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Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských 

funkcí a jejich proměna v čase 

Gabriela Reifová 

Abstract 

The main aim of this paper is focused on burial and bereavement in Jewish culture and their 
social and religious functions. Its goal is to study hidden ritual functions and explore the sense 
of the rite. Methods used for this research are based on the anthropological theory of  
B. Malinowski’s functionalism. It conducts a survey of the Sacred Society Chevra kadisha 
activities existing within Jewish communities all around the world. Its status has been very 
important. It deals mainly with the Sacred Society in Prague and its development in time. The 
work studies rituals connected with death and the period of mourning which comes after a 
funeral. It also presents the evidence of members of the Jewish community in Prague 
observing the habits connected with burying. Finally, the thesis reveals the hidden functions 
of the ritual on the grounds of Malinowski’s theory of functionalism.  
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Úvod 

Výrok prach jsi a v prach se navrátíš, konstatování, jež vyslovil Hospodin, ještě před 

tím než vyhnal Adama ze zahrady v Edenu, je umístěn na bráně nového židovského hřbitova 

v Praze. Připomíná specifický pohled judaismu na život a smrt člověka. Je to taková zvláštní 

kombinace a i na těch pohřbech je to hodně vidět, že to je mix věcí, toho, aby to bylo pietní, 

tklivé a nebylo to příliš drásající, aby to bylo adresné, ale nebylo to nic, co člověk může 

pochopit zle vůči sobě (Chaim Kočí). 

Tento článek je zaměřen na pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-

náboženských funkcí. Snahou je objevit skryté funkce a smysl rituálu pohřbívání na základě 

funkcionalistické teorie B. Malinowského, jež je nastíněna v prvních kapitolách. Dále je 

zaměřen zejména na pohřební bratrstvo Chevra kadiša, které funguje uvnitř židovských 

společenství po celém světě a hraje po řadu století v rámci rituálu pohřbívání významnou roli. 

Důraz je kladen zejména na fungování tohoto spolku a jeho proměnu v čase. V následujících 
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kapitolách se věnuje rituálům spojených se smrtí a období truchlení po pohřbu. V závěru 

shrnuje výpovědi členů Židovské obce v Praze ohledně dodržování zvyků spojených 

s pohřbíváním a jsou odhaleny skryté funkce rituálu pohřbení. Tento článek vychází 

z obhájené bakalářské práce. 

 
Obrázek 1. Prach jsi a v prach se navrátíš (vlastní foto). 

Metodologie 

Pro zjišťování dat byla zvolena forma kvalitativního výzkumu, který oproti výzkumu 

kvantitativnímu nevyužívá statistická data, ale zpracovatel vyhodnocuje jen informace 

získané od omezeného počtu respondentů. K rozpravě s respondenty byla použita metoda 

polostandardizovaného rozhovoru, konkrétně rozhovoru podle návodu. Důležitými 

respondenty se staly dvě současné rabínské autority: Vrchní pražský rabín Židovské obce 

v Praze Efraim Karol Sidon a druhý pražský rabín David Peter. Další velmi důležitou osobou 

pro sběr informací byl předseda pohřebního bratrstva Chevra kadiša v Praze, pan Chaim Kočí. 

Výše zmíněné tři rozhovory sloužily zejména k upřesnění a rozšíření teoretického materiálu, 

získaného z literatury, v kontextu se současným českým prostředím a taktéž byly nahrávány. 

Následujících 6 rozhovorů proběhlo s řadovými členy pražské židovské obce, jejichž jména, 

pro zajištění anonymity, nebudou uváděna. Respondenti byli ve věku v rozmezí od 50 do 85 

let (Židé první i druhé generace)1, z nichž 3 byly ženy a 3 byli muži. Tyto rozhovory sloužily 

k ověření dodržování židovských tradic při pohřbívání členy židovské obce. U některých 

respondentů, z řad členů obce, se v určitých chvílích rozhovor začínal podobat spíše 

rozhovoru narativnímu, kdy subjekt zcela volně vypráví na určité téma. 

                                                 
1 Židé první generace jsou Židé, kteří se stali přímým terčem nacistické vyhlazovací politiky během druhé 
světové války; Židé druhé generace jsou jejich potomci. 
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Během uskutečňování výše zmíněných rozhovorů nenastaly žádné překážky, které by 

zkoumání zkomplikovaly nebo mu případně úplně zamezily. Jak informátoři z vedení obce, 

tak ostatní respondenti k dané problematice ochotně vypovídali. 

Součástí výzkumu byla účast na tradičním židovském pohřbu jednoho ze členů 

Židovské obce v Praze, který proběhl dne 23. 1. 2014 na hřbitově v Olšanech. Jeho průběh 

vedl pražský rabín Karol Sidon. 

Vlastní práce 

Literární zdroje a data získána na základě terénního výzkumu jsou v této části práce 

propojeny tak, aby logicky navazovaly a v praktické části nemusela být zbytečně 

rekapitulována fakta zjištěná z literárních pramenů. Pozornost je nejprve věnována 

funkcionalistické teorii Bronislawa Malinowského, jejíž metody byly využity pro výzkumné 

šetření. V následujících kapitolách práce mapuje činnost pohřebního bratrstva a zaměřuje se 

na rituály spojené se smrtí. Rovněž poukazuje na míru dodržování židovských tradic 

týkajících se pohřbu dnešními členy Židovské obce v Praze. Na závěr odhaluje skryté funkce 

rituálu pohřbení. 

Funkcionalistická antropologie dle B. Malinowského  

Představitel antropologického funkcionalismu Bronislaw Kasper Malinowski na 

příkladu výměnného obchodu kula v západním Pacifiku ukázal, že při zkoumání určitého 

kulturního fenoménu nesmíme opomenout, že jednotlivé kulturní prvky dané kultury jsou 

provázány. Při bádání je potřeba proniknout pod povrch zkoumané věci. Na první pohled 

zjevné funkce nějakého ritu v sobě mohou skrývat další, ne tak zřejmé, funkce. 

Funkcionalistické metody se ptají po skrytém smyslu a účelu jednotlivých obřadů.2 

Tyto metody byly aplikovány i na problematiku pohřbívání. Pohřbívání v jakékoli 

kultuře či v rámci jakéhokoliv náboženství je specifikováno množstvím rituálních úkonů, na 

kterých můžeme názorně vysledovat, nejrůznější specifické odlišnosti nebo naopak 

podobnosti. Vnímání péče o nemocné, smrti a následných obřadů spojených s pohřbíváním 

tak umožňuje hlubší náhled do vnitřního života židovské entity a pomáhá nám k jejich 

pochopení, nalezení jejich smyslu a skrytých významů. 

