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1. ÚVOD 

 

Tématem mé bakalářské práce jsou současné reprezentace židovství ve veřejném 

prostoru na příkladu pražského Josefova. Pro toto téma jsem se rozhodla z několika důvodů. 

Jedním z nich je, že Praha jako taková patří mezi nejstarší a nejvýznamnější židovská 

střediska ve střední Evropě. Pražská židovská obec byla díky své poloze uprostřed země od 

počátku správním centrem ostatních židovských obcí v Čechách. Arno Pařík uvádí, že právě 

v Praze se tvořily historické osudy podstatné části dějin Židů v celém království.
1
 Již po 

několik staletí byla tedy Praha jednou z nejpočetnějších židovských obcí Evropy a centrem 

židovské kultury. Židovská kultura se v Praze vyvíjela po mnoho staletí, od raného 

středověku, přes „zlatý věk“ na přelomu 16. a 17. století po 20. století až po poslední vrchol 

židovské kultury v Praze, který je datován na přelom 19. a 20. století. Kultura jako taková se 

nepochybně vtiskla do celkové podoby města. Zajímá mne právě to, jak se židovská kultura 

otiskla do podoby Prahy. Hlavním tématem mé práce jsou konkrétně reprezentace židovství 

ve veřejném prostoru v současnosti a to na příkladu pražského Josefova, kde se nachází Staré 

židovské město pražské. Během výzkumu, který jsem v rámci bakalářské práce prováděla a 

jehož výsledky budou uvedeny později, jsem se zaměřila především na artefakty židovství, 

které se zachovaly a které lze ve veřejném prostoru pozorovat. Jedná se především o hmotnou 

reprezentaci židovství. Zároveň jsem se soustředila také na artefakty, které jsou nově 

konstruovány. Cílem mé práce je tedy představit současné hmotné i nehmotné projevy 

židovství a také to jak, kým nebo čím se současné židovství reprezentuje. 

Tato práce je strukturována následovně. Po „Úvodu“ nejprve následuje stručná 

charakteristika Židovského Města pražského, kde nastiňuji historický vývoj v rámci prostoru 

Židovského Města, tedy vývoj od prvních zmínek až do současnosti. Nástin historického 

vývoje Židovského Města považuji za důležitý, neboť prostor v průběhu staletí, a zejména pak 

v době asanace, prošel řadou proměn. 

V další části své práce, kterou jsem nazvala „Teoretická část“ představuji teoretické 

zakotvení práce, vymezení základních pojmů a formy reprezentace židovství u dalších autorů. 

V této části se rovněž nachází kapitola „Výzkumný problém a výzkumné otázky“, kde se 

zabývám problematikou svého výzkumu a otázkami, které jsem si během výzkumu kladla. 

                                                           
1 PAŘÍK, Arno. Židovská Praha. Praha: Židovské muzeum, 2002. 
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Další, „Metodologická část“, pak obsahuje reflexi výzkumu, který jsem v rámci své 

práce prováděla. Je zde uvedena výzkumná strategie a technika sběru dat, výběr vzorku a 

popis prostředí výzkumu či hodnocení kvality výzkumu a etické otázky.  

V „Empirické části“ prezentuji výsledky svého výzkumu, přičemž využívám systému 

kategorií, do kterých jsem rozdělila různé současné reprezentace židovství ve veřejném 

prostoru. 

Závěr mé práce pak obsahuje rekapitulaci mých poznatků, shrnutí kategorií a interpretaci 

sesbíraných dat. 
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2. NÁSTIN HISTORIE ŽIDOVSKÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO 

 

Židovské Město pražské bývalo nejlidnatější židovskou obcí a zároveň představovalo 

nejdůležitější náboženské, kulturní a hospodářské středisko českých Židů.
2
 Místo, kde se 

dříve nacházelo židovské ghetto (též označováno jako „pátá čtvrť“), prošlo v průběhu staletí 

řadou změn. Stavební vývoj dřívějšího židovského ghetta byl víceméně stejný až do doby 

asanace a až teprve poté získalo Židovské Město podobu, jakou má teď. Již od počátku bylo 

nejnápadnějším znakem Židovského Města jeho rozdělení na dvě části. Jedna část je 

soustředěna okolo Španělské synagogy, též zvané Stará škola, která se nachází v prostoru 

mezi ulicí Dušní a Širokou. Zde se usadili Židé, kteří přišli z východu. Ta druhá část, mladší, 

je soustředěna okolo Staronové synagogy, kde se soustřeďovali Židé, kteří přišli ze západu.  

První zmínky o působení Židů na území Čech pocházejí od arabsko-židovského kupce 

Ibrahima Ibn Jákúba z roku 965. Nicméně z této zprávy nelze vyčíst, zda se jednalo o Židy 

usedlé či jen o kupce, kteří Čechami projížděli. Dokumentárně se tedy nedá zjistit, kdy Židé 

poprvé přišli do Čech a ani kdy se zde trvale usadili. Zmínky o židovských osadách 

v podhradí Pražského hradu a v podhradí Vyšehradu pocházejí až z 2. poloviny 11. století, ale 

důkazy o židovské osadě na pravém břehu Vltavy, tedy na území dnešního Židovského Města 

z doby románské nejsou. 

Důležitým mezníkem se pro ghetto stává až 13. století, tedy období gotiky. Gotické 

ghetto podle dostupných pramenů vypadalo asi tak, že Židé byli usídleni jednak okolo Staré 

školy proti kostelu sv. Ducha a poté okolo Staronové synagogy. Ghetto tehdy bylo ohrazeno 

zdmi, fortnami a brankami, aby se vydělilo od zbytku křesťanského města. V této době je 

židovství koncentrováno do ohrazené části města a jeho reprezentace lze pozorovat převážně 

ve všedních projevech. Ovšem i uvnitř ghetta dochází k prvnímu členění. Jedna čtvrť se 

rozkládala okolo hlavní průchozí komunikace „Židovské“, též zvané „V Židech“ (pozdější 

Josefovská a poté Široká ulice) a druhá čtvrť „V podžidí“, která se nacházela v oblasti 

hraničící s kostelem sv. Ducha. Ulice Josefovská (dnešní Široká) dříve tvořila podélné 

náměstí, kde se odehrával veřejný a obchodní život ghetta, lze pokládat za jádro ghetta od 

středověku až do 19. století. Ačkoliv bylo ghetto ohraničeno brankami, docházelo, zejména 

v okrajových oblastech, k přechodům židovských domů do křesťanského majetku a naopak.  

                                                           
2
 PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 1993. 
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Např. je znám případ
3
, kdy císař Karel IV. roku 1366 daroval dům Lazara Žida, který stál 

vpravo, vedle brány za kostelem sv. Mikuláše ve Zlaté uličce (dnešní Maiselova), koleji 

Karlově, která zde sídlila až do roku 1386. Lazarův dům později zase přešel do židovského 

majetku. 

Kromě přechodů majetku zde bylo také časté pronásledování z náboženských, ale i 

finančních důvodů. Přemysl Otakar II. sice upravil právní poměry Židů již 29. března 1254, 

kdy je ustanovil přímými poddanými krále a zaručoval jim ochranu a zakazoval jakékoliv 

násilí proti nim. Vstup do židovské čtvrti byl uzavřen šesti hlavními branami na ochranu Židů. 

To ovšem nezabránilo dalším panovníkům jako například Václavu II. či Janu 

Lucemburskému, aby se násilně zmocňovali jejich majetku a věznili je. Později začalo 

docházet k protižidovským nepokojům. Největší středověký pogrom vypukl v Praze o 

Velikonocích roku 1389, který byl vyprovokován kněžími v pražských kostelích v důsledku 

údajné náboženské nesnášenlivosti. Pražané zaútočili na Židovské Město a v důsledku 

pogromu přišlo v ulicích o život na 3000 obyvatel ghetta. Také husitské náboženské války 

v letech 1420 až 1437 zasáhly židovskou komunitu. Židé s husity sympatizovaly v boji 

s katolickou církví, neboť katolická církev je označovala jako „judaizující sektu“. Výsledkem 

ale bylo jen oslabení moci krále a církve ve prospěch měst, kdy staroměstská obec získala 

pravomoc židovského soudu a právo vybírat židovské daně. I přesto zde byl neustálý nátlak 

na vypovězení Židů z města i z celé země. Teprve Olomoucký edikt vydaný Vladislavem 

Jagellonským roku 1510 potvrdil staré výsady židovské obce. 

Dalším vývojovým obdobím v Židovském Městě je renesance. Toto období bývá 

označováno jako „Zlatý věk“, ačkoliv na počátku bylo postavení Židů nejisté. Po nástupu 

Ferdinanda I. (1526 – 1564) se staly české země součástí habsburské říše a zdálo se, že dojde 

k upevnění nejistého postavení Židů. Bohužel, tím jak se snažil Ferdinand I. získat kontrolu 

nad správou záležitostí, týkajících se Židů, se situace spíše zhoršovala. České stavy a města 

začala naléhat, aby Židé byli vypovězeni. Roku 1541 byli vypovězeni z Prahy, ale císař 

termín dvakrát odložil. Nicméně roku 1543 se většina Židů musela z Prahy vystěhovat, 

s výjimkou těch bohatších, kteří si koupili ochranný glejt a teprve roku 1545 se mohli Židé 

vrátit. O několik let později, roku 1551 bylo nařízeno, aby Židé nosili viditelné označení 

v podobě žlutého kruhu.  

                                                           
3
 VILÍMKOVÁ, Milada. Židovské město pražské. Praha: Aventinum, 1993. 
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Zde lze pozorovat další projev židovství či spíše toho, jak byli Židé odlišováni od 

křesťanů. Teprve roku 1564 po smrti Ferdinanda I. začalo po dlouhé době Židovské Město 

rozkvétat. Maxmilián II. potvrdil roku 1567 bývalá židovská privilegia a uvolnil dosavadní 

omezení. Roku 1576, kdy byl již u vlády Rudolf II., byla židovské obci potvrzena dřívější 

privilegia, včetně ujištění, že v budoucnu nedojde k dalšímu vypovězení. Za Rudolfa II. 

získala židovská obec svou dřívější samostatnost, došlo k uvolnění života v ghettu a počet 

jeho obyvatel vzrůstal. Navzdory počátečnímu nejistému postavení Židů v 1. polovině 16. 

století byla v Židovském Městě Praze založena nejstarší hebrejská tiskárna ve střední Evropě. 

Tiskárna byla vedena konsorciem tiskařů, z nichž nejvýznamnější postavení získal Geršom 

ben Šalomo ha-Kohen a jeho synové, kteří roku 1547 obdrželi privilegium k výhradnímu 

vydávání hebrejských knih v Praze. Mezi nejstarší hebrejské tisky patří kniha benedikcí 

z roku 1514 či vydání Pentateuchu z roku 1518 a 1530. 

V období renesance se také čím dál častěji objevují jednotlivé osobnosti, významní 

myslitelé, umělci či mecenáši. Nutno připomenout přední osobu židovské obce Mordechaje 

Maisela (1528 – 1601), s jehož jménem je spojena většina staveb v pražském ghettu, které 

bylo teprve nyní stavebně dotvořeno. Z těchto staveb lze uvést Vysokou synagogu, Židovskou 

radnici, rozšíření Starého židovského hřbitova, tzv. „klausy“, což byly budovy, kde sídlila 

talmudická škola, synagoga a lázeň (dnes na jejich místě stojí Klausová synagoga) a 

v neposlední řadě také Maiselovu synagogu. Po Maiselově synagoze byla postavena také 

v Josefovské ulici synagoga Munkova (též Wechslerova), ale ta se bohužel nedochovala. 

Další zmínka v pramenech patří Cikánově synagoze či synagoze Velkodvorské. Bohužel, ani 

jedna z nich se nedochovala. 

Další období ghetta patří baroku, během kterého došlo k dalším změnám. Již roku 

1618 muselo Židovské Město čelit dalšímu útoku ze strany chudiny a také ze strany 

staroměstských radních, kteří žádali vypovězení Židů. Vše přerušilo povstání, ke kterému se 

Židovské Město nepřipojilo a tak zůstalo po bitvě na Bílé hoře roku 1620 ušetřeno perzekucí. 

Přesto se muselo zavázat Ferdinandu II. k vysoké půjčce a na válečné výdaje. Zástupcem 

pražské židovské obce se stal Jakob Baševi z Treuenburgu (1580 – 1634), který byl za své 

zásluhy jako první Žid povýšen do šlechtického stavu. Díky němu se podařilo získat celkem 

39 domů za hranicemi ghetta, čímž také bylo dosaženo jeho největšího rozšíření. Nicméně 

vysoké daně a morové epidemie v ghettu roku 1639 zanechaly na židovské obci svůj otisk.  
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Roku 1648 se Židé účastnili obrany Starého Města proti Švédům a za to získali od 

Ferdinanda III. právo mít ve znaku švédskou helmici ve středu Davidovy hvězdy. Po skončení 

války počet obyvatel ghetta pod přílivem uprchlíků z Polska a západní Ukrajiny opět vzrostl.  

Byla připravována opatření na snížení počtu obyvatelstva, ale těm zabránil roku 1680 velký 

mor, kdy za oběť padlo na 3 500 obyvatel ghetta.  

Další pohroma přišla v podobě požáru, který vypukl 21. června 1689 na Starém Městě a 

během kterého lehlo popelem v ghettu všech 318 domů a 11 synagog. Po požáru se uvažovalo 

o omezení rozlohy ghetta či o přesídlení Židů do Libně nebo na Štvanici, ale díky finanční 

podpoře zahraničních židovských obcí bylo ghetto rychle obnoveno ve svém původním 

rozsahu. Obyvatelstvo pražského ghetta se ke konci 17. století z původních 3 000 rozrostlo na 

11 500, čímž se z židovské obce v Praze stala vedle Amsterodamu a Soluně jedna z největších 

v Evropě. V důsledku vysokého počtu Židů bylo roku 1724 přistoupeno k tzv. familiantskému 

zákonu, který dovoloval oženit se jen nejstaršímu synovi. Tento zákon vedl k pozdějšímu 

trvalému vystěhování z českých zemí do Polska či západních Uher.  

Další katastrofou pro Židovské Město měly Slezské války, které vypukly po 

nastoupení Marie Terezie na trůn. Za údajnou podporu pruského vojska při obsazování Prahy 

roku 1744 byli Židé dekretem z 18. prosince 1744 vypovězeni z Prahy a z Čech, později 2. 

ledna 1745 i z Moravy a Slezska. Lhůty k opuštění země se neustále prodlužovaly, ale 

nakonec byla Marie Terezie, na žádost zástupců pražských cechů, v červenci roku 1748 

nucena povolit dočasný pobyt Židů v českých zemích a povolit jim návrat do Prahy. Po 

návratu Židů do Prahy na ně byla uvalena tzv. toleranční daň 204 000 zlatých ročně. Vysoké 

daně a také další požár z roku 1754, kdy vyhořelo 190 domů a 6 synagog ghetta vedlo 

k vysokému zadlužení židovské obce a k jejímu úpadku.  

Dalším důležitým obdobím v historii židovské obce je období osvícenství. To přineslo 

rozsáhlé změny v dosavadní struktuře celé společnosti. Židé se začali více účastnit 

ekonomického a kulturního života ostatní společnosti. Díky josefínským reformám bylo 

židovství zrovnoprávněno s ostatními konfesemi, dále pak zrušeno zvláštní označení Židů a 

povolovalo se jim věnovat se bez omezení obchodu. I když ghetto již nebylo odděleno, 

životní podmínky se zhoršovaly. Ghetto bylo plně zastavěné a přeplněné byty se 

s nedostatečným hygienickým zařízením stávaly zdravotně závadnými. Do roku 1806 se 

podařilo získat dalších 89 domů v sousedství za hranicí ghetta, v Kaprové a Dušní ulici a také 

na Jánském plácku. Této části se říkalo „pod šňůrou“, protože byla od Starého Města 

oddělena drátem, který vyznačoval, kam až mohli Židé vycházet o sobotách.  
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Do roku 1811 následovalo další rozšiřování o 28 domů a to v oblasti okolo kostela sv. Ducha, 

přičemž této oblasti se začalo říkat „pod novou šňůrou“. Poslední rozšiřování bylo 

zaznamenáno roku 1836 a to o dalších 53 domů také v oblasti kostela sv. Ducha.  

Roku 1848 pak byla Židům přiznána rovnoprávnost, čímž byl zrušen nucený pobyt 

v ghettech a familiantský zákon. Roku 1867 byla nakonec přiznána plná občanská a politická 

rovnoprávnost Židů v Rakousku – Uhersku. Ghetto bylo začleněno do svazku pražských měst 

po jednáních roku 1861 a Židovské Město se stalo pátou čtvrtí. Na památku josefínských 

reforem je Praha V. nazývána Josefov.  

Poté dochází k odchodu majetnějších obyvatel Židovského Města a pátá čtvrť se mění 

na čtvrť chudiny bez rozdílu vyznání. Z důvodu přelidněnosti, vysoké úmrtnosti a nebezpečí 

epidemií bylo postupně uvažováno o přestavbě Židovského Města. Právní předpoklady byly 

vytvořeny zákonem o nedělitelnosti majetku z roku 1874. Byla vyhlášena soutěž na asanační 

plán, ze které jako vítěz vyšel plán architekta Alfreda Hurtiga a ten byl po úpravách roku 

1889 schválen. Samotný asanační zákon byl schválen až v únoru roku 1893, který zahrnoval 

celý Josefov s přiléhajícími částmi Starého Města (Platnéřská ulice – Dlouhá třída). Záměrem 

bylo zvýšit úroveň celého terénu, aby se napříště zabránilo záplavám, vybavit čtvrť 

moderními kanalizacemi a vybudovat nové komunikace. Projektanti chtěli vytvořit moderní 

čtvrť a spojit nově proraženou Pařížskou se Staroměstským náměstím. Nové domy se začaly 

budovat roku 1900 a sami Židé, pro něž bylo ghetto symbolem nerovnoprávnosti, se přestavbě 

nebránili. Nová zástavba se však stala cílem kritiky představitelů kulturní veřejnosti (např. 

