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V  42  ZANIKLÉ SYNAGOGY ŽIDOVSKÉHO MĚSTA

Historie
O počátcích stálého židovského osídlení v Praze 
mnoho nevíme. Nelze vyloučit, že domy židovských 
kupců byly postaveny v blízkosti sídla přemyslov-
ských knížat již v 10. století. Nejstarší pražská syna-
goga patrně stála na neznámém místě v opevněném 
malostranském podhradí pod Pražským hradem. 
V roce 1142 dřevěná synagoga vyhořela a zprávy 
o jejím obnovení postrádáme. Někde na levém břehu 

Vltavy se tehdy nacházel i židovský hřbitov. Další star-
ší židovské osídlení je nutno hledat na pravém břehu 
Vltavy, v místech Vyšehradské cesty, snad v okolí 
Spálené ulice u Židovské zahrady – nejstaršího zná-
mého židovského pohřebiště v Čechách ( 48). 
S židovským etnikem bývá spojováno ještě starší 
pohřebiště objevené v nedaleké Bartolomějské ulici 
( 37). Osídlení území, na kterém později vyrostlo 
pražské Židovské Město, sahá podle archeologických 

Adresa:  Praha 1, Josefov

Památka:  archeologicky zkoumané a zaniklé 
synagogy

      

GPS:  50.0900822N, 14.4186196E
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nálezů již do 2. poloviny 11. století. Předpokládá se, 
že v průběhu 12. století se rozvíjejí židovské osady 
v okolí Staré a Staronové synagogy. Početná židovská 
enkláva se tak rozkládala nedaleko od tržiště v místě 
dnešního Staroměstského náměstí. S pomocí osteo-
logické analýzy kostí pocházejících z kuchyňského 
odpadu, v němž jednoznačně převládaly kosti hovězí 
a v menší míře i skopové a drůbeží, bylo možné dolo-
žit, že již v nejstarším období zde sídlili Židé, neboť 
v jejich jídelníčku se z náboženských důvodů nevysky-
tuje vepřové maso. Archeologické poznatky odpoví-
dají nejstarší zmínce o pražských Židech z roku 1096. 
Židovské osídlení se postupně rozvíjelo a krátce po 
roce 1230 bylo začleněno do nově vybudovaných hra-

deb Starého Města. V písemných pramenech se již na 
konci 13. století objevuje označení „vicus Judeorum“ 
či později „platea Judeorum“. Na konci 14. století je 
v Praze zaznamenáno 65 domů obývaných Židy. Do 
areálu ghetta se vstupovalo pěti branami a dvěma 
fortnami. Pražská židovská obec patřila ve středově-
ku i v raném novověku k největším ve střední Evropě. 
K nejstarším památkám dochovaným v katastru Jose-
fova patří Staronová synagoga a blízký židovský hřbi-
tov. Jiné středověké stavby se bohužel nedochovaly. 
Jejich relikty jsou skryty pod dlažbou současných ulic 
a chodníků. Pražská asanace nadobro změnila tvář 
historického centra Prahy. V průběhu let 1893–1914 
došlo ke zbourání takřka všech domů Josefova, včet-
ně několika honosných městských paláců a tří syna-
gog. Zmizely starobylé uličky a ulice a na jejich místě 
byly vytyčeny nové domovní bloky a široké komuni-
kace, z nichž nejznámější je Pařížská ulice. Demolici 
v tehdy nejzastavěnější a nejpřelidněnější pražské 

 Josefov s vyznačením předasanační zástavby a se zobra-
zením zaniklých nebo archeologicky zkoumaných synagog: 
1 – Staronová; 2 – Španělská (Stará); 3 – Pinkasova; 4 – Nová; 
5 – Cikánova; 6 – Velkodvorská synagoga.

 Velkodvorská synagoga, krátce před zbouráním. Autor 
neznámý, 1905–1906; © MMP, inv. č. H 121454.

 Nová synagoga, pohled na jižní frontu bývalé Josefské třídy. 
Synagoga stála v místě dnešní křižovatky Pařížské a Široké 
ulice. Foto J. Eckert, 1896 (Bečková et al. 2004).

 Archeologický výzkum pozůstatků předasanační zástavby 
ve výkopu pro vodovod v ulici U Starého hřbitova. Zdi původ-
ních domů Židovského Města se místy nalézají bezprostředně 
pod současnou dlažbou ulice. Foto J. Havrda, 2010, NPÚ Praha.

