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Památky Židovského muzea
v Praze a stálé expozice

| MAISELOVA SYNAGOGA
Praha 1, Maiselova ul. 10

Stálá expozice „Židé v èeských zemích, 10. – 18. století“ nabízí návštìv-
níkùm prùøez židovskými dìjinami v Èechách a na Moravì od poèátku
židovského osídlení v 10. stol. do poèátku emancipace na konci 18. stol.
Expozice se snaží pøehlednou, srozumitelnou a poutavou formou zpro-
støedkovat pøedstavu o vnitøním životì židovských obcí v èeských zemích
i o jejich mnohostranném vztahu s okolní spoleèností.

| PINKASOVA SYNAGOGA
Praha 1, vchod ze Široké ul. 3

Unikátní Památník obìtí šoa z èeských zemí je dílem malíøù Václava
Boštíka a Jiøího Johna, kteøí nejen pøipravili jeho pùsobivý koncept, ale
77 297 jmen sami na zdi synagogy napsali.
Dìtské kresby z Terezína 1942–1944. Výbìr z kreseb, které pøedstavují
pùsobivé svìdectví o krutém osudu dìtí a jsou èasto jedinou památkou na
ty, které nepøežily.
„Cesty bez návratu. Deportace Židù z èeských zemí v letech 1939–1945“.
Venkovní expozice vìnovaná deportacím židovského obyvatelstva z území
protektorátu Èechy a Morava do ghett, koncentraèních a vyhlazovacích
táborù na okupovaných územích východní Evropy. Digitální rozšíøení
expozice je dostupné prostøednictvím informaèního kiosku uvnitø
synagogy a webového rozhraní
Tváøe obìtí šoa. Projekce fotografií obìtí šoa na štít budovy mikve
u Pinkasovy synagogy. Dennì po setmìní.

Pohled do stálé expozice v Maiselovì synagoze



| STARÝ ŽIDOVSKÝ HØBITOV
Praha 1, vstup pouze ze Široké ul. 3

Založen v první polovinì 15. století, pohøbívalo se zde do r. 1787. Dnes se tu
nachází témìø 12 000 náhrobních kamenù, poèet pochovaných však byl
vyšší. Malebné shluky náhrobkù z rùzných dob vznikly vyzdvižením starších
náhrobních kamenù do horních vrstev. Na høbitovì je pochována øada
významných osobností, z nejznámìjších rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný
rabi Löw (zemøel roku 1609), primas Židovského Mìsta Mordechaj Maisel
a renesanèní uèenec, matematik a astronom David Gans.

| KLAUSOVÁ SYNAGOGA
Praha 1, ul. U Starého høbitova 3a

Expozice „Židovské tradice a zvyky“ ukazuje, co je synagoga a jaké
významy se k ní váží. Seznamuje též s židovským kalendáøem a jednotli-
vými židovskými svátky, s každodenním životem židovské rodiny a se
zvyklostmi spojenými s narozením, obøízkou, slavností bar micva,
svatebním obøadem, rozvodem a židovskou domácností.

| OBØADNÍ SÍÒ
Praha 1, ul. U Starého høbitova 3a

Závìreèná èást expozice „Židovské tradice a zvyky“, vìnovaná tématu
nemoci a medicíny v ghettu, úmrtí, židovským høbitovùm v Èechách a na
Moravì a èinnosti pražského Pohøebního bratrstva.

| ŠPANÌLSKÁ SYNAGOGA
Praha 1, Vìzeòská ul. 1

Památka byla od 16. 12. 2020 opìt zpøístupnìna i s novou expozicí.
Ta tematicky navázala na dosavadní expozici „Židé v èeských zemích,
19.–20. století“. Nová expozice pøinesla nový styl prezentace, vèetnì
inovativního technického provedení.

| Dovolujeme si upozornit, že Staronová synagoga není souèástí muzea,
k její návštìvì je proto nutné zakoupit zvláštní vstupenku.

