projevech antisemitismu v České republice. 140  

 

 

17.2. P řidružené organizace k Federaci židovských 
obcí 
  

 T ěmito organizacemi se mohou stát jiné právnické osob y 

než židovské obce, pokud spl ňují n ěkterá kritéria 141 , 

například: sdružují ob čany židovského vyznání, národnosti 

nebo p ůvodu, umož ňují výhradn ě individuální členství, 

sdružují nejmén ě 50 člen ů, p ůsobí bez p řerušení nejmén ě 

3 roky, p ůsobí na celém území ČR a v rámci územního 

působení Federace židovských obcí a jejími zájmy. 142   

 Mezi tyto p řidružené organizace pat ří: B´nai B´rith 

Renessaince Praha, Bejt Praha, Bejt Simcha, Česká unie 

židovské mládeže, Hakoach, Sdružení židovských vojá ků 

a odbojá řů, Terezínská iniciativa, Ukrývané dít ě Hidden 

Child, WIZO a Židovská liberální unie. Tyto p řidružené 

organizace p ředstavuji stru čným zp ůsobem níže. Obecn ě jsou 

pro židovskou pospolitost prosp ěšné svými aktivitami, 

především vzd ělávacími, kulturními, sociálními, sportovními 

i jinými.  

 

 

 

                                                 
140 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 11. b řezna 2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/fpa_akt.do>. 
141 Podrobn ěji jsou tyto kritéria popisovány v Stanovách Federa ce 
židovských obcí v České republice.   
142 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z  WWW: 
<http://www.fzo.cz/db_img/soubor439_77.pdf>. 
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17.2.1. B´nai B´rith Renessaince Praha 

  

 Své sídlo má v Jáchymov ě ulici č.3, v Praze 1. Tato 

organizace spolupracuje s již zmi ňovaným Fórem proti 

antisemitismu p ři analyzování soudobého antisemitismu. 143   

 

 

17.2.2. Bejt Praha  
 

 Bejt Praha je pražská židovská otev řená komunita, 

která poskytuje vzd ělávací, kulturní, náboženské i jiné 

programy pro Židy. Bejt Praha je dobrovolnou nezisk ovou 

organizací, která byla založena na podzim roku 1994  a o rok 

pozd ěji byla zaregistrována jako české ob čanské 

spole čenství a ješt ě téhož roku se o n ěco pozd ěji stala 

členem Federace židovských obcí v ČR. Bejt Praha po řádá ve 

Španělské synagoze bohoslužby 144  Kabbalat šabat, které jsou 

konané v hebrejštin ě, češtin ě a angli čtin ě. Tyto bohoslužby 

jsou vedeny rabíny z reformních, konzervativních 

a ortodoxních kongregací či arevou z Izraele. 145  

 

17.2.3. Bejt Simcha  
 

 Bejt Simcha je židovská liberální komunita v Praze , 

která sdružuje osoby židovského p ůvodu a jejich p řátele. Je 

přidruženým členem Federace židovských obcí v ČR a členem 

evropské sekce World Union for Progressive Judaism.  Bejt 

Simcha je jedinou evropskou židovskou organizací, k terá je 

                                                 
143 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/pri01.do>. 
144 Bohoslužby Kabbalat šabat jsou po řádány každý pátek od 19 hodin. 
145 Bejt Praha : Pražská židovská otev řená komunita  [online]. c2005 , 
11. dubna 2005 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: < http://www.bejt-
praha.cz/cz/onas.html>. 
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přidružená Federaci rekonstruktivního judaismu. Bejt Simcha 

byla založená oficiáln ě po Sametové revoluci, a to Joan 

Freedmanovou, Sylvií Wittmannovou a Otto Rottem. V roce 

1992 se Bejt Simcha stala členem Evropské komise sv ětové 

unie progresivního judaismu. Od této doby do sou časnosti 

bylo do Bejt Simcha posláno n ěkolik rabín ů, aby tuto 

komunitu podpo řili. 146  

 Každý pátek se členové Bejt Simcha scházejí 

k bohoslužb ě Kabalat šabat, která bývá v ětšinou spojena 

s p řednáškou a diskuzí.  Nejen bohoslužby, ale i oslavy  

svátk ů a p řednášky bývají vedeny zahrani čními rabíny. 147  

 Bejt Simcha vydává sv ůj m ěsí čník Maskil, který 

bezplatn ě distribuuje do všech židovských obcí a podobným  

institucím v České republice. Své sídlo má Bejt Simcha 

v Mánesov ě ulici č. 8, v Praze 2, kde také má svou malou 

synagogu a knihovnu. 148  

 

 

17.2.4. Česká unie židovské mládeže  
 

 Česká unie židovské mládeže je neziskovou studentsko u 

organizací, která sjednocuje židovskou mládež v České 

republice tém ěř již 20 let. Pro svých více než 300 člen ů má 

centra v Praze a Brn ě. Cílem této unie je obnovení židovské 

komunity v České republice, která tu m ěla bohatou kulturní 

a sociální tradici, která však byla totalitním reži mem 

                                                 
146 Bejt Simcha : Židovská liberální organizace v Praze  [online]. 
nezjišt ěno, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bejtsimcha.cz/>. 
147 Bejt Simcha : Židovská liberální organizace v Praze  [online]. 
nezjišt ěno, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bejtsimcha.cz/>. 
148 Bejt Simcha : Židovská liberální organizace v Praze  [online]. 
nezjišt ěno, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bejtsimcha.cz/index.php?option=com_cont ent&view=article&id
=4&Itemid=5>. 
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přerušena. Unie navazuje kontakty i se zahrani ční mládeží 

a vytvá ří spole čné programy a setkávání, nap říklad mnohé 

šabatové ve čeře, promítání film ů, koncerty či p řednášky. 149  

 

 

17.2.5. Hakoach  
 

 Hakoach je nejv ětší sportovní klub v České republice, 

který sdružuje sportovn ě založené židovské jedince. Práv ě 

pro n ě organizuje a zajiš ťuje pravidelné rekrea ční sporty, 

lyža řské zájezdy, cykloturistické výlety, mnohé turnaje 

a sout ěže. Nejvýznamn ější akcí jsou Letní sportovní hry, 

pravideln ě konané v zá ří, pokaždé však v jiném m ěst ě ve 

spolupráci s místní židovskou obcí. Cílem není jen 

sportovní vyžití, ale také navazování nových vztah ů 

s jinými obcemi a členy. 150   

 

 

17.2.6. Sdružení židovských voják ů a odbojá řů 
 

 Toto sdružení má své sídlo v Maiselov ě ulici č. 18, 

v Praze 1 a je ur čené pro bývalé odborá ře a vojáky 

z bojiš ť, kte ří se ú častnili první a druhé sv ětové války. 151  

 

 

                                                 
149 PDVISUAL. Česká unie židovské mládeže  [online]. c2007 , 19. b řezna 
2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: <http://tes t.reanim.net/>. 
150 Hakoach : Sportovní klub pro Židy  [online]. nezjišt ěno , 19. b řezna 
2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.hakoach.cz/?Sportovn%ED_klub>. 
151 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/pri06.do>. 
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17.2.7. Terezínská iniciativa  
 

 Úkolem této organizace je sdružovat a reprezentova t 

bývalé v ězně a jejich rodinné p říslušníky terezínského 

ghetta a jiných koncentra čních tábor ů, kte ří byli v ězněni 

během nacistické protižidovské perzekuci, bez ohledu na 

jejich sou časnou státní p říslušnost. V dnešní dob ě má 

Terezínská iniciativa více než 700 člen ů žijících v České 

republice a tém ěř 500 žijících v zahrani čí. V roce 1993 

založila sv ůj Institut Terezínské iniciativy za ú čelem 

historického výzkumu a dokumentace jmen a osud ů ob ětí 

kone čného řešení v českých zemích. Terezínská iniciativa 

podporuje své sociáln ě a zdravotn ě pot řebné členy a dbá na 

to, aby byla d ůstojným zp ůsobem zachována památka t ěch, 

kte ří nep řežili nacistické vyhlazování. Proto se také 

podílí na zlepšení výuky v českých školách práv ě o kone čném 

řešení. Zprost ředkovává také mnohé kulturní a publika ční 

činnosti. P říkladem toho je i zpravodaj Terezínská 

iniciativa. 152  

 

17.2.8. Ukrývané dít ě Hidden Child  
  

 Své sídlo má tato organizace v Jáchymov ě ulici č. 3, 

v Praze 1. Ukrývané dít ě Hidden Child sdružuje židovské 

jedince, kte ří prožili válku v úkrytu. Na svých 

pravidelných setkáváních probírají tito členové své 

spole čné životní zkušenosti a zú čast ňují se šabatových 

bohoslužeb a ve čeří. 153   

 

                                                 
152 T erezínská iniciativa  [online]. nezjišt ěno , 19. dubna 2006 [cit. 
2008-03-19]. Dostupný z WWW: <http://www.terezinstu dies.cz/cz2/TI/TI>. 
153 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/pri08.do>. 
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17.2.9. WIZO  
 

 WIZO je sv ětová organizace, která sdružuje židovské 

sionistické ženy. Pražská organizace WIZO po řádá pravidelné 

sch ůze, po řádá spole čné akce, návšt ěvy nemocných 

a osam ělých člen ů židovské obce a sv ůj zájem projevuje též 

o situaci v Izraeli. Na mezinárodních setkáváních W IZO 

reprezentují pražskou organizaci její delegátky. 154  

 

17.2.10. Židovská liberální unie  
 

 Tato organizace sdružuje ob čany, kte ří se hlásí 

k židovskému vyznání, národnosti nebo p ůvodu a jsou členy 

židovské liberální unie. Spolupracuje také i s jiný mi 

obdobnými organizacemi. Svým člen ům zajiš ťuje kulturní 

a spole čenský život. Podporuje vzd ělávání svých člen ů 

v židovských tradicích a pe čuje o kulturní a náboženské 

památky. Mezi další aktivity pat ří také vydávání svého 

zpravodaje Hatikva. Své sídlo má tato organizace v ulici 

Dlouhá 37, v Praze 1. 155  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Rainbow Triangle, v. o. s.. Federace židovských obcí v ČR [online]. 
c2005, 19. b řezna 2008 [cit. 2008-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.fzo.cz/pri09.do>. 
155 Židovská liberální unie  [online]. nezjišt ěno , 13. b řezna 2008 
[cit. 2008-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.zlu. cz/>. 
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18. Židovské muzeum v Praze 
 

 Židovské muzeum v Praze založili v roce 1906 

hebraista, historik a publicista PhDr. Salomon Hugo  Lieben 

a jeho spolupracovníci August Stein, p řekladatel 

z hebrejštiny a pozd ější p ředseda Židovské náboženské obce 

v Praze a také burzovní rada Adolf Hahn. Činili tak ze 

strachu o následný osud cenných um ěleckých památek 

z bohatých inventá řů synagog, které byly zbo řeny p ři 

stavebních úpravách. 156  

 Sdružení nesoucí název Spolek pro založení 

a vydržování Židovského muzea v Praze m ěl jasný cíl, sbírat 

a vystavovat kultové p ředměty, archiválie, obrazy, rukopisy 

atd. Tyto p ředměty byly poprvé vystaveny v roce 1909 

v místnostech činžovního domu v Benediktské ulici č.5. 

V dubnu roku 1912 byly tyto p ředměty p řemíst ěny do prvního 

patra nov ě postavené budovy pražského Poh řebního bratrstva 

Chevra kadiša v Josefovské ulici 157  a v roce 1926 byly 

přemíst ěny do ob řadní sín ě pražského Poh řebního bratrstva 

Chevra kadiša v ulici U Starého H řbitova. 158  

 Spolek pro založení a vydržování Židovského muzea 

v Praze m ěl v roce 1928 již 316 člen ů a v témže roce 

Židovské muzeum navštívilo 13233 lidí. Činnost muzea 

přerušila nacistická okupace Čech a Moravy 15. b řezna 1939 

a veškeré p ředměty muzea tak p řešly pod správu Židovské 

obce v Praze. V pražské židovské obci se pak na pod zim roku 

1941  zrodila myšlenka na z řízení  Úst ředního židovského 

muzea, nebo ť v této dob ě za čala deportace Žid ů do 

                                                 
156 P ěkný, 1993, s. 381. 
157 V dnešní dob ě se tato ulice jmenuje Široká ( č. p. 7). 
158 P ěkný, 1993, s. 381. 
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koncentra čních tábor ů a zabavování židovského majetku ze 

153 židovských obcí a jejich synagog. 159  

 Návrh ke z řízení Úst ředního židovského muzea dal 

Dr. Karel Stein, vedoucí odd ělení pro správu venkovských 

obcí, spolu se svými odborn ě vzd ělanými pracovníky 160 , aby 

tak zachránili nejen cenné židovské p ředměty, ale také 

významné budovy. Nacisté tento projekt schválili v roce 

1942, nebo ť se myln ě domnívali, že tak vznikne jakési 

„muzeum vyhynulé rasy“. 161  

 Proto v letech 1942-1943 byly vytvo řeny 

z nejcenn ějších p ředmět ů uzav řené výstavy v ěnované 

židovským tradicím a zvyk ům v Klausov ě synagoze, hebrejským 

rukopis ům a tisk ům ve Vysoké synagoze a koncem roku 1943 

byla vytvá řena výstava Muzea pražského ghetta. 162  

 Židovské muzeum v Praze bylo znovu otev řeno 

26. 6. 1946 a po 2. sv ětové válce tak bylo ve správ ě Rady 

židovských náboženských obcí v ČSR. O čty ři roky pozd ěji 

bylo pod náporem komunismu p řipsáno k majetku státu. 

