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Do židovského muzea se vrátil další pohřešovaný rituální předmět 

Praha - Více než sto let starý pláštík na tóru se po mnohaletém pohřešování vrátil do sbírek 

Židovského muzea v Praze (ŽMP). Pracovníci muzea jej v lednu našli v nabídce jeruzalémské 

aukční síně a požádali o stažení z prodeje. „Vlastník na základě osobního jednání projevil 

ochotu vrátit předmět do pražských sbírek, kam náleží a kde po desetiletí scházel," sdělila ve 

čtvrtek médiím Kateřina Honskusová z Židovského muzea v Praze. 

Pláštík z červeného sametu a krémového atlasu věnovali v roce 1901 synagoze či modlitebně 

v Holešově nebo blízkém okolí Hindl a Chaim Beerovi. Do sbírek židovského muzea se dostal 

během války svozem rituálních předmětů z majetku Židovské náboženské obce v Holešově. 

Poté byl pravděpodobně ilegálně vyvezen z tehdejšího Československa z některé z 

obnovených náboženských obcí, které byl po válce zapůjčen. 

Jak a kdy se pláštík dostal na území Izraele, není známo. Drobná, nenápadná textilie byla 

odcizena patrně již koncem 40. nebo počátkem 50. let. Objevila se v jednom ze skladišť, kde 

byla shromažďována „nerestituovatelná" judaika, jež byla po válce distribuována z Evropy do 

Izraele a na severoamerický kontinent, kam z Evropy směřovalo velké množství židovských 

přistěhovalců. 

Dosavadní držitel pláštík získal z tohoto zdroje a po léta jej měl jako kuriozitu neznámého 

původu zarámovaný na zdi ve své pracovně. 

Po restituci a repatriaci synagogální opony z Mladé Vožice, kterou na jaře roku 2013 

odborníci z ŽMP objevili v nabídce newyorské aukční síně Sotheby's a po roce dovezli do 

Prahy, tak muzeum nyní zaznamenalo další úspěch při pátrání po zmizelých sbírkových 

předmětech. 

Kupující mohou původ předmětů konzultovat 

Předměty z majetku decimovaných židovských komunit, spolků a vzdělávacích a kulturních 

institucí, které za války shromažďovalo nacisty zřízené Ústřední židovské muzeum, se po 

válce zapůjčovaly obnoveným židovským obcím. Přestože řada z nich časem opět zanikla, 

zapůjčené rituální předměty se již do sbírek ŽMP většinou nevrátily. 

Dnes se objevují na trhu, a to většinou bez kontextu a historie původu. ŽMP proto nabízí 

všem, kdo judaika české či moravské provenience vlastní nebo uvažují o jejich koupi, 

bezplatné konzultace a ověření, zda předměty nepocházejí z pražské sbírky." 

 