Interiér Španìlské synagogy



| ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ A KULTURU, MAISELOVA 15, PRAHA 1

Program veèerních poøadù Oddìlení pro vzdìlávání a kulturu ŽMP
v pražské a brnìnské poboèce je po dobu online pøenosù veèerních
poøadù spojen. Dìkujeme za pochopení.

| støeda 7. 4. v 18 hod. | ONLINE: Nìmecká kultura ve filmovém zpravo-
dajství Protektorátu | Život v Protektorátu Èechy a Morava byl ze strany
nacistického Nìmecka silnì ovlivòován i v kulturních oblastech. Nejen
velké propagandistické, ale také akce zdánlivì apolitické vyznívaly v duchu
nacistické propagandy pøedstavující Protektorát jako nìmeckou kulturní
enklávu. Pøednáška Jiøího Novotného z Národního filmového archivu
pøedstaví obraz nacistického Nìmecka z pohledu dobového filmového
materiálu NFA.

Španìlská synagoga, Vìzeòská 1, Prague 1

| ètvrtek 8. 4. v 19 hod. | ONLINE: Slavnostní koncert u pøíležitosti Jom
ha-šoa ve ha-gvura/ Kvarteto Martinù a Olga Èerná | Koncert Kvarteta
Martinù za doprovodu pøední èeské mezzosopranistky Olgy Èerné pøi pøí-
ležitosti Dne památky obìtí šoa a hrdinství. Bìhem koncertu zazní skladby
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (1809–1847), Viktora Ullmanna
(1898–1944) a Zdeòka Lukáše (1928–2007). Koncert bude pøenášen
online ze Španìlské synagogy.

Koncert se uskuteèní za finanèní podpory
hlavního mìsta Prahy.

Pøednášky
a diskusní veèery



| pondìlí 12. 4. v 18 hod. | ONLINE: Èeské svitky Tóry a místa, která jim
byla pøed válkou domovem | K historii èeských svitkù Tóry patøí jejich
záchrana bìhem okupace, ale tøeba i následný prodej komunistickým
státem v šedesátých letech do Anglie, kde v Londýnì vznikl nadaèní fond
Memorial Scroll Trust. Prostøednictvím prezentace knihy historika Juliuse
Müllera a fotografky Sheily Pallay Svìtlo zpoza stínù se posluchaèi seznámí
s aktuálním stavem synagog u nás a dozví se více o rozmanitých iniciati-
vách, které spojuje péèe o synagogy v naší zemi. S autorem knihy bude
hovoøit publicista Petr Brod.

Zájemce o sledování poøadù online prosíme:
• zašlete email na adresu: lucie.krizova@jewishmuseum.cz nejpozdìji

do 12:00 v den pøednášky
• do pøedmìtu prosím napište PØENOS ON-LINE a datum poøadu,
• den pøed poøadem Vám bude zaslán odkaz, pøes který se budete moci

v reálném èase pøipojit k pøednášce,
• v prùbìhu pøednášky bude možné klást dotazy formou on-line chatu,

který je souèástí aplikace.

mailto:lucie.krizova@jewishmuseum.cz


Programy
pro dìti a rodièe

| nedìle 11. 4. v 10 hod. | ONLINE Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi:
Lvíèek Arje vypráví o plaváèkovi | Uhodnete jméno chlapeèka, který plaval
po Nilu v ošatce vymazané smolou? A kudy protéká øeka Nil? V dubnové
dílnì bude lvíèek Arje vyprávìt o starodávném pøíbìhu, který si každý rok
pøipomínáme na svátek Pesach. Stejnì jako u všech židovských svátkù
ani na Pesach by nemìly chybìt tradièní dobroty. K Pesachu patøí
nekvašené chleby macesy a charoset – pokrm upomínající na otrockou
práci Židù pøi stavbì pyramid.

| nedìle 18. 4. v 10:30 | ONLINE Nedìlní dílna pro rodièe s dìtmi:
Medvídek Dubi a pesachový knedlíèek | Náš pohádkový nedìlní ateliér
pokraèuje v dubnu tématem svátku Pesach. Leccos už o nìm víme.
Navážeme tedy na známé pohádkou o pesachovém knedlíèku. A tentokrát
si budeme kreslit a hrát se vším, co splòuje dvì podmínky – je to kulaté
a jedlé. Buïte, prosím, vybaveni plastelínou, papíry, pastelkami
a dobrotami. Na všechny malé jedlíky se tìší medvídek Dubi a lektorka
Táòa.

Nedìlní dílny se konají s podporou Nadaèního fondu
obìtem holocaustu.