                                                 
2 WHITE, E. Bronislaw Malinowski: Identifying the Kula Ring of the Trobriand Islanders. Center for Spatially 
Integrated Social Science [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: <http://www.csiss.org/classics/content/98>. 
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Víra v nesmrtelnost duše 

Jedno z dogmat judaismu je nesmrtelnost a věčnost duše.3 Duše je dle Židů odpovědná 

za lidské hříchy a bude za ně potrestána v posmrtném životě. S vírou v nesmrtelnost duše 

souvisí i víra v posmrtný život, která je také založena na víře v příchod budoucího věku, který 

nastane po zmrtvýchvstání.4 

Život, nemoc, smrt 

Každý život končí smrtí, která je životní definitivou pro člověka ve všech kulturně-

náboženských prostředích. Péče o nemocné, umírající a úkony spojené s pohřbíváním jsou 

doprovázeny řadou neměnných rituálů. 

U židovského etnika s nejstarší monoteistickou kulturně-náboženskou tradicí lze tuto 

problematiku velmi dobře demonstrovat. Můžeme zároveň zjistit, zda religiozita, která 

v dominantní míře formovala v minulosti většinu těchto ritů a dávala jim smysluplný obsah, 

při rostoucí sekularizaci našich životů, nečiní z těchto obřadů prázdné ornamenty. 

Život si nesmí nikdo nárokovat. Není to lehkomyslně daná pozornost. Je to povinnost, 

úkol, poslání. Proto judaismus tolik dbá na zdraví. Je-li člověk nemocný, je jeho povinností se 

snažit o brzké uzdravení. Život by se neměl zneužívat, ani zanedbávat. Život je naše 

příležitost, které by se měl každý ujmout dle nejlepšího uvážení.5 

Návštěva nemocného je pro Žida v jeho společenském životě velkou micvou.6 Pokud 

nemoc dlouhodobě neustupuje, sejdou se lidé v synagoze a vyhledají v tóře pro nemocného 

nové jméno. Toto jméno bývá vybráno dle biblické osoby, která vedla dobrý život. Následně 

se při bohoslužbě prohlásí, že dotyčného jméno bude symbolicky změněno tak, aby se 

nemocný stal pomyslně někým jiným. Nemocný se dozví o svém novém jméně jen v případě, 

že se zcela uzdraví. Toto jméno si může ponechat a být oslovován jak stávajícím jménem, tak 

jménem novým, a to bez obeznámení matriky. Pokud však nemoc neustupuje, rodina 

nezůstane u umírajícího sama. V přípravě poslední cesty umírajícího jí pomůže svatý spolek 

Chevra kadiša. Tyto služby jsou prokazovány z lásky k bližnímu, a proto Chevra kadiša za 

tyto služby nepožaduje žádnou mzdu.7 Židovské jméno, ať vědomě či nevědomě, ovlivňuje 

                                                 
3 V kabale (druh židovské mystiky) se objevuje víra o převtělování duší, popř. i jejich zániku. Ortodoxnímu 

judaismu jsou však tato učení naprosto cizí (Převtělování duší v kabale, 2004). 
4 POJAR, M. Izrael. 2. Libri, 2009, s. 118-119 
5 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 234-235. 
6 Micva – náboženský předpis či přikázání, někdy také označení pro dobrý čin (NEWMAN, 2009, s. 115) 
7 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 236-243. 
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člověka, jenž je jeho nositelem. Za židovským jménem je příběh, a tak jeho nositel je spojen 

s dotyčným člověkem z židovské historie, který nesl totéž jméno.8  

 
Talmud9 říká, změníš jméno, změníš osud. Takže pokud se někdo uzdraví, popřípadě ho 

chceme uzdravit, tak se mu změní jméno, oslovuje se jiným jménem, které se potom přidává, 

po úspěšném uzdravení, do jeho dosavadního jména. (Chaim Kočí) 

 
Tradiční praxe změny jmen se tedy udržela dodnes. Jména se hledají taková, aby 

symbolizovala prodloužení života. Např. u mužů se přidává jméno Alter – starý, u žen se 

velmi často vkládá jméno Sára, která velmi dlouho žila a ve vysokém věku porodila a Chaja – 

živá. U mužů se také velmi často přidává Chajm – život, prodloužení života, atd.10,11 

 
Život je den mezi dvěma nocemi. (…) Smrt je noc mezi dvěma dny – dnem života na 

zemi a dnem věčného života v budoucím světě.12 
 

V judaismu není smrt absolutním koncem, je součástí lidského života, přechodem 

v jeho jinou formu. Smrt je tedy jakýsi přechodový rituál, tzv. kritický moment, kdy člověk 

mění způsob jeho bytí. Přesto je však smrt chápána jako něco negativního. Život je pro Židy 

posvátný. Smrt znamená opustit svoje bližní, smrt zbavuje povinností sloužit Bohu, která je 

z rabínského hlediska důvodem k radosti a smysl lidské existence.13 

Lidé nesmí opustit osobu, která je již blízko smrti. Je micva při ní stát, když její duše 

odchází. V tomto okamžiku říkají přítomní jednu z nejdůležitějších židovských modliteb Šma 

jisrael.14 Aby se přítomní přesvědčili, zda již opravdu nastal skon, přiloží 

zesnulému k nosním dírkám prachové peří na dobu 8 až 10 minut. Tělo zemřelého se nechá 

na 15 minut odpočinout. Posléze jsou zesnulému zatlačeny oči a na horní končetiny je 

vyznačeno Hospodinovo jméno Šadaj. Za dalších 15 minut se tělo položí na zem nohama 

směrem ke dveřím, ústa se překryjí šátkem, palce na nohou se sváží nití a celé tělo se přikryje 

prostěradlem. K hlavě zesnulého se položí svíce či olejová lampa na znamení váženosti duše, 

která opouští tělo zesnulého.  
                                                 
8 Rozhovor s D. Peterem, Praha, 21. 1. 2014. 
9 Talmud – autoritativní celek židovského zákona a tradice (NEWMAN, 2009, s. 221) 
10 Člověk podle židovského práva může změnit svoje jméno kdykoliv chce. Jediná situace, kdy se toto jméno 

bude opravdu používat, nastane, pokud ho po dobu 30 dnů bude společenství tak nazývat (rozhovor s D. 
Peterem, Praha, 21. 1. 2014). 

11 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014 
12 LAMM, By Maurice. The Jewish way in death and mourning. [Rev. ed.]. New York: J. David, 1972, s. 1 

13 ONDRAČKA, L. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů. 2010, s. 83-84 
14 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 1. vyd.2012, s. 425. 
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Člověk dle judaismu nemá právo ukončit život ze svého rozhodnutí. Život je posvátný 

a je zasvěcen Bohu, proto eutanazii a sebevraždy judaismus striktně odmítá.15 Stejně 

odmítavě judaismus přistupuje i k pitvání lidského těla. Lidské tělo zesnulého není 

považováno za zdechlinu, jeho ostatky jsou pro Židy drahé, proto je nemyslitelné se o zesnulé 

tělo nepostarat a nechat ho zanedbané.16 

Chevra kadiša a její proměna v čase 

Pohřbívání hraje v židovském světě obecně velmi důležitou roli. Z hlediska rituální 

praxe jsou pro židovský národ dva základní předpisy. První je zřídit místo, kde se studuje 

Tóra, potažmo, kde se lidé budou modlit. Druhým je zřídit místo, kde se bude pohřbívat. 