Vzniklo tak Státní židovské muzeum, které však bylo  ze 

strany státu zna čně omezováno a nemohlo tak rozvíjet 

odbornou, výzkumnou, výstavní a vzd ělávací činnost. Zm ěna 

nastala po pádu komunistického režimu v roce 1989. Od 

1. října 1994 se budovy staly op ět majetkem Židovské obce 

v Praze a sbírky majetkem Federace židovských obcí ČR 

                                                 
159 Pa řík, Arno, Židovská Praha, Židovské muzeum v Praze, Praha 8 – 
Karlín 2002, s. 50. 
160 více o t ěchto spolupracovnících pojednává nap ř. Tomáš P ěkný ve své 
knize Historie Žid ů v Čechách a na Morav ě, vydané nakladatelstvím 
Sefer v Praze v roce 1993. 
161 Židovské muzeum v Praze : O muzeu  [online]. c2004-2008 , 1. b řezna 
2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.jewishmuseum.cz/cz/czmuseum.htm>. 
162 P ěkný, 1993, s. 381-382. 
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a bylo ustaveno Židovské muzeum v Praze jako nestát ní 

instituce. 163  

 Od roku 1994 bylo b ěhem sedmi let opraveno velké 

množství historických objekt ů, ve kterých byly postupn ě 

vytvá řeny nové stálé výstavy, které jsou navšt ěvovány lidmi 

z celého sv ěta. Ro čně jich sem zavítá p řes 600 000. 164  

 Židovské muzeum v Praze je specifické tím, že zde 

během let 1942-1944 byly desetitisíce p ředmět ů, obraz ů, 

knih a jiných archiválií, které zde byly nejd říve 

rozt říd ěny, zaevidovány, zakonzervovány a uskladn ěny. To 

vše se d ělo v dob ě, kdy hrozila deportace do koncentra čních 

tábor ů. B ěhem dvou let tak bylo vytvo řeno nep ředstaviteln ě 

cenné dílo, které nemá obdoby v po čtu sbírek nikde jinde na 

sv ět ě. 165  

 Pražské židovské muzeum je moderní v ědeckou institucí, 

která má odd ělení judaistiky a hebraistiky v četn ě archivu 

dřív ějších židovských obcí, odd ělení dokumentace rasové 

perzekuce v období holocaustu, knihovnu se studovno u, 

restaurátorské dílny textilu, kov ů a papíru. Toto muzeum 

zkoumá tedy židovskou historii České republiky od 

nejstarších dob až po sou časnost. Mezi její aktivity pat ří 

například i po řádání domácích i zahrani čních výstav, 

vydávání informa čního bulletinu, tématické katalogy, 

publikace a historickou ro čenku Judaica Bohemiae 166 . 

Významnou roli v oblasti vzd ělávání má pro laickou 

veřejnost práv ě Židovské muzeum v Praze, nebo ť po řádá 

ve svém Vzd ělávacím a kulturním centru v Maiselov ě ulici 

č.15 odborné p řednášky, seminá ře, filmová p ředstavení, 

prohlídky židovské Prahy, literární, hudební a disk usní 

                                                 
163 Židovské muzeum v Praze : O muzeu  [online]. c2004-2008 , 11. b řezna 
2008 [cit. 2008-03-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.jewishmuseum.cz/cz/czmuseum.htm>. 
164 Pa řík, 2002, s. 51. 
165 Tamtéž, 2002, s. 50. 
166 Více o Judaica Bohemiae viz. kapitola Publika ční činnost.  
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večery. V galerii Roberta Guttmanna, která byla otev řena 

v kv ětnu v roce 2001, po řádá pražské židovské muzeum 

tematické výstavy moderního a sou časného um ění. 167  

  

 

18.1. Nadace Židovského muzea v Praze 
 

 Pražské židovské muzeum má i svou nadaci. Ta má sv é 

sídlo v pražské ulici U Staré školy 1. Tato nadace 

podporuje p ředevším programy, které jsou zajiš ťované 

českými židovskými organizacemi. Ve řejnost je tak v rámci 

t ěchto vzd ělávacích program ů seznamována se zvyky 

a kulturou židovských obcí na území Čech a Moravy. 

Podporuje také výstavy, které dokumentují p řítomnost Žid ů 

v jednotlivých regionech a dále i vydávání publikac í 

spojených s judaismem. Tato nadace však nep řispívá na 

záchranu a obnovu nemovitých židovských památek v České 

republice, nebo ť na toto je ur čen Nada ční fond Zecher pro 

záchranu židovských památek v České republice 168  a také 

Nadace Židovské obce v Praze. A čkoliv Nadace Židovského 

muzea v Praze podporuje hlavn ě židovské obce, které spadají 

pod Federaci židovských obcí v České republice, p řesto je 

jejím cílem rozvíjet židovskou kulturu v České republice 

a je tedy naklon ěna i jiným institucím, které mají snahu 

o zachování jakýchkoliv movitých objekt ů spojených 

s judaismem. P řísp ěvky t ěmto institucím proto p řid ěluje 

jednou ro čně vždy podle grantového řízení. Tato nadace má 

svou správní radu, kterou tvo ří šest člen ů, a to jmenovit ě: 

JUDr. Eva Adamová, která je p ředsedkyní a dále Mgr. 

                                                 
167 Pa řík, 2002, s. 51. 
168 Více o Nada čním fondu Zecher pro záchranu židovských památek 
v České republice na http://www.fzo.cz/prf_zec.do.  
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Michaela Hájková, PhDr. Eva Kosáková, Eva Pézlová, MUDr. 

Libuše Salzmanová a Mgr. Marie Zahradníková. 169  

 

  

 

19. Kultovní prostory  

 

19.1. Židovská radnice 
 

 Již z historie je známé, že židovské obce v diaspo ře 

měly svou samosprávu, kterou p ředstavovala volená rada 

starších 170 . Tato rada starších rozhodovala o problémech 

obce a pokud bylo t řeba, jednala jak s m ěstem, tak 

s panovníkem. K této samospráv ě často pat řil i rabínský 

soud, který řešil vnit řní spory v obci, a to z hlediska 

náboženského a rodinného práva. 171   

 Budova zvaná Židovská radnice je v Praze p řipomenutá 

již v roce 1541. V té dob ě stála pravd ěpodobn ě na dnešním 

míst ě na nároží proti Staronové synagoze, a to v centru 

pražského Židovského M ěsta. Po požáru v roce 1577 byl 

radni ční d ům za primase Mordechaje Maisla zna čně p řestaven. 

Tuto p řestavbu vedl italský stavitel Pankracius Roder. 172  

                                                 
169 Židovské muzeum v Praze : Nadace Židovského muzea v  Praze  [online]. 
c2004-2008, 11. února 2008 [cit. 2008-02-11]. Dostu pný z WWW: 
<http://www.jewishmuseum.cz/cz/cznadace.htm>. 
170 více o rad ě starších viz. P ĚKNÝ, Tomáš. Historie Žid ů v Čechách a 
na Morav ě. 1. vyd. Praha : Sefer, 1993. s. 235-253. 
171 PA ŘÍK, 2002. s. 14. 
172 PA ŘÍK, Arno. Znovuotev ření Vysoké synagogy. Roš chodeš  : Věstník 
židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.1996, 58, č. TIŠRI-CHEŠVAN, s. 10. 
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 V roce 1689 vyho řela Židovská radnice p ři požáru 

ghetta a na její brzké oprav ě se podílel pražský barokní 

stavitel Pavel Ignác Bayer. 173  

 Další požár zasáhl tuto budovu v roce 1754 a oprav a 

v pozdn ě barokním stylu následovala v letech 1763 pod 

vedením architekta Josefa Schlesingera a v roce 176 5 ji 

renovoval stavitel Josef Schwanitzer. 174   

 P ři této p řestavb ě byla uložena do v ěže pam ětní 

listina p řipomínající zap ůj čení 200 tisíc zlatých, pomocí 

nichž bylo Židovské M ěsto po požáru opraveno. V této dob ě 

byly do v ěže Židovské radnice vsazeny i nové hodiny se 

zvoncem a s římským číselníkem. Další hodiny 175  byly 

umíst ěny na pr ůčelí proti Staronové synagoze, ale 

s hebrejským číselníkem. 176   

 Rok 1908 p řináší rozší ření Židovské radnice 

o rozsáhlou p řístavbu na míst ě dvou dom ů do Maiselovy 

ulice. Toto rozší ření navrhl a provedl Mat ěj Blecha. 177   

 Svou p ůvodní podobu si Židovská radnice zachovala 

dodnes. V dnešní dob ě je v representa čním sále v p řízemí 

košer restaurace, kde se konají spole čné oslavy svátk ů, 

svateb či jiných spole čenských událostí. Židovská radnice 

slouží v sou časnosti také jako sídlo pražské židovské obce, 

Federaci židovských obcí v České republice, vrchnímu 

                                                 
173 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 14. 
174 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka  [online]. c2006-2007 , 4. b řezna 2008 
[cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/radnice-zidovskeho- mesta/>. 
175 Zajímavostmi na t ěchto hodinách je, že se chod ru či ček pohybuje 
směrem zprava doleva a také to, že oboje hodiny jsou p oháněny pouze 
jediným p řístrojem, který sestrojil v roce 1764 pražský králo vský 
dvorní hodiná ř Šebestián Laudensperger, viz. PA ŘÍK, Arno. Židovská 
Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v Praze, 2002.  s. 15. 
176 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 15. 
177 Pražská informa ční služba  [online]. c2008 , 19. 7.  2007 [cit. 
2008-03-
04]. Dostupný z WWW: <http://www.pis.cz/cz/praha/pa matky/zidovska_radn
ice>. 
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pražskému a zemskému rabínovi a jiným dalším nábože nským, 

sociálním, kulturním a spole čenským institucím židovské 

spole čnosti. 178  

 

19.2. Staronová synagoga 
 

 Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského  

Židovského M ěsta a je zárove ň nejstarší dochovanou 

evropskou synagogou. 179  

 Tato synagoga byla postavena kolem 13. století, a to 

v rann ě gotickém stylu. D říve se nazývala „Nová“ nebo 

„Velká“ synagoga na rozdíl od modlitebny starší, kt erá se 

nedochovala do dnešní doby. V 16. století v Praze b yly 

postaveny další synagogy, a teprve v této dob ě se za čal 

používat název „Staronová“ synagoga. 180  

 Staronová synagoga byla nejen v pražském Židovském  

Měst ě,  ale i v cizích židovských obcích velmi uznávanou  

a cen ěnou synagogou a zárove ň s ní byly spjaty řady pov ěstí 

a legend. Dle jedné nap říklad základní kameny pro její 

výstavbu p řinesli sami and ělé ze zbo řeného jeruzalémského 

Chrámu pod podmínkou, že budou tyto kameny vráceny zpět až 

dojde k jeho obnovení. Další z pov ěstí vypráví, že synagogu 

chránili p ři požáru svými k řídly and ělé, kte ří byli 

proměnění v holubice. Tím prý z ůstala zachována bez velkého 

poškození až do dnešní doby. Jiná z pov ěstí vypráví, že na 

půdě této synagogy jsou uloženy ostatky Golema, um ělé 

bytosti, kterou vytvo řil a poté oživil známý rabi Löw. Prý 

                                                 
178 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 15. 
179 P ĚKNÝ, Tomáš. Historie Žid ů v Čechách a na Morav ě. 1. vyd. Praha : 
Sefer, 1993. s. 381. 
180 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 12. b řezna 2007 
[cit. 2008-01-
03].Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.cz/en/info /staronova_cz.htm>. 
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proto, aby tato bytost sloužila pražské židovské ob ci jako 

ochrana p řed okolními vlivy. 181  

 Nejstarší zachovalou ukázkou dvoulodní st ředov ěké 

synagogy je práv ě Staronová synagoga. P ůdorys této synagogy 

je obdélný a sama stavba má velmi silné zdi, které jsou 

zpevn ěny op ěrnými pilí ři. Okna umíst ěná ve st ěnách synagogy 

jsou velmi úzká a jejich po čet je stanoven podle po čtu 

kmenů Izraele, tedy 12. Sedlový tvar st řechy pokrývá celou 

stavbu. Po t řech stranách hlavní budovy jsou vystaveny malé 

přístavky, které mají funkci p ředsín ě synagogy a prostory 

ženských lodí. Tyto prostory jsou do hlavní synagog y 

propojeny malými otvory ve zdech, to aby i ženy m ěly 

možnost sledovat bohoslužbu. Ve Staronové synagoze je podle 

židovské tradice na znamení pokory vystav ěno podlaží 

o trochu níže než je okolní krajina. Vnit řní prostor 

synagogy je tvo řen šesti plochami p ětidílné žebrové klenby, 

a to na dvou osmibokých pilí řích. Tyto pilí ře mají své 

hlavice zdobeny četnými rostlinnými motivy, p řevážn ě vinnou 

révou. Tympanon svatostánku a svorník ů kleneb je v této 

synagoze nejvíce um ělecky zdobený. 182  

 Interiér synagogy a její výzdoba podléhá pravidl ům 

halachy, a proto výzdoba českých a moravských synagog je 

oproti k řesťanským chrám ům zna čně skromná. Nejv ětší 

odlišností je to, že synagogální um ění, ve shod ě s druhým 

přikázáním Desatera, se vyhýbá zobrazení lidské posta vy 

a iluzivnímu zpodobení skute čnosti absolutn ě. 183  

 Bystré o či návšt ěvníka si mohou povšimnout ur čité 

zajímavosti, že na hlavicích pilí řů je sice celkem osm 

vytvo řených dekorací, avšak jen na šesti jsou práv ě 

                                                 
181 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 6-7. 
182 Tamtéž, 2002. s. 6-7. 
183 P ĚKNÝ, 1993. s. 378-379. 
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rostlinné motivy. Dv ě dekorace z ůstávají oby čejné, a to 

proto, že dvakrát byl zbo řen jeruzalémský Chrám. 184  

 Staronová synagoga je známá svým p ůvodním rozmíst ěním 

sedadel okolo vyvýšeného pódia s pultem pro p ředčítání Tóry 

a po vnit řním obvodu celé synagogy. Práv ě na st ěnách jsou 

viditelné výklenky, které sloužily pro odkládání 

modlitebních knih a pot řeb185 . Uprost řed hlavního sálu je 

tzv. bima, což je vyvýšené pódium pro p ředčítání Tóry a je 

zde od okolního prostoru odd ěleno m říží, která je pozdn ě 

gotického stylu. Tóra 186  je uchována ve svatostánku 187 , který 

je umíst ěn na východní st ěně synagogy, která je situována 

směrem k Jeruzalému. Svatostánek je p řekrytý vyšívanou 

oponou 188  a drapérií 189  na kterých jsou symboly p řipomínající 

jeruzalémský Chrám. P řed svatostánkem visí v ěčné sv ětlo 190  

a p ři jeho pravé stran ě je pro kantora, který vede 

bohoslužby, kamenný pult 191 . K osv ětlení synagogy jsou 

používány bronzové lustry, které jsou ze 16. až 18.  století 

a po st ěnách synagogy jsou rozmíst ěny bronzové odrazové 

plochy, které sv ětlo rozptylují uvnit ř v sále. 192 

 Vysoká korouhev umíst ěná uvnit ř synagogy sv ědčí 

o významném postavení pražské židovské obce. Na pra poru je 

v jejím st ředu Davidova hv ězda se židovským kloboukem a po 

obvodu praporu je napsán text židovského vyznání Še ma 

Jisroel. O význa čném postavení Staronové synagogy sv ědčí 

                                                 
184 Podle výkladu pr ůvodce ve Staronové synagoze. 
185 V dnešní dob ě jsou pro tyto ú čely použity malé pultíky p řed každým 
sedadlem, které mají uzamykatelnou    schránku. 
186 Sefer Tóra = ru čně psaný text Pentateuchu, obecn ě známý jako svitek 
Tóry či „svitek zákona“. 
187 Svatostánek je nazýván aron ha-kodeš = schrána v k aždé synagoze, ve 

které jsou uloženy „svitky Zákona“, st říbrné ozdoby pro svitky, kopie 
Megily, šofar a jiné náboženské p ředměty. 