Viléma Mrštíka, Zikmunda Wintera či Klubu za starou Prahu), přičemž základním bodem 

kritiky byl necitlivý přístup k historickým památkám. Pražské ghetto bylo původně tvořeno 

zhruba 300 domy, jedenatřiceti uličkami, průchody, chodbami a malými náměstími. Dnes z 

původního pražského ghetta zůstalo zachováno jen velmi málo historických objektů a na 

stejném půdorysu stojí v deseti ulicích 83 domů. Jak píše Pařík (1992), tak nově proražená 

Pařížská třída pohltila Dřevný plácek před Staronovou synagogou, staré domy Moschelesů a 

Wedelesů, Třístudniční náměstí, renesanční palác Jakoba Baševiho, Velkodvorskou 

synagogu, Novou synagogu a rituální lázeň v Josefovské ulici. Zachováno zůstalo pouze 

centrum ghetta se Židovskou radnicí, Staronovou a Vysokou synagogou. Dále se dochovala 

Pinkasova, Maiselova, Španělská a Klausová synagoga spolu se Starým židovským 

hřbitovem. 

Asanací však příběh Židovského Města nekončí. V 70. letech 19. století sílí 

přistěhovalectví Židů z českého venkova zpět do Prahy.  
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S tím roste počet spolků a institucí, jejichž cílem je českožidovská kulturní asimilace a 

podpora češtiny. Na počátku 20. století totiž stále vládne němčina. Ostatně pražská německá 

literatura, jejímiž autory byly převážně Židé (např. Franz Kafka či Franz Werfl), dosáhla 

světového uznání. Všechny židovské organizace se také podílely na podpoře nového 

Československého státu, který vznikl 28. října 1918.  

Tento proces, který směřoval ke kulturní přeměně českého židovstva, byl však 

ukončen podepsáním Mnichovské dohody 30. září 1938 a okupací Čech a Moravy 15. března 

1939, kdy byl vyhlášen protektorát. Byl vydán zákaz jakéhokoli disponování s židovským 

majetkem, který byl převzat pouze německými správci. Židé byli postupně vyloučeni 

z veřejného života, bylo jim zakázáno cestovat a stěhovat se, navštěvovat restaurace, používat 

dopravní prostředky a vycházet po 20. hodině. Mimo jiné byly jejich legitimace označeny 

písmenem „J“ a od září roku 1941 museli na levé straně prsou nosit žlutou hvězdou s nápisem 

„Jude“. Pátá čtvrť se měla znovu stát ghettem. Jak píše Hana Volavková: „V úzkých 

křivolakých ulicích znovu proudili označení Židé, znovu bylo město přeplněno. Znovu ožila 

Židovská radnice, která tu stála skoro už sto let jako památka. Znovu se zde nuceně 

centralizoval všech židovský živel, znovu bylo zakázáno bydlet jinde nežli v Praze V., která už 

nebyla pojosefinským liberalistickým Josefovem, nýbrž nabyla znovu charakteru ghetta se 

všemi atributy, které k takové čtvrti patří.“.
4
 Od října 1941 do března 1945 bylo z Prahy 

deportováno přes 45 500 československých občanů židovského původu do Terezína a dalších 

koncentračních a vyhlazovacích táborů. Z toho se jich 38 000 již nikdy nevrátilo. Po skončení 

2. světové války bylo obtížné obnovit život v Židovském Městě. Roku 1948 došlo po převratu 

k opětovnému vylučování Židů z politického, ekonomického a kulturního života. Mnozí 

z nich byli uvězněni. Protižidovský charakter měly procesy v padesátých letech a také 

oficiální politika po šestidenní válce v červnu 1967. Nejinak tomu bylo v období tzv. 

„normalizace“ od okupace Československa v srpnu 1968 až do listopadu 1989. Tehdy 

vyvstaly naděje na obnovu. 

V současnosti je Židovské Město tvořeno jen několika památkami, které se zachovaly, 

celkem tedy šesti synagogami, radnicí, Obřadní síní a Starým židovským hřbitovem. Nicméně 

došlo k obnově židovské obce a jejich institucí. V Praze působí kromě Staronové, Vysoké a 

Jeruzalémské synagogy také samostatné židovské komunity (např. Bejt Praha ve Španělské 

synagoze).  

                                                           
4
 VOLAVKOVÁ, Hana. Zmizelá Praha 3. Praha: Pražské nakladatelství Václava Poláčka, 1947, str. 78. 
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Vedle reprezentace pražské Židovské obce také v Židovské radnici sídlí vrchní pražský rabín 

Efraim Karol Sidon a Federace židovských obcí v České republice. Samotné Židovské Město 

se pak stalo centrem návštěv turistů z celého světa. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

 

V první části teoretického ukotvení se budu zabývat vymezením pojmů, které s mou 

bakalářskou prací souvisejí.  

Ve druhé části pak prostřednictvím vybraných přístupů vybraných autorů uvedu, jak 

rozdílně lze přistupovat k veřejnému prostoru ve městech, odkazujících na židovství a jaké 

různé jevy různí autoři identifikují. 

Ve třetí části pak stanovuji na základě přečtené literatury výzkumný problém a 

zároveň uvádím výzkumné otázky, které jsem si pokládala. 

 

3. 1. Vymezení pojmů 

Nejprve vymezím termín veřejný prostor, který považuji, vzhledem k povaze mé 

práce, za klíčový. Jako veřejný prostor, kde se tyto reprezentace projevují, chápu ve svém 

výzkumu městskou čtvrť Josefov. Veřejný prostor jako takový je chápán jako důležitá 

charakteristika města, přičemž místa v těchto prostorech odrážejí dynamiku a atmosféru 

města.
5
 Tato místa jsou využívána různým způsobem a různými lidmi, ale všichni se s daným 

prostorem mohou identifikovat.  

Pavel Pospěch
6
 představuje charakteristiky, které jsou nejčastěji spojovány s pojmem 

„veřejný prostor“, tedy otevřenost a příslušnost k městu. Nicméně jeho vlastní přístup je 

založený na myšlence regulace prostoru za pomocí tzv. městského řádu. Právě přítomnost 

řádu považuje za stěžejní prvek, který definuje veřejný prostor.  

Co se týče otevřenosti prostoru, tak se jedná o takový prostor, do kterého vejít 

můžeme a smíme, je přístupný fyzicky i symbolicky. Jako příklad klasické definice uvádí 

definici od Lyn Lofland, podle které pojem veřejný prostor označuje ta místa, kam mají 

všichni zákonný přístup – tedy například ulice, parky či veřejné budovy.
7
 Autor uvádí i vlastní 

definici, kdy veřejný prostor charakterizuje jako prostor, který „vzniká užíváním prostranství. 

Veřejná prostranství však nelze užívat, pokud zde neplatí řád.  

                                                           
5
 BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Miesto vo svetle udržatelnej diverzity: Niekolko poznámok k výskumu súčasného 

mesta. In: FERENČUCHOVÁ, Slavomíra. GALČANOVÁ, Lucie. HLEDÍKOVÁ, Magdalena. VACKOVÁ, 

Barbora (Eds.). Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2009, str. 

31. 
6
 POSPĚCH, Pavel. Nákupní centra a veřejný prostor: studie o regulaci městského prostoru. Disertační práce. 

Brno, 2012. 
7
 Tamtéž, str. 11. 
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Aby bylo možné prostranství užívat, tedy aby mohl vzniknout veřejný prostor, je třeba, aby 

tento řád existoval. Odtud plyne následující: veřejný prostor označuje ta místa, na nichž platí 

městský řád.“
8
 

Důležitou otázku, kterou si autor klade, je otázka, zda lze prostor definovat jako 

fyzický prostor města a zda jej lze vymezit. Městské ulice pak chápe jako ideální řešení.  

V rámci svého výzkumu jsem řešila podobný problém, protože se dnes již jedná o „zmizelé 

Židovské Město“, které není de facto nijak ohraničeno. K vymezení a ohraničení zkoumaného 

prostoru jsem tedy použila metodu ulic, kde se nacházejí památky Židovského Města. 

Pojem veřejný prostor je velmi často spojován s městem. Jak píše Pospěch, tak je 

velmi obtížné nalézt definici, ve které by se veřejný prostor nevztahoval k městu. Město je 

obecně definováno jako jedna z forem územního společenství a vyznačuje se poměrně velkou 

hustotou obyvatelstva i budov a sítí, je místem rozvinuté dělby práce a také místem s vysokou 

mírou sociální komunikace, produkce, shromažďování, výměny a předávání hmotných i 

kulturních statků a symbolů.
9
  

Blanka Soukupová pak definuje město jako „komplex časových vrstev paměti řetězce 

generací jeho obyvatel, paměti zhmotněné v architektuře, v sochařství, v malířství, v úpravách 

prostoru apod. Zároveň však představuje komplex obrazů, které existovaly a existují 

v etnických, generačních, sociálních, názorových, lokálních a dalších modifikacích.“
10

 

Spojení pojmů „město a paměť“ považuji vzhledem ke své práci za velmi důležitý, neboť 

Židovské Město je místem paměti. Prostor, kde se nachází Židovské Město, v průběhu staletí 

prošel řadou změn, které se nepochybně otiskly do jeho dnešní podoby.  

Termín „místa paměti“ poprvé použil francouzský badatel Pierre Nora. Ten chápe 

„místa paměti“ jako pozůstatky, kde je chráněna přirozená kolektivní paměť a které mají 

připomínat historii. Jak autor píše, tak tento pojem vzniká především v důsledku deritualizace 

našeho světa.
11

 Pokud bychom žili svou pamětí, tak bychom jí nepotřebovali zasvěcovat 

místa. Paměť se totiž neustále vyvíjí, je aktuální a prožívaná v přítomnosti. Naproti tomu 

historie je rekonstrukce, která zobrazuje a představuje minulost. Nicméně, místa paměti jsou 

výsledkem napětí paměti a historie, kdy jeden faktor určuje druhý. 

                                                           
8
 Tamtéž, str. 33. 

9
 MUSIL, Jiří. Sociologický ústav Akademie věd ČR. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, str. 

609. 
10

 SOUKUPOVÁ, Blanka. Monografie Město – identita – paměť. Několik poznámek k tématu vzpomínání a 

zapomínání ve městě. In: SOUKUPOVÁ, Blanka. NOVOTNÁ, Hedvika. JURKOVÁ, Zuzana. STAWARZ, 

Andrzej. Město, Identita, Paměť. Bratislava: Nakladatelství Zing Print, 2007, str. 9. 
11

 NORA, Pierre. Mezi pamětí a historií: problematika míst. In: Cahiers du CEFRES, 1996. 
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Teorii, že místa paměti jsou výsledkem úpadku paměti, rozvádí také Pavel Barša.
12

 

Píše, že prostorově a časově vymezená místa jsou výsledkem úbytku paměti a snahou zaplnit 

místo po ní.  Rozvoj těchto míst je pak spjat s úpadkem původní, čisté paměti, která se 

neprojevovala v myšlenkovém úsilí o reprezentaci, ale spíše v identifikaci. Paměť je dnes 

prezentována ve formě monumentů a památníků, na jejichž budování se podílí historie a 

vytváří tak moderní vědomí o minulosti, které autor nazývá „historickým vědomím“.  

V samotném městském prostoru lze ale pozorovat i další aspekty, které souvisí s tímto 

fenoménem.
13

 Mezi tyto aspekty, které lze ve městě pozorovat, patří fyzický a morfologický 

aspekt, který se promítá do hmotných objektů či infrastruktury, dále pak funkční a 

institucionální aspekt, který lze pozorovat ve formě norem či organizací, sociální a 

psychologický aspekt, který se prezentuje v sociálních vztazích či způsobech života. Nelze 

opomenout sémiotický aspekt, kdy je město chápáno jako soustava znaků. V rámci svého 

výzkumu jsem se snažila popsat, v rámci kterých aspektů je současné židovství tematizováno. 

Kromě paměti a dalších aspektů městského prostoru se zde také objevuje pojem 

urbánní identita. Identita města je utvářena jak jeho geografickou polohou, urbanistickým 

členěním, architekturou, jejím rozmístěním, tak i symboly, názvy čtvrtí či památek.
14

 Z tohoto 

hlediska soudím, že dlouhá historie Židovského Města měla nepochybně vliv na charakter 

(identitu) daného prostoru, který je dodnes chápán jako „židovská čtvrť“.  

 

3. 2. Formy reprezentace židovství v různých perspektivách 

Židovství jako takové má různé roviny, kterými mohou být např. náboženství, 

národnost, rodinná tradice či identita. Stejně tak reprezentace židovství ve veřejném prostoru, 

kterými se v rámci své práce zabývám, mohou mít různé podoby a mohou se v průběhu let 

měnit. To, jak se židovství projevuje, je v odborné literatuře diskutováno různě. Odkazy 

židovství jsou občasným tématem různých textů či publikací, přičemž každý autor na tento 

fenomén pohlíží ze své vlastní perspektivy a řeší různé problémy, související s tímto tématem. 

Jako příklad zde uvádím několik autorů, kteří se ve svých textech zabývali fenoménem 

židovství. 

                                                           
12

 BARŠA, Pavel. Paměť a genocida. Praha: Argo, 2011. 
13

 NOVOTNÁ, Hedvika. Židovská komunita v českých městech a její paměť. Několik poznámek k souvislosti 

pojmů Židé – paměť – město – identita. In: SOUKUPOVÁ, Blanka. NOVOTNÁ, Hedvika. JURKOVÁ, Zuzana. 

STAWARZ, Andrzej. Město, Identita, Paměť. Bratislava: Nakladatelství Zing Print, 2007. 
14

 LUTHER, Daniel. Česi v Bratislave: kolektívna identita a historická pamäť. In: SOUKUPOVÁ, Blanka. 

NOVOTNÁ, Hedvika. JURKOVÁ, Zuzana. STAWARZ, Andrzej. Město, Identita, Paměť. Bratislava: 

Nakladatelství Zing Print, 2007, str. 122. 
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3.2.1. Michal Firestone 

Michal Firestone
15

, který se zabýval ochranou a zachováním židovského kulturního 

dědictví, uvádí tragické okolnosti, které vedly k zániku židovských komunit po celé Evropě. 

Na scéně se objevuje židovské kulturní dědictví, které se nachází v Evropě a v tomto ohledu 

není jiné. Nutno ovšem podotknout, že právě židovské kulturní dědictví není neutrální 

záležitostí. Objevuje se mnoho zainteresovaných osob, kterých se týká zachování židovského 

kulturního dědictví. Mezi tyto „zainteresované“ se tak řadí např. místní úřady, místní židovská 

komunita, Židé, stát Izrael, rodinní příslušníci a běžní uživatelé. Firestone navrhuje 

prostřednictvím kulturního dědictví analyzovat židovskou identitu. Hovoří o Židech z Izraele, 

kteří cestují sami či se svou rodinou a navštěvují tak rodinné domy, hledají rodinné hroby a 

pátrají po životě, který tam kdysi byl. Jiní aktéři naproti tomu hledají náboženskou zkušenost. 

Mnozí Židé z Izraele konečně cestují beztoho, aniž by si uvědomovali, že cestují do města 

s židovským kulturním dědictvím.  

Je tedy zřetelné, že motivace Izraelců k návštěvě evropských měst s židovskou 

minulostí je velmi různá a tedy, že i tato města se různě obracejí na různé turisty. K tomu 

podle Firestona přistupuje další rovina věci, kterou popisuje na tzv. „March of the Living“
16

. 

Účastníci tohoto projektu navštíví místa tří ghett (Krakow, Lodz a Varšavu), čtyři 

koncentrační tábory (Plaszow, Majdanek, Treblinka a Osvětim – Březinka) a nakonec místa 

čtyř masových hrobů. Podle Firestona lze v rámci tohoto projektu sledovat i jakési obrození 

Židů, přičemž heslem se stalo: „od holocaustu k obrození“. V tomto bodě se stal projekt 

kolektivní sférou
17

 a to v tom smyslu, že je potvrzován státem Izrael k reprodukci židovské 

identity.  

Z analýzy a interpretace kulturních památek (Židé z Izraele) a pochodu (mezinárodní 

účast) vyplývá, že zkušenosti účastníků pochodu jsou podobné turistům v podobě Židů 

z Izraele: netvrdí, coby přeživší Židé, že mají nárok na židovské kulturní dědictví jako své 

vlastní a nepouští se do zkoumání své kulturní a národní identity na těchto místech.  

                                                           
15

 FIRESTONE, Michal. The conservation of Jewish cultural heritage as a tool for the investigation of identity. 

In: MURZYN – KUPISZ, Monika. PURCHLA, Jacek: Reclaiming memory: Urban regeneration in the historic 

Jewish quartem of Central European cities. Krakow: International Cultural Centre, 2009. 
16

 Pozn. – jedná se o mezinárodní, výchovný program, který přivádí všechny židovské teenagery do Polska na 

„Yom Hashoah“, Památný den holocaustu. 
17
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Židé, kteří se vrací na místa bývalých komunit, zde nehledají identitu, ale chápou tyto 

pozůstatky jako kulturní památky.  

Firestone tedy vidí různé způsoby zacházení s kulturním dědictvím a to jednak na 

úrovni rodinné paměti či náboženské úrovni, dále pak na úrovni konstrukce společně sdílené 

identity (pochod) a v neposlední řadě také turismu bez konkrétního, židovstvím směřovaného 

obsahu.  

 

3.2.2. Peter Salner 

Petera Salner
18

 v tomto textu popisuje podoby židovské paměti na příkladu Bratislavy, 

tedy zejména to, jak se ona paměť v průběhu let měnila a co bylo příčinou její proměny. 