Postarat se o zemřelé je tedy velice důležitá záležitost. Židovské právo stojí tak, že každý 

člověk má povinnost okamžitě zastavit veškerou svou činnost a začít vykonávat přípravy na 

pohřbení člověka, proto tento rituál stojí na mnohem vyšší úrovni než ostatní rituály jako 

např. svatba, bar micva17 apod. Člověk má dvakrát během dne odříkat vyznání víry. Pokud 

nastane situace, kdy v čas modlitby probíhá svatba nebo jiné obřady, člověk nemůže tuto 

rituální praxi přerušit či porušit, zatímco v době přípravy zemřelého tuto praxi porušit může. 

Příprava zemřelého se nadřazuje všem rituálním činnostem.18 

 
V Tóře je udán příkaz, který říká, že jsme povinni pohřbít člověka. Člověk, který to 

neudělá, zneváží Boha, protože zneváží boží příkaz. (David Peter) 

 
Židovské rituály se obecně týkají konkrétního člověka a jeho ceremonií, v rituálech 

spojených s pohřbením hraje hlavní roli naopak společnost.19 

 
Starost o nemocné a příprava pohřbu patří k nejzávažnějším záležitostem v životě 

Židů. Služba prokázaná zemřelému je nevratná, zemřelý již tyto služby nemůže oplatit. Je to 

služba, která se spojuje s pravdou – je to opravdová služba. (Karol Sidon) 

 

                                                 
15 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 137; ONDRAČKA, L. Smrt a umírání v 

náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů. 2010, s. 84. 
16 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 274. 
17 Bar micva – obřad, při kterém se stává z chlapce muž, při první příležitosti po 13. narozeninách je poprvé vyvolán 

ke čtení Tóry v Synagoze (NEWMAN, 2009, s. 20). 
18 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014 
19 Rozhovor s D. Peterem, Praha, 21. 1. 2014 
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Vznik Chevry kadiši a její úloha. Kořeny charitativních aktivit typu Chevra kadiša je třeba 

hledat ve Španělsku a sefardských komunitách, protože právě v této zemi byl již ve 13. století 

znatelný nárůst křesťanských charitativních organizací. O samotném spolku Chevra kadiša 

jsou však dostupné zprávy až od 16. století. Zásadním milníkem totiž bylo až vyhnání Židů 

z Pyrenejského poloostrova /1492/, jež se tak stalo zásadním impulsem pro rozvoj 

charitativních židovských spolků. Díky tomuto „španělskému vlivu“ se idea židovských 

charitativních organizací rozšířila dále do jižní i střední Evropy.20 Nejstarším seskupením 

bylo pohřební bratrstvo v Praze, jehož stanovy z roku 1564 schválil tehdejší vrchní pražský 

rabín Rabi Löw.21 

Náplní tohoto uskupení je příprava pohřbů a pohřebních obřadů, sociální aktivity 

charitativního rázu, péče o pozůstalé a výběr almužny pro sociálně slabé. Chevra kadiša je 

ztělesněním nejčistší formy dobročinnosti především z důvodu, že za své služby neočekává 

slova poděkování.22 

Přerušení činnosti v důsledku II. světové války. Chevra kadiša fungovala soustavně ve 

většině židovských obcí v Čechách, na Moravě i na Slovensku až do roku 1939. Druhá 

světová válka přinesla mnoho obětí a mezi nimi byli samozřejmě i mnozí z členů pohřebního 

bratrstva. Chevra kadiša po válce obnovena nebyla a Židovská obec v Praze proto zřídila 

odbor, pod tzv. kultovým oddělením, který byl propojen se sociálním oddělením, a tak péče o 

nemocné, potřebné, mrtvé, atd. byla tímto způsobem na té nejpraktičtější bázi zajištěna. Lidé, 

kteří tuto činnost vykonávali, byli především zaměstnanci obce – dobrovolníci.23 

Obnovení spolku Chevra kadiša. První pokusy o obnovení pražské Chevry kadiši nastaly již 

v roce 2001 a 2003. V roce 2007 se Chevra kadiša opravdu uvedla v život a začala fungovat. 

Za jejím oživením stála zejména paní Zuzana Peterová, maminka pražského rabína Davida 

Petera a nynější předseda Chevra kadiša pan Chaim Kočí.  

Současná Chevra kadiša usiluje o navázání na předešlé tradice v co v nejširším 

(původním) rozsahu, to znamená: starost o nemocné, potřebné a sociální aktivity, kde je 

největší propojení s domovem sociální péče, Hagiborem; dále pomoc v pořádání událostí jako 

                                                 
20 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 132 
21 STEINOVÁ, I. Bejt Olam: Pohřbívání v židovské tradici. Maskil. 2005, str. 8  
22 DOLEŽELOVÁ, J. Úcta k živým i k mrtvým: židovské zvyky a instituce při pohřbívání. Židovská ročenka – na rok 

5751. 1990-1991, s. 65-67. 
23 Rozhovor s D. PETEREM, Praha 21. 1. 2014; Ch. KOČÍM, Praha, 22. 1. 2014 
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jsou obřízky a svatby; starost o mrtvé; v neposlední řadě snaha o osvětu především mezi členy 

pražské židovské obce tak, aby věděli, proč je tradiční pohřeb ideální, a co obnáší hrob.24 

Členství ve spolku. Chevra kadiša se těšila v rámci dobrovolných institucí židovské 

komunity náležité úcty a uznání. I proto byli zástupci tohoto bratrstva pečlivě vybíráni. 