188 Vyšívaná opona zdobící svatostánek v synagoze je n azývána parochet. 
189 Drapérie je hebrejsky nazývána kaporet. 
190 V ěčné sv ětlo je nazýváno ner tamid. Je to nezbytná sou část každé 
synagogy, zav ěšená na řetízku p řed svatostánkem. 
191 Kamenný pult je nazývaný amud. 
192 PA ŘÍK, 2002. s. 8. 
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i p ůsobení významných rabín ů. V 16. století zde p ůsobil 

rabín Eliezer Aškenazi, Mordechaj ben Abraham Jaffe , Jehuda 

Lewa ben Becalel alias rabi Löw a také jeho nejlepš í žák 

Jom Tov Lipman Heller. V následných dobách zde také  p ůsobil 

vrchní pražský rabín Ezechiel Landau a také vrchní rabín 

Solomon Juda Rapoport. 193  

 Synagoga byla rozsáhlejším zp ůsobem rekonstruována 

v roce 1883 pod vedením Josefa Mockera. V roce 1966  byly 

při další rekonstrukci obnoveny kaligrafické nápisy u vnit ř 

synagogy, které jsou zkrácenými verzemi žalm ů 

a liturgických zn ění, a také nápis, který p řipomíná opravu 

budovy v roce 1618. Poslední d ůkladná rekonstrukce prob ěhla 

v letech 1989 až 1999. 194  

 Staronová synagoga je jednou z n ěkolika synagog 

v Praze, v kterých se konají bohoslužby. Zbývající jsou 

Vysoká, Jeruzalémská a Špan ělská synagoga. 195  

 

19.3. Pinkasova synagoga 
 

 Druhá nejstarší synagoga pražského ghetta je synag oga 

Pinkasova, kterou nechal v roce 1535 postavit Aron Mešulam 

Zalman Horovic, a to na p ůvodním míst ě modlitebny starší. 196  

 Byl jedním z nejvýznamn ějších a nejbohatších člen ů 

pražské židovské obce a tato synagoga m ěla sloužit pouze 

pro jeho rodinu. Proto byla postavena mezi jeho dom em U 

                                                 
193 PA ŘÍK, 2002. s. 8-9. 
194 HEISSLER, Herbert, et al. Pamětihodnosti.cz  [online]. c1998-2006 , 
3. b řezna 2008 [cit. 2008-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/432/podrobne/ praha___staronova_s
ynagoga_zidovska_pamatka.html>. 
195 Bohoslužby v pražských synagogách - listopad 2007.  Roš chodeš  : 
Věstník židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.2007, ro č. 69, č. CHEŠVAN-KISLEV, s. 5. 
196 Rozkošná, Blanka, Jakubec, Pavel, Židovské památky Čech: historie a 
památky židovského osídlení Čech = Jewish monuments in Bohemia , ERA, 
Brno 2004, s. 317.  
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Erb ů a pozemkem Starého židovského h řbitova. Jméno této 

synagoze dal jeho vnuk Pinkas Horovic 197  a nazval ji 

Pinkasova škola. 198  

 Budova synagogy je tvo řena pouze jednou lodí. Vstupní 

portál synagogy je provedený v nezvykle čistých formách 

rané renesance a nad vnit řním prostorem synagogy je velmi 

výrazná pozdn ě gotická sí ťová klenba. 199  

 V letech 1607 až 1625 k synagoze p řibyla další její 

část. Jednalo se o pozdn ě renesan ční stavbu s postraní 

ženskou lodí, galerií a prostorným vestibulem. Upra ven byl 

i svatostánek, ke kterému p řibyla dvojice renesan čních 

pilastr ů. 200   

 Tuto p řístavbu navrhl stavitel ghetta Juda Coref de 

Herz. Významnou památkou v Pinkasov ě synagoze je již po 

několik staletí uchován praporec a roucho mesianistic kého 

mučedníka Šeloma Molcha, který byl upálen v roce 1532 

v Mantov ě. Kovanou zdobenou m říž ve stylu rokoka v ěnoval 

synagoze v roce 1793 Joachim Popper, pražský banké ř. 201   

 Po povodni v roce 1860 byl interiér synagogy p ředělán 

tak, aby nebyl zni čen další p řípadnou povodní. Podlaží 

v hlavním sále a také ve vestibulu bylo zvednuto o 1,5 m 

a stará sedadla byla zam ěněna za lavice, které byly řazeny 

za sebou. Interiér synagogy byl modernizován 

v novorománském slohu. Velkou rekonstrukcí prošla P inkasova 

                                                 
197 V rodin ě Horovic ů se pozd ěji vyskytla řada významným osobností, 
rabín ů a skv ělých u čenc ů, kte ří se zabývali studiem kabaly, židovské 
mystiky. Mezi nejznám ější pat ří nap říklad Ješaja ben Abraham ha-Levi 
Horovic a Šabtaj ben Akiva Horovic, který napsal ka balistický spis 
Šnej luchot ha-brit, viz. PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha.  Praha 8 - 
Karlín : Židovské muzeum v Praze, 2002. s. 10-11. 
198 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Pinkasova synagoga  [online]. c2006-2007, 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-02-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/pinkasova-synagoga/ >. 
199 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 10-11. 
200 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Pinkasova synagoga  [online]. c2006-2007, 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-02-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/pinkasova-synagoga/ >. 
201 PA ŘÍK, 2002. s. 10-11. 
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synagoga v letech 1950 až 1954 a v následujících le tech se 

z ní stal Památník ob ětem nacistické genocidy. Na zdech 

synagogy jsou napsána jména zavražd ěných spole čně s jejich 

osobními daty a jménem jejich židovské obce. Tento památník 

by zp řístupn ěn v roce 1960 a uzav řen v roce 1968, nebo ť ho 

začala ni čit op ět spodní voda. Práv ě p ři opravných pracích 

a hloubkové izolaci synagogy byly objeveny podzemní  klenuté 

prostory se starou studnou a rituální lázní, která pochází 

zřejm ě z 15. století. 202   

 Od období okupace Československa v srpnu 1968 byla 

Pinkasova synagoga uzav řena na mnoho let, nebo ť 

komunistický režim cílen ě zdržoval opravy, a proto nápisy 

na st ěnách se tém ěř nedochovaly. Teprve v letech 1992 až 

1996 bylo na st ěny synagogy p řepsáno tém ěř 80 000 jmen 

českých a moravských Žid ů, kte ří zahynuli b ěhem 

nacistického vyvraž ďování. 203  

 Po stranách svatostánku jsou napsány názvy n ěkterých 

ghett a koncentra čních tábor ů, do kterých byli Židé z Čech 

a Moravy deportováni a v ětšina z nich zde zahynula. Nápisy 

byly sestaveny dle kartoték, které vznikly t ěsně po válce, 

a to z dochovaných transportních listin, registra čních 

soupis ů a výpov ědí t ěch, kte ří p řežili. Pokud jde o datum 

úmrtí, není v ětšinou známé, proto je toto datum nahrazeno 

datem, kdy bylo židovské obyvatelstvo posíláno do g hett či 

koncentra čních tábor ů na východ ě, nebo ť to je v ětšinou 

poslední datum, které je u t ěchto lidí známé. Seznamy jmen 

jsou rozt říd ěny podle posledního bydlišt ě p řed odsunem nebo 

zat čením a dále jsou pak abecedn ě srovnány dle p říjmení. 

V hlavním sále synagogy je uvedeno pouze deportovan é 

pražské židovské obyvatelstvo, v ostatních vedlejší ch 

                                                 
202 PA ŘÍK, 2002. s. 10-11. 
203 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpinkas.htm>. 
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lodích jsou pak mimopražští Židé. Památník ob ětí holocaustu 

nahrazuje náhrobní kámen t ěm lidem, kte ří nemohli mít sv ůj 

vlastní. 204  

 

19.4. Vysoká synagoga 
 

 Vysoká synagoga byla postavena v dob ě, kdy Židovské 

město v Praze bylo ve svém nejv ětším rozkv ětu. 205  

 Stavbu v renesan čním slohu provedl stavitel Pankracius 

Roder s místními zedníky, které vedl mistr Rada. Sy nagoga 

byla financována primasem Mordechajem Maiselem a do kon čena 

v roce 1568. Synagoga byla p ůvodn ě p řístupná pouze 

z prvního patra ze Židovské radnice. Z řejm ě sloužila pro 

zasedání židovské rady starších a pravd ěpodobn ě i pro 

rabínský soud. Její název byl d říve znám jako Radni ční, ale 

z neobvyklého zp ůsobu umíst ění v prvním pat ře a jejího 

vstupu byl odvozen její oficiální název, Vysoká syn agoga. 

Tato pražská synagoga se nachází naproti Staronové 

synagoze, a to v Červené ulici č. 1. 206   

 Vysoká synagoga je charakteristická tím, že celý 

prostor synagogy je velmi osv ětlen, a to díky vysokým okn ům 

v severní a p ůvodn ě také ve východní st ěně. Celá synagoga 

je st ředov ě centralizována. Uprost řed je tedy bima, nad ní 

je zaklenuta klenba s bohatou štukovou výzdobou a p o 

vnit řním obvodu synagogy jsou rozmíst ěna sedadla. Tato 

                                                 
204 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://www.jewishmuse um.cz/cz/cz-ex-
pinkas.htm>. 
205 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Vysoká synagoga  [online]. c2006-2007 , 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/vysoka-synagoga/>. 
206 PA ŘÍK, 2002. s. 16. 
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synagoga je nejlépe dochovaným interiérem ze všech 

pražských renesan čních synagog. 207   

 V roce 1689 byla poškozena požárem a následn ě byla 

opravena ve stylu raného baroka. Její rozší ření o novou 

přístavbu ženského odd ělení v pozdn ě barokním slohu, se 

uskute čnilo na konci 18. století. Podoba této jižní 

přístavby se zm ěnila v roce 1883, kdy řadu zm ěn provedl 

J. M. Wertmüller dle svého projektu, kdy bylo vesta věno do 

přístavby vnit řní schodišt ě vedoucí z p řízemí až do 

podkroví, které umožnilo odd ělení od Židovské radnice. 208  

 V druhé polovin ě 20. století prob ěhla celá řada 

rekonstrukcí interiéru. Bohoslužby se v této synago ze 

konaly do podzimu roku 1941, kdy po jejich oficiáln ím 

zákazu bylo za řízení synagogy odstran ěno a tyto prostory 

byly použity jako skladišt ě. Knihovník pražské obce 

Dr. Tobiáš Jakobovits spole čně s arch. F. Zelenkou zde na 

podzim roku 1942 z řídili jednu z uzav řených expozic 

vále čného Úst ředního židovského muzea, v ěnovanou hebrejským 

rukopis ům a tisk ům. V p řízemí sou časn ě vzniklo skladišt ě 

knižních fond ů. Po válce v letech 1945 až 1950 byly v této 

synagoze obnoveny bohoslužby a od roku 1950 synagog a 

sloužila jako výstavní prostor Židovského muzea. 209   

 V roce 1995 byla vysoká synagoga renovována a od t é 

doby slouží jako modlitebna rabinátu a jsou zde kon ány 

svatby a ob řízky. Obnovena byla p ři rekonstrukci také 

galerie pro ženy a nad ní v druhém pat ře studovna. Bývalá 

půda byla dopln ěna odsouvací st řechou, aby sloužila p ři 

                                                 
207 PA ŘÍK, Arno. Znovuotev ření Vysoké synagogy. Roš chodeš  : Věstník 
židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.1996, 58, č. TIŠRI-CHEŠVAN, s. 10. 
208 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Vysoká synagoga  [online]. c2006-2007 , 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/vysoka-synagoga/>. 
209 PA ŘÍK, 58, č. TIŠRI-CHEŠVAN, s. 11. 
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oslav ě podzimního Svátku stánk ů jako suka. V p řízemí je 

vytvo řen obchod a pokladna Židovského muzea. 210  

 

 

