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Historie Židů v Krásné Lípě
Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary
 
Letos uplynulo 125 let od zrušení Židovské 
náboženské obce Krásná Lípa, jejíž členové 
poté připadli pod Židovskou náboženskou 
obec v Sokolově. V článku shrnuji histo-
rii zdejší židovské komunity, jejíž obraz byl 
získán na základě studia odborné literatury, 
archivních pramenů a lexikonů sčítání obyva-
telstva. Místní židovská komunita patřila mezi 
nejpočetnější v rámci severozápadní části 
dnešní CHKO Slavkovský les a předpokládá 
se, že Židé v obci žili 250 let. Poslední docho-
vanou památkou na židovské obyvatelstvo 
v zaniklé obci Krásná Lípa je starý židovský 
hřbitov.

Vesnice se dříve německy nazývala Schön-
lind a nachází se v západní části CHKO Slav-
kovský les. Od Sokolova je vzdálena nece-
lých deset kilometrů jihozápadním směrem 
a od vsi Kostelní Bříza necelé tři kilometry 
jihovýchodně. Vesnice mohla být založena 
snad již ke konci 13. století jako nothaftské 
léno. První písemná zmínka pochází z roku 
1360, kdy ji měli v držení páni z Kynžvartu. 

Svůj název získala podle krásné lípy, jež rostla 
v údolí Velké Libavy.

Doba příchodu židovského obyvatelstva 
do vsi není zcela jednoznačná. Odborná lite-
ratura uvádí dvě možná období. Mohlo k tomu 
dojít již v 16. století nebo až o století později. 
A to před rokem 1680, kdy přišli Židé do blízké 
obce Kostelní Bříza.

V soupisu Židů z roku 1793 je uvedeno 
dvacet židovských rodin. Otcové rodin se nej-
častěji živili podomním obchodem se střižním 
zbožím, veteší, starými hadry a kožešinami, 
ale působil zde i vinopalník, obřadní zpěvák, 
učitel a školní sluha. V roce 1811 se provedlo 
sčítání familiantů v Čechách a v místní obci 
jich bylo nahlášeno 23. Podle Sommerovy 
topografie z roku 1847, žilo v Krásné Lípě 37 
židovských rodin. Místní náboženská obec 
tehdy vlastnila dům č. p. 68, který stál na sta-
vební parcele č. 118. Podle vyznačení na Cí-
sařském otisku se jednalo o spalný objekt 
o výměře 115,1 m2. Ve Stabilním katastru je 
uvedeno, že dům byl obytný, ale zřejmě sloužil 

Židovský hřbitov v Krásné Lípě.
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i jako místní synagoga. Dům č. p. 68 stával 
v severovýchodní části obce v jižní části ulice, 
jež se napojovala na silnici vedoucí z Kostelní 
Břízy. K domu náležela parcela o výměře 154,6 
m2, která rovněž patřila židovské obci. Většina 
okolních domů náležela členům obce. Další 
domy židovských vlastníků stály na severním 
okraji obce u cesty vedoucí z Kostelní Břízy.

Ve druhé polovině 19. století, vzhledem 
ke změně právního postavení Židů v mo-
narchii, postupně klesá židovská populace 
i v Krásné Lípě. Ke konci 19. věku z celkového 
počtu 641 osob žila v obci trvale již jen jedna 
židovská rodina. Podle zákona o židovských 
náboženských obcích z roku 1890 došlo 
v roce 1893 k připojení místní Židovské nábo-
ženské obce k náboženské obci v Sokolově. 
Při sčítání obyvatel v roce 1900 bylo v obci 
evidováno 21 obyvatel židovského vyzná-
ní. Roku 1910 bylo v obci zaznamenáno 562 
osob, z toho jen šest židovského vyznání. 
Stejný počet Židů v Krásné Lípě je uveden 
i k roku 1921. Ovšem o pár let později, v roce 
1930, se k židovskému vyznání v obci přihlásil 
jen jeden obyvatel. Zda tato osoba žila ve vsi 
i v roce 1938 není známo. Také se neví, jestli 
došlo k poškození budovy (synagogy), která 
v 19. století náležela do majetku místní Židov-
ské náboženské obce. Podle leteckých sním-
ků z roku 1947 se zdá, že budova ještě tehdy 
stála, stejně jako ostatní budovy v okolí. Zato 
na leteckých snímcích o pět let starších, tedy 
z roku 1952, je zcela zřetelně vidět prázdný 
prostor v místech židovského obecního domu 
a okolní domy bez střech, a to nejen v takzva-
né židovské uličce, ale v celé obci. Důvodem 
tohoto stavu je skutečnost, že na konci čtyři-
cátých let 20. století se vesnice stala součástí 
Vojenského újezdu Prameny a na jejím území 
probíhala vojenská cvičení. V současné době 
se na místě, kde stály domy židovských oby-
vatel a budova židovské obce, nachází vodá-
renská nádrž Rovná.