Členství bylo podmíněné úrovní vzdělání, stupněm zbožnosti a vážnosti v rámci tohoto 

náboženského uskupení.25 

Organizační struktura spolku Chevra kadiša je pevně daná. Vypovídá o tom např. 

přísné hierarchické uspořádání, důraz na mravnost, dodržování zásad spolku, pravidelné 

výroční hostiny a příspěvky členů bratrstva.26 Členi současného pražského pohřebního 

bratrstva jsou dobrovolníci. Po znovuzaložení tohoto společenství v roce 2007 byli do členství 

přijati veškeří dobrovolníci, kteří o tento post projevili zájem.27 

 
Dnešní Chevra kadiša pochopitelně není schopná naplnit ani její původní stanovy ani 

náboženské standardy. Její činnost je však nezbytná. Takže je to o tom, že se snažíme co 

nejlépe, jak to jde, to uchopit, vědomi si svých nedostatků. (Chaim Kočí) 

 
Chevra kadiša má dnes 38 členů, z nichž aktivních je zhruba jedna třetina. Jsou to lidé 

napříč věkovým spektrem, ve věkovém průměru okolo čtyřiceti až padesáti let. V porovnání 

je více žen než mužů. Tento fakt komplikuje situaci, co se týče fyzicky náročnějších prací, 

jako např. nesení rakve. Volba představenstva již neprobíhá formou balotáže28, tak jak tomu 

bylo dříve. Dnes se standardně před výroční schůzí, která je ohlášena 30 dní předem, 

navrhnou kandidáti a posléze se na schůzi doplní.29 

Almužny. Peníze na chod spolku získávala Chevra kadiša vybíráním pravidelných příspěvků 

od svých členů z příslušné židovské obce a také vybíráním almužen.30 Dnes Chevra kadiša 

získává finanční prostředky zejména z darů a členských příspěvků. Výběr almužen není 

takovou samozřejmostí, jako byla v minulosti, Chevra kadiša již nenosí kasičky při 

pohřebním průvodu pro výběr těchto příspěvků.  

                                                 
24 Tamtéž. 
25 DOLEŽELOVÁ, J. Úcta k živým i k mrtvým: židovské zvyky a instituce při pohřbívání. Židovská ročenka – na rok 

5751. 1990-1991, s. 65 
26 MARCUS, J. The Triesch Hebra Kaddisha, Hebrew Union College, Cincinnati, 1946, str.173. 
27 Rozhovor s Ch. KOČÍM, Praha, 22. 1. 2014 
28 Balotáž – volební systém představenstva využívající systému dvou uren naplněných bílými, černými a jednou 

žlutou kuličkou (NOSEK, 2009, s. 135).  
29 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
30 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 133. 
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Pokud jsou však lidé za služby uznalí, mají možnost vhodit určitý obnos do kasičky, 

která je připevněna u vstupu na Olšanský hřbitov. Dále jsou to granty, ze kterých Chevra 

čerpá.31  

 
Obrázek 2. Kasička na almužny (vlastní foto). 

Rituály spojené se smrtí 

Rituál, který je neodmyslitelně se smrtí spjat a jenž v židovské komunitě zajišťuje 

Chevra kadiša, je pohřeb. Před samotným pohřbem je však nutno zemřelého na tento akt 

podle přísných náboženských předpisů připravit, tento proces se nazývá tahara. 

 
Obrázek 3. Budova zřízená pro účely tahary na židovském hřbitově na Olšanech (vlastní foto). 
 

Tahara (omytí těla). Tahara, neboli očištění a omytí zesnulého, je důležitou součástí 

v přípravě na samotný pohřeb. Jsou uváděny dvě verze důvodů pro tento rituál: Rituál tahary 

může být spojován s narozením dítěte, kdy je jeho tělo taktéž omyto, a proto by se tak mělo 

učinit i s tělem zemřelého, neboť se navrací k Bohu; někdy se naopak tato praxe odvozuje od 

kohanim32 v Chrámu, kteří se před bohoslužbou vždy důkladně očistili.33 

                                                 
31 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
32 Kohanim – kněží, členové kmene Levi, potomci Árona a jeho synů, jež Hospodin pověřil k vykonávání 

kněžské funkce (NEWMAN, 2009, s. 92). 
33 KOLATCH, A. The Jewish mourner's book of why. Middle Village, N.Y.: J. David Publishers, 1993, s. 29-30 
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Mrtvý se má připravit tak, jako kdyby šel na hostinu. Má být umyt, učesán, má mít 

upravené nehty a oblečen. Člověk, který takto upraví zesnulého, dokazuje, že věří v židovská 

pravidla, věří, že opravdu Bůh je, že Bůh stvořil svět. Člověk, který dělá pohřebnictví, by měl 

být na nejvyšší duchovní úrovni.34 

         
Obrázek 4. Původní stůl na taharu (vlastní foto). 
Obrázek 5. Nový nerezový stůl na taharu (vlastní foto). 

 
Pronesením slova tahor/a, čistý nebo čistá, dáváme najevo, že tělesná schránka 

člověka je prostá všech hříchů. Ne, že bychom skutečně věřili, že jsme člověka skutečně 

technicky očistili, ale má nám to dokázat, že nemá smysl na daného člověka dál jakkoli 

nasazovat. Je mrtvý. To, co tu po něm zůstalo, je mrtvé a dál rozšiřovat jakési spory, které za 

života měl, je nesmysl. (Chaim Kočí) 

 
Do hrobu musí přijít vše, co z člověka vyjde v době umírání. Pokud tedy dojde např. 

ke krvácení zemřelého, musí být krev pohřbena ve speciální nádobě se zemřelým v rakvi. 

Pokud by člověk zemřel násilnou smrtí, je nezbytné ho uložit i s hlínou, do které se vsákla 

jeho krev a v oděvu, ve kterém byl zabit. V tomto případě neprobíhá jeho převlékání do 

rubáše. Rituální praxe tvrdí, že zavražděný člověk musí předstoupit před Boží soud se vším, i 

s tím oděvem, aby potrestání viníka bylo o to pádnější. Mužům i ženám se pod hlavu do rakve 

vkládá sáček se zemí z Izraele, aby alespoň hlava spočívala v izraelské půdě.35 

Cesta na hřbitov 

Cesta na hřbitov by měla vést kolem synagogy, kde se udělá krátká pauza. Nebožtík 

má tak možnost rozloučit se s místem, pro něj v životě velmi důležitým. Největší důkaz úcty 

                                                 
34 Rozhovor s D. Peterem, Praha, 21. 1. 2014. 
35 Rrozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
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zemřelému mohou ostatní prokázat tak, že se zúčastní pohřebního průvodu. Každý by tak měl 

alespoň na chvíli zanechat práce a ke smutečnímu průvodu se připojit.36 

Pohřeb 

Uspořádání pohřbu měla vždy na starost Chevra kadiša. Její další povinností bylo 

vysvětlit truchlícím, jak se mají v dané situaci chovat.37 Pohřeb musel být uspořádán do 24 

hodin po skonu, a to jen ve dne, výjimkou je však pohřeb připadající na den šabatu38 a svátku 

Jom kipur39. Pokud by se pohřeb konal o jiných svátcích, muselo být zajištěno vykopání 

hrobu nežidy.40 

 
Halacha41 opravdu vyžaduje, aby člověk byl pohřben téhož dne, kdy zemřel. V Izraeli 

to tak většinou probíhá. Mimo Izrael to tak neprobíhá skoro nikdy z několika důvodů. Jednak 

v poslední době se vše komplikuje tím, že člověk již neumírá doma a výdejní doba nemocnic je 

pevně stanovená (min. 10 h.). Další věcí je, že často se příbuzní o situaci dozvědí a posléze se 

ještě musí odněkud sjet nebo sletět. (Chaim Kočí). 