19.5. Maiselova synagoga 
 

 Mordechaj Maisel, jak již bylo zmín ěno výše, byl 

primasem pražské židovské obce a jelikož byl velmi bohatý 

a bezd ětný muž, mohl si dovolit financovat renesan ční 

přestavby pražského ghetta. Až tém ěř na konci svého života 

se rozhodl nechat si postavit modlitebnu vlastní. V  roce 

1590 zakoupil pozemek na okraji jižní části ghetta, o rok 

pozd ěji dostal od císa ře Rudolfa II. privilegium k výstavb ě 

a v roce 1592 byla synagoga na svátek Radosti z Tór y 

zasv ěcena. Staviteli této synagogy byli Josef Wahl a Jud a 

Goldsmied de Herz. Na svou dobu to byla stavba velm i 

výstavná a velmi prostorná, údajn ě nejkrásn ější ze všech 

synagog v pražském ghettu. 211   

 Tato synagoga, oproti jiným pražským, si zachovala  ze 

své historické podstaty jen velmi málo, nebo ť byla v roce 

1689 siln ě poškozena požárem. P ři obnov ě v barokním slohu 

byla tato budova zkrácena z p ůvodních 20 na pouhých 

14 pilí řů. 212   

 Tuto barokní podobu siln ě potla čily další p řestavby, 

a to gotického rázu v letech 1893 až 1905, podle pr ojektu 

A. Grotta. Z p ůvodní renesan ční stavby z ůstal zachován jen 

                                                 
210 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 17. 
211 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Maiselova synagoga  [online]. c2006-2007, 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/maiselova-synagoga/ >. 
212 PA ŘÍK, 2002. s. 19. 
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trojlodní p ůdorys hlavní lodi s patrovými galeriemi pro 

ženy. 213   

 Maiselova synagoga je však významná tím, že byla z a 

první republiky centrem reformovaných Žid ů, sv ědčí o tom 

i nainstalování varhan. B ěhem nacistické okupace sloužila 

tato modlitebna jako skladišt ě uměleckých p ředmět ů, které 

byly zabaveny židovským rodinám či odcizeny ze synagog. 214   

 V dnešní dob ě je v této synagoze stálá expozice 

Židovského muzea v Praze, D ějiny Žid ů v Čechách a na Morav ě 

od 10. do 18. století. Bohoslužby se tedy zde již 

nekonají. 215   

 

19.6. Klausová synagoga 
 

 Název této synagogy je odvozen z n ěmeckého slova 

„Klaus“, které znamenalo „malá budova“ a i toto slo vo 

vzniklo z latinského slova „claustrum“. 216   

 Tímto termínem byly p ůvodn ě ozna čovány stavby, které 

nechal postavit na okraji Židovského h řbitova v roce 1564 

Mordechaj Maisel. Tato synagoga byla p ůvodn ě komplexem t ří 

staveb, a to dvou synagog a ješivy. Stejn ě jako jiné 

pražské synagogy byly klausy zni čeny požárem v roce 1689. 

Na míst ě p ůvodní synagogy byla po požáru vybudována 

zásluhou Šeloma Kohena Klausová synagoga již v roce  1694. 217  

                                                 
213 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-03-04]. Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.c z/cz/czmaisel.htm>. 
214 Pražská informa ční služba  [online]. c2008 , 1.2.2008 [cit. 2008-02-
05]. Dostupný z WWW: <http://www.pis.cz/cz/praha/pa matky/maiselova_syn
agoga>. 
215 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Maiselova synagoga  [online]. c2006-2007, 
4. b řezna 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/maiselova-synagoga/ >. 
216 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.c z/cz/czklaus.htm>. 
217 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 26. 
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 Tato synagoga je známá tím, že byla nejv ětší 

modlitebnou pražského ghetta. Valená klenba ty čící se nad 

rozlehlým podélným sí ňovým prostorem je prostoupená čty řmi 

páry lunet. V jižní stran ě budovy se nalézají dv ě řady 

půlkruhovit ě zaklenutých oken, které jsou obráceny sm ěrem 

na Starý židovský h řbitov. Ženská galerie je zde z řízena na 

severní bo ční p řístavb ě synagogy. 218   

 Tato synagoga bývala druhou hlavní modlitebnou 

Židovské obce v Praze. Práv ě proto zde p ůsobili takové 

osobnosti, jako byli nap říklad rabíni Eleazar Fleckeles, 

Samuel Kauder, Efraim Teweles či Baruch Jeiteles. 219  

 Další obnova synagogy prob ěhla v letech 1883-1884. 

Během druhé sv ětové války bylo za řízení synagogy zni čeno 

a sama sloužila pouze jako sklad a zárove ň jako uzav řená 

expozice Židovského úst ředního muzea, které bylo založeno 

v roce 1942 p ři Židovské obci v Praze. Stálá expozice 

věnovaná židovským tradicím a zvyk ům byla ve řejnosti 

zpřístupn ěna v červnu roku 1946. Poslední oprava synagogy 

byla provedena v letech 1995 až 1996 a o rok pozd ěji zde 

byla otev řená nová expozice na téma Židovské svátky 

a tradice. 220   

 

19.7. Špan ělská synagoga 
  

 V míst ě, kde stojí dnešní Špan ělská synagoga stávala 

nejstarší pražská židovská modlitebna zvaná též Sta rá 

škola. Zde byla v roce 1837 zavedena reformovaná bo hoslužba 

a byla zde podporována i synagogální hudba a zp ěv. Jako 

kazatelé zde p ůsobili orientalisa prof. Leopold Zunz 

                                                 
218 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Klausová synagoga  [online]. c2006-2007 , 
22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z WWW: 
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219 PA ŘÍK, 2002. s. 27. 
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a rabín Michael Sachs. Od roku 1846 do roku 1868 zd e 

působil rabín prof. Saul Izák Kaempf. Skladatel Frant išek 

Škroup zde v letech 1836 až 1845 pe čoval o rozvoj 

synagogální hudby. 221   

 Jelikož prostor Staré školy byl časem nedosta čující 

pro rychle se rozvíjející se spolek reformované boh oslužby, 

byla v roce 1868 postavena Špan ělská synagoga, a to 

v maurském stylu, podle projektu Vojt ěcha Ignáce Ullmanna 

a Josefa Niklase. Synagoga je čtvercového p ůdorysu 

s mohutnou kopulí nad úst ředním prostorem. Po t řech 

stranách se nachází vestav ěné galerie na kovových 

konstrukcích, které jsou otev řené do hlavní lodi. Velmi 

obdivuhodná je vnit řní výzdoba synagogy s islámskými 

motivy, která byla provedena v letech 1882 až 1893 podle 

podklad ů architekt ů A. Bauma a B. Münzbergera. Práv ě díky 

této maurské výzdob ě byla synagoga nazvaná Špan ělská. 222   

 Bohoslužby se zde konaly až do roku 1941. Poté zde  

nacisté z řídily skladišt ě zabaveného židovského majetku. 

Pod správu Židovského muzea p řešla synagoga v roce 1955 

a od roku 1960 do roku 1982 zde byla otev řena expozice 

synagogálního textilu. V roce 1994 byla Špan ělská synagoga 

vrácena Židovské obci v Praze a zárove ň byla zahájena 

celková obnova. Od roku 1998 je do dnešní doby v sy nagoze 

otev řená expozice Historie Žid ů v českých zemích od 

osvícenství až po sou časnost. Krom ě této výstavy se zde 

také po řádají koncerty duchovní hudby a oslavy židovských 

svátk ů. 223  
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 Bohoslužby Kabalat šabat 224  se zde konají každý pátek 

od 18 hodin. 225  

 

19.8. Jeruzalémská synagoga 
 

 Jubilejní synagoga je nejmladší synagogou pražské 

Židovské obce. Postavena je v Jeruzalémské ulici na  Novém 

měst ě jako náhrada za zbo řené synagogy 226  p ři asanaci 

Josefova. Projekt synagogy vypracoval v roce 1904 v íde ňský 

architekt Wilhelm Stiassny. B ěhem let 1905 až 1906 byla 

realizována stavba pražským stavitelem Aloisem Rich terem. 

Dne 16. zá ří 1906 byla synagoga slavnostn ě zasv ěcena. Jméno 

Jubilejní bylo navrhnuto na památku 50. výro čí vlády 

Františka Josefa I, avšak název se dlouho neužíval,  nebo ť 

byla čast ěji nazývána podle ulice, ve které se nachází. 227  

 Synagoga je postavená v tzv. secesním ornamentalis mu, 

kdy pr ůčelí je vyzna čeno otev řenou sloupovou p ředsíní 

s mohutným islámským obloukem, velkým kruhovým okne m se 

šesticípou hv ězdou uprost řed a dv ěma v ěžovými rizality po 

stranách. Na pr ůčelí je po obvodu islámského oblouku napsán 

citát verše Žalmu 118:20 228  a na štít ě pr ůčelí  jsou 

zobrazeny kamenné desky Desatera. Další biblický ve rš je na 

                                                 
224 Páte ční slavnostní bohoslužba se nazývá kabalat šabat - předání 
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category&id=132&Itemid=116>. 
226 P ři asanaci Josefova byly zbo řeny synagogy Cikánova, Nová a 
Velkodvorská. 
227 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Jubilejní synagoga  [online]. c2006-2007, 
1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/jubilejni-synagoga/ >. 
228 Citát verše Žalmu 118:20 zní: „Toto je brána Hospo dinova, skrze ni 
vcházejí spravedliví.“, viz. PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - 
Karlín : Židovské muzeum v Praze, 2002. s. 33.  
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st řední arkád ě vstupního portiku, a to: „Což nemáme my 

všichni jednoho Otce? Což nás nestvo řil jediný B ůh? 

(Malachiáš 2:10).“ Synagoga je tvo řena t řemi lo ďmi 

bazilikálního typu a vnit řní prostor je lemován po obou 

stranách stla čenými arkádami, které nesou ženskou galerii. 

Obdivuhodnou malí řskou výzdobu synagogy navrhl a z řejm ě 

i provedl malí ř František Fröhlich. V západní vyvýšené 

části modlitebny jsou dochovány rozsáhlé varhany. 229  

 Jelikož byla Jeruzalémská synagoga b ěhem války 

uchrán ěna v ětšímu poškození, mohla sloužit tém ěř celé 

století pražské židovské obci k bohoslužbám. Od rok u 1993 

se provádí postupná obnova vitráží. Celková rekonst rukce 

prvního patra synagogy se uskute čnila v roce 1997 

a v letech 2001 až 2002 byla uskute čněna restaurace p ůvodní 

malí řské výzdoby pr ůčelí synagogy. V dnešní dob ě je 

Jeruzalémská synagoga p řístupná ve řejnosti v letních 

měsících. Po řádají se tu koncerty a výstavy. 230   

 Bohoslužby se zde konají v sobotu od 9 hodin. 231  

 

19.9. Mikve 
 

 V p řekladu z hebrejštiny znamená slovo mikve doslova 

„sebrání“ či „shromážd ění“ vody. Jde o nádrž s čistou 

přírodní vodou, v které lidé či p ředměty získávají rituální 

čistoty 232 . Z historie je známé, že v období Chrámu byly 

mikve používány kn ěžími, kte ří se rituáln ě zne čistili. 

Rituální čistota neznamená čistota t ělesná, nýbrž čistota 

                                                 
229 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 38-39. 
230 Tamtéž, 2002. s. 38-39. 
231 Židovská obec v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2000-
2004, 3. b řezna 2008 [cit. 2008-03-03]. Dostupný z WWW: 
<http://www.kehilaprag.cz/mambo/index.php?option=co m_content&task=blog
category&id=132&Itemid=116>. 
232 Ne čisté osoby jsou definovány ve Starém zákon ě ve T řetí a Čtvrté 
knize Mojžíšov ě (3M 15, 4M 19). 
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duchovní. Samotnému aktu pono ření do mikve p ředchází práv ě 

důkladná hygiena t ěla jednotlivce. 233  

 Nejstarší archeologický nález rituální lázn ě se nalézá 

v Jeruzalém ě. Do této mikve byla používána pramenitá voda 

a v pevnosti Masada, kde byla nalezena mikve z 1. s toletí, 

byla používána deš ťová voda. Evropské 234  ran ě st ředov ěké 

mikve byly nalezeny nap říklad v Kolín ě nad Rýnem, ve 

Speieru a Friedbergu. Tyto mikve jsou známé svou st avební 

náro čností, nebo ť podzemní budovy bývaly dosti hluboké. 

Konstruk čně náro čné bylo i provedení schodišt ě 

a p řístupových prostor. Zdobení t ěchto míst podléhalo 

dobov ě architektonickému stylu. Časem se za čaly objevovat 

architektonicky jednodušší podoby mikve, a to ve sk lepích 

budov. Pro vzestup t ěchto rituálních lázní je 

charakteristické 16. století. 235   

 Židovské m ěsto pražské m ělo n ěkolik rituálních lázní, 

například mikve ze 16. století, které nechal vytvo řit 

Mordechaj Maisel, krom ě toho také mikve v zaniklé Popperov ě 

škole poblíž Starého židovského h řbitova, v dom ě vedle 

Wechleslerovy školy, avšak d ům se synagogou byly zni čeny 

v roce 1897. Z řejm ě rituálních lázní bylo více, avšak 

podlehly mnohým stavebním úpravám či p římo demolicím 

v ghett ě, nejvíce však p ři jeho asanaci v 19. století. 

Poslední používaná pražská mikve se nacházela v Kar lov ě 

ulici č. 10, avšak tento d ům byl pražské židovské obci 

v šedesátých letech odejmut. Mikve tak byla uzav řena 

a pozd ějšími úpravami úpln ě zni čena. Nastalo tak období, 

kdy Židovská obec v Praze nem ěla po dobu t řiceti let mikve. 

