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ON-LINE

vítejte na stránkách synagogue.cz
Stálá expozice  „Židovská obec v Praze od roku 1945 po dnešek“  představuje dosud neznámou 
poválečnou  historii  Židovské obce v Praze a za pomoci unikátních fotografií, dokumentů  
a dokumentárních filmů zachycuje klíčové okamžiky  její existence od konce druhé světové války až do 
současnosti.

Výstava je  realizována Židovskou obcí v Praze, za finanční podpory  Magistrátu hl.města Prahy 
a Nadace Židovské obce v Praze.

Stálá expozice  nazvaná „Židovské památky a jejich rekonstrukce po roce 1989“ ukazuje návštěvníkům  
průběh oprav a rekonstrukcí židovských památek spravovaných Židovskou obcí v Praze formou 
fotodokumentace, grafickými  a audiovizuálními zdroji informací.

kalendář akcí

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1
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kalendář akcí       mikve       rabinát

VÍCE

 22/11
 JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

Židovská obec v Praze po roce 1945
Víte, jak se odrazily protisionistické procesy padesátých let v životě Židovské obce? Říkají 
připravili bonusovou přednášku v Jeruzalémské synagoze na téma Židovská obec po 
seznámí s méně známými aspekty poválečného období na Židovské obci. více
18–19.30H  VSTUPNÉ 80,-

 27/11
 STARONOVÁ SYNAGOGA

Židovská komunita za 2. světové války
Chcete se dozvědět více o judaismu, o židovských tradicích a zvycích nebo o historii Židů v 
Čechách? Pak jsme právě pro vás připravili ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze dají 
vám nahlédnout do židovských tradic a zvyků. více
18–19.30H  VSTUPNÉ 80,-

STARÝ HŘBITOV NOVÝ HŘBITOV
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NOVÝ HŘBITOV
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Večerní komentovaná prohlídka 
Jeruzalémské synagogy
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o synagoze
Staronová synagoga je nejstarší památkou pražského Židovského Města a jednou z nejstarších 
dochovaných synagog v Evropě. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské 
obce. Byla zbudována v poslední třetině 13. století kameníky královské huti, pracujícími na stavbě 
nedalekého kláštera sv. Anežky, a je svědectvím významného postavení tehdejší Židovské obce v 
Praze. Původně se nazývala Nová nebo Velká, teprve se vznikem dalších synagog koncem

16. století se pro ni začalo užívat názvu Staronová Altneuschul).Jinak vysvětluje její název jedna z 
pražských židovských pověstí: základní kameny pro stavbu synagogy prý přinesli andělé ze zbořeného 
jeruzalémského Chrámu pod podmínkou – hebrejsky al-tenaj – že budou navráceny zpět, až dojde k 
jeho obnovení.

Staronová synagoga

VÍCE

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

kalendář akcí       mikve       rabinát

otevírací doba
neděle až čtvrtek 
léto 9–18h
zima 9–17h

pátek
synagoga se uzavírá hodinu 
před začátkem šabatu

soboty a židovské svátky 
zavřeno

ceník vstupného
dospělí 220 Kč

děti 6-15 let
studenti do 26 let 150 Kč

děti do 6 let zdarma

stáhnout kompletní ceník
 

KOUPIT VSTUPENKU 
ON-LINE

kontakt
Maiselova 250/18
110 00 Staré Město
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neděle až pátek 
10–17h

soboty a židovské svátky 
zavřeno
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kontakt
Jeruzalémská 7
110 00 Praha 1

o synagoze
Po započetí asanační přestavby Josefova byl roku 1898 ustaven „Spolek pro vybudování nového 
chrámu“, který by sloužil jako náhrada za zbořenou Cikánovu, Velkodvorskou a Novou synagogu. V 
lednu 1899 spolek zakoupil starý dům v Jeruzalémské ulici na Novém Městě jako pozemek pro novou 
stavbu. První projekt synagogy v novorománském slohu od stavitele Aloise Richtera vznikl roku 1899, 
druhý projekt v novogotickém slohu od stavitele Josefa Linharta v roce 1901. Třetí projekt vypracoval 
roku 1903 známý vídeňský architekt Wilhelm Stiassny. 
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kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
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Jeruzalémská synagoga

ceník vstupného
dospělí 80 Kč

děti 6-15 let
studenti do 26 let 50 Kč

děti do 6 let zdarma

stáhnout kompletní ceník
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starý židovský hřbitov
Starý židovský hřbitov na Žižkově tzv. první izraelský hřbitov na Olšanech byl založen v roce 1680 
jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Pohřbívalo se zde i v době další morové epidemie 
ve druhém desetiletí 18. století a pravidelně pak od r. 1787 do r. 1890, kdy vešel v platnost zákaz 
pohřbívání uvnitř města.

Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi 
nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína 
Ezechiela Landaua, známého též pod jménem Noda bi-Jehuda (1713-1793) [8], jehož náhrobek byl 
v roce 1993 (v souvislosti s výročím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny příslušníků rodiny 
kompletně restaurován. Jsou zde pohřbení i další význačné židovské osobnosti a představitelé 
Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi 
řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela 
Landaua, známého též pod jménem Noda bi-Jehuda (1713-1793) [8], jehož náhrobek byl v roce 1993 
(v souvislosti s výročím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny příslušníků rodiny kompletně 
restaurován. Jsou zde pohřbení i další význačné židovské osobnosti a představitelé

VÍCE

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

kalendář akcí       mikve       rabinát

otevírací doba
neděle až pátek 
10–16h

soboty a židovské svátky 
zavřeno

vstup volný

kontakt
Fibichova 2818/2a
130 00 Žižkov

recepce +420 773 631 081
koci@kehilaprag.cz 

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

mailto:koci@kehilaprag.cz


otevírací doba
neděle až čtvrtek 
duben–říjen 9–17h
listopad–březen 9–16h

pátek 
9–14h

soboty a židovské svátky 
zavřeno
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židovské hřbitovy

nový židovský hřbitov
slepý text Starý židovský hřbitov na Žižkově tzv. první izraelský hřbitov na Olšanech byl založen v roce 
1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Pohřbívalo se zde i v době další morové epidemie 
ve druhém desetiletí 18. století a pravidelně pak od r. 1787 do r. 1890, kdy vešel v platnost zákaz 
pohřbívání uvnitř města.

Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi 
nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína 
Ezechiela Landaua, známého též pod jménem Noda bi-Jehuda (1713-1793) [8], jehož náhrobek byl 
v roce 1993 (v souvislosti s výročím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny příslušníků rodiny 
kompletně restaurován. Jsou zde pohřbení i další význačné židovské osobnosti a představitelé 
Hřbitov je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi 
řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela 
Landaua, známého též pod jménem Noda bi-Jehuda (1713-1793) [8], jehož náhrobek byl v roce 1993 
(v souvislosti s výročím úmrtí) spolu s dalšími náhrobními kameny příslušníků rodiny kompletně 
restaurován. Jsou zde pohřbení i další význačné židovské osobnosti a představitelé

VÍCE

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

kalendář akcí       mikve       rabinát

otevírací doba
neděle až čtvrtek 
duben–říjen 9–17h
listopad–březen 9–16h

pátek 
9–14h

soboty a židovské svátky 
zavřeno

kontakt
Izraelská 712/1
130 00 Praha 3 - Žižkov

STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV NOVÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
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otevírací doba
leden–prosinec 

pondělí až pátek, neděle
13–13.30h

kontakt
Široká 23/3
110 00 Praha 1

historická mikve
Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a měla by být dost hluboká, aby umožnila dospělému 
úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v 
Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro očistu ženy po menstruaci nebo po 
porodu. Muži chodí do mikve zpravidla pouze v období vysokých svátků (Roš ha-šana a Jom kipur) za 
účelem duchovní přípravy a očisty. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu 
(musí je podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). Z výzkumu je jasné, že tu bylo prováděno mnoho 
stavebních prací, což vyplývalo z celkově stísněného prostoru ohraničeného ghetta. Za těchto okolností 
nebylo možné mít přehnané nároky na estetické aspekty a převážilo užitné hledisko. To se odráží 
i v konstrukci zdí, které jsou často vylepšovány starým stavebním materiálem, zazděnými otvory a 
dodatečnými klenbami. Širší areál lázně mohl splňovat i sociální funkci: přilehlé místnosti (lázní) byly 
užívány jako azyl pro nemajetné členy obce, dokonce i jako špitál. 

Staronová synagoga

VÍCE

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

kalendář akcí       mikve       rabinát

mikve

ceník vstupného
  

vstupné 50 Kč

časová náročnost 0,5 hodiny

V případě zájmu budou další prohlídky 
umožněny vždy v každou nadcházející celou 
hodinu. 