 Cikánova synagoga v době asanace Josefova. Pohled na 
západní průčelí krátce před zbořením. Autor neznámý, 1905; 
© MMP, inv. č. HNX 73.
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V čtvrti unikla pouze Židovská radnice a synagogy 

Staronová, Pinkasova, Maiselova, Klausová, Vysoká 
a Španělská. Uchráněn zůstal i starý židovský hřbi-
tov. Toto štěstí však neměly další tři synagogy naléza-
jící se v severní části města. Při asanaci došlo k jedno-
rázovému výraznému navýšení terénu, průměrně 
o 1,1 až 1,8 metru. Rozdíl mezi úrovní ulic před kon-
cem 19. století a dnes je dobře patrný u některých 
nezbouraných staveb, zvláště u Staronové, Pinkasovy 
a Španělské synagogy. Pod asanační navážkou se na 
celé ploše někdejšího ghetta nacházejí zbytky přízemí, 
někdy i zasypané sklepy původních domů. Jak vypa-
dalo Židovské Město v 16.–19. století si lze představit 
na základě historických plánů, fotografií a starých 
vyobrazení. O středověké podobě vypovídá kromě 
sporých písemných pramenů hlavně archeologie.

Popis
Josefov patří ve srovnání s dalšími historickými praž-
skými městy k archeologicky nejméně poznané části 
Prahy. Na jeho katastru se v posledních třech deseti-

letích uskutečnilo pouze malé množství archeologic-
kých výzkumů. Většinou to byly plošně omezené akce 
vyvolané buď prohlubováním sklepů, např. v do-
mech čp. 40 v Žatecké ulici či v čp. 68 v Pařížské ulici, 
nebo rekonstrukcemi inženýrských sítí, které se však 
obvykle pohybovaly jen v novověkých navážkách. 
Pozůstatky středověkého osídlení se nalézají ve vět-
ších hloubkách, 2 až 5 metrů pod současným povr-
chem. V různých výkopech byla zachycena torza zdiv 
gotické i pozdější zástavby a výjimečně i doklady raně 
středověkého osídlení. K výzkumům, které přinesly 
informace o předchůdcích dodnes stojících staveb, 
patří akce provedené ve třech známých dochovaných 
synagogách a u jedné synagogy zbořené.
První z těchto archeologických výzkumů proběhl 
v roce 1968 v Pinkasově synagoze. Byla při něm obje-
vena rituální lázeň – mikve ( 43). V raně gotické Sta-
ronové synagoze, nejstarší z dochovaných středoev-
ropských synagog, byly v rámci rekonstrukce v roce 
1998 prozkoumány části přístavků a menší plocha ve 
vlastním dvoulodí stavby založené v 70. či 80. letech 

 Rekonstrukce obvodu Židovského Města ve středověku (modrá linie) s vyznačením vstupů (brány a fortny) na pokladu 
mapy Stabilního katastru okolo roku 1842. Plocha Josefova v novověku vyznačena fialově. Vpravo dole Staroměstské náměstí 
(podle Musílek 2015). Císařský povinný otisk stabilního katastru, 1842; © ČÚZK, sign. B2/a/6, 6068-1 (Č).
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13. století. Pod podlahou synagogy byly objeveny 
doklady osídlení z 2. poloviny 11. a 12. století. O tom, 
že stavba byla vybudována na již zastavěném území, 
svědčí nález staršího zdiva na východní straně a torzo 
větší dřevěné kůlové konstrukce ve stejné orientaci 
jako pozdější synagoga, objevené pod jižním přístav-
kem. V jedné z rozměrných kůlových jam byl nalezen 
ohnutý stříbrný denár ražený za vlády knížete Břeti-
slava II. v letech 1092–1100. Je tedy zřejmé, že budo-
va s kůlovou konstrukcí nemohla být postavena před 
rokem 1092. Hypoteticky by se mohlo jednat o starší 
dřevěnou synagogu. Archeologický výzkum doložil, 
že zde před výstavbou zděné synagogy došlo k velké-
mu požáru a k výrazným úpravám terénu. V prostoru 
pod svatostánkem (aron ha-kodeš), v němž jsou v sy-
nagoze uchovávány svitky Tóry, byl objeven mělký 
výkop z doby funkce gotické stavby. Z něho pochází 
odlomená nožička pravděpodobně chanukového 
(devítiramenného) svícnu vyrobená z pozlaceného 
stříbra. Nález by mohl odpovídat zvyku ukládání 
poškozených rituálních předmětů pod svatostánek. 
Výzkum přinesl zajímavé informace k otázce etnické 
příslušnosti zdejšího obyvatelstva. K tomu bylo vy-
užito určení jídelníčku zdejších obyvatel na základě 
nalezených zvířecích kostí. V souboru čítajícím víc 
než 1 200 kostí byl podíl vepřových kostí minimální. 
Tento fakt dokládá přítomnost židovské komunity 
v historickém jádru Prahy již v nejstarším období, 
tj. v 11. a 12. století.
Španělská synagoga byla postavena až v roce 1868. 
Na jejím místě stála ve středověku Stará synagoga. 
Předpokládá se, že byla zbudována v průběhu 12. či 
na začátku 13. století. Na historických plánech z po-
čátku 18. století je zobrazena rozměrná podélná stav-
ba, ke které byly přiloženy dva přístavky – předsíň 
a ženská loď. S ohledem na to, že se půdorys dnešní 
Španělské synagogy shoduje s její renesanční před-
chůdkyní, nelze vyloučit, že se pozůstatky nejstarší 
pražské středověké synagogy nalézají pod základy 
současné stavby. Jednalo by se tak o největší román-
skou synagogu ve střední Evropě. Existenci starších, 
obtížně interpretovatelných zděných konstrukcí 
doložil i nevelký archeologický výzkum, jenž proběhl 
v roce 1997 ve východní části Španělské synagogy. 
Pod dva metry mocnou navážkou byly odkryty jen 
malé, navzájem kolmé úseky časově obtížně zařadi-
telných základových opukových zdí.
Asanaci na konci 19. století padly za oběť i hodnotné 
velké renesanční a raně barokní stavby: Nová synago-
ga, založená v prvních desetiletích 17. století rodinou 
Wechslerů, Cikánova, postavená před rokem 1613 
Goldou a Salkindem Zigeinerovými, a Velkodvorská, 
vybudovaná Jakubem Baševim krátce po roce 1627. 
Nová, jinak též Wechslerova synagoga byla postave-
na na jižní straně hlavní ulice ghetta – Josefské třídě. 
Při rekonstrukci vodovodní přípojky v Pařížské ulici 
u ústí ulice Široké byla při archeologickém výzkumu 
v roce 2011 v hloubce 1,1 metru odkryta její dvorní 
jižní obvodová zeď. Další relikty se nalézají pod pod-
lahou sklepů nárožního domu čp. 119. O této stavbě 