 
Obrázek 6. Obřadní síň Nového židovského hřbitova v Praze (vlastní foto). 
 

Chevra Kadiša se samozřejmě snaží postupovat podle rituální praxe, ovšem ne za 

každou cenu. Rychlý pohřeb je do halachy zaznamenán kvůli úctě k tělesné schránce člověka, 

kdy s postupujícím časem dochází k jejímu rozkladu, a tak i k zneuctění. V dnešní době jsou 

však tyto projevy možně zastavit chladicími boxy, proto pohřeb do 24 hodin není 

                                                 
36 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 254-255 
37 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 1. vyd.2012, s. 428 
38 Šabat – sobota, den odpočinku (DIVECKÝ, 2005, s. 73). 
39 Jom kipur –  den smíření (DIVECKÝ, 2005, s. 40). 
40 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 141 
41 Halacha – židovský zákon – souhrn židovského práva (NEWMAN, 2009, s. 42). 



Kulturní studia • 2/2015                                                                                                     

 

 
60 

 
 

bezpodmínečně nutný. Samozřejmě je snaha uspořádat pohřeb co nejdříve a zpravidla to bývá 

druhý den, do 72 hodin vždy, až na ojedinělé výjimky.42 

Do hrobu se nedávají žádné šperky ani cennosti. Zesnulý s sebou dostane jen to, co 

patří k tělu anebo co stalo jeho životní součástí, jako např. dřevěná noha.43 Během pohřební 

ceremonie by měla zaznít pohřební řeč, kdy by blízcí měli hovořit o dobrých činech a 

skutcích zesnulého.44 

Po pohřbu. Když se rakev spustí do hrobu, každý z přítomných hodí na rakev tři lopatky 

hlíny, jako projev cti zemřelému dítěti Izraele. Může se to zdát podivuhodné, ale prsť, která se 

používá pro rituální posypání rakve, je dovážena do mnoha zemí světa právě ze svaté země 

Izrael.45  

Na závěr pohřbu zazní modlitba kadiš. Původ této modlitby nám není znám. Kadiš 

však není modlitba v pravém slova smyslu, nejedná se o prosbu za klid duše zemřelého. Jedná 

se o ódu na Hospodina, velebení jeho jména, hymnus v próze.46 Kadiš měla zvláštní význam 

zejména proto, že zakončovala jiné modlitby předčítané z Tóry. Nepojednává o smrti, avšak 

velebí Boha a vyjadřuje jeho všemohoucnost.47 

Po pohřbu se lidé přesunou do obřadní síně, ještě před tím si však omyjí ruce na důkaz 

toho, že s úmrtím nemají nic společného.48 Projevy smutku a bezmoci by měli být do jisté 

míry korigovány. Je přirozené, že ženy bývají od přírody citlivější a tak se slzám nechávají 

volný průchod. Mělo by se však zabránit přespřílišným, srdcervoucím a bolestivým projevům 

zármutku. Hluk a projevy nářku nesmí rušit klid zesnulých.49  

Truchlení a kdo má povinnost držet smutek 

Truchlení za zemřelé se nazývá avelut. Mezi osoby, které mají povinnost dodržovat 

halachot50 smutku, patří otec, matka, syn, dcera, bratr, sestra (i nevlastní sourozenci) a 

                                                 
42 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
43 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 249. 
44 KLOTZ, M. Krankenbesuch und Trauergebräuche nach Bibel und Talmud. Prag: im Selbstverlag, 1900, s. 13. 
45 PUTÍK, A.. Židovské tradice a zvyky:svátky, synagoga a běh života. Židovské muzeum v Praze, 2005, s. 69; 
VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 250. 
46 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 261. 
47 HAUMANN, H. Dějiny východních Židů. V Olomouci: Votobia, 1997, s. 146. 
48 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 142. 
49 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 226. 
50 Halachot – přikázání  
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manžel/manželka.51 Truchlící se před Bohem nazývá onen. Jeho povinností je zajistit pohřeb 

svého příbuzného a udělat vše proto, aby zabránil pitvě.52 

Truchlení pozůstalých se dělí do tří až čtyř period: aninut, šiv´a a šlošim, pro pozůstalé 

sirotky platí ještě 12 měsíců smutku. Truchlící je na určitou dobu zbaven formálních 

náboženských povinnosti a závazků. Záleží však na konkrétním smutečním období. Čím však 

doba postupuje, tím se truchlící musí zapojovat do běžného života a boží přikázání pro něj 

opět postupně nabývají platnosti. 

Aninut (truchlení od úmrtí do pohřbu). Aninut je období truchlení od úmrtí do pohřbu. 

Truchlící se v tomto období nesmí jíst maso a pít alkoholické nápoje, také se nesmí připojit 

k přátelům u jídla a účastnit se oslav. Nesmí zdravit druhé lidi. Musí se zřeknout 

samozřejmých věcí, jako stříhání vlasů, holení nebo mazání se krémy. Také nesmí vykonávat 

žádnou práci.53 Truchlící je zbaven povinnosti se modlit.54  

 Součástí držení tohoto smutku je povinnost pozůstalých natrhnout si svůj oděv. Je 

dovoleno se před pohřbem převléknout do jiných šatů, kterých jim není tak líto. Posléze jsou 

poučení Chevrou kadišou, jak a kdy mají daný oděv roztrhnout, v stoje, vpředu, od límce 

směrem dolů (ne do stran). Způsoby natržení oděvu se dále liší dle příbuzenského vztahu 

zemřelého a truchlícího. Natržení oděvu se tedy bude lišit např. mezi vdovcem nebo vdovou a 

truchlícími sirotky.55 

Rituálu natržení oděvu se říká kri´a. V bibli se objevuje tento způsob vyjádření smutku 

a bolesti v mnoha pasážích. Již v první knize Mojžíšově, Genesis, se píše o Rúbenovi, který si 

po zjištění, že Josef není v cisterně, do níž ho před jeho bratry ukryl, natrhl v zoufalství a 

smutku jeho oděv (Genesis 37, 21–29). Natržení oděvu by měl být instinktivní projev 

zármutku, ne čin rozumu.56 

Šiv´a (týden truchlení po pohřbu). Šiva je hebrejské pojmenování číslovky sedm a zároveň 

označením týdne – sedmi dnů, truchlení, které jsou zasvěceny pravidelným ranním a 

večerním bohoslužbám. Truchlící na důkaz svého zármutku sedí těchto sedm dní buď na zemi 

nebo na nízkých stoličkách, nesmí vycházet z domu, dokonce nechodí ani na bohoslužbu do 