Bratislavou se promítá právě ona různorodost židovství a podoby židovské paměti jsou 

formou reprezentace. Jedná se o náboženské reprezentace na straně jedné a kulturní památky 

na straně druhé, jejichž prostřednictvím je konstruována minulost. Zejména události ve 20. 

století jako holocaust, emigrační vlny 1945 – 1949 a působení komunistického režimu 

způsobily, že židovská komunita v Bratislavě již není tak vnitřně diverzifikovaným 

společenstvím jako dříve. V důsledku těchto a dalších faktorů, má dnes bratislavská komunita 

převážně sekulární charakter. Z věkového hlediska ji dnes tvoří převážně příslušníci starší 

generace, tedy Židé, kteří přežili holocaust. Co se týče hlediska původu, převládají 

přistěhovalci, kteří do Bratislavy přišli po roce 1945 z různých oblastí Slovenska.  

Ačkoliv autor píše, že dnes má komunita sekulární charakter, zároveň podotýká, že 

Bratislava (hebrejsky i jidiš Pressburg) má v židovské tradici výsadní postavení. Upozorňuje 

na skutečnost, že zde v letech 1806 – 1942 působilo ve funkci hlavního rabína města celkem 

pět generací příslušníků jedné rodiny. Zakladatelem této generace byl Chatam Sofer, vlastním 

jménem Moše Schreiber. Díky jeho působení je v řadách ortodoxních Židů nazývána 

Bratislava jako „uherský Jeruzalém“ či „druhý Jeruzalém“.
19

 V souvislosti s touto významnou 

osobností dále Salner hovoří o osudu hřbitova, kde je Chatam Sofer pohřben. Tento hřbitov 

byl během 2. světové války zdevastován při stavbě tunelu.  

                                                           
18

 SALNER, Peter. Podoby (židovskej) pamäte: príklad Bratislavy. In: SOUKUPOVÁ, Blanka. NOVOTNÁ, 

Hedvika. JURKOVÁ, Zuzana. STAWARZ, Andrzej. Město, Identita, Paměť. Bratislava: Nakladatelství Zing 

Print, 2007. 
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Náhrobky a ostatky byly přemístěny pohřebním bratrstvem „Chevra Kadiša“. Neporušeno 

zůstalo jen třiadvacet hrobů v tzv. „rabínském okrsku“, kde je pohřben i Chatam Sofer. 

Během dalších let při budování spojení s okrajovými čtvrtěmi se hroby dostaly pod úroveň 

ulice, přičemž byl nad nimi postaven betonový strop, aby je chránil před zničením. Díky úsilí 

zahraničních Židů byl tento strop odstraněn a byl zde vybudován památník. Ačkoliv je zde 

památník a rabín Chatam Sofer byl a je významnou osobností, jeho názory se do paměti 

komunity nepromítly. Salner píše, že tato skutečnost má své kořeny v transformaci struktury 

komunity. Navzdory společnému židovskému původu nelze hovořit o jednotě.  

V době Československé republiky se Židé aktivně podíleli na veřejném životě. 

Dobové prameny hovoří skoro o čtyřiceti židovských spolcích z 20. – 30. let 20. století. Jako 

nejpočetnější autor uvádí spolky ortodoxně orientované. Po holocaustu dochází 

k hromadnému odcházení do zahraničí, ale též k distancování se od judaismu. Rovněž dochází 

k šíření sionismu, který vybízí k odchodu do Izraele a zároveň se stává alternativou pro 

ztracenou víru. V letech 1945 – 1949 odchází ze Slovenska do Izraele více jak 10 000 osob a 

úspěch sionismu znamená úpadek hnutí na Slovensku. V důsledku represí komunismu 

dochází také k tomu, že někdejší aktivisté sionistického hnutí přestávají o sionismu hovořit, a 

proto sionismus jako takový vypadává dnes z paměti bratislavských Židů.  

Zde se autor odvolává na francouzského historika Jacquese Le Goffa, který hovoří o 

vztahu mezi historií i pamětí, přičemž jeho závěry spočívají v tom, že paměť je kladena nad 

historii.
20

 Pro upřesnění Salner uvádí, že většinu komunity (okolo 70%) tvoří ortodoxní Židé. 

Neologické, sionistické a jiné sekulární aktivity nepatří mezi trendy, které převládají. Ani 

levicové smýšlení nepatřilo mezi hlavní ideové proudy, ale jeho nositelé po holocaustu zůstali 

na Slovensku a stali se tak pramenem židovské paměti. K rozšíření sekulárně-levicové linie 

paměti přispěly i osudy některých objektů komunity.  

Autor zde uvádí případ z roku 1959, kdy byla zbourána ortodoxní synagoga v 

„Zámockej ulici“ a ačkoliv šlo o největší a nejstarší synagogu, nevyvolalo to hlasitější 

protesty. O osm let později se Neologická synagoga, asanovaná v polovině 60. let stala 

symbolem komunity. Dodnes zůstává součástí obyvatel města, jak pamětníků, tak i lidí, kteří 

ji osobně nezažili. Tento projev lze chápat jako reprezentaci současného židovství.  

Holocaust a jeho následky změnily strukturu a hodnoty Židů v Bratislavě, přičemž 

zatlačily ortodoxní proud a nechaly vystoupit do popředí vedlejší proudy.  
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Byla „přeprogramována“ i historická paměť. Veřejnost, odborníci, ale i komunita přijala 

současný obraz paměti a zpětně jej aplikuje na historický vývoj. To se samozřejmě odráží i 

v tom, jak se židovství otiskuje do veřejného prostoru.  

 

3.2.3. Agnieszka Sabor 

Agnieszka Sabor
21

 se ve svém textu zabývá hledáním identity, konkrétně tedy tím, jak 

je v Polsku utvářena a prezentována. Identita a paměť je utvářena za pomoci různých 

židovských festivalů, které se konají nejen v Krakowě, ale i na sever od něj. Jako příklad zde 

nejprve uvádí Krakow, který považuje za „experimentální laboratoř“ při revitalizaci 

židovských čtvrtí. Tato čtvrť rovněž slouží jako reprezentace židovského dědictví. Důkazem 

úspěchu při revitalizaci je zde uveden experiment „Kazimierz“, který se i navzdory četným 

chybám stal úspěšným. Mezi těmito chybami, které měly za následek ovlivnění sentimentality 

a selektivity paměti, uvádí například invazi kýče, pochybení architektů v historickém prostoru 

či v neposlední řadě syndrom, který následuje po zhlédnutí filmu Schindlerův seznam. 

Od roku 1989 se Krakow - snad ještě více, než Praha (jak autorka uvádí) -  stal 

symbolem dějin středoevropských Židů. Sabor píše, že tento fenomén je patrný po celém 

světě a místo toho, aby zůstal neměnný, tak se naopak více rozrůstá. Proces přehodnocování a 

zhodnocování židovského dědictví je v plném proudu a to nejen vzhledem k polské a 

mezinárodní, ale zejména vzhledem k izraelské současnosti. Jako důkaz psychologické 

efektivity tohoto procesu autorka uvádí svou vlastní zkušenost z letiště Ben Gurion. Když 

přišla k hraniční kontrole, kde podávala ke kontrole pas, tak to vyvolalo příjemnou reakci. 

Izraelský důstojník jí po chvíli sdělil, že v poslední době navštívil Kazimierz a že měl z 

Krakowa velmi dobrý dojem. Jako další důkaz toho, jak prezentace židovského dědictví ve 

čtvrti Kazimierz dokáže ovlivnit paměť, uvádí setkání s Izraelci, kteří přijeli na pozvání svých 

známých do Krakowa a rovnou z letiště jeli na „Židovský kulturní festival“. Jak autorka 

uvádí, oba (matka a syn) neměli vysoká očekávání. Nicméně o několik dní později vyšlo 

najevo, že modernita a jedinečný avantgardní styl této události, inspirovaly třicetiletého 

Izraelce, aby pátral po svém původu v Polsku. Z Krakowa se vydal do malého města, kde se 

narodil jeho praděd.  
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V souvislosti s „Židovským kulturním festivalem“ zde autorka odkazuje na Janusze 

Makuche (předseda festivalu), přičemž podle ní se Makuch rozhodně nepokouší znovu 

vytvořit kulturu polských Židů a místo toho upozorňuje na vitalitu a na dnešní dědictví 

židovské kultury, která má svůj původ v Jeruzalémě a New Yorku, což vzhledem k povaze 

své práce chápu jako reprezentaci současného židovství.  

Sabor ovšem za nejzajímavější vývoj v polském myšlení o židovském kulturním 

dědictví považuje oblasti Kielce a Sandoměře, tedy oblasti na bývalém západním okraji ruské 

říše. Tento pustý region je spíše spojen s antisemitskými malbami v  kostele v Sandoměři a 

s poválečným pogromem v Kielce. Nicméně v posledních několika letech region Kielce začal 

objevovat, že jedna z jeho klíčových možností dalšího rozvoje regionu, je jeho židovského 

dědictví. Jeden z faktorů, který zvyšuje zájem o židovské dědictví v této části Polska je jistě 

skutečnost, že závěrečný koncert „Židovského festivalu“ na Szeroké ulici je vysílán 

veřejnoprávní televizí. Autorka zde také konstatuje fakt, že to se nelíbí mnoha pravidelným 

návštěvníkům festivalu, kteří se obávají komercializace.  

Významná je i skutečnost, že do oblasti v současné době pronikají turistické agentury, 

specializující se na studijní cesty pro cizince. Sabor píše, že Kazimierz je dnes velmi oblíbená 

hlavně mezi mladými lidmi a také se stále více stává povinným bodem na trasách školních 

zájezdů. Kromě Kazimierze, která se tak stává jakýmsi prostředníkem k utváření paměti a 

identity, uvádí autorka i Kielce a Chmielnik. Chmielnik je bývalý „shtetl“
22

, jehož současný 

počet obyvatel je něco málo nad 2 000. Zde začala obnova paměti v souvislosti s židovským 

dědictvím ve formě menšího festivalu „Setkání s židovskou kulturou“ jako odpověď na velký 

festival v Krakowě. Sabor zde cituje i starostu Chmielniku, který prohlásil, že historie 

„shtetlu“ je pro ně velkou příležitostí do budoucna. Bez historie a minulosti tohoto místa by 

totiž nemohli vybudovat identitu současnosti.
23

 Nyní je jeho cílem vytvořit ve Chmielniku 

„Shtetl Museum“. 
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 Pozn. – „shtetl“ bylo malé městečko s velkou židovskou populací v období před pogromy a holocaustem ve 
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3.2.4. Sandra Lustig 

Lustig
24

 sleduje židovství ve veřejném prostoru v jiných kontextech a vyzdvihuje 

otázku komercializovaného židovství. Takové reprezentace židovství podle Lustig nemají nic 

společného s identitou, ale naopak, židovská identita je v důsledku komercializace 

zkreslována. Výsledkem je, že lidé, kteří o židovské problematice nemají dostatečné znalosti, 

reflektují židovství v podobě komercializovaného židovství. To nazývá Lustig „židovským 

Disneylandem“, který má být jakousi snahou o obnovu židovských čtvrtí. Jako příklad uvádí 

židovské čtvrti v Berlíně, Krakowě, Pitiglianu a v Praze, kde byl tento „židovský Disneyland“ 

zpozorován. V židovských čtvrtích se podle Lustig nejedná o obnovu, ale o marketingový tah, 

kdy jsou předměty s „typicky židovskou tematikou“ prodávány lidmi, kteří nemají 

s židovstvím nic společného, turistům.  

Zavádí proto pojem „disneyfikace“, který má označovat fenomén artefaktů, hudbu, 

jídlo a kulturní jevy, které jsou prodávány a nabízeny jako něco, co je autenticky židovské a 

co má být chápáno jako konkrétní reprezentace. Jako příklad objektů, které se prodávají, lze 

uvést např. trička, kde jsou potisky s tančícími chasidy, přičemž tyto potisky mohou zajít až 

k antisemitským stereotypům, kde jsou vyobrazeni Židé s velkými nosy. Kromě triček jsou 

zde i „matrjošky“, které jsou pomalovány jako typicky židovské, ačkoliv nemají s židovstvím 

nic společného. Zajímavé je, že tento jev byl zpozorován zejména ve čtvrtích v těch částech 

Evropy, kde došlo k holocaustu.  

Editorka knihy, Monika Murzyn Kupisz, si v rámci tohoto článku klade zároveň 

otázku, zda „židovský Disneyland“ není cenou za revitalizace židovských čtvrtí anebo naopak 

krokem k objevení zapomenutého židovského dědictví.
25

 Sandra Lustig kromě komercializace 

poukazuje na skutečnost, že židovské čtvrti mají svou historii. Jejich součástí je židovská 

historie, která je klíčová a která by se v nich měla promítat. Namísto toho se zde objevují 

objekty, které mnohdy nemají s judaismem nic společného.  

Autorka poukazuje na to, že „židovský Disneyland“ není jediná cesta, jak naložit 

s židovským kulturním dědictvím. Připomíná alternativy k připomenutí si židovských tradic, 

kultury a v neposlední řadě i historie. V textu je uvedeno několik alternativ, jako příklad zde 

uvádím tzv. „Stolpersteine“. „Stolpersteine“ (Kameny zmizelých) jsou projektem německého 

umělce  Guntera Demniga.  
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 LUSTIG, Sandra. Alternatives to „Jewish Disneyland.“ Some approaches to Jewish history in European cities 

and towns. In: MURZYN – KUPISZ, Monika. PURCHLA, Jacek: Reclaiming memory: Urban regeneration in 

the historic Jewish quartem of Central European cities. Krakow: International Cultural Centre, 2009. 
25

 Tamtéž, str. 81. 



 

19 

 

Výraz „Stolpersteine“ lze také přeložit jako „kameny, o které se má zakopnout“. Tento 

projekt má sloužit jako připomínka perzekuovaných Židů a dalších obětí nacistického režimu. 

Jedná se o malé čtverhranné dlaždice z betonu s hranou o délce 10 centimetrů. Tyto dlaždice 

nesou mosaznou destičku, kde jsou údaje o jednotlivcích. Jako příklad uvádím údaje z textu:  

„Hier wohnte  Ilse Rosenberg, geb. Hauser, Jg. 1891, deportiert 1940 Gurs, ermordet 1942 in 

Auschwitz“.
26

 Kameny jsou zpravidla umístěny do dlažby před posledním bydlištěm oběti. Ke 

konci roku 2006 Demnig položil přibližně 9 000 kamenů ve více než 190 městech v Německu 

a roku 2007 položil kameny i v Maďarsku a Rakousku.  

Tyto konkrétní alternativy doplňuje Lustig všeobecným doporučením, jak revitalizovat 

židovskou čtvrť a vyhnout se „židovskému Disneylandu“. Mezi tato doporučení patří 

například jasně specifikovat místo, kde jsou historické jevy, absence komercializace a 

především respekt k danému místu.  

 

3.2.5. Magdalena Waligórska 

Magdalena Waligórska
27

 označuje veřejné prostory ve městech, které odkazují na 

židovství, jako „malé Jeruzalémy“. V tomto textu se zabývá jejich obnovováním a 

v souvislosti s tím odkazuje na amerického umělce a fotografa, Shimona Attie. Shimon Attie 

si vybral čtvrť „Sheunenviertel“ v Berlíně jako jedno z mnoha míst, kam umístil svůj 

umělecký projekt. Tímto projektem chtěl upozornit na to, že židovská minulost je v současné 

době v bývalých židovských čtvrtích neviditelná. Projekt nesl název „Sites Unseen“ zahrnoval 

řadu instalací, které byly umístěny i v Kodani, Amsterodamu, Drážďanech a v jiné formě i 

v Krakově. Tyto instalace se skládaly z projekcí starých obrazů židovského života 

promítaných na zdi, na chodníky či vlaky. Záměrem nebylo jen upozornit na neviditelnou 

židovskou minulost, ale také obnovit paměť.  

Waligórska však neupozorňuje jen na čtvrť Sheunenviertel, neboť se nejedná o jediný 

případ židovské čtvrti, která byla obnovena. Obnova židovských čtvrtí je totiž dilematem více 

měst v Evropě. Jako příklad uvádí pražský Josefov, což považuji v rámci tématu své práce za 

aktuální. Josefov označuje jako jednu z nejpůsobivějších památek Evropy.  
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Ale i zde podle Waligórske návštěvníci zapomínají, že z původní architektury ghetta se nic 

nezachovalo, s výjimkou několika významných památek. V rámci textu je také diskutována 

otázka možného vlivu materiálního dědictví na urbánní regeneraci. Autorka zde cituje Davida 

Lowenthala, který poukazuje na to, že dědictví se nerovná historii, ale je jen díky reprezentaci 

minulosti vybráno k připomenutí a oslavě.
28

 Historicita míst tedy nemá vliv na urbánní 

regeneraci. 

Za nejdůležitější a klíčovou část textu považuji tu, kde je diskutováno o reprezentaci 

obnovených židovských čtvrtí, neboť Josefov mezi takové čtvrti nepochybně patří.  

Tyto revitalizované prostory v Evropě jsou totiž reprezentovány mnoha různými způsoby 

v závislosti na tom, kdo se dívá. To, co nám dává tyto neomezené možnosti interpretovat a 

reprezentovat daný prostor je skutečnost, že prostor není jen pouhé pozadí událostí, ale je žitý 

a společensky vytvořený. Prostory, kde se nachází židovské dědictví nelze tedy tak snadno 

klasifikovat jako „židovskou čtvrť“, protože se ve skutečnosti jedná o místa s mnoha 

projekcemi a vzpomínkami. Jako příklad takového prostoru uvádí autorka Kazimierz, kdy 

tento prostor sám o sobě má spoustu významů, které mu přikládají různé skupiny lidí. 