                                                 
233 NEWMAN, Ja´akov, SIVAN, Gavri´el. Judaismus od A do Z  : Slovník 
pojm ů a termín ů. Praha : Sefer, 1998, s. 116-117. 
234 V Kolín ě nad Rýnem se nachází rituální láze ň z roku 1170, ve 
Speieru z roku 1200 a ve Friedbergu z roku 1260. 
235 OLMEROVÁ, Helena. O čistná láze ň - MIKVE. Roš chodeš  : Věstník 
židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.1995, ro č. 57, č. SIVAN, s. 8-9. 
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Návrh na z řízení nové mikve p řišel po roce 1989. Historická 

mikve v Pinkasov ě synagoze m ěla být obnovena, avšak 

z technických d ůvod ů tento projekt nebyl realizován. P řesto 

mikve dle rozhodnutí pražské obce byla realizována v areálu 

Pinkasovy synagogy. Projekt vytvo řili anglický odborník 

rabi Posen, a to v roce 1992-93 ve spolupráci s rab im 

Hershelem Glückem. Tento projekt více rozpracovala a do 

kone čné podoby upravila projektová kancelá ř MURUS pod 

vedením ing. J. Vina ře. Technicky náro čné bylo dostat vodu 

do mikve. Toto se poda řilo prohloubením st ředov ěké studn ě, 

a to zp ůsobem ze 17. a 18. století. Svých zkušeností zde 

využil pan Levinský, ředitel specializované firmy SÚDOP 

z Pardubic. V roce 1994 bylo vystaveno stavební pov olení 

a výb ěrovém řízením nejlépe prošla firma NOREO. Výstavba 

bylo dokon čena na p řelomu roku 1994 a 1995. Nová mikve byla 

slavnostn ě otev řena za p řítomnosti rabi Posena a rabi 

Glücka. Náklady na výstavbu 236  mikve činily 4 milióny korun. 

Nejv ětší část financovala Židovská obec v Praze a dále 

přisp ěli manželé Weisovi z Kalifornie částkou 5 tisíc 

dolar ů a nadace rabi Avrahama Jicchaka Glücka z Londýna 

částkou 15 tisíc dolar ů. Celou stavbu řídila Správa budov 

a h řbitov ů Židovské obce v Praze pod vedením pana 
                                                 
236 O správném vybudování mikve pojednává talmudský tr aktát Mikvaot. 
V n ěm se lze do číst i jaké vody se má požít pro rituální láze ň. 
Samotná výstavba rituální lázn ě je velmi náro čná, protože technický 
způsob výstavby musí být v souladu s halachou, a proto  je v ětšinou 
k výstavb ě p řizván rabín, který má úlohu poradce. Mikve nesmí bý t 
postavena p ředem a postavena na míst ě, nebo ť by byla brána za nádobu, 
ale musí se vyhloubit či vestav ět do zem ě. Takováto rituální láze ň 
nesmí propoušt ět vodu a proto je zakázané aby m ěla na dn ě otvor se 
špuntem a sama mikve musí být dostate čně hluboká, aby se v ní pono řil 
dosp ělý člov ěk. Do mikve se podle rabínských na řízení m ůže použít jen 
voda, která nebyla donesena v nádob ě. Objem této rituální lázn ě musí 
být nejmén ě 762 litr ů a pokud klesne hladina tohoto minimálního 
množství vody, je mikve brána jako znehodnocená. Za  použitelnou vodu 
do mikve je brána veškerá čistá pramenitá, ale i deš ťová voda. 
Zajímavostí je, že se dá použít i voda z roztátého ledu či sn ěhu, a to 
i p řestože byl led či sníh na místo donesen. Aby mohla být mikve 
napln ěna správným zp ůsobem, používají se v ětšinou trubky zapušt ěné do 
země. Tímto zp ůsobem tak tyto trubky nejsou považovány za nádobu. 
K od čerpání vody z rituální lázn ě se používá elektrické pumpy. 
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T. Tomáška. Stavební dozor vykonával pan ing. Posko čil. 

Kolaudace mikve se uskute čnila na konci b řezna roku 1995. 237  

 

19.10. Ob řadní sí ň 
 

 Na míst ě starší Ob řadní sín ě Chevra kadiša byla 

postavena v letech 1906 až 1908 nová, a to arch. 

J. Gerstelem a A. Gabrielem. Složit ě člen ěná stavba s v ěží 

a krytým schodišt ěm byla postavena v novorománském slohu. 238  

 Nová Ob řadní sí ň Chevra kadiša, která m ěla místnost 

pro rituální o čistu zem řelých a ve svém suterénu umíst ěnou 

márnici, plnila svoji funkci jen krátce. Poh řební pr ůvody 

byly odsud vypravovány pouze do první sv ětové války. V roce 

1926 tuto budovu pronajala Chevra kadiša Židovskému  muzeu 

v Praze, a to zde otev řelo svou již t řetí expozici. Po 

uskute čněné rekonstrukci budovy byla v roce 1997 do Ob řadní 

sín ě umíst ěna výstava Starého židovského h řbitova 

a činnosti pražské Chevra kadiša. Tato expozice je tu do 

dnešní doby. Mezi nejcenn ější exponát Ob řadní sín ě je 

považován patnáctidílný cyklus obraz ů, který lí čí činnost 

pražské Chevra kadiša. Tento cyklus vznikl již n ěkdy kolem 

roku 1772 na objednávku samotného poh řebního bratrstva. 

Původn ě tyto obrazy m ěly sloužit jako výzdoba spolkové 

místnosti a také m ěl prezentovat význam činnosti Chevra 

kadiša. 239  

 

                                                 
237 OLMEROVÁ, Helena. O čistná láze ň - MIKVE. Roš chodeš  : Věstník 
židovských náboženských obcí v českých zemích a na Slovensku . 
1.1.1995, ro č. 57, č. SIVAN, s. 8-9. 
238 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-13]. Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.c z/cz/czchevra.htm>. 
239 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 24-25. 
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19.11. Starý židovský h řbitov 
 

 Starý židovský h řbitov je spole čně se Staronovou 

synagogou nejvýznamn ější památkou pražského Židovského 

města a je zárove ň jedním z nejstarších a nejlépe 

dochovaných evropských židovských h řbitov ů. 240   

 Všechny židovské osady na území Prahy m ěly krom ě 

modlitebny i sv ůj h řbitov, který byl mimo obydlenou část 

obce, avšak v její blízkosti. Starý židovský h řbitov je ale 

výjimkou, nebo ť byl časem za člen ěn do Židovského m ěsta. 

Svým p ůvodem však není nejstarším, nebo ť nejstarší h řbitov 

se údajn ě nacházel n ěkde v okolí Újezda v malostranském 

podhradí. Druhý nejstarší židovský h řbitov existoval již ve 

13. století za starom ěstskými hradbami mezi dnešní ulicí 

Spálenou a Jungmannovou na Novém M ěst ě a nazýval se Zahrada 

židovská. Zde bylo poh řbívání ukon čeno v roce 1478. 241   

 Starý židovský h řbitov byl založen na za čátku 

15. století v západní části pražského ghetta. Nejstarším 

náhrobkem je stéla 242  rabína a básníka Avigdora Kary, který 

zemřel v roce 1439 a nejmladším je náhrobek Mojžíše Bec ka, 

který je ze 17. 5. 1787. 243  

 H řbitov se stal i p řes veškeré rozši řování brzy 

nedostate čným. Jelikož Židé nesm ějí rušit staré hroby, byla 

na místa starších navážena zemina a vytvá řely se tak další 

vrstvy 244  pro nové hroby. Náhrobky však byly vyzdviženy na 

povrch. V dnešní dob ě se zde nachází tém ěř 12 tisíc 

náhrobk ů, ale poh řbů se zde konalo b ěhem tém ěř 350 let 

                                                 
240 Tamtéž, 2002. s. 20. 
241 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Starý židovský h řbitov  [online]. c2006-
2007, 22. února 2008 [cit. 2008-02-22]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/stary-zidovsky-hrbi tov/>. 
242 Tato stéla je vystavena v Maiselov ě synagoze. 
243 HEISSLER, Herbert, et al. Pamětihodnosti.cz  [online]. c1998-2006 , 
1. b řezna 2008 [cit. 2008-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/429/praha___s tary_zidovsky_hrbit
ov_zidovska_pamatka.html>. 
244 Údajn ě má být na tomto h řbitov ě až 12 vrstev. 
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podstatn ě více. Mnohé náhrobky se však z r ůzných d ůvod ů 

nedochovaly. 245  

 Historický význam h řbitova tkví v nápisech na 

náhrobcích, které jsou pot řebným pramenem k d ějinám Žid ů 

v Praze, dále v kulturn ě historickém významu n ěkterých 

významných osobností 246  zde poh řbených a v neposlední řadě 

je Starý židovský h řbitov cenným sv ědectvím vývoje náhrobní 

plastiky 247 . Tyto nejstarší plastiky byly p řeneseny na Starý 

židovský h řbitov ze zaniklého st ředov ěkého h řbitova 

a jejich fragmenty jsou zazd ěny do památníku p ři východním 

pr ůčelí Klausovy synagogy. H řbitov je ohrani čen zdí, která 

byla postavená v roce 1911. 248  

 

19.12. Židovský h řbitov na Žižkov ě 
 

 Takzvaný první izraelský h řbitov na Olšanech byl 

založen v roce 1680 jako morové poh řebišt ě pražské židovské 

obce. byl zde dokonce založen i lazaret. Morová epi demie, 

která trvala 10 m ěsíc ů smrteln ě postihla 3 tisíce obyvatel 

pražského ghetta. P řechodn ě byl tento h řbitov znovu 

používán p ři morové epidemii v období června až listopadu 

v roce 1713, kdy této epidemii podlehlo dalších 338 8 lidí. 

V roce 1787 z na řízení Josefa II. bylo zakázáno poh řbívání 

uvnit ř ghetta, tedy na Starém židovském h řbitov ě 

                                                 
245 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 20-21. 
246 Mezi významné osobnosti poh řbené na Starém židovském h řbitov ě pat ří 
například velký náboženský u čenec a pedagog rabi Jehuda Lev ben 
Becalel, zvaný rabi Löw , primas źidovského m ěsta Mordechaj Maisel, 
renesan ční u čenec, historik, matematik a astronom David Gans, v ědec a 
polyhistorik Josef Šelom Delmedig a rabín a sb ěratel hebrejských 
rukopis ů a tisk ů David Oppenheim. 
247 Podrobn ěji se touto tematikou zabývá P ĚKNÝ, Tomáš. Historie Žid ů v 
Čechách a na Morav ě. 1. vyd. Praha : Sefer, 1993. s. 372-377. 
248 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 21. 
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v Josefov ě, a proto se stal od června roku 1787 na více než 

celé další století hlavním poh řebišt ěm židovské obce. 249  

 Nejprve se na h řbitov ě poh řbívalo v jeho 

severovýchodní části. Jelikož zde ro čně p řibylo v pr ůměru 

200 až 400 nových hrob ů, byl h řbitov rozší řen sm ěrem 

k dnešní Ond ří čkov ě ulici, tedy na jih. V roce 1855 došlo 

k dalšímu rozší ření h řbitova a došlo k opravení lazaretu, 

zahrady a h řbitovní zdi. Oproti p ůvodní rozloze byl tento 

hřbitov zv ětšen tém ěř p ětinásobn ě a dosáhl dokonce t řikrát 

větší rozlohy než Starý židovský h řbitov v Josefov ě. 

Židovský h řbitov na Žižkov ě sloužil až do roku 1890, kdy 

byl za m ěstskými olšanskými h řbitovy vybudován Nový 

židovský h řbitov. 250   

 Na tomto h řbitov ě bylo poh řbeno celkem na 37800 osob, 

mezi nimi bylo mnoho významných 251  rabín ů, u čenc ů 

a p ředstavitel ů pražské židovské obce. 252   

 H řbitov po druhé sv ětové válce za čal zar ůstat 

a pustnout, nebo ť se o n ěj nikdo nestaral. Po roce 1960 byl 

                                                 
249 HEISSLER, Herbert, et al. Pamětihodnosti.cz  [online]. c1998-2006 , 
14. února 2008 [cit. 2008-02-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/480/praha___z idovsky_hrbitov_na_
zizkove_zidovska_pamatka.html>. 
250 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.c z/cz/czedz.htm>. 
251 Mezi nejznám ější osobnosti pat ří vrchní pražský rabín Ezechiel 
Landau, jeho syn rabín Samuel Landau, či jeho vnuk Moše Israel Landau. 
Dále jsou tu poh řbeni nap říklad pražský rabín Eleazar Fleckeles, 
pražský vrchní rabín a autor četných odborných spis ů Solomon Juda 
Rapoport, léka ř Pražské židovské obce Jonas Jeiteles a jeho syn, r abín 
a spisovatel Baruch Jeiteles, profesor Herz Homberg , ředitel první 
obecné židovské školy v Praze Peter Beer, právník, orientalista a 
první židovský profesor na pražské universit ě Wolfgang Wessely, 
historik pražského Josefova David Podiebrad, podnik atel, filantrop a 
šlechtic Joachim Popper se svou ženou Reizlou, podn ikatel a mecenáš 
Henoch Hönigsberg, zakladatel prvnívh pražských tex tilních závod ů 
Moses Jerusalem a jeho synové Leopold a Salomon, to várník Arn Beer 
Přibram a jeho syn Salomon, podnikatel Leopold Dormit zer, 
velkoobchodník a filantrop Leopold Porges z Porthei mu a jeho bratr 
Moses. Nejnápadn ější rodinná hrobka tohoto h řbitova v podob ě dórského 
chrámku pat ří továrníkovi a členovi representace pražské židovské obce 
Fridrichu Efraimovi rytí ři Kubinzkému, viz. PA ŘÍK, Arno. Židovská 
Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v Praze, 2002.  s. 33-34. 
252 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 33. 
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z v ětší části zrušen a p řeměněn v park. Řada náhrobk ů byla 

povalena a zni čena. Nejstarší část h řbitova s náhrobky 

významných osobností však z ůstala zachována spole čně 

s budovou poh řebního bratrstva a od parku byla odd ělena 

novou zdí. V parkové části byla v druhé polovin ě 80. let 

postavena v ěž televizního vysíla če. Od roku 1999 byl 

Židovský h řbitov na Žižkov ě sv ěřen do správy Židovského 

muzea v Praze, která zahájila celkovou rekonstrukci  

hřbitova. Pozemek h řbitova byl zv ětšen až k terase pod 

televizní v ěží, ohrazen zdí a po nezbytných stavebních 

úpravách a restaurátorských prací znovu zp řístupn ěn 

veřejnosti v roce 2001. Od 27. července 2007 je možné 

navštívit tento h řbitov každé pond ělí, st ředu a pátek 

v dob ě od 9 do 13 hodin mimo židovských svátk ů. 253  

  