                                                 
51 ONDRAČKA, L. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů, 2010, s. 426. 

52 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah,. 2012, s. 426. 
53 Tamtéž. 
54 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 137. 
55 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah,. 2012, s. 429-431. 
56 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 257. 
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synagogy.57 Pro truchlící v období šiv´a platí mnohé zákazy, co se týče oblékání, kontaktu a 

komunikace s ostatními lidmi, zaměstnání, hygieny a intimního života. Truchlící v tomto 

období nesmí nosit kožené boty nebo sandály, tento zákaz se týká i bot, které mají kožené 

např. jen řemínky, podešve nebo svršky. Další omezení nastává při komunikaci. Truchlící 

nesmí zdravit ostatní a také být zdraven, nesmí se dotazovat ostatních, jak se jim daří. Dále se 

nesmí v tomto týdnu radovat, a protože studium Tóry dává radost srdci, smí v ní tedy studovat 

pouze ty pasáže, které se vztahují k truchlení. Nesmí nosit nové šaty ani šaty čerstvě vyprané, 

nesmí si prát ani prádlo žehlit. Pokud je však jeho oděv špinavý nebo propocený, smí si ho 

vyměnit. Zákazy se dále týkají hygieny, tedy mytí a koupání. Nesmí se mýt v teplé vodě, smí 

ze sebe smýt špínu, umýt si obličej, ruce a nohy ve studené vodě nebo se může umýt, pokud 

to vyžadují zdravotní důvody. Nesmí se však koupat pro potěšení, ani ve studené vodě. 

Truchlící se nesmí mazat krémy, oleji a vonět se parfémy, výjimkou jsou čistící emulze 

z důvodu odstranění špíny, má dále zakázáno stříhat si vlasy nebo zkracovat vousy holením. 

Nesmí si stříhat nehty, může si je však oddělit rukama nebo okousat. Zákazy se také týkají 

intimního života, truchlící má tedy zakázáno mít v období Šiv´a manželský styk. Má rovněž 

v tomto období zákaz zabývat se výdělečnou prací. Má však povoleny domácí práce jako 

např. vaření nebo uklízení. V období smutečního týdne musí v domě být zakryta veškerá 

zrcadla a obrazy, aby se truchlící nemohl zabývat sám sebou. Celý týden by měla hořet svíce 

za duši zemřelého. Sedmý den tohoto smutečního týdne se po ranní bohoslužbě, šacharitu, 

sejdou účastníci minjanu58 v domě truchlících a odříkají vybrané verše. Tím skončí období 

Šiv´a.59 

Šlošim (truchlení od osmého do třicátého dne po pohřbu). Skončil již smuteční týden 

Šiv´a, avšak smuteční doba, avelut, stále trvá. Po skončení Šiv´a následuje Šlošim (hebrejské 

označení čísla třicet), dalších 23 dní smutku (se sedmi dny Šiv´a dohromady měsíc – třicet 

dnů), kde platí pro truchlícího tyto halachot.60 Stále platí zákaz zkracování vlasů, vousů a 

nehtů. Truchlící se smí koupat, pouze pokud chce smýt pot, anebo ze zdravotních důvodů. 

Není však zvykem koupat se pro radost, a to ani ve studené vodě. Truchlící se nemůže 

účastnit společenských událostí s hudbou a tancem, jakou jsou svatby a jiné společenské 

                                                 
57 DOLEŽELOVÁ, J. Úcta k živým i k mrtvým: židovské zvyky a instituce při pohřbívání. Židovská ročenka – na 
rok 5751. 1990-1991, s. 6; GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 2012, s. 432. 
58 Minjan – předepsaný počet deseti dospělých mužů ke každé bohoslužbě (NEWMAN, 2009, s. 117). 
59 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 2012, s. 432-433. 
60 DOLEŽELOVÁ, J. Úcta k živým i k mrtvým: židovské zvyky a instituce při pohřbívání. Židovská ročenka – na 

rok 5751. 1990-1991, s. 65; VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 271. 
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události. Smí však již odpovídat na pozdravy a dotazovat se ostatních, jak se jim daří. Ostatní 

se ho však dotazovat nemohou.61 

Dvanáct měsíců smutku. Výročí smutku příbuzného se připomíná každý rok. Mužský 

příbuzný je vždy na výročí předešlém šabatu vyvolán ke čtení z Tóry. Syn zemřelého by měl 

vést bohoslužbu kadiš ve výroční den úmrtí. Dále je zvykem v tento den chodit na hřbitov 

navštěvovat zemřelé a číst vybrané modlitby.62 Odříkávání modlitby kadiš dětmi zemřelých 

rodičů je důležitým rituálním prvkem tohoto období smutku. Po dobu 11 měsíců se tato 

modlitba při bohoslužbě recituje. Kadiš je chápána jako modlitba za odpuštění hříchů 

zemřelých, její recitování po dobu 12 měsíců, by však znamenalo, že děti považují své rodiče 

za velké hříšníky.63 

Výročí úmrtí rodičů, jarcajt, si připomíná syn do konce svého života. Každý rok 

v tento den odříkává kadiš a zapaluje svíčku, která má hořet 24 hodin. Tak jsou řetězce 

generací pevně spjaty a jejich pouta stále upevňovány.64 

Zákony smutku o svátcích. Určité židovské svátky přerušují období smutku šiv´a nebo 

šlošim. Jsou to svátky: Jom kipur, Pesach65, Šavuot66, Sukot67, Roš ha-šana68 – když začne 

jeden z těchto svátků, období smutku pro truchlícího končí.69  

Židovské hřbitovy 

Hřbitov je místo posvátné. Zřizování hřbitovů v minulosti často čelilo různým 

administrativním překážkám, a to jak ohledně získávání pozemků pro jeho umístění nebo 

rozšíření, tak překážkám finančním. Venkovské obecní hřbitovy se tak zakládaly na těžko 

přístupných místech. Ve stísněných ghettech se kvůli nedostatku místa muselo pohřbívat  

i v několika vrstvách. Při navážkách další nové vrstvy zeminy se vždy stávající náhrobní 

kameny vyzdvihly na novou úroveň.70 Příkladem vrstvení hrobů do výšky může být starý 

                                                 
61 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 2012, s. 436-437. 
62 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 2012, s. 439-440. 
63 ONDRAČKA, L. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů, 2010, s. 92. 
64 VRIES, S. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009, s. 273. 
65 Pesach – poutní svátek oslavující vyjití Židů z otroctví, Egypta (DIVECKÝ, 2005, s. 16). 
66 Šavuot – poutní svátek oslavující den kdy Hospodin daroval, na hoře Sinaj, Mojžíšovi Tóru (DIVECKÝ, 2005, 

s. 26). 
67 Sukot – poutní svátek, svátek stánků, jejichž stavba má připomínat odhodlání zotročeného národa, jenž se 

vydal do nejistoty pouště, za svobodou (DIVECKÝ, 2005, s. 45). 
68 Roš ha-šana – židovský Nový rok (DIVECKÝ, 2005, s. 33). 
69 GREENWALD, Z. Ša'arej halacha: brány halachy. Praha: Agadah, 2012, s. 437. 
70 PUTÍK, A.. Židovské tradice a zvyky:svátky, synagoga a běh života. Židovské muzeum v Praze, 2005, s. 71-

72. 
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pražský židovský hřbitov, kde i přes několikanásobné rozšiřování nestačila jeho kapacita a tak 

místy došlo až k dvanáctinásobnému navrstvení.71 

Součástí hřbitova je márnice, kde se provádí tahara, tedy omývání zemřelých, a 

obřadní síň. Celý komplex je obehnán zdí. U vchodu bývá umístěno lavabo – umyvadlo, které 

slouží pro rituální umytí rukou návštěvníků.72 

 
Obrázek 7. Starý židovský hřbitov v Praze (vlastní foto). 
 