Kazimierz se stala jakýmsi projekčním plátnem různých představ o tom, jak by měl vypadat 

bývalý židovský prostor po holocaustu. Stala se tak místem dialogu, oživením „shtetlu“, 

malým Jeruzalémem či uměleckou čtvrtí. Návštěvníci čtvrti Kazimierz tak chápou kavárny a 

restaurace v židovském stylu jako kopii toho, jak vypadala čtvrť před válkou. Mnoho z nich 

chápe takto schválenou reprezentaci židovské kultury jako skutečnou.  

To, že se objevují různé reprezentace v rámci jednoho židovského prostoru, nemusí 

přímo ovlivňovat fyzické místo, ale vyprávění o pravosti, zejména v médiích, může vyvolat 

zvýšenou poptávku ze strany investorů po těchto historických místech. 

Jak na závěr autorka píše, je nemožné zobecnit vývoj v židovských čtvrtích Evropy, 

protože každá z nich je ovlivněna různými trendy a čelí různým výzvám. 
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3.2.6. Ruth Ellen Gruber 

Text Ruth Ellen Gruber, který se zabývá tzv. „faktickým židovstvím“
29

, byl pro mou 

práci klíčový, neboť mi pomohl při kategorizování reprezentací. Autorka poukazuje na 

univerzalizaci židovského jevu a jeho integraci do evropského povědomí. To mělo za 

následek vznik "judaizovaného terénu" ve všech svých odlišných, vědomých i nevědomých 

projevech, jako zaplňování židovského prostor. Jedná se o proces, který zahrnuje vytvoření 

„faktického židovství " či „skutečného židovského světa", který obývají „skuteční Židé". 

Takto je, z pohledu outsidera, vytvářena židovská kultura často v nepřítomnosti místních 

židovských obyvatel. Tato kultura může přitom převzít kulturní a jiné aktivity, které by 

normálně Židé prováděli. V ostatních případech je vytvářena vlastní realita, která udržuje 

obraz židovské přítomnosti. 

V rámci židovského fenoménu existuje veřejný politický rozměr a rozměr, který je 

přísně osobní. Také existuje fyzický rozměr, demonstrovaný činnostmi, jako je obnovení 

synagogy, dokumentace židovských památek a renovace starých židovských čtvrtí. Dalším 

rozměrem je výstup, který podle definice ztělesňuje využití faktů: vytvořené světy 

prezentované například na pódiu, ve filmu nebo v prostorách muzea. Rovněž se zde objevuje 

definice "židovské kultury", která se neustále mění a rozšiřuje. Ta zahrnuje to, co lze nazvat 

"židovskými kulturními produkty" - knihy, hudbu, umění, upomínkové předměty a podobně – 

a tvoří ještě další dimenze.  

Jako příklad vytvořené „židovské kultury“ autorka uvádí např. rockovou skupinu 

„Shalom“, tehdy vedenou Petrem Mukem, která byla spíše symbolem svobody, duchovna a 

odporu ke komunistickému režimu než skutečnou kulturou judaismu.
30

 Gruber zde rovněž 

rozebírá různé reprezentace židovství, přičemž poukazuje na to, že definice a způsob 

reprezentace závisí na tom, kdo definuje  - ať už jsou to učenci, cestovní kanceláře, úřady, 

obchodníci, náboženští vůdci či amatéři, tak každý má svou definici. Zde upozorňuje na 

židovská muzea, která jsou veřejnou tváří judaismu. Ta často vytvářejí reprezentace, které 

jsou chápány jako „skutečně židovské“. Jedná se jak o expozice, tak o publikace, přednášky či 

jiné aktivity. Dalšími zdroji reprezentací jsou budovy, které mají něco s židovstvím 

společného, ale i restaurace a výstavy. To vše může budit dojem žitého židovství, ale ve 

skutečnosti se tyčí nad anebo je zcela nezávislé na skutečnosti. 
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Tyto reprezentace lze pozorovat v mnoha evropských městech, kde se vyskytují 

židovské čtvrti. Zde se nachází tisíce židovských památek, mezi které patří synagogální 

budovy a jiné stavby, stejně jako židovské hřbitovy a dokonce i města a obce, které si stále 

zachovávají vzhled židovských „shtetlů“. Jen málo z těchto míst je stále používáno Židy pro 

jejich účely. Většina z nich zůstala opuštěna, vypleněna, v havarijním stavu během 

poválečného období, anebo se, jako v případě synagog a dalších objektů, mění pro jiné účely. 

Autorka uvádí, že židovské dědictví je často chápáno jako památník minulosti a jako 

památník po holocaustu. Nicméně podotýká, že židovské památky se vyvíjí. Často jsou teď 

využívány jako turistické atrakce a jejich využití pro komerční účely je součástí. 

Vzhledem k povaze své bakalářské práce zde uvádím konkrétní příklad reprezentace, 

který Gruber rozebírá ve své knize.
31

 Jde o reprezentaci židovství na příkladu Prahy, kdy její 

nedílnou součástí je „prodej“ židovských komponentů veřejnosti. Autorka uvádí, že v Praze 

se všechny architektonické památky a dlážděné uličky, včetně židovské čtvrti, staly atrakcí. 

Osobnosti jako Rabbi Löw, Franz Kafka či postava Golema, se staly symbolem Prahy.  

Turistický příliv vytvořil trh pro „židovské“ suvenýry, pohlednice, knihy, trička a dalších 

turistické předměty. Tuto stránku reprezentace židovství v Praze kritizuje Američan Eli 

Valley, který roku 1995 napsal, že židovská čtvrť se stala „skutečným Jurským parkem 

judaismu“.
32

 Zároveň podotýká, že židovská Praha je v očích turistů „cirkusem“. 

 

3. 3. Výzkumný problém 

Během výzkumu jsem se zaměřila na to, jaké současné reprezentace židovství lze 

pozorovat v bývalé židovské čtvrti Josefov. Zajímalo mě, jakou podobu má Židovské Město 

dnes a které objekty či předměty jsou reprezentovány jako součást kulturního dědictví a 

v jakých kontextech se nacházejí. Zároveň mě také zajímaly všechny viditelné projevy, které 

lze tak či onak spojovat s židovstvím. Tedy jak projevy žitého židovství jako například 

funkční budovy užívané pro potřeby židovské obce či aktivní modlitebny, hmotnou kulturu, 

tak i to, jak je židovství využíváno ve smyslu komercializace, jak ji popisuje Lustig či Sabor.  
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Co se komercializace týče, bylo mým cílem zjistit, co je jejím obsahem (např. 

osobnost Franze Kafky apod.), případně, na čem je ona komercializace založena. Kategorie 

reprezentací židovství, které jsem ve veřejném prostoru na příkladu Josefova pozorovala, jsou 

uvedeny v empirické části mé bakalářské práce. 

V rámci svého výzkumu jsem si byla vědoma, že otázky, které jsem si kladla, se 

v průběhu výzkumu mohou modifikovat a doplňovat. 

 

3.3.1. Výzkumné otázky 

 Jaké současné reprezentace židovství lze ve veřejném prostoru pozorovat? 

 V jakých kontextech se tyto reprezentace nacházejí? 

 Do jakých kategorií reprezentace spadají? 

 V jakém smyslu se zde objevuje komercializace? 
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4. METODOLOGICKÁ ČÁST 

 

V této části se budu zabývat metodologickou stránkou výzkumu. Popisuji zde použitou 

strategii a cíl výzkumu, techniky sběru dat, výzkumný vzorek a rozhodnutí, které mne 

k tomuto výběru vedlo. V neposlední řadě jsou zde uvedeny i etické otázky, kterými jsem se 

zabývala a hodnocení kvality dat. 

 

4. 1. Strategie a cíl výzkumu 

Pro výzkum, který jsem prováděla, jsem použila kvalitativní strategii výzkumu. 

Kvalitativní výzkum je takový výzkum, který „se provádí pomocí delšího a intenzivního 

kontaktu s terénem nebo situací jedince či skupiny jedinců“.
33

 U kvalitativního výzkumu 

probíhá souběžně vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace. Kvalitativní výzkum je 

pružný, neboť reaguje na situace a podmínky, získává podrobný popis a vhled při zkoumání 

události či fenoménu a umožňuje studovat sociální procesy.
34

 Během výzkumu jsem se 

snažila zachytit různé podoby židovství, tedy hmotné i nehmotné projevy, které jsem 

v průběhu výzkumu a bližším zkoumání prostředí specifikovala a v rámci analýzy je rozdělila 

do kategorií. Prioritou u různých projevů židovství bylo zaměření se na detail a konkrétní 

reprezentace. 

 

4. 2. Techniky sběru dat 

Jako výzkumnou strategii jsem si vybrala formu kvalitativní výzkumné strategie. Jako 

techniku sběru dat jsem si, vzhledem k povaze výzkumu, zvolila pozorování s důrazem na 

vizuální analýzu. Díky takové technice jsem mohla systematicky pozorovat a zaměřit se na to, 

co mne z hlediska výzkumného problému zajímalo. Jen a pouze pozorováním lze totiž 

pozorovat současné projevy židovství. Samotné pozorování probíhalo od září 2012 do března 

2013.  

V pražském Josefově jsem prováděla pozorování během dne, nejčastěji v odpoledních 

hodinách. Pouze v první den svého výzkumu jsem do Židovského Města přišla v dopoledních 

hodinách, abych mohla lépe zmapovat terén, neboť zde bylo velmi málo lidí.  

                                                           
33

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, str. 51. 
34

 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. 



 

25 

 

Při dalším pozorování v terénu jsem volila spíše odpolední hodiny. V tu dobu se zde 

pohybovalo nejvíce turistů a tak jsem mohla zachovat roli úplného pozorovatele. Úplný 

pozorovatel „přijímá roli vnějšího pozorovatele. Lidé obvykle při tomto způsobu netuší, že 

jsou pozorováni. … Roli úplného pozorovatele lze převzít pouze na veřejných místech, ne 

v uzavřených komunitách“.
35

 Díky veřejnosti místa a časté frekvenci turistů jsem mohla 

pořídit fotografie v přirozených podmínkách, aniž by role pozorovatele byla odhalena. 

Nejprve jsem v rámci výzkumu chtěla za pomoci popisného pozorování zmapovat prostředí, 

kde budu působit. V této fázi jsem se nejprve snažila zmapovat oficiální židovská místa, která 

jsou považována za památky, včetně Židovské radnice či domu Franze Kafky. Během další 

fáze, za využití fokusovaného pozorování, jsem se do této části vracela proto, abych se 

zaměřila na konkrétní současné projevy židovství. Tyto projevy se týkaly jak hmotných či 

nehmotných reprezentací. Z těchto projevů lze jmenovat např. obchody s židovskou 

tematikou, prapory, které jsou připevněny k synagogám, a na kterých je logo Židovského 

muzea a v neposlední řadě také „security“, kteří jsou u synagog pod správou Židovského 

muzea. 

Mimo jiné jsem si v rámci svého výzkumu dělala poznámky, které jsem pak do 24 

hodin od skončení výzkumu zpracovala. V rámci své bakalářské práce prezentuji v přílohách 

fotografie, na kterých jsou zachyceny současné reprezentace židovství v pražském Josefově, 

které jsem pozorovala. Na fotografie je odkazováno průběžně i v textu v empirické části mé 

bakalářské práce. 

 

4. 3. Výběr vzorku; prostředí výzkumu 

Výzkum jsem prováděla v městské čtvrti Josefov, který je z administrativního hlediska 

součástí městské části Praha 1. Je to nejmenší katastrální území Prahy, které je obklopeno 

Starým Městem. Konkrétně se jedná o Staré židovské město pražské. Již při vstupu do terénu 

jsem narazila na problém, protože Židovské Město nemá přesně dané hranice. Problém jsem 

vyřešila tím, že jsem v dostupné literatuře dohledala, jak se současné Židovské Město 

vymezuje. Z části je totiž vymezeno ulicemi, ve kterých se nachází současné židovské 

památky. Jedná se o ulice: Maiselova, Široká, U Starého hřbitova a Vězeňská.  
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Prostředí pro výzkum jsem si vybrala z toho důvodu, že má bohatou historii a židovství zde 

působilo již od raného středověku. Jeho působení v této čtvrti zanechalo nesmazatelnou stopu. 

Některé projevy a reprezentace (např. stavby) se dochovaly dodnes. Dalším z důvodů výběru 

daného prostředí pro výzkum byla reprezentativnost Josefova. Josefov je veřejností, 

odborníky a také turisty považován za reprezentanta „typicky židovské čtvrti“. 

 

4. 4. Analytické postupy 

Data, která jsem v rámci pozorování získala, byla analyzována již v průběhu výzkumu. 

Prvním typem dat, se kterými jsem během výzkumu pracovala, jsou terénní poznámky. 

Během pozorování jsem si zapisovala heslovité poznámky či postřehy do menšího sešitu, 

abych s nimi mohla později pracovat. Tyto poznámky z terénního pozorování jsem přepsala 

do textového dokumentu, aby mohly být v případě potřeby doplňovány o další informace či 

postřehy z terénního výzkumu. Vybrala jsem formu popisných poznámek, za pomocí kterých 

jsem se snažila co nejdetailněji popsat prostředí a uspořádání místa. Do těchto poznámek jsem 

se rovněž snažila začlenit i postřehy či situace, které se v rámci mého pozorování udály. 

Druhým typem dat, která jsem pořídila během pozorování, jsou fotografie.  V tomto případě 

je považována metoda fotografování jako doplňková metoda pozorování, přičemž jsem se 

snažila na snímcích zachytit jednotlivé současné reprezentace židovství.  

Během nezúčastněného pozorování jsem také získala třetí typ dat v podobě 

neformálního rozhovoru se „security“ u Španělské synagogy. Rozhovor mi pomohl stanovit 

další kategorii reprezentací a jeho přesný zápis uvádím v rámci této kategorie. 

Při analýze dat jsem využila metodu otevřeného kódování. Výchozím bodem pro mne 

byly terénní poznámky, které jsem získala technikou nezúčastněného pozorování. Procházela 

jsem si své terénní poznámky a fotografie a snažila jsem se jim přiřadit označení. Jak píše 

Hendl: „Otevřené kódování odhaluje v datech určitá témata“.
36

  Snažila jsem se text rozčlenit 

na jednotlivé kódy, ze kterých jsem dále vytvářela kategorie. Využila jsem také popisných 

kódů, díky kterým jsem pak mohla snáze roztřídit pozorované reprezentace židovství do 

různých kategorií. Jako příklad popisného kódu lze uvést např. „památka + expozice“ či 

„náboženství“. 
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Kromě terénních poznámek jsem při analýze dat pracovala také s fotografiemi, které 

jsem pořídila. Jak uvádí Sztompka: „Fotografie jakožto druh faktů neumějí hovořit samy za 

sebe, informace se z nich musejí dobývat, interpretovat, dekódovat, je nutno rozbalit obsah 

obsažený ve vizuálním představení jevů“.
37

 Abych s fotografiemi mohla pracovat, využila 

jsem sémiologickou a strukturalistickou interpretaci. Obě interpretace se totiž pohybují 

v oblasti kultury, odvolávají se k pravidlům smyslu, která jsou společná pro celou 

kolektivitu.
38

 Sémiologická interpretace předpokládá, že fotografický obraz je znakem či spíše 

soustavou znaků, za kterými se skrývají kulturní významy. Při analýze jsem využila typologii 

znaků, konkrétně se jedná o znaky – symboly.
39

  

Znaky jsou v dané kultuře spojovány s významy určitých předmětů či jevů, jako tomu 

je např. u synagogy, která je spojována s židovstvím či vlajka s logem Židovského muzea, 

která značí, že se jedná o památku pod správou Židovského muzea. Kromě jiného jsem také 

použila strukturalistickou interpretaci, která slouží k odhalení obsahu kulturních významů, 

které jsou zachyceny na snímku. Mimo jiné také slouží k popisu a pochopení těchto významů. 

Díky kódům, které jsem zvolila u terénních poznámek a typologii znaků u fotografií, jsem 

zjistila, že některé jevy spadají do více kategorií. Kategorie jsem se poté snažila pojmenovat 

tak, aby jejich název co nejlépe vystihoval reprezentace, které jsem v rámci svého výzkumu 

pozorovala. 

 

4. 5. Hodnocení kvality výzkumu 

V případě samotného hodnocení kvality výzkumu jsem se snažila klást důraz 

především na validitu, reliabilitu, transparentnost a reflexivitu. Kvalitativní výzkum 

předpokládá vysokou validitu a nízkou reliabilitu. Z hlediska validity jsem se snažila skutečně 

zkoumat jen současné reprezentace židovství a nikoliv historii a vývoj židovství. Nicméně 

považuji za důležité uvést v rámci své bakalářské práce nástin dějin prostoru, ve kterém jsem 

výzkum prováděla. Zachovala jsem faktuální přesnost poznámek, tedy jaké kroky byly během 

výzkumu provedeny apod. a rovněž co nejdetailnější popis analytických postupů, abych 

zaručila transparentnost a zachovala vysokou validitu.  
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Z hlediska reflexivity jsem se coby výzkumník snažila vyvarovat jakéhokoliv 

předjímání a hodnocení čehokoliv např. komercializace, tedy nevidět ve všech objektech její 

případný projev. V průběhu se objevily nějaké projevy komercializace, kterou jsem později 

zahrnula do výčtu kategorií, které uvádím v empirické části své práce.  

V rámci projektu se objevila ještě jedna problematická otázka, která se týkala výběru 

prostředí. Vzhledem k tomu, že jsem výzkum založila na pozorování a vizuální analýze, tak 

jsem se v terénu pohybovala poměrně dlouho a často. Byla jsem si vědoma toho, že by 

prostředí mohlo začít moji častou přítomnost vnímat jako narušení a zaujmout negativní 

postoj. Nicméně jsem se za dobu svého výzkumu s tímto problémem nesetkala a byla jsem 

vnímána spíše jako jeden z mnoha turistů. Cílem mého výzkumu bylo co nejlépe zaznamenat 

a popsat současné projevy židovství na uvedeném příkladu. Z hlediska transparentnosti jsem 

se tedy snažila dbát jen na identifikaci současných podob židovství, tedy jak, kým a v jakých 

podobách a kontextech se v pražském Josefově tematizuje.  