Vstupenky je možné zakoupit ve všech 
prodejních místech ŽOP a Židovského 
muzea v Praze. Široká 3 areál Pinkasovy 
synagogy 110 00 Praha 1
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úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v 
Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro očistu ženy po menstruaci nebo po 
porodu. Muži chodí do mikve zpravidla pouze v období vysokých svátků (Roš ha-šana a Jom kipur) za 
účelem duchovní přípravy a očisty. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu 
(musí je podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). Z výzkumu je jasné, že tu bylo prováděno mnoho 
stavebních prací, což vyplývalo z celkově stísněného prostoru ohraničeného ghetta. Za těchto okolností 
nebylo možné mít přehnané nároky na estetické aspekty a převážilo užitné hledisko. To se odráží 
i v konstrukci zdí, které jsou často vylepšovány starým stavebním materiálem, zazděnými otvory a 
dodatečnými klenbami. Širší areál lázně mohl splňovat i sociální funkci: přilehlé místnosti (lázní) byly 
užívány jako azyl pro nemajetné členy obce, dokonce i jako špitál. 

Staronová synagoga

VÍCE

kontakt
Židovská obec v Praze
Maiselova 250/18
110 01 Praha 1

kalendář akcí       mikve       rabinát

mikve

otevírací doba
leden–prosinec 

pondělí až pátek, neděle
13–13.30h

kontakt
Široká 23/3
110 00 Praha 1

ceník vstupného
  

vstupné 50 Kč

časová náročnost 0,5 hodiny

V případě zájmu budou další prohlídky 
umožněny vždy v každou nadcházející celou 
hodinu. 

Vstupenky je možné zakoupit ve všech 
prodejních místech ŽOP a Židovského 
muzea v Praze. Široká 3 areál Pinkasovy 
synagogy 110 00 Praha 1



Staronová synagoga Jeruzalémská synagoga židovské hřbitovy

EN     HEB

KOUPIT VSTUPENKU 
ON-LINE

KOUPIT VSTUPENKU 
ON-LINE

UKÁZAT NA MAPĚ UKÁZAT NA MAPĚ UKÁZAT NA MAPĚ

STARÝ HŘBITOV NOVÝ HŘBITOV

Staronová synagoga

VÍCE

kontakt
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 22/11
 JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

Židovská obec v Praze po roce 1945
Víte, jak se odrazily protisionistické procesy padesátých let v životě Židovské obce? Říkají 
vám něco akce “Zlatá husa”, “Dana” nebo “Pavouk”? Pokud ne, pak jsme právě pro vás 
připravili bonusovou přednášku v Jeruzalémské synagoze na téma Židovská obec po 
roce 1945. Martin Šmok, autor stejnojmenné trvalé výstavy v Jeruzalémské synagoze, vás 
seznámí s méně známými aspekty poválečného období na Židovské obci. více
18–19.30H  VSTUPNÉ 80,-

 27/11
 STARONOVÁ SYNAGOGA

Židovská komunita za 2. světové války
Chcete se dozvědět více o judaismu, o židovských tradicích a zvycích nebo o historii Židů 
v Čechách? Pak jsme právě pro vás připravili ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze 
cyklus přednášek v Jeruzalémské synagoze. Odborní lektoři z Oddělení pro vzdělávání a 
kulturu Židovského muzea v Praze vás během pětidílného cyklu provedou taji judaismu a 
dají vám nahlédnout do židovských tradic a zvyků. více
18–19.30H  VSTUPNÉ 80,-

 2/12
 JERUZALÉMSKÁ SYNAGOGA

Židovská obec v Praze po roce 1945
Víte, jak se odrazily protisionistické procesy padesátých let v životě Židovské obce? Říkají 
vám něco akce “Zlatá husa”, “Dana” nebo “Pavouk”? Pokud ne, pak jsme právě pro vás 
připravili bonusovou přednášku v Jeruzalémské synagoze na téma Židovská obec po 
roce 1945. Martin Šmok, autor stejnojmenné trvalé výstavy v Jeruzalémské synagoze, vás 
seznámí s méně známými aspekty poválečného období na Židovské obci. více
18–19.30H  VSTUPNÉ 80,-

 8/12
 STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Večerní prohlídka Starého židovského hřbitova na Žižkově
Slepý text Víte, jak se odrazily protisionistické procesy padesátých let v životě Židovské 
obce? Říkají vám něco akce “Zlatá husa”, “Dana” nebo “Pavouk”? Pokud ne, pak jsme právě 
pro vás připravili bonusovou přednášku v Jeruzalémské synagoze na téma Židovská obec 
po roce 1945. Martin Šmok, autor stejnojmenné trvalé výstavy v Jeruzalémské synagoze, 
vás seznámí s méně známými aspekty poválečného období na Židovské obci. více
VSTUP ZDARMA
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