19.13. Nový židovský h řbitov 
 

 Chevra kadiša získala od m ěsta Žižkova v rove 1886 

pozemek pro nový h řbitov, který za čal být používán v roce 

1890. Podle projektu architekta Bed řicha Münzbergera byla 

v letech 1891 až 1893 postavena prostorná novorenes anční 

obřadní sí ň. Ve hale ob řadní sín ě jsou uloženy dv ě pamětní 

desky, které p řipomínají stavbu ob řadní sín ě a založení 

hřbitova. Od po čátku svého založení byl h řbitov rozd ělen na 

22 obdélníkových částí a ve dvacátých letech 20. století 

byl rozší řen o části 23 až 33. v dnešní dob ě se poh řbívá 

většinou v částích 23 A, B, C, D, které odd ělují starší 

a nov ější část h řbitova. P řestože je Nový židovský h řbitov 

svými 101 430 m 2 více než desetkrát v ětší než Starý 

židovský h řbitov a dvakrát v ětší než židovský h řbitov na 

                                                 
253 Židovské muzeum v Praze  [online]. c2004-2008 , 11. února 2008 [cit. 
2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://jewishmuseum.c z/cz/czedz.htm>. 
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Žižkov ě, byl již v letech 1890 až 1940 skoro zapln ěn. B ěhem 

toto období zde nalezlo místo odpo činku bezmála 15 tisíc 

osob, mezi nimi mnoho významných 254  osobností. Tento h řbitov 

byl hlavním poh řebišt ěm pro pražskou židovskou obec 

v Josefov ě, ale zárove ň pro Židy z Královských Vinohrad, 

Žižkova, Karlína, Michle, Nuslí, Braníka a jiných částí 

Prahy. Ve vstupní části h řbitova a p řed ob řadní síní jsou 

umíst ěny mnohé pomníky a čestné hroby. P ři jižní zdi 

hřbitova jsou dodate čně osazovány pam ětní desky t ěch, kte ří 

nemají žádný hrob, nebo ť zahynuli v koncentra čních táborech 

nebo p ři pochodech smrti neznámo kde. 255  

  

 

19.14. P ředměstské obce a jejich synagogy 
a h řbitovy 
 

 Díky získané rovnoprávnosti odcházela velká část 

židovského obyvatelstva z n ěkdejšího ghetta do jiných částí 

Prahy. V 19. století tak byly samostatn ě činné i židovské 

obce v čtvrti Libe ň, Smíchov, Karlín, Královské Vinohrady, 

Žižkov, Michle a Bubny. K Praze byly tyto obce p řipojené 

kolem roku 1920. Ve vzdálen ějším okolí Prahy se vyskytovaly 

                                                 
254 Mezi nejznám ější osobnosti pat ří rabín spolku reformované 
bohoslužby Saul Izák Kaempf, profesor náboženství r abín Nathan Grün, 
rabín synagogálního spolku Or tomid Filip Bondy, vr chní pražský rabín 
Nathan Ehrenfeld, vrchní pražský rabín dr. Aladar D eutsche, rabín 
Gustav Sicher, p ředseda Federace židovských obcí v ČR dr. Desider 
Galský, zakladatel pražského Židovského muzea dr. S alomon Hugo Lieben 
a jeho pokra čovatel dr. Otto Muneles, p ředseda pražské židovské obce 
dr. August Stein, člen Národního shromážd ění a pražské m ěstské rady 
dr. Ludvík Singer, p ředsedové pražské židovské obce v nejnov ější dob ě 
PhMr. Václav Wassermann a filmový režisér Zeno Dost ál, rodina Bondy ů, 
a jiní. Mezi nejnavšt ěvovan ější hrob pat ří hrob spisovatele Franze 
Kafky a poblíž n ěho je ve h řbitovní zdi umíst ěna pam ětní deska 
spisovatele Maxe Broda, více viz. PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 
- Karlín : Židovské muzeum v Praze, 2002. s. 44-49.  
255 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 44-49. 
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obce v Kunraticích, Uh řín ěvsi, na Zbraslavi a v Lochkov ě, 

připojeny byly v roce 1974. 256   

 Libe ňská židovská osada vznikla v první polovin ě 

16. století a z tohoto ghetta zbylo jen pár dom ů 

v Koželužské ulici. V této ulici byla v roce 1592 p ostavena 

synagoga, ale v roce 1845 byla poškozena zátopami a  o rok 

pozd ěji byla zahájena výstavba synagogy nové, dokon čené 

v roce 1857. Po válce již nebyla libe ňská obec obnovena 

a synagoga byla využita jako sklad kulis tamního di vadla. 

V roce 1994 byla synagoga navrácena pražské obci a je 

využívána jako výstavní a divadelní sí ň. Libe ňský velmi 

cenný h řbitov byl zrušen v letech 1964 až 1965 a nový 

hřbitov byl založen roku 1892 v Davídkov ě ulici. 257  

 Židovská náboženská obec na Smíchov ě byla založená 

v roce 1788 a kolem roku 1850 si na Plze ňské t říd ě z řídila 

svou modlitebnu. 258   

 V roce 1863 si smíchovská obec vystav ěla novou 

synagogu. P ůvodní podobu synagogy p řekryla v letech 1930 až 

1931 moderní funkcionalistická p řestavba projektovaná 

architektem Leopoldem Ehrmannem. 259   

 Od roku 1941 byla uzav řena a pozd ěji v období 

komunistického režimu využita jako skladišt ě. V roce 2004 

byla rekonstruována a p řestav ěna na archiv Židovského muzea 

v Praze. 260   

 Místní starý h řbitov byl založen koncem 18. století 

a poh řby se zde konaly až do roku 1921. 261  

                                                 
256 Tamtéž, 2002. s. 52. 
257 Tamtéž, 2002. s. 52. 
258 Institut Terezínské iniciativy. Holocaust.cz  [online]. c2002- , 4. 
března 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z WWW: 
<http://www.holocaust.cz/cz2/main>. 
259 FIEDLER, Ji ří. Jewish sights of Bohemia and Moravia . Praha : Sefer, 
1991. s. 149. 
260 Židovské muzeum v Praze : oficiální webové stránky  [online]. c2004-
2008 , 11. února 2008 [cit. 2008-02-12]. Dostupný z  WWW: 
<http://www.jewishmuseum.cz/cz/cz042.htm>. 
261 FIEDLER, 1991. s. 149. 
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 Nový židovský h řbitov na Malvazinkách byl založen 

v roce 1903 a naposledy se zde poh řbívalo v roce 1973. 262  

 V Karlín ě existovala židovská obec již p řed rokem 

1848. Synagogu starší nahradila v roce 1861 nová, p ostavená 

v maurském slohu. Od roku 1950 je však využívána ja ko sbor 

Církve československé husitské a v bývalé zimní modlitebn ě 

má sídlo Ekumenická rada církví v České republice. 263  

 Ve čtvrti na Královských Vinohradech vznikla další 

židovská obec, nebo ť v roce 1880 byl založen modlitební 

spolek a již kolem roku 1900 zde žilo 3500 Žid ů. Po roce 

1920 byly dokonce Vinohrady druhou nejv ětší židovskou obcí 

v Praze. 264   

 Synagogu v Sázavské ulici si obec zbudovala v obdo bí 

let 1896 až 1898, ale b ěhem druhé sv ětové války však 

podlehla bombardování. 265   

 V roce 1888 byl ustaven modlitební spolek na Žižko vě 

a v roce 1893 zde byla založena samostatná židovská  obec. 

Svou modlitebnu m ěla tato obec z řízenou v pat ře soukromého 

domu v Seifertov ě t říd ě 48. 266  

 Tato obec m ěla v roce 1921 více než 1600 člen ů, 

zanikla však b ěhem druhé sv ětové války. Dochovanou synagogu 

využívají K řesťanské sbory od roku 1975. 267  

 Malá náboženská obec se nacházela v Michli a jako svou 

synagogu používala starší hospodá řskou budovu v ulici 

U Michelského mlýna 27. 268  

                                                 
262 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 53. 
263 Tamtéž, 2002. s. 54. 
264 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 54. 
265 FIEDLER, Ji ří. Jewish sights of Bohemia and Moravia . Praha : Sefer, 
1991. s. 149. 
266 BARTOŠ, Jan. Atlas Česka : Žižkovská synagoga  [online]. c2006-2007 
, 2. b řezna 2008 [cit. 2008-03-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.atlasceska.cz/praha/zizkovska-synagoga/ >. 
267 PA ŘÍK, Arno. Židovská Praha . Praha 8 - Karlín : Židovské muzeum v 
Praze, 2002. s. 55. 
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 Na konci 19. století byla synagoga p řestav ěna 

v novogotickém slohu a bohoslužby se zde konaly až do zá ří 

roku 1941. Po válce již tato obec nebyla činná, proto 

synagoga sloužila v letech 1950 až 1965 jako depozi tá ř 

Židovskému muzeu v Praze a po roce 1975 byla p řizp ůsobena 

pro sbor Alberta Schweitzera Církve československé 

husitské. 269   

 V Bubnech byla novorenesan ční modlitebna založená 

koncem 19. století v He řmanově ulici č. 25/719. 270   

 K bohoslužbám byla využívána až do zá ří roku  1941. Od 

tohoto roku byli Židé transportováni do koncentra čních 

tábor ů. V pavilonu radiopaláce Pražských vzorkových 

veletrh ů ve Veletržní ulici bylo vytvo řeno shromaždišt ě 

t ěchto transport ů. Dnes toto místo p řipomíná pam ětní deska. 

Z tohoto místa byli Židé odvád ěni na Bubenské nádraží, kde 

byli odváženi do mnohých koncentra čních tábor ů. V období 

let 1941 až 1945 zde prošlo více než 45 500 Žid ů z Prahy 

a jejího okolí. V ětšina z nich zahynula v nacistických 

vyhlazovacích táborech. 271  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
268 FIEDLER, Ji ří. Jewish sights of Bohemia and Moravia . Praha : Sefer, 
1991. s. 149. 
269 PA ŘÍK, 2002. s. 55. 
270 FIEDLER, 1991. s. 148. 
271 PA ŘÍK, 2002. s. 55. 
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20. Záv ěr   
 

 V p ředložené diplomové práci byly nejprve nastín ěny 

dějiny Židovské obce v Praze. Tato obec je jedním 

z nejvýznamn ějších a nejstarších židovských st ředisek ve 

st řední Evrop ě a b ěhem tisícileté historie této obce se 

i p řes veškeré katastrofy, pogromy a perzekuce v ůči Žid ům 

nestalo, aby byla kontinuita židovství na našem úze mí 

přerušena. Praha byla také významným centrem židovské  

kultury, kde p ůsobilo mnoho významných rabínských 

osobností, u čenc ů, filosof ů, astronom ů, matematik ů, 

historik ů a spisovatel ů, o kterých je v této práci stru čně 

zmín ěno.  

 K nejv ětší ztrát ě židovského obyvatelstva došlo b ěhem 

2. sv ětové války následkem nacistického vyhlazování. 

Početnost československé židovské komunity však klesala 

i po válce, zejména díky emigra čním vlnám v letech 1945 až 

1950, v polovin ě 60. let a v srpnu roku 1968 následkem 

sov ětské invaze. Otázka asimilace hrála v minulosti 

a z řejm ě bude hrát i v budoucnosti velkou roli. K potla čení 

judaismu p řisp ěl velkou m ěrou práv ě komunistický režim. 

 V sou časné dob ě sdružuje pražská obec tém ěř 1600 

člen ů. Od roku 1989 po čet člen ů vzrostl p řibližn ě o 900 

a pr ůměrný v ěk člen ů klesl z p ůvodních 80 na 57 let. Tento 

fakt sv ědčí také o ur čité reform ě judaismu u nás, kterému 

napomáhá nejen d ůležitá postava obce, rabín, ale také 

aktivity spojené s židovskou obcí. Týká se to p ředevším 

výchovy a vzd ělávání mládeže v rámci Lauderových škol, 

vzd ělávacích program ů ur čeným člen ům i ne člen ům židovských 

obcí, ale také zajiš ťování sou částí židovského života, mezi 

které pat ří košer strava, rituální o čista, dodržování 

židovských svátku a tradic, bohoslužby a také sociá lní 

a zdravotní pé če pro staré a nemocné členy. Bez t ěchto 
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činností by taková rozsáhlá obec nemohla fungovat. O  t ěchto 

činnostech je zmín ěno v jednotlivých kapitolách této práce.  

 O tom, že židovství u nás není jednotným náboženst vím 

vypovídá v uvedených kapitolách více argument ů. V prvé řadě 

to je r ůznost židovských sm ěr ů vyskytujících se na našem 

území, a to ortodoxní, konzervativní či reformní 

(liberální) sm ěr. Tyto sm ěry zastoupené v rámci židovských 

obcí, p řidružených organizací a spolk ů, mají ur čitý vliv na 

vedení Federace židovských obcí v ČR. V čele náboženských 

aktivit federace p ůsobí od roku 1992 pražský a zemský rabín 

Karol Efraim Sidon, který reprezentuje ortodoxní 272  

judaismus. Ortodoxní judaismus u nás také prosazuje  

nezávislá, entuziastická a na misii mezi vlažnými Ž idy 

zaměřená skupina Chabad 273  v čele s americkým rabínem 

Manisem Barashem. Konzervativní judaismus je u nás 

zastoupený Pražskou židovskou otev řenou komunitou Bejt 

Praha, jejíž podstatnou část tvo ří cizinci. Podstatn ě v ětší 

tradici než ortodoxie má u nás liberální judaismus 

zastoupený Židovskou liberální komunitou v Praze Be jt 

Simcha, která je naklon ěna i nehalachickým Žid ům. Své 

aktivity sm ěřuje také na vzd ělávání mladých lidí v rámci 

své odpolední židovské školy Bejt Elend.  