 

4. 6. Etické otázky společenskovědního výzkumu 

U výzkumů v sociálních vědách je třeba brát v potaz i etické aspekty. Existují čtyři 

pilíře etiky, tedy princip dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování 

a princip správnosti a integrity. Jako výzkumník jsem dodržovala všechny čtyři pilíře etiky 

společenskovědního výzkumu a kladla důraz na přesnost, správnost a integritu výzkumu. 

Nicméně, tento výzkum se vztahoval především na třetí a čtvrtý pilíř. Třetí pilíř se týkal toho, 

že v roli výzkumníka nebudu ubližovat těm, které studuji. V tomto případě se jednalo jak o 

osoby v terénu, tak reprezentace židovství. Snažila jsem se na snímcích zachytit jen 

reprezentace židovství s minimálním počtem osob. Čtvrtý pilíř zavazuje k přesnosti a 

správnosti interpretovaných dat. Pořídila jsem přesný přepis terénních poznámek a jsem si 

vědoma, že fenomén židovství je citlivé téma, proto jsem se vyvarovala jakéhokoliv 

subjektivního hodnocení.  

Rovněž se zavazuji k dodržování přesných citací a k uvedení všech materiálů, které 

jsem v rámci své práce využila. S informacemi získanými během výzkumu bude dále 

nakládáno podle Zákona o archivnictví č.343/1992/. 
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5. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

V této části prezentuji výsledky svého výzkumu. Nejprve zde uvádím stručnou 

charakteristiku objektů, které se v Židovském Městě zachovaly a které byly předmětem mého 

výzkumu. Ve druhé části uvádím kategorie, do kterých jsem reprezentace současného 

židovství začlenila. Jsem si vědoma, že se objevuje mnoho reprezentací židovství a je složité 

je přesně vymezit, protože každý definuje reprezentace různě. Zároveň si uvědomuji, že jedna 

reprezentace může náležet do více kategorií. Ve své práci využívám členění do čtyř 

základních kategorií, přičemž některé z nich mají podkategorie. V těchto kategoriích jsem se 

snažila zachytit všechny současné reprezentace židovství v rámci Židovského Města.  

U kategorií pracuji jak s vlastními daty, tak i zároveň i s literaturou, kterou jsem 

využila při psaní své práce. 

 

5. 1. Stručná charakteristika objektů Židovského Města pražského 

5.1.1. Maiselova synagoga 

Maiselova synagoga se nachází v Maiselově ulici. Je to jedna z mála staveb, o kterých 

máme tak přesné kronikářské záznamy. Tato synagoga byla postavena roku 1592 

Mordechajem Maislem na základě zvláštního privilegia, které mu udělil Rudolf II. Arno Pařík 

ji označuje za „nejokázalejší stavbu celého pražského Židovského Města“ (Pařík, podle 

Pěkný, 1993), neboť svou rozlohou a vybavením předčila ostatní synagogy v ghettu. 

Synagoga bohužel roku 1689 vyhořela a již nikdy nebyla obnovena do své původní velikosti. 

K přestavbám synagogy došlo roku 1691, poté v letech 1862 – 1864 a nakonec v letech 1892 

– 1907 v důsledku asanačního zákona, přičemž došlo ke změně jejího vzhledu i ke změně 

dispozice stavby. Autorem návrhu, podle kterého získala synagoga neogotický vzhled, je 

architekt Alfréd Grott. Dalším architektem je pak Emil Králíček, který navrhoval vestibul 

synagogy.  

Před 2. světovou válkou byly v synagoze konány bohoslužby, za okupace byla pak 

synagoga proměněna nacisty na sklad konfiskovaného majetku židovských obcí. Po válce zde 

byl roku 1950 umístěn depozitář svírek Židovského muzea a od roku 1965 zde byla umístěna 

expozice synagogálního stříbra.  
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V letech 1994 – 1995 pak byla provedena rozsáhlá rekonstrukce a od roku 1996 je zde 

umístěna expozice, která seznamuje návštěvníky s historií Židů v českých zemích od počátku 

osídlení až po osvícenství. 

 

5.1.2. Pinkasova synagoga 

Pinkasovu synagogu či též „Pinkasovu školu“ můžeme nalézt v Široké ulici. Jedná se 

o druhou nejstarší dochovanou pražskou synagogu. První zmínky o ní pocházejí dle pramenů 

již z roku 1492, kdy se jednalo o soukromou modlitebnu ve vlastnictví rodiny Horoviců. 

Majitel Aron Mešullam Horovic roku 1535 nechal vystavět novou budovu, která pak byla 

v letech 1607 až 1625 rozšířena o renesanční přístavbu. Synagoga bohužel stojí na místě, 

které bylo v minulosti často postihováno záplavami a tak byla několikrát opravována a 

přestavována. V letech 1954 – 1959 byl její interiér upraven na památník obětí nacistické 

perzekuce podle návrhu malířů Jiřího Johna a Václava Boštíka. Na stěnách synagogy je tak 

napsáno celkem 77 297 jmen a dat židovských obětí z Čech a Moravy. Roku 1968 byl 

památník uzavřen a byly provedeny nové archeologické práce a stavební obnova. 

Komunistický režim zdržoval opravy a nápisy byly postupně strženy. K obnově nápisů a 

znovuotevření synagogy došlo až v letech 1992 – 1996. Dnes se v synagoze kromě památníku 

také nachází expozice dětských kreseb z Terezína. 

 

5.1.3. Klausová synagoga 

Raně barokní stavba se nachází v ulici U Starého hřbitova a těsně přiléhá ke Starému 

židovskému hřbitovu. Na tomto místě původně stály tzv. klausy. Klausy byly tři samostatné 

budovy založené roku 1564 Mordechajem Maislem. Kromě Maisla se na realizaci stavby 

podíleli i dva rabíni, Elieser Aškenazi a Jehuda Liva ben Becalel – Löw. V jedné z budov se 

nacházela Löwova škola, kde tento učenec vykládal talmud, ve druhé byla modlitebna a ve 

třetí budově se nacházela rituální lázeň. Roku 1689 však klausy vyhořely a synagoga byla 

vystavěna znovu. Od roku 1694 se Klausová synagoga stala druhou hlavní synagogou pražské 

židovské obce a mimo jiné sloužila i jako synagoga pražského Pohřebního bratrstva. Poté 

došlo v letech 1883 – 1884 k dalším úpravám pod vedením architekta Bedřicha Münzbergera. 

V posledních desetiletích byl interiér budovy přestavěn a přizpůsoben pro účely Židovského 

muzea. Od roku 1997 je zde umístěna expozice židovských zvyků, tradic a svátků. 
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5.1.4. Obřadní síň 

Obřadní síň se nachází v těsné blízkosti Klausové synagogy a Starého židovského 

hřbitova v ulici U Starého hřbitova. Nová obřadní síň byla postavena v letech 1906 – 1908 na 

místě starší budovy architektem J. Gerstelem. Tato síň, která byla spojena s místností pro 

rituální očistu zemřelých a márnicí v suterénu však nebyla pro tento účel užívána dlouho. 

Roku 1926 pražské pohřební bratrstvo
40

 pronajalo síň Židovskému muzeu. Po rekonstrukci 

roku 1997 sem byla umístěna závěrečná část expozice „Židovské tradice a zvyky“. 

 

5.1.5. Starý židovský hřbitov 

Hřbitov se nachází mezi ulicemi 17. listopadu, Břehovou a bloky domů v Maiselově a 

Široké ulici. Jedná se o největší historický židovský hřbitov v Evropě. Byl založen v první 

třetině 15. století, jako náhrada za původní židovský hřbitov, který se nacházel v místech 

dnešní Vladislavovy a Spálené ulice. Tento hřbitov byl založen za krále Přemysla II. kolem 

roku 1270 a rozprostíral se na území, kterému se říkalo Židovská zahrada. Zde se pohřbívalo 

až do roku 1478. Starý židovský hřbitov byl během 16. a 17. století několikrát rozšířen. 

Hřbitov zůstal zachován až na malé území, které muselo na přelomu 19. a 20. století ustoupit 

stavbě Uměleckoprůmyslového muzea. Celkem se na hřbitově nalézá 12 000 náhrobků.  

 

5.1.6. Staronová synagoga 

Staronová synagoga je nejstarší dochovanou synagogou ve střední Evropě a je jednou 

z prvních gotických staveb na našem území. Byla postavena ve 13. století, původně se 

nazývala Velká či Nová škola a nachází se v Červené ulici. Název „Staronová synagoga“ se 

ujal až v 16. století, kdy začaly vznikat i další synagogy. Obnovy synagogy byly prováděny 

v letech 1921 – 1926 a 1966 – 1967. V současné době je velmi často navštěvována turisty, ale 

také stále slouží jako modlitebna Pražské židovské obce. 

  

 

                                                           
40

 Pozn. - Pražské pohřební bratrstvo (Chevra kadiša) bylo založeno roku 1564 rabínem Eliezerem Aškenazim 

jako jedna z nejstarších institucí svého druhu. 
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5.1.7. Vysoká synagoga 

Vysoká synagoga se nachází v Červené ulici, v těsném sousedství se Staronovou 

synagogou. Byla stavěna spolu s radniční budovou a dokončena roku 1568 primasem 

Mordechajem Maislem. Synagoga dříve byla přístupná jen z prvního patra radnice a sloužila 

ke shromáždění představených ghetta a náboženské obce. Roku 1689 byla synagoga 

poškozena požárem a musela být opravena. Oprava probíhala pod vedením architekta Pavla 

Ignáce Bayera a končila až roku 1693, přičemž byl zároveň proražen nový vchod do 

synagogy. Synagoga pak prošla ještě několika opravami, přičemž roku 1907 byl proražen 

nový vchod, který nyní ústí do Červené ulice. V současné době slouží Vysoká synagoga jako 

modlitebna rabinátu a zaměstnanců Pražské židovské obce. 

 

5.1.8. Židovská radnice 

První zmínky o Židovské radnici pocházejí z roku 1541 a již tehdy nejspíše stávala na 

nároží naproti Staronové synagoze. Roku 1577 byla radnice po požáru přestavěna pod 

vedením italského stavitele Pankratia Rodera. Později roku 1689 radnice znovu vyhořela, ale 

byla obnovena architektem Pavlem Ignácem Bayerem. Radnice byla obnovena ještě jednou 

v důsledku požáru z roku 1754 a to v letech 1763 – 1765 architektem Josefem 

Schwanitzerem. Podobu pozdně barokního paláce si radnice zachovala dodnes. Jako 

zajímavost lze uvést hodiny s hebrejským číselníkem, které se otáčejí zprava doleva a které 

jsou umístěny ve štítu naproti Staronové synagoze. V době okupace zde sídlila Rada 

židovských starších, která byla ustavena nacisty a měla pomáhat při evidenci a likvidaci Židů 

z Čech a Moravy. Dnes je Židovská radnice sídlem židovské samosprávy – pražské židovské 

obce a Federace židovských obcí v České republice. Mimo jiné zde sídlí vrchní pražský a 

zemský rabín a další řada náboženských, sociálních, kulturních a společenských institucí 

židovské komunity. 

 

5.1.9. Španělská synagoga 

Tato synagoga byla zbudována roku 1868 na místě modlitebny zvané „Stará škola“, 

která byla nejstarší pražskou synagogou a nacházela se v dnešní Vězeňské ulici.  
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Stará škola byla významná tím, že se zde od roku 1837 konaly moderní reformované 

bohoslužby a rovněž se zde začala rozvíjet synagogální hudba. Později přestal být prostor 

Staré školy dostačující a tak byla roku 1867 zbořena. Na jejím místě pak byla vystavěna 

v maurském slohu podle návrhu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase 

Španělská synagoga. Ta fungovala do doby druhé světové války. Roku 1955 přešla do správy 

Židovského muzea a roku 1960 zde byla otevřena expozice synagogálních textilíí, která byla 

přístupna až do roku 1982. V letech 1997 – 1998 byla provedena restaurace malířské výzdoby 

interiéru, vitráží a varhan. V listopadu roku 1998 byla otevřena expozice „Historie Židů 

v českých zemích od osvícenství až po současnost“, která navazuje na expozici v Maiselově 

synagoze. V současné době je zde také umístěna expozice „Stříbro českých synagog“ a to 

v modlitebně v 1. patře. Mimo jiné synagoga slouží také jako modlitebna a pořádají se zde 

koncerty. 

 

5. 2. Kategorizace reprezentace židovství ve veřejném prostoru 

5.2.1. Reprezentace jako duchovní kultura  

Do této kategorie jsem zařadila objekty, které chápu jako reprezentaci duchovní 

kultury, konkrétně jako symbol náboženství a židovské víry. Z hlediska náboženského do této 

kategorií spadají všechny synagogy, protože dříve sloužily jako modlitebny a některé z nich 

jsou aktivní dodnes. Kromě synagog do této kategorie řadím i Obřadní síň, která je 

s židovskou vírou rovněž spojena a také Starý židovský hřbitov. 

Jsem si vědoma, že některé ze synagog, které nejsou aktivní a slouží dnes jako 

expozice, mohou být vnímány spíše jako muzeum. Nicméně Ruth Ellen Gruber
41

 poukazuje 

na to, že definování reprezentací závisí často na tom, kdo definici vytváří. Rovněž se zde 

odvolávám na prostudované prameny
42

, které řadí synagogu jako takovou mezi viditelné 

symboly židovství a chápou ji jako nedílnou součást judaismu. Synagoga je v první řadě 

symbolem judaismu, tedy místem, kam se Židé chodí (či chodili) modlit. Tyto modlitebny 

jsou ve veřejném prostoru zpravidla viditelně označeny, jak bude popsáno níže. 

 

                                                           
41 

GRUBER, Ruth Ellen. Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe. Berkeley and Los Angeles: 

University of California Press, 2002, str. 126. 
42

 SPIEGEL, Paul. Kdo jsou Židé?. Brno: Barrister & Principal, 2010. Přel. z: Was ist koscher? Jüdischer Glaube 

– jüdisches Leben.  
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Jako reprezentace duchovní kultury tak dnes ve veřejném prostoru v pražském 

Josefově najdeme Maiselovu, Pinkasovu, Klausovou, Staronovou, Vysokou a Španělskou 

synagogu. U většiny synagog (kromě Vysoké a Staronové synagogy) je umístěn i prapor, 

který upozorňuje na to, že jde o synagogu.  

U Maiselovy synagogy je například po levé straně umístěn modrý prapor na sloupu 

(viz fotografie č. 7), u synagogy Pinkasovy pak oranžový prapor (viz fotografie č. 30), který 

je přímo na zdi a u Klausové synagogy je prapor fialový (viz fotografie č. 25), rovněž na zdi 

synagogy. Poslední prapor, v růžové barvě, se nachází na Španělské synagoze (viz fotografie 

č. 33). Všechny nápisy na praporech jsou jak v českém, tak i v anglickém jazyce. Vysoká a 

Staronová synagoga ale nenesou žádné prapory a při analýze fotografií pořízených v rámci 

pozorování jsem si všimla, že nejsou ani označeny číslem v oficiálním turistickém plánku (viz 

fotografie č. 36). Pouze Staronová synagoga je uvedena na informační tabuli u Klausové (viz 

fotografie č. 26) a Španělské synagogy jako jedna z památek, kterou lze navštívit a je 

označena Davidovou hvězdou, která je rovněž symbolem judaismu. Obě tyto synagogy a 

Španělská synagoga jsou mimo jiné v současné době aktivními modlitebnami a místy, kde se 

konají bohoslužby.  

V rámci svého výzkumu jsem zaznamenala, že u synagog často postávají turisté a 

pořizují fotografie. Nicméně jen v několika málo případech se jdou podívat dovnitř synagogy. 

Nejnavštěvovanější je Pinkasova, Klausová a Španělská synagoga. Naproti tomu Maiselova 

synagoga je navštěvována jen velmi málo. Soudím tak dle svých terénních poznámek a 

pořízených fotografií.
43

 

Dalšími reprezentacemi, které spadají do této kategorie, jsou Obřadní síň a Starý 

židovský hřbitov. Považuji je za objekty, které reprezentují a symbolizují duchovní kulturu. 

Starý židovský hřbitov je reprezentací duchovní kultury ve veřejném prostoru sám o sobě. 

Odkazuje k dlouholeté tradici pohřbívání a působení Pražské židovské obce. Náhrobky na 

Starém židovském hřbitově pak reprezentují pohřební tradice, např. v jakém jazyce jsou 

nápisy na náhrobcích a co vše se na náhrobek uvádí.    

Obřadní síň je v těsném sousedství se Starým židovským hřbitovem, a ačkoliv je dnes 

využívána jako muzeum, tak i přesto ji vnímám jako reprezentaci duchovní kultury. Je totiž 

odkazem působnosti Pražského pohřebního bratrstva. Rovněž i expozice, která se zde nachází, 

odkazuje na duchovní kulturu. Expozice zahrnuje druhou část židovských tradic a zvyků a 

zabývá se například rituálním omýváním mrtvých či pohřebním obřadem.  

                                                           
43

 Přílohy. Pořízené fotografie – fotografie č. 6, č. 24, č. 29. 
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Tyto pohřební tradice a zvyky jsou součástí židovského náboženství a z toho důvodu je řadím 

do kategorie duchovní kultury. Odkazy na duchovní kulturu lze pozorovat i v souvislosti 

s expozicí v Klausové synagoze. Tyto odkazy či reprezentace můžeme pozorovat v rámci 

expozice, která se věnuje židovským tradicím a zvykům. Židovské tradice a zvyky chápu jako 

nedílnou součást judaismu a z toho důvodu tuto expozici řadím do duchovní kultury. Tato 

expozice se věnuje nejen problematice bohoslužeb, ale také charakteristice a pramenům 

judaismu, přibližuje obřízku, obřad bar micva (obřad, kdy je chlapec prohlášen za dospělého) 

a bat micva (obřad, kdy je dívka prohlášena za dospělou).  