Služby pro veøejnost

| Knihovna se studovnou a multimediální centrum
U Staré školy 1, Praha 1, tel. 222 749 245, library@jewishmuseum.cz

Ve fondu knihovny se nachází na 130 000 svazkù – hebraika, judaika,
práce k dìjinám Židù v Èechách a na Moravì, knihy z oblasti muzeologie a
dìjin umìní, encyklopedické i biografické publikace. Navštívit nás mùže
každý, knihy domù si mohou pùjèovat registrovaní ètenáøi.

S ohledem na možné vynucené uzavøení muzea èi zmìnu otevírací doby
v dùsledku pandemie koronaviru sledujte, prosím, aktuální informace
o návštìvní dobì na našich webových stránkách.

Otevírací doba knihovny: ÚT 9–17 hod / ST 13–17 hod / ÈT 9–17 hod

Multimediální centrum ŽMP nabízí díky spolupráci s Univerzitou Karlovou
v Praze a Centrem Malach pøístup do Archivu vizuální historie Institutu
USC Shoah Foundation k unikátnímu souboru audiovizuálních výpovìdí
pøeživších a svìdkù holocaustu. Z technických dùvodù doporuèujeme se ke
studiu pøedem objednat. Zájemci o studium u nás mohou prohlížet také
videa ze sbírky Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies.
Soubor rozhovorù se svìdky a pøeživšími holocaustu, který zaèal vznikat
na konci 70. let 20. století, nyní spravuje knihovna Yale University. Ta
knihovnu ŽMP bezplatnì zaøadila mezi nìkolik svých partnerských míst
v Evropì, kde je možné po registraci a objednání konkrétní vzpomínky
zhlédnout celý videorozhovor.

Centrum vedle tematicky èlenìné pøíruèní knihovny dále nabízí tyto služby:
• multimediální – prostor pro studium audio a videonahrávek
• bibliografické a informaèní – základní rešerše, vyhledávání v databázi obìtí

holocaustu, v databázi sbírkového oddìlení, pøístup do oborových databází
• konzultaèní – odkazy na odborné pracovníky ŽMP a spolupracující

(pøíbuzné) organizace
• prodej publikací vydaných Židovským muzeem v Praze

Otevírací doba Multimediálního centra ŽMP: PO 13–16 h / PÁ 10–13 h

Multimediální centrum Židovského muzea v Praze



Sites of the Jewish Museum in
Prague and Permanent Exhibitions

| MAISEL SYNAGOGUE
Prague 1, Maiselova 10

The permanent exhibition “Jews in the Bohemian lands, 10th – 18th
century” provides visitors with a cross-section of the history of Jews in
Bohemia and Moravia from the first Jewish settlements dating to the
10th century until the onset of emancipation at the end of the 18th
century. The exhibition aims to illustrate in a comprehensible and attrac-
tive way the private life of the Czech Jewish communities as well as the
many aspects of their relationships with the majority society.

| PINKAS SYNAGOGUE
Prague 1 (entrance from Široká 3)

The unique Memorial to the victims of the Shoah from Bohemia and
Moravia was designed by two painters – Václav Boštík and Jiøí John – who
also painted by hand the names of the 77,297 victims on the synagogue
walls.
Children’s drawings from the Terezín ghetto, 1942–44. A poignant
reminder of the tragic fate of the Terezín children, most of whom
perished. In many cases, the drawings are all that is left to commemorate
their lives.
“Journeys with No Return. The Deportation of Jews from the Czech
Lands, 1939–1945”. An outdoor exhibition documenting the deportations
of Jews from the Protectorate of Bohemia and Moravia to ghettos and to
concentration and extermination camps in German-occupied Eastern
Europe. A complementary virtual exhibition is available via an interactive
kiosk inside the synagogue and a web interface.
The Faces of the Victims of the Shoah. A projection of photographs of
Shoah victims onto the gable wall of the mikveh building on the grounds
of the Pinkas Synagogue. Daily after sunset.