máme ve srovnání s údaji z ostatních pražských sy-
nagog informací nejméně. Neznáme ani uspořádání 
interiéru. Je známo, že renesanční stavba byla obno-
vena po požáru v roce 1682. Po dalším požáru v roce 
1754 byla upravena do pozdně barokní podoby. 
V roce 1898 došlo nakonec k její demolici. Stejně tak 
zanikla i židovská rituální lázeň – mikve, nacházející 
se ve vedlejším domě.
Pozůstatky Cikánovy synagogy se nalézají pod pod-
lahou sklepů domů čp. 131 a 132 v Bílkově ulici. 
Archeologický výzkum zde neproběhl, ovšem její 
podobu, včetně interiéru, známe na základě docho-
vané plánové dokumentace a mladších vyobrazení. 
Raně barokní stavba, která měla staršího předchůd-
ce, byla zbořena v roce 1906.
Velkodvorská synagoga se nacházela severovýchodně 
od křižovatky Pařížské a Bílkovy ulice. Relikty zdí zů-
staly po jejím zbourání v roce 1906 v podzemí, neboť 
zde po asanaci došlo k výraznému navýšení terénu. 
Byly odstraněny až v letech 1968–1974 při budování 
7 metrů hlubokých podzemních garáží. Nad garáže-
mi se dnes nalézá piazetta hotelu Intercontinental. 
Stavební jáma byla vyhloubena bez náležitého ar-
cheologického výzkumu a pod povrchem dochova-
ná architektura byla bez dokumentace odstraněna.

Spojení: MHD, stanice metra A Staroměstská, dále 
pěšky

Přístup: památky jsou skryty pod dlažbou ulic a pod 
sklepy domů katastru Josefova: Nová synagoga 
se nalézá pod křižovatkou Pařížské a Široké ulice 
a pod sklepy domu čp. 119; Cikánova synagoga se 
nachází pod sklepy domů čp. 131 a 132 v Bílkově 
ulici; Velkodvorská synagoga stála jižně od hotelu 
Intercontinental čp. 43 v Pařížské ulici; přístup do 
Staronové a Španělské synagogy je možný v rámci 
prohlídek organizovaných Židovským muzeem

Literatura: Bečková et al. 2004; Dragoun 2003a; 
2003b; Havrda 2013a; Ježek 1997; 2000; Musílek 
2015; Uličný 2013

 Nožička chanukového svícnu z pozlaceného stříbra. Dva 
pohledy na nález, který pochází ze středověkého objektu od-
krytého při archeologickém výzkumu v roce 1998 pod pod-
lahou Staronové synagogy. Foto J. Hlavatý, 2016, NPÚ Praha.
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