Jako poslední objekt, který řadím do této kategorie, uvádím antikvariát Judaica, který 

se nachází v Široké ulici, v domě, kde sídlí pohřební bratrstvo Chevra kadiša. Tento 

antikvariát je jediný specializovaný obchod v Praze a v České republice, který se především 

zaměřuje na nákup a prodej starých hebrejských tisků, knih a všeho, co souvisí s židovskou 

tematikou. Z toho důvodu jej interpretuji jako reprezentaci duchovní kultury.
44

 

 

5.2.2. Reprezentace jako připomínka minulosti 

Kategorie „Reprezentace jako připomínka minulosti“ je kategorií, kam řadím 

působnost Židovského muzea v Praze. Muzeum má řadu různých expozic, které se vztahují 

k historii a připomínají tak minulost Židovského Města. Rovněž sem řadím budovy, které se 

ve veřejném prostoru dochovaly a jsou tak současnou reprezentací židovství. Tato kategorie je 

rozdělena na dvě další podkategorie, kde jsem rozlišila, zda se jedná o hmotnou či nehmotnou 

minulost. 

Právě díky působení Židovského muzea zůstala řada reprezentací, ať už hmotných či 

nehmotných, zachována. Jak píše Ruth Ellen Gruber: „Židovská muzea v Evropě evokují 

absenci a evokují paměť“.
45

 Autorka zároveň podotýká, že muzeum může vyvolat svými 

exponáty v jednotlivcích osobní vzpomínky, ať už tradičním rituálním uměním či hustými 

prezentacemi v lokálním i globálním měřítku židovské historie. Muzeum zároveň vytváří 

„betonové konstrukce“, na kterých může být vystavěna kolektivní paměť. V případě 

hmotných reprezentací se často jedná o veřejná, politická místa paměti, která prostřednictvím 

svých exponátů poskytují institucionální definici paměti. Kromě definice paměti expozice 

slouží k tomu, aby „definovaly“ židovskou kulturu, která je pak vnímána jako oficiální. 
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Muzea také prostřednictvím reprezentací určují, co je třeba si pamatovat a stejně tak jakým 

způsobem a proč by měly být tyto pamětihodnosti připomínány. 

 

5.2.2.1. Reprezentace jako hmotná minulost 

Do této podkategorie řadím všechny památky Židovského Města, které jsou uváděny 

jako oficiální v turistických průvodcích. Právě tyto památky interpretuji jako hmotnou 

reprezentaci židovství, neboť jsou odkazem toho, co zbylo z někdejšího židovského ghetta a 

zároveň stále reprezentují židovství. Kromě turistických průvodců jsou tyto objekty 

prezentovány jako oficiální památky Židovského Města i Židovským muzeem v Praze. 

Právě Židovské muzeum spravuje drtivou většinu hmotných reprezentací Židovského 

Města. Soudím tak podle toho, že tyto budovy jsou viditelně označeny logem Židovského 

muzea v Praze. Rovněž se zde odvolávám na Ruth Ellen Gruber
46

, která uvádí, že mnoho 

židovských muzeí je umístěno v bývalých synagogách. Mnoho bývalých synagog bylo 

obnoveno a po rekonstrukci slouží jako exponáty samy o sobě. Z toho důvodu sem právě 

řadím všechny synagogy, ať už aktivní či ne, protože jsou hmotnou reprezentací židovství.  

To, že jsou tyto památky chápány jako oficiální reprezentace, značí i značný příliv 

turistů. Při svém výzkumu jsem zaznamenala, že u synagog, které jsou pod správou 

Židovského muzea, často postávají turisté a památku si fotí, protože se jedná o hmotný doklad 

židovské minulosti. Jako příklad mohu uvést svůj záznam z terénních poznámek: „Před 

Staronovou synagogou stojí skupina asi 20 turistů se sluchátky na uších a poslouchá výklad 

průvodkyně, která mluví do mikrofonu (headset), v pravé ruce má deštník a druhou rukou 

ukazuje na synagogu. Turisté mají trička a kšiltovky stejné barvy s nápisem „Brazil“. Jedná 

se spíše o postarší muže a ženy. Po výkladu u Staronové synagogy průvodkyně čeká opodál, 

případně odpovídá na otázky a nechá skupinu, aby si pořídila fotografie“.  

Co se týče Židovského muzea v Praze a jeho způsobu prezentace hmotných památek, tak 

odkazuji na tabuli umístěnou na zdi Klausové a Španělské synagogy.
47

 V této tabuli je 

uvedena otevírací doba, ceník vstupného a také seznam památek, které lze v rámci 

Židovského Města navštívit.  
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Konkrétně je zde Maiselova synagoga (viz fotografie č. 6), Španělská synagoga (viz 

fotografie č. 33), Pinkasova synagoga (viz fotografie č. 29), Starý židovský hřbitov, Klausová 

synagoga (viz fotografie č. 24), Staronová synagoga (viz fotografie č. 14) a Obřadní síň (viz 

fotografie č. 28).  

Maiselova synagoga se nachází v Maiselově ulici, a jak jsem již uvedla výše, vedle 

synagogy se na sloupku nachází modrý prapor, kde je nápis „Maiselova synagoga“ v češtině i 

angličtině. Kromě názvu je zde i nápis a logo Židovského muzea v Praze. Logo značí, že 

právě tento objekt je pod správou Židovského muzea v Praze a že je zde umístěna nějaká 

expozice. V současné době je zde expozice, která má za úkol seznámit návštěvníky s historií 

Židů v českých zemích od nejstarších dob až do dob osvícenství. 

Jako další je zde Staronová synagoga, která se nachází v Červené ulici. Zde není žádný 

prapor, který by odkazoval na působnost Židovského muzea, ale jsou zde dvě železné desky 

(viz fotografie č. 18). První z nich upozorňuje na to, že se jedná o Staronovou synagogu a 

nese další informace o ní. Druhá deska je novější a informuje o tom, že se jedná o cenu 

primátora hlavního města Prahy za mimořádně kvalitní obnovu architektonického díla 

realizovanou v období 1989 – 1999. Na vchodových dveřích synagogy je také cedule (viz 

fotografie č. 19), která odkazuje na to, že synagoga je pod správou Židovské obce v Praze. 

Jsou zde také ceny vstupného, otevírací doba a informace, kde lze zakoupit vstupenky. Tyto 

informace jsou v češtině, angličtině a hebrejštině. Staronová synagoga je přístupná veřejnosti 

a v současné době je stále aktivní modlitebnou. 

Klausová synagoga je pod správou Židovského muzea, na což opět upozorňuje prapor 

připevněný na zeď synagogy. Opět je zde logo muzea a název synagogy v češtině a angličtině. 

Kromě praporu je zde i po levé straně vchodu do muzea velká deska, kde je malá mapka 

s čísly památek, které jsou tam vyznačeny a také nápis „Židovské tradice a zvyky“, který 

odkazuje na to, že v Klausové synagoze se dnes nachází expozice (viz fotografie č. 27). Hned 

vedle synagogy se nachází Obřadní síň, vedle které je po levé straně východ ze Starého 

židovského hřbitova. Zde není žádný prapor, ale že se jedná o hmotnou památku, která 

reprezentuje židovství je patrné z nápisu v hebrejštině, který je umístěn nad vchodem do síně. 

Rovněž je zde nad nápisem Davidova hvězda, která je symbolem judaismu. 

Další synagogou, která je hmotnou reprezentací, je synagoga Pinkasova. Ve veřejném 

prostoru je opět reprezentována oranžovým praporem, který nese logo Židovského muzea v 

Praze a opět název synagogy.  
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V synagoze se dnes nachází památník obětem nacistické perzekuce a v podzemí je rituální 

lázeň. Zde jsem zaznamenala největší příliv turistů, kteří sem přicházejí, aby se mohli podívat 

na památník.
48

  

Poslední památkou, která je pod správou muzea, je Španělská synagoga (viz fotografie 

č. 33). Její průčelí do Vězeňské ulice vypadá jako kterákoli jiná budova a na to, že se jedná o 

synagogu, upozorňuje růžový prapor, na kterém je nápis „Španělská synagoga“ v češtině a 

angličtině. Rovněž je zde opět logo Židovského muzea. Dnes se ve Španělské synagoze konají 

koncerty a bohoslužby, ale také je zde expozice, která se zabývá historií Židů od dob 

osvícenství až po současnost.  

Kromě oficiálních památek do této kategorie řadím také Kafkův dům na náměstí 

Franze Kafky (viz fotografie č. 1). Nejenom, že se jedná o hmotnou reprezentaci v podobě 

domu, ale také na to odkazuje busta Kafky, která je umístěna na rohu domu (viz fotografie č. 

4). Pod bustou je nápis „Zde se narodil 3. 7. 1883 Franz Kafka“. U této busty se často 

zastavují turisté a fotí si ji, ale expozici, která se nachází v tomto domě, nenavštíví. Kromě 

busty Kafky se v Židovském Městě nachází také socha (viz fotografie č. 34). Ta je umístěna u 

Španělské synagogy. Spíše se jedná o sochu postavy v obleku a bez hlavy, za jejímž krkem 

sedí postava, která má zosobňovat Franze Kafku. 

Hmotnou reprezentací židovství rozumím i předměty, které jsou součástí expozic. 

Konkrétní reprezentace lze například pozorovat ve formě předmětů v rámci Kafkovy 

expozice, kde je ve vitríně umístěn sedmiramenný svícen a cca 3 poháry, což interpretuji jako 

konkrétní reprezentaci judaismu.
49

  Další expozice a jejich hmotné projevy jsou pak pod 

správou Židovského muzea v Praze. Muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na 

světě. Tato sbírka obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih. Jak jsem již 

uvedla výše, tyto expozice se nacházejí v prostorách Maiselovy, Pinkasovy, Španělské, 

Klausovy synagogy, a dále pak také v Obřadní síni. V Maiselově synagoze se nachází první 

část expozice, která se zabývá dějinami Židů v Čechách a na Moravě od jejich příchodu až po 

dobu osvícenství. Součástí expozice jsou jak hmotné, tak nehmotné reprezentace, které 

popisuji v další podkategorii. Hmotné reprezentace jsou zde v podobě hebrejských literárních 

památek, které zahrnují jak hebrejské rukopisy, tak i různé dokumenty, které pojednávají o 

diskriminaci Židů či ilustrují antisemitské stereotypy.  
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Dále jsou pak zde např. české denáry z 10. – 11. století, umělecké předměty (např. stříbrný štít 

na Tóru) či kolekce synagogálního stříbra. 

Další hmotné reprezentace v rámci expozic se nacházejí ve Španělské, Klausové a 

Pinkasově synagoze a také v Obřadní síni. Hmotné reprezentace ve Španělské synagoze jsou 

zahrnuty v druhé části expozice, která se zabývá dějinami Židů od dob osvícenství až po 

současnost. Jako konkrétní reprezentace jsou zde archivní dokumenty či dobový tisk. Zvláštní 

a samostatnou expozici pak představuje expozice synagogálního stříbra, která byla otevřena 

teprve roku 2001. Zde je umístěno na 6000 předmětů z náboženského, společenského i 

osobního života. V Klausové synagoze se nachází expozice židovských tradic a svátků. 

Ačkoliv tuto expozici chápu spíše jako součást duchovní kultury, tak i zde lze pozorovat 

příklady hmotné reprezentace. Tyto projevy jsou v podobě rituálních předmětů, jako je 

například modlitební plášť, pokrývka hlavy, svícny, kořenky či modlitební knihy.  

V Pinkasově synagoze se nachází expozice dětských kreseb z Terezína. Jsem si 

vědoma, že reprezentace ve formě kreseb je hmotná i nehmotná (viz dále v podkategorii 

„Reprezentace jako nehmotná minulost“). Z hlediska hmotného se jedná o doklad, o hmotnou 

památku na autora.  

Poslední expozicí je druhá část expozice židovských tradic a svátků, která se nachází 

v Obřadní síni. Zde lze opět pozorovat několik kategorií reprezentací. Nicméně v podobě 

hmotných projevů lze do této kategorie zařadit jen předměty jako stříbrné pokladničky či 

fragmenty náhrobních kamenů.  

Důležitou a nedílnou součástí Židovského Města je samozřejmě i Židovská radnice a 

Vysoká synagoga. Někteří turističtí průvodci
50

 řadí např. Vysokou synagogu mezi současné 

památky bývalého ghetta či píší o Židovské radnici a obě tyto budovy by pak mohly být 

vnímány jako reprezentace hmotné minulosti. Nicméně z mého hlediska se o hmotnou 

minulost nejedná, neboť jak Židovská radnice, tak i Vysoká synagoga, jsou stále aktivní a 

spadají tak pod kategorii žitého židovství. Lze tak soudit i z pohledu návštěvníka Židovského 

Města. V rámci svého výzkumu jsem u radnice a ani u Vysoké synagogy nezaznamenala, že 

by se zde zastavovali turisté a pořizovali si fotografie. Domnívám se, že je to z toho důvodu, 

že ani jedna z budov není přístupna veřejnosti, není uvedena v průvodci a není pod správou 

Židovského muzea.  
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5.2.2.2. Reprezentace jako nehmotná minulost 

V této podkategorii prezentuji nehmotnou minulost, konkrétně tedy postavy či 

osobnosti, které odkazují k židovství. Jedná se tak například o Franze Kafku, postavu Golema 

či portréty významných učenců, které jsou součástí expozic Židovského muzea v Praze. Jsem 

si vědoma, že portréty či obrazy jsou dokladem hmotné minulosti, nicméně jsou také zároveň 

odkazem minulosti nehmotné, neboť odkazují na určité osobnosti. Odvolávám se zde na texty 

Sandry Lustig
51

 a Petera Salnera
52

, ve kterých lze právě tuto formu reprezentace nalézt. 

Sandra Lustig píše o tzv. „Stolpersteine“, kdy tyto „Kameny zmizelých“, vytvořené 

umělcem Gunterem Demnigem, jsou památkou na oběti nacistického režimu. Na mosazných 

deskách jsou napsány informace o oběti, přičemž právě tyto informace vnímám jako 

konkrétní odkaz a připomínku Židů, kteří byli deportováni. Podobnou formu reprezentace lze 

nalézt i v textu Petera Salnera. Autor píše o památníku Chatama Sofera, který jako takový je 

odkazem a připomínkou této významné osobnosti. Rabín Chatam Sofer byl a stále zůstává 

významnou osobností židovství, která měla velký vliv. Díky němu je v řadách ortodoxních 

Židů Bratislava známá jako „uherský či druhý Jeruzalém“. Z toho důvodu chápu památník 

jako odkaz k nehmotné minulosti. 

V rámci svého výzkumu nejprve jmenuji Franze Kafku, jehož osobnost je v současné 

době součástí reprezentace Prahy jako takové. Velmi často jsem během svého výzkumu 

narazila na průvodce či pohledy, které nesly nápisy jako „Kafkova Praha“ či „Praha Franze 

Kafky“. Některé z těchto reprezentací jsou zachyceny na fotografiích, které uvádím v příloze 

své práce (viz fotografie č. 41, 42). V této podkategorii uvádím detailní popis expozice a 

náměstí Franze Kafky, které chápu jako nehmotnou minulost či jako odkaz na spisovatelovu 

osobnost.  

Na náměstí Franze Kafky, kde se nachází kavárna „Café Kafka“ a trvalá expozice Franze 

Kafky, neboť se jedná o jeho rodný dům (viz fotografie č. 1). Franz Kafka se narodil 3. 7. 

1883 v Praze a zemřel 3. 6. 1924. Byl to německy píšící spisovatel, židovského původu a je 

považován za jednoho z nejvlivnějších spisovatelů 20. století. Narodil se v domě na Starém 

Městě, kde i později žil.  
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V současnosti se v rodném domě Kafky nachází expozice. V oknech budovy jsou 

plakáty a obrazy. V levém okně je nápis v angličtině „Exposition“ a pod tím nápisy v češtině, 

angličtině, němčině, francouzštině a španělštině, které říkají, že se jedná o rodný dům Franze 

Kafky. Pod těmito nápisy je plakát s nápisem „Kafka“. Ve vedlejším okně jsou rovněž nápisy, 

kde je jednak nápis „Kafka“ a pod tím „Expozice Franze Kafky“. Dále se zde nachází plakát, 

kde jsou vyobrazeny ruce (viz fotografie č. 2). Vstupní dveře jsou rovněž polepené. Na nich je 

nápis v angličtině „Kafka exposition“ a pod ním nápis v hebrejštině. Rovněž je zde plakát, 

kde je Kafkův portrét a papír, na kterém je otevírací doba (viz fotografie č. 3).  

Expozici jsem se v rámci svého výzkumu rozhodla navštívit, abych mohla tuto podobu 

reprezentace lépe popsat. Návštěvník při koupi vstupenky obdrží pohled, kde je nápis „Praha 

Franze Kafky“, jak jsem uvedla výše. Celá expozice se nachází v jedné malé místnosti, kde 

jsou na stěnách umístěny za sklem plakáty (viz fotografie č. 38). Na plakátech jsou důležitá 

data, která souvisejí s Kafkou, informace o jeho životě a jeho dílech. Informace jsou 

v angličtině, němčině a češtině. Dále je zde možno vidět fotografie Židovského města 

pražského a samozřejmě portréty Kafky, úryvky z děl a výroky, které o něm a jeho tvorbě 

řekli jiní významní spisovatelé a umělci. Rovněž je zde malá obrazovka, na které je promítán 

pořad o autorovi.  