Memorial to the victims of the Shoah



| OLD JEWISH CEMETERY
Prague 1 (entrance only from Široká 3)

Established in the first half of the fifteenth century and used for burials
until 1787. Today it contains almost 12 000 tombstones, but the number
of persons buried here is much higher. The tombstones of earlier graves
were usually placed on top of each new layer, thus producing a pictures-
que cluster of stones, which date from various times.
A number of prominent people are buried here. Among the most famous are
Rabbi Judah Loew ben Bezalel (d. 1609), the Jewish community head
Mordecai Maisel (d. 1601) and the Renaissance scholar David Gans (d. 1613).

| KLAUSEN SYNAGOGUE
Prague 1, U Starého høbitova 3a

The exhibition “Jewish Customs and Traditions” shows what a synagogue
is all about and explains its full significance. It also focuses on everyday
Jewish family life and the customs connected with birth, circumcision, bar
mitzvah, wedding, divorce and the Jewish household.

| CEREMONIAL HALL
Prague 1, U Starého høbitova 3a

Concluding part of the exhibition “Jewish Customs and Traditions” with focus
on the topics of illness and medicine in the ghetto, death, Jewish cemeteries in
Bohemia and Moravia, and the activities of the Prague Burial Society.

| SPANISH SYNAGOGUE
Prague 1, Vìzeòská 1

The synagogue is reopen with new permanent exhibition since
December 16 2020, including interactive elements and modern visitor
facilities. The new exhibition is thematically linked to the previous
exhibition “Jews in the Bohemian Lands, 19th–20th Centuries”.

| The Old-New Synagogue is not part of the Jewish Museum. A separate
ticket must be purchased to visit this site.

Spanish Synagogue, Vìzeòská 1, Prague 1

| Thursday 8 April at 7 pm | ONLINE: Festive concert on the occasion of
Yom Ha-Shoah Ve Ha-gvura / Martinù and Olga Èerná Quartet | The
concert of the Martinù Quartet accompanied by the leading Czech
mezzo-soprano Olga Èerná on the occasion of the Holocaust and Heroism
Remembrance Day. The concert will feature compositions of Felix
Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), Viktor Ullmann (1898–1944) and
Zdenìk Lukáš (1928–2007). It will be broadcast online from the Spanish
Synagogue.

The concert will take place with the financial support
of the capital city of Prague.

Evening Programme for
an International Audience



ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE
Otevřeno denně kromě SO a dalších židovských svátků v letním čase 9–18 h, 
v zimním čase 9–16.30 h
S ohledem na možné vynucené uzavření muzea či změnu otevírací doby 
v důsledku pandemie koronaviru sledujte, prosím, aktuální informace 
o návštěvní době na našich webových stránkách.
VSTUPNÉ: 
1. Prohlídkové okruhy:
A) Židovské muzeum v Praze 
(památky a stálé expozice ŽMP a Galerie Roberta Guttmanna):
– základní 350 Kč, snížené 250 Kč, děti do 6 let zdarma
B) Pražské Židovské Město 
(muzejní okruh a Staronová synagoga)
– základní 420 Kč, snížené 280 Kč, děti do 6 let zdarma
C) Staronová synagoga
– základní 100 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let zdarma
2. Galerie Roberta Guttmanna: 
– základní 40 Kč, snížené 25 Kč, děti do 6 let zdarma

JEWISH MUSEUM IN PRAGUE
Open daily, except Saturdays and other Jewish holidays holidays 9 a.m. – 6 p.m. 
(summer time) and 9 a.m. – 4.30 p.m. (winter time)
With regard to a possible forced closure of the museum or a change in 
opening hours due to a coronavirus pandemic, please follow the current 
information on visiting hours on our website.
ENTRANCE FEE: 
1. Tours:
A) Jewish Museum in Prague 
(Sites of the JMP and Robert Guttmann Gallery): 
– regular – CZK 350, discount – CZK 250, children under 6 – free of charge
B) Jewish Town of Prague (Museum Tour + Old-New Synagogue):
– regular – CZK 420, discount – CZK 280, children under 6 – free of charge
C) Old-New Synagogue:
– regular – CZK 100, discount – CZK 60, children under 6 – free of charge
2. Robert Guttmann Gallery: 
– regular – 40 CZK, discount – 25 CZK, children under 6 – free of charge

Informační a rezervační centrum Židovského muzea v Praze
Information and Reservation Centre of the Jewish Museum in Prague
Maiselova 15, 110 01 Praha 1
IRC@jewishmuseum.cz 
T: +420 222 749 464 (461)

www.jewishmuseum.cz 
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