 R ůznost sm ěr ů p řináší i mnohé neshody, nap ř. ohledn ě 

využití výnos ů z obecního majetku a ze Židovského muzea 

v Praze, velikosti rozpo čtu na D ům sociální pé če Hagibor, 

činnosti Lauderových škol, prosazované ortodoxie rab ínem 

Sidonem, vliv konvertit ů a otázky členství a atd. Zám ěrem 

této práce nebylo podrobn ě probírat jednotlivé sm ěry, 

jejich činnosti a vztahy v ůči jiným sm ěr ům, ale pouze 

poukázat na tuto pluralitu. Hlavním problém v rámci  mnohých 

spor ů je to, že sou časná Židovská obec v Praze je formáln ě 

                                                 
272 Ortodoxní sm ěr však u nás nemá p říliš velkou tradici. 
273 Chabad má vlastní synagogu a centrum v Pa řížské ulici v Praze. 
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ortodoxní i p řesto, že ortodoxní Židé tvo ří menšinu. 

Pražská židovská obec spravuje restituovaný majetek , který 

v minulosti pat řil všem pražským Žid ům, což se nelíbí 

ostatním stranám. Stanovy Židovské obce v Praze dov olují 

pouze ortodoxní a konzervativní judaismus, p ři čemž reformní 

judaismus je vylou čen. I p řestože formáln ě ortodoxní obec 

slouží p řevážn ě sekulární a liberální komunit ě, nep řipouští 

vyjád ření pluralistických židovských identit. Momentální 

situace v obci sm ěřuje k osobním a organiza čním  zm ěnám, 

například řešení situace, kdo nastoupí na post rabína, 

pokud by z n ěj odešel Karol Efraim Sidon. Dle zjišt ěných 

informací je možné, že ho nahradí rabínský kandidát  Peter 

David, který se u čí být ortodoxním rabínem. O p řípadných 

spekulacích, jak se bude vyvíjet vedení Židovské ob ce 

v Praze, je v tuto chvíli p ředčasné diskutovat. Jasné je, 

že členové obce by si p řáli mít ve vedení n ěkoho z českého 

prost ředí 274 . 

 Židovské muzeum v Praze založené v roce 1906 je 

nedílnou sou částí Židovské obce v Praze a Federace 

židovských obcí v ČR. Cenné um ělecké památky z bohatých 

inventá řů synagog, které byly zbo řeny p ři mnohých 

stavebních úpravách se tak dochovaly do dnešní doby . Tyto 

cenné sbírky jsou stálými expozicemi v synagogách, které 

v dnešní dob ě neslouží náboženskému ú čelu. Avšak tímto 

způsobem jsou nejen sbírky, ale i budovy odborn ě udržovány 

a jsou p řístupné i pro laickou ve řejnost. Expozice tak 

zna čně napomáhají židovské obci co se tý če financí 275 . Práv ě 

již zmi ňované kultovní prostory jsou popsány v jednotlivých  

kapitolách, nebo ť byly od za čátku pražské židovské obce 

                                                 
274 Zde se odráží kladený d ůraz na vzd ělávání židovské mládeže v rámci 
Lauderových škol a p řípadných studií v zahrani čí.  
275 Více o této problematice viz. kapitola Financování  a hospoda ření 
Židovské obce v Praze. 
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významnými sou částmi d ějin této obce. V pojednání o nich je 

také nastín ěn jejich sou časný stav a využití.  

 Práv ě tyto památky a jejich expozice dokazují, že 

Židovská obec v Praze byla v historii obcí, která p řežila 

nejednu katastrofu, pogrom či jiné pronásledování a že 

židovství na našem území m ůže p řežít i za zcela 

nepříznivých historických podmínek a že se zde judaismu s 

nov ě reformuje. 
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Příloha  I:   Košer certifikát 
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Příloha  II:   Jídelní ček  

 
 

JÍDELNÍ ČEK 
 
pondělí polévka :  pórková s vejcem  
17. 3.   hl. jídlo :  zeleninové lečo s vejcem, párek, brambory  
 
    
úterý  polévka :  cibulačka  
18. 3.  hl. jídlo :  pečené kuře,  rýže 
    x/ palačinky s marmeládou 
 
 
středa  polévka :  frankfurtská s párkem 
19. 3.  hl. jídlo :  masové tortelíny s cibulkou, zelí 
 
      
čtvrtek polévka :  zeleninová krémová 
20. 3.   hl. jídlo :  kapustový karbanátek, bramborová kaše  
   x domáci buchty s povidly 
 
večeře, 19.00 hod.:  vývar s těstovinou a zeleninou  130,-- Kč 

drůbeží řízek, vařené brambory   
     haman. ucho, salát, voda 
     víno 0,75 l pro 4 osoby 
 
 
pátek   polévka :  kulajda 
21. 3.  hl. jídlo :  hejk po židovsku, brambory 
 
večeře předkrm :  gefilte fish, barches    
  polévka :  vývar s rýží   
  hl.jídlo :  kuře s nádivkou, těstoviny se zelím 

moučník, salát 
 
 
sobota předkrm :  vajíčkový salát, barches 
22. 3.    hl. jídlo :  maso v šouletu, kuskus, farfel, okurka 
     moučník, salát 

 
x/ toto jídlo je třeba objednat u obsluhy v restauraci nejpozději den předem 
 
Váha masa je v syrovém stavu 50-100 g, váha ryb 100-150 g. 
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Příloha  III:  Leták Lauderových škol 
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Příloha  IV:  Povolení ke vstupu do objekt ů 

 Židovského muzea v Praze 
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Příloha  V:  Leták Domova senior ů Charlese Jordana 
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Příloha  VI:   Smlouva Komplexní domácí pe če Ezra  
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Příloha  VII:  Stanovy Židovského muzea v Praze 

 

Zakladatelská smlouva 

 

S T A N O V Y 

(úplné zn ění ke dni 15. 6. 2006)  

zájmového sdružení právnických osob s názvem Židovs ké 

muzeum v Praze, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 3, 

založeného zakladatelskou smlouvou ze dne 22. zá ří 1994. 

Zakladatelé zájmového sdružení právnických osob Žid ovské 

muzeum v Praze schvalují podle § 20 zák. č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník ve zn ění pozd ějších p ředpis ů tyto 

  

I. 

Název a sídlo sdružení 

Název sdružení je Židovské muzeum v Praze. 

Sídlem sdružení je Praha 1, U Staré školy 1,3.  

 

II. 

Účel a p ředmět činnosti sdružení   

Hlavním p ředmětem činnosti sdružení, jako kulturní 

instituce, je podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochran ě 

sbírek muzejní povahy a o zm ěně n ěkterých dalších zákon ů, 

ve zn ění pozd ějších p ředpis ů tvorba, dopl ňování, odborná 

správa, shromaž ďování a prezentace sbírek Židovského muzea 

v Praze a tvorba, dopl ňování a správa knihovního 
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a archivního fondu, v ědecká, osv ětová, publika ční, 

vydavatelská a vzd ělávací činnost, v četn ě prodeje 

upomínkových p ředmět ů, propaga čních a jiných materiál ů, 

publikací, nahraných zvukových a zvukov ě obrazových záznam ů 

a dalších p ředmět ů spjatých s ú čelem a p ředmětem činnosti 

sdružení, dále kulturní a jiná činnost, týkající se 

judaismu, Žid ů a jejich historie v Čechách a na Morav ě. 

Hlavní činností jsou rovn ěž nutné opravy a technická 

zhodnocení pronajatých nemovitostí, v nichž muzeum sídlí 

a prezentuje sbírky, kterými je částe čně hrazeno nájemné, 

případný pronájem do časn ě nevyužitých prostor t řetím osobám 

se souhlasem vlastníka, tj. Židovské obce v Praze. 

Dopl ňkovým p ředmětem činnosti sdružení je rovn ěž pé če 

o židovské kulturní d ědictví v České republice 

prost řednictvím Federace židovských obcí v České republice.  

 

III. 

Vznik a zánik členství   

1)  P ři založení sdružení jsou jeho členy zakladatelé. 

2)  Za trvání sdružení rozhoduje o vzniku členství správní 

rada na základ ě prohlášení o p řistoupení k zakladatelské 

smlouv ě a stanovám sdružení. Správní rada m ůže vázat vznik 

členství na poskytnutí jednorázového členského p řísp ěvku 

(vkladu) a ur čit jeho výši. 

3) Členství ve sdružení zaniká: 

   a) zánikem právnické osoby, která je členem, 

   b) dohodou uzav řenou mezi všemi dosavadními členy, 

   c) vylou čením v p řípad ě porušení povinností podle čl. 

IV. odst. 3 stanov, 

    d) vystoupením. 

4) Člen sdružení m ůže ze sdružení vystoupit v p řípad ě, že 
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sdružení neplní ú čel stanovený t ěmito stanovami a 

zakladatelskou smlouvou a nelze-li po členu sdružení 

spravedliv ě požadovat, aby ve sdružení nadále setrval. 

Členu sdružení, jehož členství takto zaniklo, náleží 

vypo řádací podíl ve výši ceny majetku, který do sdružení  

při jeho založení vložil, sníženy o p říslušnou hodnotu 

odpis ů za dobu od vzniku sdružení do dne zániku členství.  

 

IV.  

Práva a povinnosti člen ů 

1) Členové sdružení jsou oprávn ěni: 

    a) ú častnit se činnosti sdružení, 

    b) požadovat informace o činnosti sdružení od 

statutárních a jiných orgán ů sdružení, 

    c) vykonávat kontrolu činnosti sdružení, 

    d) navrhovat, jmenovat a odvolávat členy orgán ů 

sdružení, 

    e) rozhodovat o záležitostech sdružení zp ůsobem 

uvedeným v t ěchto stanovách. 

2) Členové sdružení vykonávají svá práva prost řednictvím 

orgán ů sdružení. 

3) Členové sdružení jsou povinni: 

    a) p řispívat k napln ění ú čelu sdružení a napomáhat 

rozvoji jeho činnosti, 

    b) hájit oprávn ěné zájmy sdružení, 

    c) vhodnou propagací a osv ětou vytvá řet dobré jméno 

sdružení, 

    d) plnit další povinnosti stanovené t ěmito stanovami 

a zakladatelskou smlouvou. 
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V. 

Orgány sdružení   

1) Orgány sdružení jsou: 

    a) správní rada, 

    b) ředitel, 

    c) dozor čí rada. 

VI. 

Správní rada   

1) Správní rada je nejvyšším orgánem sdružení. 

2) Správní rada má p ět člen ů. Členové sdružení jmenují 

členy správní rady na funk ční období p ěti let takto: 

Federace židovských obcí v Praze 2 členy 

Ministerstvo kultury ČR 1 člen 

  

Další dva členy jmenuje Židovská obec v Praze se sídlem 

v Praze 1, Maiselova 18. Členové správní rady jmenovaní 

Židovskou obcí v Praze, mají stejné postavení, funk ční 

období a práva a povinnosti jako členové správní rady 

jmenovaní členy sdružení. 

3) Členem správní rady m ůže být jmenována pouze fyzická 

osoba ob čansky bezúhonná, starší 18-ti let a zp ůsobilá 

k právním úkon ům. 

4) Členství ve správní rad ě zaniká: 

    a) uplynutím funk čního období, 

    b) smrtí, 

    c) rezignací, 

    d) odvoláním,  

    e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezp ůsobilosti člena 

správní rady k právním úkon ům. 
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5) D ůvody pro odvolání člena správní rady jsou: 

    a) opakovaná neú čast na jednání správní rady bez 

uvedení vážných d ůvod ů, 

    b) jednání v neprosp ěch sdružení, v rozporu se 

zakladatelskou smlouvou nebo v rozporu s t ěmito stanovami, 

    c) porušení zásady ob čanské bezúhonnosti, 

    d) nezp ůsobilost člena k právním úkon ům o níž soud 

rozhodl po jmenování člena. 

  

K odvolání dochází rozhodnutím právnické osoby, kte rá člena 

správní rady jmenovala, a to na základ ě návrhu dozor čí 

rady, z d ůvod ů uvedených výše. 

  

6) Členu správní rady náleží za výkon funkce p řiměřená 

odměna. 

7) Správní rada si na svém prvním jednání po jmenov ání volí 

ze svého st ředu p ředsedu a rozhoduje na zasedání, ze 

kterého se po řizuje zápis. V p řípad ě nep řítomnosti p ředsedy 

správní rady na jednání si p řítomní členové volí ze svého 

st ředu p ředsedajícího. 

8) Správní rada je schopna usnášení, ú častní-li se jednání 

správní rady nadpolovi ční v ětšina všech člen ů správní rady 

s výjimkou p řípad ů, kdy tyto stanovy vyžadují pro p řijetí 

rozhodnutí správní rady ú čast všech p ěti člen ů správní 

rady. K p řijetí usnesení správní rady je zapot řebí souhlasu 

nadpolovi ční v ětšiny zú častn ěných člen ů správní rady, pokud 

není t ěmito stanovami uvedeno jinak. V p řípad ě rovnosti 

hlas ů rozhoduje hlas p ředsedy správní rady a p ři jeho 

nepřítomnosti zvoleného p ředsedajícího. 

9) V t ěchto stanovách jsou dále uvedeny p řípady, kdy je 

k p řijetí usnesení správní rady zapot řebí: 

    a) Jednomyslného souhlasu všech p ěti sou časn ě 

přítomných člen ů správní rady. 
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    b) Kvalifikované v ětšiny 3/5 hlas ů všech p ěti sou časn ě 

přítomných člen ů správní rady.  

    c) Hlas ů nejmén ě t ří člen ů správní rady, aniž by bylo 

v daném p řípad ě užito ustanovení o rozhodujícím hlasu 

předsedy správní rady a p ři jeho nep řítomnosti zvoleného 

předsedajícího v p řípad ě rovnosti hlas ů. 

