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TVÁŘE OBĚTÍ ŠOA 
Židovské muzeum v Praze symbolicky připomene tragické osudy obětí „konečného 
řešení židovské otázky“ 

Praha 12. října 2017 – V den výročí prvního nacistického transportu židovských obyvatel z českých 
zemí spustí Židovské muzeum v Praze večerní projekci fotografií obětí holocaustu 

Od 16. října 2017 mohou lidé procházející po setmění od Filozofické fakulty pražskou Širokou ulicí spatřit na 
štítu nad budovou mikve v areálu Pinkasovy synagogy fotografie českých a moravských obětí nacistické 
perzekuce. Večerní projekce je součástí právě probíhající modernizace stálé expozice v Pinkasově synagoze, 
jež je památníkem tragických osudů více než 78 000 židovských spoluobčanů, jejich symbolickým náhrobním 
kamenem. 

Záměrem projekce je přiřadit tvář alespoň k některým ze jmen obětí z Čech a Moravy, která jsou napsána na 
zdech uvnitř Pinkasovy synagogy. Prostřednictvím široké veřejnosti a především pamětníků – přeživších šoa 
získalo Židovské muzeum v Praze fotografie jejich blízkých, přátel a známých, kteří zahynuli nebo byli 
zavražděni v ghettech, koncentračních a vyhlazovacích táborech.  

Vybrané snímky dokumentují životní příběhy lidí, kteří až do své perzekuce žili obyčejným rodinným životem, 
prožívali přátelství, lásky, radosti, ale i běžná trápení, studovali, pracovali, bavili se… Jejich každodenní životy 
se navždy změnily 16. října 1941, kdy nacisté začali na našem území uskutečňovat obludný plán vyhlazení 
židovského etnika; toho dne byly zahájeny systematické deportace židovských spoluobčanů. Z Prahy byl 
v tento den vypraven první z pěti transportů, které směřovaly do ghetta v polské Lodži. Zde čekal příchozí 
hlad, těžká fyzická práce a špatné hygienické podmínky, které měly za následek vysokou úmrtnost. Další 
vězňové byli posláni do vyhlazovacího tábora v polském Chelmnu nebo Osvětimi. Jen málo z nich se dožilo 
osvobození. 

První projekce fotografií obětí šoa na štít nad budovou mikve v areálu Pinkasovy synagogy začne 16. 
října v 19:00 hod. Promítat se bude následně každý večer kromě pátků a židovských svátků. V zimních 
měsících potrvá promítání až 2,5 hod. denně, v letních pak pouze ¾ hod. s ohledem na prodlužující se dobu 
západu Slunce a následného setmění.  

Vnímání venkovního prostranství jako součásti výstavních prostor hraje klíčovou roli v novém pojetí expozice 
v Pinkasově synagoze, jež se představí návštěvníkům v roce 2018 a bude nově obsahovat výstavní prvky 
umístěné jak na vstupním nádvoří synagogy, tak i v Pinkasově uličce. Nedílnou součástí modernizované 
expozice budou rovněž digitální prvky, které návštěvníkům umožní vyhledávat v databázi obětí šoa včetně 
zpřístupnění rozšiřujících informací. Návštěvníci přitom budou moci digitální prezentace používat nejen 
prostřednictvím informačního kiosku v expozici, ale i na vlastním mobilním zařízení.  

Projekt revitalizace Pinkasovy synagogy byl podpořen Nadačním fondem obětem holocaustu. 

Pinkasova synagoga, Židovské muzeum v Praze, Široká 3, Praha 1 
 
Informace o synagoze: https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/pinkasova-synagoga/  
 

Fotografie ke stažení:  
https://drive.google.com/open?id=0B-XAXScL8rQfQ3pQNzZycldjSjg nebo 
http://www.uschovna.cz/zasilka/QQ5IAZGSV79SXUM8-DZT/   
Všechny fotografie © Židovské muzeum v Praze 

 
Kontakty pro média:  
Kurátorka projektu:  Jana Šplíchalová, jana.splichalova@jewishmuseum.cz, tel. 721 960 805  
PR:  Kateřina Honskusová, katerina.honskusova@jewishmuseum.cz, tel. 222 749 281 
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Židovské muzeum v Praze ve zkratce: 

1. Židovské muzeum v Praze je největší institucí svého druhu v Evropě. Pečuje o jednu z nejrozsáhlejších 
sbírek judaik na světě. Ve sbírkách muzea je shromážděno na 40 000 ojedinělých předmětů, 100 000 knih, 
fotografie a archivní dokumenty. Muzeum spravuje čtyři historické synagogy – Maiselovu, Pinkasovu, 
Klausovou a Španělskou, Obřadní síň a světoznámý Starý židovský hřbitov; galerii; několik depozitářů; 
archiv; knihovnu s multimediálním centrem; restaurátorská pracoviště a vzdělávací  
a kulturní centrum. 
 

2. Židovské muzeum v Praze je setrvale jedním z nejnavštěvovanějších muzeí v České republice. V roce 
2016 jej navštívilo téměř 660 000 návštěvníků.  
 

3. Muzeum bylo založeno roku 1906. Původním záměrem „Spolku k založení a vydržování Židovského 
muzea v Praze“ bylo zachovat cenné umělecké předměty ze synagog, které byly v rámci rozsáhlé 
přestavby pražského Židovského Města určeny ke zboření.  
         
Muzeum bylo veřejnosti přístupné i po okupaci českých zemí 15. března 1939, i když samotný spolek byl 
po začátku druhé světové války zrušen. V roce 1942 nacisté po dlouhých jednáních schválili projekt 
„Židovské ústřední museum v Praze“, kam byly v době transportů do ghett, koncentračních  
a vyhlazovacích táborů sváženy liturgické předměty ze zrušených židovských obcí a synagog z celého 
území Protektorátu Čechy a Morava.  
         
Po krátkém poválečném období v čele se státem dosazenou správou bylo muzeum v roce 1950 pod 
nátlakem převedeno do přímého vlastnictví státu. Jeho činnost byla úředně omezována, některé exponáty 
byly prodány – mezi nimi například více než tisíc svitků tór, které byly v roce 1964 odvezeny do Spojeného 
království.  
         
Podmínky pro novou etapu v životě muzea vznikly až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Od roku 
1994 tak Židovské muzeum v Praze funguje jako nestátní organizace, která široké veřejnosti 
zprostředkovává historii a současnost, kulturu a vzdělanost židovské komunity v českých zemích.  
 

4. Galerie Roberta Guttmanna je výstavní prostor určený k prezentaci krátkodobých tematických výstav 
Židovského muzea v Praze. Byla pojmenována pro známém pražském naivním malíři Robertu 
Guttmannovi (1880-1942), jehož výstavou svou činnost zahájila. Galerie se nachází v přízemí na 
severovýchodní straně nového komplexu Židovského muzea v Praze, v ulici U Staré školy 3. 
 

5. Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost. Vzdělávací 
programy jsou určeny nejrůznějším cílovým skupinám. Nejmenší děti seznamují s židovskou kulturou, 
tradicemi a zvyky hravou formou. Pro žáky a studenty základních a středních škol jsou připraveny 
interaktivní programy a přednášky. Součást nabídky tvoří i pravidelné vzdělávací semináře pro pedagogy a 
večerní vzdělávací pořady pro širokou veřejnost. Školám i kulturním institucím muzeum nabízí putovní 
výstavy. 
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