Náhrobky (maceva). Náhrobní kámen se vztyčuje 11 měsíců po smrti zemřelého.73 Po celou 

tuto doby odříkávají sirotci modlitbu kadiš. Teprve po tomto období se má maceva vztyčit. 

Pokud se však vyrobí dříve a dřív se vztyčí, je správné ji zakrýt, aby se při jarcajtu – výročí 

úmrtí, mohlo učinit tzv. snímání závoje, kdy se symbolicky odhalí holá pravda o mrtvém 

člověku. Po smrti člověka je tu stále jeho duše. Pokud se nejedná o člověka hříšného, jeho 

duše může na tomto světě pobývat maximálně 12 měsíců.74 

Židovské náhrobky obvykle obsahují jak jméno zesnulého, tak hebrejské jméno jeho 

otce. Na náhrobku bývají vyryta počáteční písmena hebrejského citátu – tancevy: Tihje 

nišmato ceria bi-cror ha-chajim neboli Nechť je jeho duše spojena ve spojení se životem.75 

V diaspoře na hrobu bývá napsáno jak hebrejské, tak i občanské jméno zemřelého a jeho 

datum narození. Nápis na náhrobku může být doplněn různými symboly a dekoracemi 

vyjadřující příslušnost k nějakému izraelskému rodu nebo kmeni (např. žehnající ruce 

symbolizují příslušnost ke kněžskému rodu Kohenů, konvice symbolizuje kmen Levi, jehož 

                                                 
71 STEINOVÁ, I. Bejt Olam: Pohřbívání v židovské tradici. Maskil. 2005, roč. 4, s. 8. 
72 PUTÍK, A.. Židovské tradice a zvyky:svátky, synagoga a běh života. Židovské muzeum v Praze, 2005, s. 71-
72. 
73 Tamtéž 
74  Rozhovor s Ch. KOČÍM, Praha, 22. 1. 2014; D. PETEREM, Praha, 21. 1. 2014 
75 NOSEK, B. Židovské tradice a zvyky. V Praze: Karolinum, 2010, s. 143 
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příslušníci jako nositelé kněžské funkce lili konvicí vodu na ruce kněžích při bohoslužbách, 

kmen Juda má ve znaku znakem lva a další symboly vyjadřující profese, atd.)76  

     
Obrázek 8. Symbol rodu Kohenů (vlastní foto). 
Obrázek 9. Symbol rodu Levitů (vlastní foto). 
 
Květiny. Na židovský hřbitov květiny nepatří. Toto pravidlo však zcela nefunguje. Pozůstalí, 

kteří nejsou nábožensky založení, tak někdy činí a také nosí květiny pozůstalí, kteří často 

nejsou Židé.  

 
Naneštěstí nosí nejen květiny na hrob, ale i stromečky, pomlázky atd. (Chaim Kočí) 

 
Na pohřeb se žádné květiny nenosí. Tento zvyk pramení z historie, kdy v ghettech 

pěstování květin nebylo možné, ghetta byla stísněná a pro pěstování květin nebylo dost místa. 

Nákup květin taktéž nebyl možný, protože nikdo by Židům květiny neprodal. Židé nesměli 

vlastnit půdu, proto nebylo možné květiny vypěstovat ani mimo město. Praxe zatěžovat hroby 

kameny vznikla na poušti jako obrana před divou zvěří a následně se prováděla i v ghettech.77 

Kremace 

Kremace ostatků v judaismu je halachou přísně zakázána a je považována za jedno 

z největších znevážení víry. Židé věří, že člověk, který je pohřben tradičním způsobem, je 

připraven na zmrtvýchvstání a příchod spasitele Mesiáše. Židé za První republiky v Praze 

však byli velmi liberální a v období od r. 1945 do r. 1948 vzrostl zájem o kremaci do takové 

míry, že bylo na židovském hřbitově v Olšanech v Praze zřízeno urnové oddělení. 

                                                 
76 ONDRAČKA, L. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů, 2010, s. 91 
77 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
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Je třeba konstatovat, že zpopelnění upřednostňují především lidé, kteří přežili 

holocaust a naproti tomu jejich rodinní příslušníci během II. světové války zahynuli. Tito lidé 

chápou zpopelnění jako určitou pietu. Jejich obvyklé výroky zní: Přeji si, abych byl/a s nimi, 

jako oni, celá rodina byla spálená, já chci být také. Jsem lepší než moje maminka nebo 

tatínek? Ne, půjdu stejnou cestou. Toto stanovisko je zcela pochopitelné.78 Velmi často také 

upřednostňují kremaci ateisti a lidé, kteří nikdy nebyli vychováváni v židovské tradici. To, že 

jsou Židé, zjistili často až v dospělosti.79 Jak již bylo zmíněno, v posledních stoletích došlo 

v českém prostředí k výrazné asimilaci Židů a v souvislosti s tím i k zvýšení počtu smíšených 

manželství, resp. rodin. Pohřbení partnerů na oddělených hřbitovech přinášelo značné 

problémy, neboť partneři se pochopitelně nebyli ochotni ztotožnit s představou, že by měli být 

pohřbeni každý na jiném místě. Z tohoto důvodu rabín Karol Sidon po roce 1991 učinil 

rozhodnutí, které umožnilo pohřbení partnerů bez židovského původu na židovském hřbitově. 

Pohřbeny však mohou být pouze zpopelněné ostatky.80  

Povědomí členů Židovské obce v Praze o dodržování tradic při pohřbívání  

Na základě kvalitativního výzkumu byly zjištěny skutečnosti týkající se míry 

povědomí členů Židovské obce v Praze o rituálech spojených s pohřbíváním. Byly mapovány 

jejich zkušenosti týkající se tradičního židovského pohřbu a rovněž osobní preference týkající 

se dodržování židovských tradic při pohřbívání. 