V rámci expozice se nachází také malý obchod, kde se dají koupit portréty Kafky, 

diáře s jeho motivem či průvodci po Praze v různých jazycích (angličtina, ruština, italština), 

tedy hmotné reprezentace, které odkazují k jeho osobnosti (viz fotografie č. 39). Jako součást 

nehmotné reprezentace osobnosti Franze Kafky, vnímám také „Společnost Franze Kafky“, 

která je zároveň knihkupectvím a nachází se v Široké ulici (viz fotografie č. 46). 

Jako další nehmotnou reprezentaci uvádím mytologickou postavu „Golema“ 

z židovských pověstí. Na něj ve veřejném prostoru odkazuje restaurace, která se nachází hned 

vedle Maiselovy synagogy. Restaurace se jmenuje „U Golema“ a pod nápisem je rovněž 

vyobrazena postava samotného Golema. Další odkaz na tuto bájnou postavu se nachází před 

vchodem do restaurace, kdy je postava Golema vytvořena z dlažebních kostek. Nutno ovšem 

podotknout, že ačkoliv se restaurace odvolává na židovskou nehmotnou minulost, není 

„košer“. Během výzkumu a v rámci další práce s webovými zdroji jsem zjistila, že restaurace 

nabízí výběr z české a mezinárodní kuchyně, ale nikoliv typicky židovskou košer kuchyni. 

V rámci expozic Židovského muzea v Praze jsem rovněž pozorovala reprezentace 

nehmotné minulosti. Konkrétně se jedná o expozice v Maiselově, Španělské a Pinkasově 

synagoze a také v Obřadní síni. 
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V případě Maiselovy synagogy vnímám v rámci expozice „Dějiny Židů v Čechách a 

na Moravě – od počátku osídlení do počátku emancipace“ jako nehmotnou reprezentaci 

odkazy na životy a díla učenců z 12. – 18. století. Jako příklad uvádím odkaz na rabína 

Jicchaka ben Mošeho z Vídně či osobnost Mordechaje Maisela. Španělská synagoga navazuje 

svou expozicí „Dějiny Židů v Čechách a na Moravě – od emancipace do současnosti“ na 

expozici v Maiselově synagoze. I zde lze pozorovat reprezentace ve formě dokumentů, které 

odkazují na významné osobnosti a učence své doby. Nacházejí se zde jejich portréty či 

ukázky jejich prací. V Pinkasově synagoze je pak expozice kreseb dětí z Terezína. Jak je 

uvedeno na webových stránkách Židovského muzea v Praze
53

, tak právě obrázky a kresby 

jsou někdy jedinou památkou na své autory, na jejich jména, která by jinak mohla být 

zapomenuta. Mimo jiné se v této synagoze nachází také památník, který je odkazem obětí 

holocaustu z řad českých a moravských Židů. Jako poslední reprezentaci nehmotné minulosti 

uvádím expozici v Obřadní síni. Tato expozice navazuje na expozici „Židovských tradic a 

zvyků“ v Klausové synagoze a zabývá se zejména pohřebními rituály. Zde chápu jako odkaz 

na nehmotnou minulost portréty představených bratrstva. 

 

5.2.3. Reprezentace žitého židovství 

Na základě přečtené literatury, konkrétně knihy od Ruth Ellen Gruber
54

, do této 

kategorie řadím Židovskou radnici, kde sídlí Pražská židovská obec a synagogy, které jsou 

dnes využívány jako aktivní modlitebny. Jedná se o Španělskou, Vysokou a Staronovou 

synagogu. Rovněž sem řadím i instituci Židovského muzea, kterou považuji také za 

reprezentaci žitého židovství. Nutno podotknout, že Ruth Ellen Gruber uvádí, že symboly 

s židovskou tématikou či židovská hudba – klezmer jsou pouze využívány institucí 

Židovského muzea pro expozice, aby sloužili jako odkaz k historii a vytváří tzv. „faktické 

židovství“, ale nikoliv žité. Nicméně Židovské muzeum v Praze prostřednictvím svých 

expozicí a správou budov neustále na židovství jako takové odkazuje. Svědčí o tom i 

vyjádření Leo Pavláta, který je ředitelem Židovského muzea v Praze: …, vybavuji si, jak 

zásadní místo zaujímalo židovské muzeum ve vnímání české židovské komunity v čase 

znovunabyté svobody. Čeští Židé nevnímali toto muzeum-památník jen jako klenot, ale jako 

instituci schraňující památky vyvražděných židovských obcí …  
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Židovské muzeum pro ně představovalo symbol: Co bylo Židům v letech nacistické okupace 

ukradeno a v letech komunistické diktatury upíráno, se mělo navrátit pod jejich svrchovanou 

správu. A židovská komunita, jakkoliv oslabená a zbídačená po desetiletích nesvobody, se 

cítila dostatečně silná a sebevědomá, aby převzala muzeum do své péče“.
55

 Leo Pavlát také 

poukazuje na to, že i dnes se muzeum angažuje prostřednictvím médií v otázkách judaismu či 

antisemitismu.  

O tom, že se jedná o žité židovství, také vypovídají davy turistů, které tyto památky 

navštěvují a chápou je jako oficiální reprezentace židovství. Proto, i přesto, že je židovství 

v podobě muzejního odkazu skryté pod nánosy minulosti či komerce, jej řadím do této 

kategorie. Židovské muzeum v Praze do této kategorie spadá i z toho důvodu, že žité 

židovství je spojeno se skutečnou židovskou populací či aktivitami obce. Muzeum bylo totiž 

roku 1994 navráceno židovské komunitě a vyjmuto z kurately státu.
56

  

Reprezentací žitého židovství je tedy budova Židovské radnice, kde dnes sídlí 

židovská samospráva – Pražská židovská obec, Federace židovských obcí v České republice, 

vrchní pražský a zemský rabín a další instituce židovské komunity. Radnice je ve veřejném 

prostoru reprezentována následovně. Nad vchodem do radnice je Davidova hvězda (viz 

fotografie č. 12) a vedle vchodu malá prosklená tabule (viz fotografie č. 13). V této tabuli se 

nacházejí oznámení a různé informace, které jsou v angličtině, hebrejštině, němčině a češtině. 

Jedná se zejména o informace a oznámení, které vydává sama Židovská obec. Je zde 

například oznámení, které se týká informací o „šabatu“, které jsou uvedeny v angličtině a 

hebrejštině. Dále pak je zde odkaz v češtině na restauraci „Šalom“, adresa, kde se tato 

provozovna nachází a rovněž odkaz na výdejnu košer potravin. Úplně dole prosklené tabulky 

jsou informace o Židovské obci, rabinátu, židovských hřbitovech, košer jídlu a mikve. Rovněž 

jsou zde uvedeny časy, kdy probíhají židovské obřady, modlitby a ve kterých synagogách 

(„shacharit“, „mincha“, „ma´arit“). Tyto informace jsou psány v angličtině a v hebrejštině. 
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Jako další příklad žitého židovství považuji odkazy na stát Izrael. Konkrétní 

reprezentaci lze nalézt v ulici Svatého Ducha, kde se před synagogou nachází travnatý palouk, 

obehnaný provizorním plotem a uprostřed je cedule, která informuje o tom, že se jedná o 

„Park Rosh Ha´ayin“ a že izraelské město Rosh Ha´ayin je partnerským městem městské části 

Praha 1 (viz fotografie č. 35). 

Co se týče Vysoké, Staronové a Španělské synagogy, tak jejich reprezentaci židovství 

ve veřejném prostoru interpretuji v tom smyslu, že se jedná o aktivní modlitebny. Vysoká 

synagoga slouží jako modlitebna rabinátu a zaměstnanců Pražské židovské obce. Ve 

Staronové synagoze se konají také bohoslužby a to v období šabatu. Španělská synagoga pak 

slouží jako modlitebna „Bejt Praha“, což je pražská židovská otevřená komunita.
57

 Na 

stránkách této komunity jsou uvedeny bohoslužby „Kabalat Šabat“ od listopadu od 19:00, 

které se konají jak v českém, tak i v anglickém či hebrejském jazyce. Jako reprezentaci žitého 

židovství ve Španělské synagoze chápu i koncerty, které jsou zde pořádány. Jedná se ale jen o 

koncerty, které odkazují k židovství. Jako příklad lze uvést program na květen 2013
58

, kdy 

zde zazní „Židovské mystické písně“. Dále zde také vystoupí přední polská klezmer - jazzová 

skupina „Cukunft“, která se snaží navazovat na předválečnou tradici židovské hudby.  

Další současnou reprezentací žitého židovství je galerie Roberta Guttmana. Galerie 

Roberta Guttmana je pod správou Židovského muzea a vznikla proto, aby přiblížila veřejnosti 

moderní židovské umění, hudbu a kulturní produkci, což interpretuji jako konkrétní 

reprezentaci žitého židovství. Také má objasnit nová židovská paradigmata, která se týkají 

historických výstav a dávné legendy. Jak uvádí i webové stránky Židovského muzea 

v Praze
59

, tak cílem galerie je v současné době prezentovat poválečné a zejména současné 

moderní umění.  

V dnešních dnech v galerii probíhá výstava „Symboly emancipace. Synagogy 19. 

století v českých zemích“ a jejím úkolem je seznámit návštěvníky s osudy synagog 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které byly vybudovány v letech 1800 – 1918. Celkem 

bylo vybudováno 360 synagog, přičemž do dnešních dní se jich zachovalo pouze 90. Výstava 

také věnuje pozornost obnově synagog, které jsou v dnešní době revitalizovány.  
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5.2.3.1. „Strach a obrana v Židovském Městě“ 

Do této podkategorie jsem zařadila security, kteří tvoří zcela zvláštní reprezentaci ve 

veřejném prostoru.  Jak jsem během výzkumu pozorovala, tak muži od security jsou přítomni 

u většiny památek Židovského Města a jsou tak jeho přímou reprezentací. Jsem si vědoma, že 

tato podkategorie vyvolává mnoho otázek, které se dotazují na přesné důvody přítomnosti 

security. Bohužel, vzhledem k tomu, že ochranka se nesmí nechat fotografovat a poskytovat 

přesné informace, tak tento důvod nebyl během výzkumu zjištěn. Nicméně, odpovědí by mohl 

být odkaz k minulosti, kdy Židovské Město bylo ghettem, cílem častých pogromů a útoků. I 

v současné době trvá hrozba, kdy by mohlo dojít k útoku, během kterého by došlo k 

znehodnocení památek. Zároveň by se dalo konstatovat, že přítomnost security zvyšuje 

bezpečnost turistů i ochranu synagog.  

V rámci výzkumu jsem se snažila pořídit fotografie security, abych doložila jejich 

přítomnost u každé památky, ale bohužel jsem během rozhovoru s nimi zjistila, že nesmí být 

pořizovány jejich fotografie. V rozhovoru, který jsem vedla s muži, kteří hlídají u Španělské 

synagogy, jsem se mimo jiné dozvěděla, že jsou přítomni u každé památky spravované 

Židovským muzeem v Praze. Nosí černé oblečení se žlutým nápisem „SECURITY“ po levé 

straně. Zároveň jsem během pozorování zjistila, že jsou u památek přítomni jen během dne.  

Přesný přepis rozhovoru, který jsem s muži vedla, zde cituji v přesném znění: 

 

Výzkumník: „Dobrý den, mohla bych se Vás prosím na něco zeptat?“ 

Security1: „Dobrý den, můžete.“ 

Výzkumník: „Víte, studuji na Fakultě humanitních studií a píšu bakalářskou práci o 

Židovském městě. V rámci té práce pořizuji fotografie kvůli výzkumu..No a chtěla bych Vás 

poprosit, jestli bych si Vás nemohla vyfotit?“ 

Security1: (smích) „Nooo….“ 

(do rozhovoru vstupuje druhý muž od security) 

Security2: „Slečno, to asi nepůjde. Víte, my to máme zakázaný.“ 

Security1: „No, fakt, tohle my nesmíme. Mohly by z toho být problémy.“ 

Výzkumník: „Aha, to jsem nevěděla. Ale i přesto Vám moc děkuju. Na shledanou.“  

Chystám se odcházet, ale druhý muž, který se prve rozhovoru neúčastnil, na mne zavolá, 

abych se ještě vrátila. 
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Security2: „Víte, chtěli bysme Vám pomoct, ale my se fakt nesmíme nechat fotit. Ale něco 

Vám poradím. Když tu bude dost lidí a vy nás vyfotíte třeba z protější ulice, tak to vadit 

nebude. To o tom nebudeme ani vědět.“ 

Výzkumník: „To by možná šlo, moc Vám děkuji za radu. Můžu se ještě na něco zeptat?“ 

Security1: „Jasně. Povídejte.“ 

Výzkumník: „Chtěla jsem se zeptat, jestli máte ochranku u všech synagog, protože když jsem 

sem šla, tak třeba u Maiselovy synagogy jsem nikoho neviděla.“ 

Security2: „Jo, jsme u všech synagog.“ 

Security1: „On třeba něco zařizoval, tak tam nebyl, ale jinak jsme vždycky u synagogy a jsme 

vidět.“ 

Výzkumník: „Děkuju. Mám ještě jednu otázku. U Židovské radnice jste taky?“ 

Security1: „Ne, tam nejsme. Jsme jenom u synagog, protože ty spravuje Židovské muzeum, ale 

Židovskou radnici má Židovská obec. Ty mají vlastní ochranku a ty nejsou moc vidět.“ 

Výzkumník: „Ještě jednou Vám moc děkuji za pomoc. Na shledanou“ 

Security 1 a 2: „Na shledanou.“ 

 

5.2.4. Reprezentace jako komerce 

Reprezentace v této kategorii jsem se snažila identifikovat až na závěr svého výzkumu, 

aby neovlivnily můj celkový pohled na současné podoby židovství a jeho reprezentace ve 

veřejném prostoru. V kontextu s přečtenou literaturou je nutno uvést, že komerční sféra 

židovství je velmi diskutována. O komercializaci židovství píše například Sandra Lustig
60

, 

která používá termín „židovský Disneyland“. Autorka poukazuje na skutečnost, že židovství 

se stává cílem komercializace hlavně v místech, která jsou spojena s holocaustem. V těchto 

místech není judaismus zobrazován či reprodukován v celé své komplexnosti, tedy včetně 

víry, intelektuální tradice, tradice vzdělávání, etiky atd., ale jen v podobě objektů, které jsou 

prodávány jako oficiální reprezentace judaismu.  

Tato kategorie i přesto nadále provokuje k otázkám, které se ptají po důvodu 

komercializace této sféry.  
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Jeden z důvodů lze nalézt v textu Sandry Lustig, která hovoří o tom, že vzpomínka na Židy a 

jejich dědictví je emocionálně zabarvená, protože je plná poválečných tabu, vládní politiky, 

přetrvávajícího antisemitismu, smyslu pro ztrátu či pocitu špatného svědomí. Lustig
61

 píše, že 

„ne-Židé“ mají potřebu navštěvovat revitalizované židovské čtvrti, aby konfrontovali své 

názory a předsudky, které se týkají Židů a židovství. Tento zájem o historii a návštěvu 

památek pak dává prostor k vytváření výrobků, které nemají s židovstvím nic společného, ale 

inspirují se jím. 

Stejně tak autorka Ruth Ellen Gruber
62

 poukazuje na to, že kultury jsou propagovány a 

prodávány jako součást toho, co je popsáno jako "dědictví průmyslu". Židovství se stalo 

tématem cestovního ruchu, který je součástí komerčního proudu a židovský prvek je jako 

celek vnímán jako nedílná součást evropského společenství. Židovství jako takové je pak 

vnímáno jako něco „exotického“, co stojí za poznání, protože má bohatou historii a stává se 

tak například cílem cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do revitalizovaných 

židovských čtvrtí. V důsledku toho dochází ke komercializaci a jistému druhu „prodeje“ 

židovské kultury.  

Rovněž se odvolávám na text Agnieszky Sabor
63

, která uvádí příklad revitalizované 

čtvrti Kazimierze a její roli v komerční sféře. Tato revitalizovaná čtvrť dnes slouží jako 

oficiální reprezentace židovského dědictví, oslovuje širokou veřejnost a je častým cílem 

cestovních kanceláří. Jako příklad lze uvést i film „Schindlerův seznam“, který se v této čtvrti 

natáčel a jako takový dokázal ovlivnit sentimentalitu i paměť. Také „Židovský kulturní 

festival“, který se zde koná, nevytváří kulturu polských Židů, ale spíše oslovuje veřejnost, aby 

ukázal vitalitu současného židovství.  

V rámci svého výzkumu jsem pozorovala reprezentace židovství v komerční sféře 

převážně ve formě stánků se suvenýry, polepených aut, suvenýrů s židovskou tematikou a 

také portrétů s Kafkou. Právě tuto podobu komercializovaného židovství popisuje i Lustig, 

která tuto formu reprezentace nechápe jako revitalizace židovských čtvrtí, ale jako 

marketingový tah. Objekty, které se zde prodávají lze uvést např. trička, kde jsou potisky 

s tančícími chasidskými Židy či Židé s velkými nosy. Ve veřejném prostoru jsou pak tyto 

reprezentace, které Lustig popisuje, nepřehlédnutelné.  
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Během výzkumu jsem tuto podobu komercializace pozorovala v rámci celého 

Židovského Města. V ulici U Starého hřbitova (viz fotografie č. 20), která vede ke Klausové 

synagoze a Obřadní síni, se nachází mnoho pouličních stánků, kde lze zakoupit suvenýry 

s tematikou Prahy, ale také různou keramiku, trička, propisky či jiné suvenýry. Tyto stánky 

jsou po levé straně. Na pravé straně je také mnoho kamenných obchodů s dalšími suvenýry. 

Výkladní skříně jsou polepeny nápisy jako „Bohemia Glass“ apod., jsou zde vystaveny 

figurky, sklo, pohledy a v některých obchodech jsou dokonce vystaveny i ruské „babušky“. 