10) Správní rada zasedá nejmén ě 4x do roka. Správní radu 

svolává ředitel v uvedených termínech p řípadn ě na popud 

člena správní rady, který má zájem na svolání správn í rady, 

získá-li k tomu písemné souhlasné stanovisko nejmén ě dvou 

dalších člen ů správní rady, písemnou pozvánkou zaslanou 

doporu čeně všem člen ům správní rady. V písemné pozvánce 

musí být uveden název sdružení, termín a místo koná ní 

zasedání správní rady a program zasedání správní ra dy. 

Zasedání řídí p ředseda správní rady, za jeho nep řítomnosti 

zvolený p ředsedající. 

11) Správní rada 

    a) schvaluje stanovy sdružení, pop ř. jejich zm ěny, 

    b) schvaluje rozpo čet hospoda ření sdružení a jeho 

případné zm ěny v pr ůběhu roku, 

    c) schvaluje ro ční ú četní záv ěrku a výro ční zprávu 

o hospoda ření sdružení, 

    d) dohlíží na zachování ú čelu, pro který bylo sdružení 

zřízeno, v četn ě rozhodování o zm ěnách hospodá řské činnosti 

sdružení, 

    e) jmenuje ředitele na funk ční období uvedené v čl. 

VII. odst. 3 stanov, odvolává jej p řed uplynutím tohoto 

období, pokud se ředitel dopustil zvláš ť závažného porušení 

pracovních povinností, a stanoví odm ěnu ředitele 

v závislosti na objemu a kvalit ě pln ění jeho pracovních 

povinností, 

    f) rozhoduje o z řizování dalších orgán ů sdružení, 

jmenuje a odvolává jejich členy, 
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    g) navrhuje zakladatel ům změny zakladatelské smlouvy  

    h) rozhoduje o zrušení sdružení, 

    i) rozhoduje v dalších v ěcech stanovených t ěmito 

stanovami, pop ř. zakladatelskou smlouvou, 

    j) rozhoduje ve v ěcech, které si k rozhodování vyhradí, 

s výjimkou t ěch, v nichž rozhodování náleží zakladatel ům 

    k) stanoví další podmínky pro jmenování ředitele 

sdružení neupravené t ěmito stanovami 

12) V p řípadech podle odst. 11 tohoto článku stanov, písm. 

a), f) a h) rozhoduje správní rada jednomyslným hla sováním 

všech svých p ěti sou časn ě p řítomných člen ů. V ostatních 

bodech uvedených v odst. 11 tohoto článku stanov správní 

rada rozhoduje kvalifikovanou v ětšinou hlas ů, kterou se 

rozumí 3/5 všech hlas ů všech p ěti sou časn ě p řítomných člen ů 

správní rady.  

  

Správní rada je oprávn ěna p řijmout jednací řád, ve kterém 

podrobn ěji upraví náležitosti a podmínky rozhodování 

a hlasování.  

VII. 

Ředitel  

1) Statutárním orgánem sdružení je ředitel, kterého jmenuje 

a odvolává správní rada. 

2) Ředitel zastupuje sdružení na ve řejnosti, jedná jeho 

jménem, p řijímá a propouští zam ěstnance sdružení 

a zodpovídá za pln ění úkol ů, které pro sdružení vyplývají 

ze zakladatelské smlouvy, zodpovídá za hospoda ření 

sdružení, vydává organiza ční řád sdružení, režim zacházení 

se sbírkou a jednotlivými sbírkovými p ředměty podle 

příslušného ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., jmenuje 

členy poradního sboru pro sbírkotvornou činnost a p řípadn ě 
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členy dalších poradních orgán ů sdružení. Ve své činnosti se 

řídí platnými právními p ředpisy, zakladatelskou smlouvou 

sdružení a t ěmito stanovami. 

3) Ředitel je jmenován na dobu p ěti let a správní rada ho 

jmenuje na základ ě návrhu n ěkterého z člen ů sdružení nebo 

na základ ě vlastního návrhu. P ětileté funk ční období 

ředitele skon čí: 

    a) uplynutím funk čního období 

    b) smrtí, 

    c) rezignací, 

    d) odvoláním z d ůvod ů uvedených v čl. VI odst. 11 písm. 

    e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezp ůsobilosti 

ředitele k právním úkon ům 

  

V p řípad ě skon čení funk čního období ředitele rezignací nebo 

uplynutím funk čního období bude dosavadní ředitel svou 

funkci vykonávat až do jmenování nového ředitele. 

  

4) Ředitel nesmí být členem správní rady nebo dozor čí rady 

sdružení, ani zam ěstnancem, ani členem statutárního orgánu 

zakladatele. 

5) Ředitel je ze své funkce odpov ědný správní rad ě. Jeho 

odpov ědnost podle pracovn ěprávních a jiných obecn ě 

závazných p ředpis ů tím není dot čena. 

6) V p řípad ě nep řítomnosti ředitele jej v plném rozsahu 

zastupuje zástupce statutárního orgánu. Zp ůsob podepisování 

zástupce statutárního orgánu je totožný s podepisov áním 

ředitele sdružení. 

7) Zástupce statutárního orgánu je jmenovaný ředitelem na 

dobu neur čitou. O jeho odvolání rozhoduje ředitel sdružení.  
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VIII. 

Dozor čí rada   

1) Dozor čí rada je kontrolním orgánem sdružení. 

2) Dozor čí radu tvo ří t ři členové, z nich po jednom jmenují 

jednotliví zakladatelé a Židovská obec v Praze na d obu p ěti 

let. Člen dozor čí rady nesmí být členem jiného orgánu 

sdružení. 

3) Členem dozor čí rady m ůže být pouze osoba starší 18ti 

let, ob čansky bezúhonná a zp ůsobilá k právním úkon ům. 

4) Člen ům dozor čí rady náleží za výkon funkce p řiměřená 

odměna. 

5) Členství v dozor čí rad ě zaniká: 

    a) uplynutím funk čního období, 

    b) smrtí, 

    c) rezignací, 

    d) odvoláním  

    e) právní mocí rozhodnutí soudu o nezp ůsobilosti člena 

dozor čí rady k právním úkon ům  

6) Člena dozor čí rady lze dle čl. VIII., odst. 5d) odvolat 

v p řípad ě, že 

    a) po dobu více než jednoho roku se nepodílí na  

činnosti dozor čí rady, 

    b) byl odsouzen pro úmyslný trestný čin 

7) Dozor čí rada: 

    a) dohlíží na činnost ředitele, 

    b) kontroluje, zda rozhodnutí ředitele a správní rady 

jsou v souladu se stanovami, zakladatelskou listino u, pop ř. 

s obecn ě závaznými právními p ředpisy, 

    c) dohlíží na to, že sdružení vykonává svou činnost 

v souladu s ú čelem stanoveným zakladatelskou listinou, 

popř. stanovami. 

    d) je oprávn ěna domáhat se zrušení rozhodnutí správní 
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rady nebo rozhodnutí ředitele vydaného v rozporu se 

stanovami, zakladatelskou listinou, pop ř. obecn ě závazným 

právním p ředpisem. 

8) Dozor čí rada zasedá nejmén ě dvakrát ro čně. Dozor čí radu 

svolává ředitel sdružení.  

IX. 

Hospoda ření sdružení   

1) P říjmy sdružení tvo ří zejména: 

    a) dary, p řísp ěvky a dotace od t řetích osob, 

    b) p říjmy z vlastní hospodá řské činnosti. 

2) Sdružení hospoda ří s majetkem, který je v jeho 

vlastnictví, jakož i s majetkem, poskytnutým t řetími 

osobami. 

3) Sdružení je povinno hospoda řit se sv ěřeným majetkem 

s pé čí řádného hospodá ře, dbát, aby nedocházelo k odcizení, 

nadměrnému opot řebení, poškození nebo ztrát ě sv ěřeného 

majetku. Sdružení je povinno využít všech dostupnýc h 

efektivních prost ředk ů k ochran ě, ostraze a zhodnocení 

sv ěřeného majetku.  

X. 

Nakládání se sbírkou, zcizování, zat ěžování a jiné 

dispozice s majetkem   

1) Se sbírkou zapsanou v Centrální evidenci sbírek sdružení 

nakládá podle zákona č. 122/2000 Sb., provád ěcí vyhláškou 

k tomuto zákonu č. 275/2000 Sb., podle režimu zacházení se 

sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými p ředměty (dále jen 

„režim“) vydaného ředitelem. O záp ůj čkách sbírkových 

předmět ů jiným právnickým nebo fyzickým osobám v tuzemsku 

i v zahrani čí podle citovaného zákona rozhoduje ředitel, 

k záp ůj čkám na dobu delší než dva roky je povinen si 
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vyžádat p ředchozí souhlas správní rady. Sbírku sdružení 

dopl ňuje na základ ě své strategie sbírkotvorné činnosti 

a uchovává ji spolu s doprovodnou dokumentací. 

  

2) V ěci movité, které tvo ří doprovodnou dokumentaci ke 

sbírce nebo jsou sou částí studijního fondu, sdružení vede 

ve zvláštní evidenci podle zásad stanovených v reži mu. 

  

3) V ěci movité vedené v evidenci doprovodné dokumentace ke 

sbírce nebo v evidenci studijního materiálu podle o dst. 2 

lze zcizovat a zat ěžovat po p ředchozím souhlasu správní 

rady. O záp ůj čkách t ěchto v ěcí jiným právnickým nebo 

fyzickým osobám v tuzemsku i v zahrani čí rozhoduje ředitel, 

k záp ůj čkám na dobu delší než dva roky je povinen si 

vyžádat p ředchozí souhlas správní rady.  

  

4) Pro p řípad, že by náhle musel být omezen, p řípadn ě 

zastaven provoz v expozicích (návšt ěvnickém okruhu) muzea, 

které jsou hlavním zdrojem p říjm ů muzea, musí být na ú čtu 

muzea vždy rezerva ve výši minimálních finan čních 

prost ředk ů posta čujících pro zajišt ění pln ění základních 

funkcí dle ú čelu a p ředmětu činnosti sdružení po dobu p ěti 

měsíc ů a úhradu nájemného rovn ěž po dobu p ěti m ěsíc ů. Výše 

této rezervy se stanoví částkou 31 857 000, - K č na b ěžný 

provoz a 15 625 000,- K č na úhradu nájemného. Po čínaje 

rokem 2007 se výše uvedené částky budou zvyšovat dle státem 

vyhlášené inflace. 

S finan čními prost ředky na ú čtu muzea p ředstavujícími 

uvedenou rezervní částku m ůže být disponováno pouze 

s p ředchozím jednomyslným souhlasem všech p ěti sou časn ě 

přítomných člen ů správní rady. 

  

5) Židovské muzeum v Praze tvo ří fond pé če o židovské 
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kulturní d ědictví prost řednictvím Federace židovských obcí 

v ČR. Tvorba fondu a nakládání s ním se řídí t ěmito 

stanovami a samostatnými pravidly. Tato pravidla vz ala na 

vědomí správní rada muzea, která bude dále p ředem 

seznamována s jejich p řípadnými zm ěnami. Fond pé če 

o židovské kulturní d ědictví prost řednictvím Federace 

židovských obcí v ČR se utvá ří ze dvou zdroj ů. 

 

    a) Z ro čního čistého zisku, a to maximáln ě ve výši 75 % 

čistého zisku (z částky po ode čtení 2,5 % z vyplacených 

hrubých mezd do sociálního fondu ŽMP).  

    b) Snížením vlastního jm ění ŽMP na základ ě posouzení 

výše disponibilní hotovosti muzea vždy k 1.4. p říslušného 

roku, p ři čemž disponibilní hotovost k tomuto datu ponížená 

o finan ční rezervu dle článku X. odstavce 4 a dále o částku 

dle článku X. odstavce 5a schválenou správní radou ŽMP p ro 

daný rok k p řevodu do fondu pé če o židovské kulturní 

dědictví prost řednictvím Federace židovských obcí v ČR 

nesmí klesnut pod 40 mil. K č. 

  

V obou p řípadech dle tohoto odstavce musí o konkrétní 

částce rozhodnout správní rada, p ři čemž rozhodnutí musí být 

přijato hlasy nejmén ě t ří člen ů správní rady, aniž by bylo 

v p řípad ě rovnosti hlas ů užito ustanovení o rozhodujícím 

hlasu p ředsedy správní rady a p ři jeho nep řítomnosti 

zvoleného p ředsedajícího.  

XI. 

Ostatní majetek  

1) Ostatní movité v ěci lze zcizovat v rámci hospoda ření 

sdružení. 

2) Nemovité v ěci ve vlastnictví sdružení lze zcizovat, 
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zat ěžovat nebo p řenechat do užívání (v četn ě nájmu 

nebytových prostor) pouze se souhlasem správní rady  

přijatým nadpolovi ční v ětšinou. 

XII. 

Zrušení a zánik sdružení   

1) Sdružení se zrušuje: 

    a) jednomyslným rozhodnutím správní rady, 

    b) rozhodnutím soudu v p řípad ě, že od uplynutí 

posledního funk čního období statutárního orgánu nebo 

správní rady uplynula lh ůta delší než jeden rok, 

    c) dalšími zp ůsoby stanovenými zákonem. 

2) Sdružení zaniká ke dni výmazu z rejst říku vedeného 

příslušným orgánem státní správy. Ke dni rozhodnutí s právní 

rady o zrušení sdružení se provede likvidace sdruže ní, a to 

v souladu se stanovami sdružení a obecn ě závaznými právními 

předpisy. O naložení s likvida čním z ůstatkem rozhodnou 

jednomysln ě členové sdružení tak, že bude p řeveden na 

právnickou osobu, která bude pokra čovat v činnosti 

sdružení. Jinak se likvida ční z ůstatek rozd ělí mezi členy 

sdružení v pom ěru výše jejich vkladu s ohledem na zachování 

celistvosti knihovního fondu a soubor ů sbírkových p ředmět ů. 

  

V Praze dne 22. zá ří 1994  
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