Majorita dotazovaných členů obce, první i druhé generace, nevyrůstala v židovské 

tradici. Rodiny se asimilovaly. Téma židovství bylo ve většině rodin tabu, neboť dotazovaní 

nebo jejich rodiče chtěli na hrůzy války zapomenout. Znalosti respondentů se omezují na 

činnost pohřebního bratrstva, taharu a průběh tradičního pohřbu. 

Tradičním způsobem nechal své rodiče pohřbít pouze jeden z respondentů, ostatní 

zvolili pro své blízké příbuzné, rodiče nebo partnery pohřeb žehem, neboli kremaci (v jednom 

případě byl zvolen pohřeb do země, ovšem na křesťanském hřbitově). V rozhodování hrála 

roli zejména přání zemřelých rodinných příslušníků. Důvodem pro volbu tradičního pohřbu u 

jediného respondenta byl hrob na židovských hřbitovech, který jeho rodina vlastní. Tento 

respondent paradoxně není věřící a s touto vírou se příliš neztotožňuje. Méně respondentů zná 

rituální obřady spojené s obdobím smutku, i když toto období je důležitá ceremonie, která 

                                                 
78 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
79 Rozhovor s K. Sidonem, Praha, 30. 1. 2014. 
80 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 



Pohřbívání v židovské kultuře jako souhrn sociálně-náboženských funkcí a jejich proměna v čase 

 
 

 
67 

 
 

napomáhá člověku navrátit se mezi ostatní do normálního života. Přísné zákazy a omezení 

spojené s tímto obdobím nedodržel ani jeden respondent. 

Pokud jde o vlastní pohřeb, žádný z respondentů na tradičním pohřbu nelpí. Chtějí 

zanechat toto rozhodnutí na svých dětech, případně partnerech. Dva respondenti si přejí být 

zpopelněni a umístěni v urnovém oddělení u svých rodin. Mnozí z dotazovaných nevyrůstali 

v nábožensky založených rodinách, přesto židovství pro ně znamená mnoho. Ve výpovědích 

se objevuje zejména jejich hrdost na židovský národ, z něhož vzešla řada umělců a vynálezců, 

kteří obohatili svět. Většina z dotazovaných se cítí lépe v židovské nežli v nežidovské 

společnosti, velkou zde roli hraje pocit bezprostřednosti a sounáležitosti.  

Skryté funkce židovského pohřbu 

Poslední rozloučení se zemřelým, prokázání úcty, útěcha pozůstalých se mohou jevit 

jako esenciální funkce rituálu pohřbení. V židovském světě jsou tyto lidské projevy jistě 

neodmyslitelně s pohřbem také spjaty, v rámci výzkumu však byly odhaleny skutečnosti, 

které nasvědčují faktu, že hlavní funkce rituálu pohřbení je zcela jiná. 

Příprava na příchod Mesiáše. Primární funkcí rituálu pohřbení není rozloučení se s mrtvým, 

jak by se mohlo na první pohled zdát, ale příprava zemřelého na příchod spasitele, Mesiáše, 

který bude vládnout židovskému národu během nového věku. Jde o přípravu na 

zmrtvýchvstání, které se Židé pečlivě věnují. Mají vypracované přesně stanovené procedury, 

které důsledně dodržují, aby nedošlo k pochybení a zemřelý tuto možnost opravdu dostal. 

Často si lidé před smrtí říkají, co kdyby to byla pravda, co kdyby skutečně byl nějaký příští 

svět. Přestože tomu celý život nevěřili, tak se na sklonku jejich života rozhodnou, že nechtějí 

jejich život skončit tak, jak nám to říká věda. Chtějí věřit, že je nějaký přesah a chtějí udělat 

jakýkoliv krok, aby se k tomuto přesahu dostali.81 

Posílení soudržnosti. Obecně všechny židovské tradice přispívají k soudržnosti židovské 

komunity. Tradice je tím tmelem, co drží židovský národ pohromadě i přes veškeré utlačování 

a pogromy, kterými si v historii prošel a přes fakt, že nikdy neměl vlastní stát. Možná i život 

ve věčném útisku přispěl k silné soudržnosti Židů, která se projevuje dodnes. 

 
I znepřátelené strany se během pohřbu na pár okamžiků sejdou a zapomenou na své 

rozepře. (David Peter) 

                                                 
81 Rozhovor s Ch. Kočím, Praha, 22. 1. 2014. 
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Řada pohřebních rituálů se týká především pozůstalých a ostatních členů židovské 

komunity. Jejich dodržování po dobu mnoha staletí tak napomáhá k udržení soudržnosti 

v tomto širokém společenství. Již pohřební průvod je prvním ukazatelem této pospolitosti. 

Každý Žid by měl projevit úctu zemřelému tím, že zanechá své práce a alespoň na chvíli se 

k tomuto průvodu připojí, nemluvě o samotném pohřbu, kterého zúčastnit se je pro Židy 

micva. Členové komunity, sousedé nebo známí, vyjadřují svými činy soudržnost i při nošení 

jídla útěchy pozůstalým, kteří jsou ve svých domovech a truchlí. 

V dnešní víceméně ateistické době je zájem o tradiční pohřby v Čechách jen velmi 

malý. Lidé často nežijí v židovské tradici a o židovství toho příliš nevědí. Židovská kultura je 

však silná a spojuje její příslušníky, ať věřící či nevěřící, jistou abstraktní transcendentní 

silou. Stává se, že lidé ve chvíli, kdy umírají, případně umírají jejich blízcí, mají potřebu 

vědět, kam patří, mají potřebu určité sounáležitosti. Na sklonku života se proto rozhodnou pro 

tradiční židovský pohřeb, přestože celý život nedrželi židovské zvyklosti. Uvědomí si uvnitř 

sebe svou židovskou identitu, která byla celý život potlačována a alespoň z části se s ní 

nakonec ztotožní. 

Závěr 

Touto prací se podařilo zmapovat tradice a rituály v pražské židovské obci. Potvrdil se 

předpoklad, že skryté funkce související s rituálem židovského pohřbívání existují. Primární 

funkcí není rozloučení s mrtvým, jak by se mohlo zdát, ale příprava zemřelého na příchod 

spasitele, Mesiáše, který bude vládnout židovskému národu během nového „zlatého“ věku 

světových dějin. Příprava zemřelého tahara proto musí být pečlivá, perfektní a Židé věnují 

této proceduře maximální pozornost, aby zemřelému neznemožnili šanci na zmrtvýchvstání. 

Jako každá tradice i rituály spojené s pohřbíváním přispívají k posílení soudržnosti 

židovské komunity. Zatímco dříve se komunita zcela přirozeně, aktivně účastnila všech 

rituálů, dnes se v Praze, zejména v důsledku asimilace, projevy soudržnosti omezily pouze na 

účast na samotném pohřbu. 
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