Před těmito butiky parkuje většinou okolo 10 – 12 aut. Na autech, která jsou polepená, mne 

zaujaly motivy těchto samolepek. Převážně se jedná o odkazy na židovské košer restaurace. 

Jako příklad zde popisuji auto (viz fotografie č. 22), na kterém je nálepka, kde je nakreslený 

„typický Žid“ (černý dlouhý kabát, černé kalhoty i boty, bílá košile a na hlavě má černý 

klobouk). V jedné ruce drží sedmiramenný svícen a ve druhé knihu (předpokládám, že to je 

Tóra). Za ním je fotografie Staronové synagogy, před kterou stojí turisté, Pražský hrad a 

Hradčany. Pod touto nálepkou je nápis v hebrejštině, angličtině a češtině, který odkazuje na 

to, že se jedná o „Shelanu restaurant“, kde se tato restaurace nachází a zároveň i na webové 

stránky či kontakt na tuto restauraci. Další polepené auto (viz fotografie č. 21) odkazuje na 

židovskou košer restauraci „King Solomon“, která se nachází v Široké. Na nálepce je 

židovská rodina u jídla (soudím tak podle oblečení rodiny – syn i otec mají na hlavě kipu), 

přičemž je obsluhuje číšník. Pod tímto obrázkem je velký nápis „King Solomon – Original 

kosher restaurant since 5760“. Na pravém kraji nálepky je rovněž odkaz na ateliér, který 

nálepku zřejmě navrhoval. Posledním polepeným autem v řadě (viz fotografie č. 23), které se 

zde nachází, je auto, kde jsou převážně hebrejské nápisy, kromě adresy, která je v angličtině. 

Na autě je fotografie Žida s brýlemi a mikrofonem. Pod touto fotografií je mailová adresa, 

která odkazuje na „shuva Israel“.
64

 

Jako další příklad reprezentace židovství v komerční sféře lze uvést stánky v prostoru 

Pinkasovy synagogy (viz fotografie č. 31). V těchto stáncích jsou na prodej různé pohlednice 

s motivem Prahy, záložky do knih či magnetky. Mimo jiné jsou zde ale také na prodej 

suvenýry s židovskou tematikou jako jarmulky, magnetky v podobě Davidovy hvězdy, 

pohledy s Franzem Kafkou, sošky Golema a dřevěné postavičky, které mají zosobňovat Židy. 

Na závěr této kategorie uvádím ještě reprezentace, které jsou prezentovány jako 

„skutečně židovské“ a některé z nich jsou podporovány Židovským muzeem. 
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 Pozn. - Shuva Israel – „shuva“ je náboženský moshav (typ izraelského města) v jižním Izraeli. 
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V prvním případě se jedná o obchod a galerii „Katie Feygie Art Gallery“, který se 

nachází v Maiselově ulici (viz fotografie č. 8). Tento obchod se nachází hned naproti 

Maiselově synagoze. Po obou stranách vchodu do obchodu jsou červené plakáty (viz 

fotografie č. 9, 10). Na plakátu vpravo jsou anglické nápisy „sculpture, souvenirs, painting, 

drawing“, ukázky obrazů a především nápis „Jewish art gallery“. Ve výkladní skříni lze 

pozorovat velké množství obrazů a dřevěné postavičky (viz fotografie č. 11), které mají 

zosobňovat Židy (postavičky jsou mužského pohlaví a podle typického oblečení soudím, že se 

jedná o zosobnění ortodoxních Židů – postavy jsou oblečeny do převážně černé barvy; mají 

černý dlouhý kabát, černé kalhoty i boty, bílou košili a na hlavě mají černý klobouk).  

Ve druhém případě se jedná o obchody u Vysoké a Klausové synagogy (viz fotografie 

č. 15, 16). Zde se jedná o reprezentaci v podobě plakátů, které nesou nápisy „Museum 

Boutiques since 1995“, „candlesticks, kiddush cups, menorahs, kippahs, torah pointers, 

Hebrew watchesdredels“, „Tickets for the Old-New Synagogue“, „books, postcards, 

calendars“. Výlohou vidím přímo do obchodu, kde prodavačka přerovnává zboží. Za ní je 

množství figurek, které jsou známé jako ruské „babušky“. Mou pozornost ale upoutá figurka 

Žida (viz fotografie č. 43), který je vyobrazen v černém dlouhém plášti, černých kalhotách, 

černém klobouku, bílé košili a s bílým šátkem, který volně splývá přes plášť. Postava má 

dlouhé tmavé vousy a hraje na nějaký dechový hudební nástroj. 

Co se týče koncertů ve Španělské synagoze, tak jejich reprezentace se objevuje 

v podobě tabule a stánku, který se nachází u vchodu do synagogy. Během svého výzkumu 

jsem zaznamenala tabuli (viz fotografie č. 44), která upozorňuje, že dne 28. a 30. října 2012 se 

v 17:30 ve Španělské synagoze konal koncert. Konkrétně se jednalo o Ravelovo „Bolero“. U 

stánku, který se nacházel hned u tabule, pak bylo možno zakoupit lístky na koncert či 

průvodce po Židovském Městě. Kromě tohoto koncertu se v synagoze konají i koncerty, které 

nemají s židovstvím nic společného, což považuji za projev komerce. Jako příklad uvádím 

program na květen 2013, během kterého má v synagoze proběhnout koncert „To nejlepší 

z české a světové hudby“.
65

 Kromě tohoto stánku nabízí lístky na prohlídku po Praze či lístky 

na koncert i v antikvariátu Judaica v Široké ulici. 

V souvislosti komerční sférou jsem také zaznamenala propagaci židovské restaurace. 

U polepeného auta „King Solomon“ postávali dva muži (podle oblečení jsem usoudila, že se 

jedná o Židy), kteří byli oblečení do tradičního židovského oblečení. Měli černé kalhoty, 

černé boty, dlouhý černý plášť a na hlavě kipu. Rovněž je charakterizovaly dlouhé vousy.  
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 Pozn. - http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcultsp.php. 



 

50 

 

Lze ovšem jen diskutovat, zda byli tak oblečeni jen proto, aby vzbudili zájem turistů a také 

aby budili dojem, že se jedná o tradiční židovskou restauraci. Samotná restaurace „King 

Solomon“, na kterou upozorňovala polepená auta u Klausové synagogy, se nachází v Široké 

ulici (viz fotografie č. 32). Výkladní skříň restaurace je polepena nápisy převážně 

v angličtině, ale je zde i hebrejština. Nápisy upozorňují na to, že se zde vaří podle originálních 

židovských receptů a že restaurace je výhradně košer. 
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6. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo zachytit a popsat různé současné 

reprezentace židovství ve veřejném prostoru, konkrétně v pražském Josefově, kde se nachází 

Židovské Město.  

Pro výzkum, který jsem zde prováděla, jsem si zvolila kvalitativní strategii výzkumu, 

přičemž hlavní použitou technikou bylo nezúčastněné pozorování. Během pozorování jsem 

pořizovala co nejdetailnější terénní poznámky a fotografie, kde jsem se snažila zachytit 

konkrétní reprezentace. Detaily zachycené na fotografiích a terénní poznámky mi pak 

dopomohly k zařazení reprezentací do kategorií. Kromě poznámek a fotografií jsem získala i 

třetí typ dat v podobě neformálního rozhovoru, který významně přispěl ke stanovení jedné 

podkategorie. Kromě těchto dat jsem také pracovala i s dalšími prameny, mezi které řadím jak 

literaturu, tak webové zdroje, které mi pomohly při uchopování jednotlivých reprezentací a 

jejich zařazování do konkrétních kategorií.  

Nyní bych ráda shrnula jednotlivé kategorie reprezentací a také zodpověděla 

výzkumné otázky, které jsem si na začátku výzkumu kladla. 

Mou první výzkumnou otázkou bylo, jaké typy reprezentací současného židovství lze 

ve veřejném prostoru pozorovat. Při mé první návštěvě Židovského Města jsem pozorovala 

zejména hmotné reprezentace v podobě památek. Teprve při pozdějším výzkumu v Josefově 

jsem si začala všímat i reprezentací v podobě nehmotné minulosti, duchovní kultury, žitého 

židovství a v neposlední řadě také komerce. Na základě prostudované literatury a zejména 

toho, jak různí autoři uchopují židovství, jsem stanovila celkem čtyři kategorie a tři 

podkategorie. První kategorií je reprezentace židovství jako duchovní kultura. Zde se 

židovství objevuje zejména v náboženském kontextu, konkrétně jako symbol židovské víry. 

Mimo jiné sem také řadím ty reprezentace, které souvisejí s náboženskou kulturou. Jako 

konkrétní příklad těchto současných reprezentací lze uvést expozici „Židovské tradice a 

zvyky“ v Klausové synagoze či antikvariát Judaica, který se zabývá prodejem i nákupem knih 

s židovskou tematikou.  

Další kategorie zahrnuje reprezentace, které souvisejí s minulostí a historií Židovského 

Města, ale i s historií Židů. Tuto kategorii jsem rozdělila na dvě další podkategorie, přičemž 

jedna zahrnuje hmotné reprezentace a druhé nehmotné. Z hlediska hmotných reprezentací se 

jedná zejména o památky, které uvádějí turističtí průvodci a které odkazují k minulosti.  
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Kromě památek sem také řadím objekty v rámci expozic Židovského muzea v Praze, neboť i 

ony jsou dokladem hmotné minulosti. 

Nehmotné reprezentace se zde objevují v podobě odkazů na významné osobnosti či 

postavy, které souvisejí s židovstvím. Nejčastějším odkazem jsou v současné době obrazy a 

portréty, které odkazují k osobě Franze Kafky. Ve veřejném prostoru lze tak velmi často 

pozorovat plakáty či pohlednice, které nesou nápisy „Kafkova Praha“ či „Praha Franze 

Kafky“. Kromě Kafky zde také uvádím postavu Golema a jiné učence, na které je odkazováno 

v rámci expozic. 

Třetí kategorií, kterou jsem během výzkumu stanovila, je kategorie reprezentací žitého 

židovství. Ve veřejném prostoru se jedná zejména o reprezentace v podobě aktivních 

modliteben, institucí, které sídlí v Židovské radnici a také v podobě Židovského muzea 

v Praze, které neustále na židovství odkazuje, ať už v podobě expozic či aktivní spoluprací 

s Židovskou obcí. V rámci této kategorie jsem stanovila jednu podkategorii, která se zabývá 

reprezentací žitého židovství v podobě přítomnosti security u památek, které spravuje 

Židovské muzeum v Praze. Přítomnost security značí, že zde stále existuje reálná hrozba 

v podobě znehodnocení památek či jiného útoku, a proto se je snaží Židovské muzeum 

chránit. 

Poslední kategorií je reprezentace v podobě komerce, přičemž zde jsem zároveň 

diskutovala otázku, kterou jsem si položila na začátku výzkumu. Komerce se zde objevuje ve 

smyslu prodeje různých výrobků, které jsou propagovány jako typicky židovské. Zde lze tak 

zahlédnout například postavy chasidských Židů v černých kaftanech, s dlouhým plnovousem, 

loknami na spáncích a s černými klobouky. Kromě jiného se zde objevuje také propagace 

židovských restaurací v podobě polepených aut či nabídky prohlídek po Židovském Městě. 

Přítomnost komerční sféry je v Židovském Městě nepřehlédnutelná. 

 Na závěr bych chtěla svá data uvést v kontextu s přístupy vybraných autorů, které 

jsem interpretovala v teoretické části své práce. Vzhledem k prostudované literatuře a 

vlastnímu výzkumu shledávám, že současné reprezentace židovství ve veřejném prostoru 

v pražském Josefově jsou kombinací všech výše uvedených přístupů a nelze tedy říci, že by se 

zde objevovala jen jedna forma reprezentace. V Židovském Městě lze dnes pozorovat 

reprezentace jak žitého, tak „faktického“ židovství. Součástí této revitalizované čtvrti jsou 

tedy jak hmotné, nehmotné, tak i komerční reprezentace. Například Sandra Lustig vyzdvihuje 

otázku komerční sféry, která je v Židovském Městě jistě přítomná a to v podobě stánků, 

suvenýrů, upoutávek na židovské restaurace či koncertů.  
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Nicméně se v rámci tohoto prostoru nejedná pouze o komerci. Jsou zde i památky, které 

odkazují k hmotné minulosti a k minulosti samotné čtvrti, dále pak projevy žitého židovství, 

které svědčí o stálé aktivitě Židů v této čtvrti a také nehmotná minulost v podobě odkazů 

k historii Židovského Města a jeho obyvatel.  

 Jako příklad, který je důkazem přítomnosti dalších reprezentací, se zde odvolávám na 

text Petera Salnera, který hovoří o památníku Chatama Sofera. Památník spadá jak do hmotné 

minulosti, tak do minulosti nehmotné, neboť odkazuje k osobě rabína. I v Židovském Městě 

lze takovou reprezentaci pozorovat a to konkrétně v podobě památníku obětem holocaustu 

v Pinkasově synagoze. 

 Současné Židovské Město tedy chápu jako místo, kde je možné pozorovat řadu 

reprezentací židovství. Jsem si vědoma, že záleží na tom, jak píše Waligórska a stejně tak 

Gruber, jaký význam danému místu která skupina přikládá a kdo daný terén interpretuje.  
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8. PŘÍLOHY 

8. 1. Pořízené fotografie 

        

1. Náměstí Franze Kafky (expozice, kavárna). Pořízeno 8.2.2013, 14:47.          

       

2. Expozice Franze Kafky – výloha. Pořízeno 17.10.2012, 17:29.                               
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 3. Expozice Franze Kafky – vchod. Pořízeno 8.2.2013, 14:48.                               

                             

4. Busta Franze Kafky. Pořízeno 17.10.2012, 17:29.                               

                                      

5. Pamětní deska u „Expozice Franze Kafky“. Pořízeno 17.10.2012, 17:30.                               
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6. Maiselova synagoga. Pořízeno 17.10.2012, 17:34.                               

                                      

7. Prapor u Maiselovy synagogy. Pořízeno 29.12.2012, 16:40.                               

                           

 8. Obchod „Katie Feygie Art“ v Maiselově ulici. Pořízeno 17.10.2012, 17:40.                               
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9. Tabule nalevo od vchodu do obchodu „Katie Feygie Art“. Pořízeno 30.10.2012, 14:45.                               

                                     

10. Tabule napravo od vchodu do obchodu „Katie Feygie Art“. Pořízeno 30.10.2012, 14:45.                               

        

11. Výloha obchodu „Katie Feygie Art“. Pořízeno 30.10.2012, 14:46.                               

                                     

12. Židovská radnice. Pořízeno 17.10.2012, 17:58.                               
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13. Tabule u vchodu do Židovské radnice. Pořízeno 29.12.2012, 16:21.                               

    

14. Vysoká synagoga (vlevo); Staronová synagoga. Pořízeno 8.2.2013, 16:18.                               

                                   

15. 1. prapor u Vysoké synagogy. Pořízeno 29.12.2012, 16:23.                               
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16. 2. prapor u Vysoké synagogy. Pořízeno 29.12.2012, 16:23.                               

       

17. Plakáty v Červené ulici. Pořízeno 29.12.2012, 16:24.                               

              

18. Tabulky na Staronové synagoze. Pořízeno 29.12.2012, 16:22.                               
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19. Vchod do Staronové synagogy. Pořízeno 29.12.2012, 16:25.                               

                                       

20. Ulice „U Starého hřbitova“. Pořízeno 17.10.2012, 17:49.                               

              

21. Polepené auto „King Solomon“. Pořízeno 17.10.2012, 17:52.                               
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22. Polepené auto „Shelanu restaurant“. Pořízeno 29.12.2012, 16:30.                               

           

23. Polepené auto „Shuva Israel“. Pořízeno 29.12.2012, 16:30.                               

       

24. Klausová synagoga. Pořízeno 8.2.2013, 14:21.                               
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25. Prapor u Klausové synagogy. Pořízeno 29.12.2012, 16:32.                               

    

26. Tabule u Klausové synagogy. Pořízeno 8.2.2013, 14:22.                               

        

27. Deska u Klausové synagogy. Pořízeno 8.2.2013, 14:22.                               
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28. Obřadní síň. Pořízeno 8.2.2013, 14:21.                               

           

29. Pinkasova synagoga. Pořízeno 30.10.2012, 14:42.                               

                                

30. Prapor u Pinkasovy synagogy. Pořízeno 30.10.2012, 14:50.                               
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31. Stánek před Pinkasovou synagogou. Pořízeno 30.10.2012, 14:43.                               

                                   

32. Restaurace „King Solomon“. Pořízeno 17.10.2012, 17:40.                               

       

33. Španělská synagoga. Pořízeno 30.10.2012, 14:28.                               
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34. Socha Franze Kafky před Španělskou synagogou. Pořízeno 30.10.2012, 14:29.                               

      

35. Cedule v parku před Španělskou synagogou. Pořízeno 30.10.2012, 14:31.                               

        

36. Mapka pro turisty u Klausové synagogy.  
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37. Informace na druhé straně mapky 

      

38. Expozice Franze Kafky. Pořízeno 12.2.2013, 15:01.                               

    

39. Suvenýry v „Expozici Franze Kafky“. Pořízeno 12.2.2013, 15:02.                               
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40. Expozice Franze Kafky. Pořízeno 12.2.2013, 15:02.                               

   

41. Pohlednice, kterou jsem obdržela při vstupu do „Expozice Franze Kafky 

   

42. Vstupenka do „Expozice Franze Kafky“ 
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43. Výloha obchodu u Klausové synagogy. Pořízeno 17.10.2012, 17:52.                               

 

44. Cedule u Španělské synagogy. Pořízeno 30.10.2012, 14:29.                               

 

45. Průčelí Španělské synagogy. Pořízeno 30.10.2012, 14:30.                               
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46. Společnost Franze Kafky. Pořízeno 17.10.2012, 17:47.                               

 