Židovský hřbitov v bývalé obci Krásná 
Lípa je nejen jedinou památkou na místní 
židovskou komunitu, ale také jednou z mála 
památek na vesnici, z níž do dnešních dnů 
zbyly jen ruiny. Hřbitov se nalézá ve svahu 
asi 200 metrů východně od vodárenské 

nádrže. Vede k němu úzká cesta, jež v létě 
snadno zarůstá. Přesné datum založení 
hřbitova se bohužel dosud nepodařilo zjistit. 
Nejstarší náhrobek nese dataci k roku 1755 
a nejmladší pochází z roku 1896. Podle 
matrik zemřelých obce Krásná Lípa z let 
1784 až 1895 se na tomto hřbitově uskuteč-
nilo přes 350 pohřbů. Těch však mohlo být 
i více, jelikož na této nekropoli byli pohřbíváni 
lidé i z jiných obcí a nebyli zaneseni do zdej-
ších matrik. V současné době zde lze nalézt 
112 dochovaných náhrobků. Podle Stabilní-
ho katastru z roku 1841 se nacházel hřbitov 
na parcele č. 163 a jeho celková rozloha 
činila 816,4 m2, a náležel do majetku míst-
ní Zidovské náboženské obce. Na Stabilním 
katastru je na ploše hřbitova vyznačena malá 
budova, nejspíše hřbitovní domek na nářadí. 
Dodnes se z něj zachovaly kamenné základy 
o rozměrech 2 × 2 metry. Hřbitov je doposud 
ohraničen 29 žulovými sloupky o rozměrech 

Náhrobek paní Rachel Steinigové z roku 1816.  
Obě fotografie Lukáš Svoboda.
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120 × 30 × 30 centimetrů, mezi nimiž byly 
zřejmě usazeny dva ploché trámy. Židovský 
hřbitov v Krásné Lípě je nyní zpustlý, několik 
náhrobních kamenů je povaleno a celá jeho 
plocha je zarostlá náletovými dřevinami. ■  

 
Slovníček:
familiant – (odvozen z latinského familia „rodi-
na“) historické označení otce rodiny, na něhož 
se vztahují familiantské zákony
familiantský zákon – ustálené označení před-
pisů z 18. až 19. století, které v habsburské 
monarchii stanovovaly podmínky pro uzavírání 
sňatků mezi Židy, s cílem omezit a regulovat 
počet židovského obyvatelstva v zemi
spalný objekt – (podle Císařského povinného 
otisku) – objekt s dřevěným (hrázděným) ko-
mínem, vnitřek komínu s dřevěnou konstrukcí 
byl uvnitř omítnut mazanicí (historický staveb-
ní materiál)
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Další použité archivní dokumenty:
Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Schönlind (1841). 

NA Praha
Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Schönlind (1841). 

NA Praha.
Knihy familiantů 1811, Loketský kraj, Luby, Krásná Lípa, 

Malá Šitboř a Žitná, Toužim a Brložec, Teleč. NA Praha.
Matriky zemřelých Krásná Lípa z let 1784–1868 a 1840–

1895. NA Praha.

 Náhrobek Josepha Kohna, který podle náhrobku 
zemřel 3. října 1816 (v matrice zemřelých je 
uveden den úmrtí 10. říjen 1816). Podle matriky 
zemřel obchodník Joseph Kohn v Kamenici, 
ve věku 70 let na sešlost věkem. Rozměry stély 
jsou 92 × 49 × 10 cm. V horní části náhrobku 
jsou patrné žehnající kohenské ruce znázorňující 
kněžské gesto požehnání roztaženými prsty obou 
rukou. Překlad náhrobního textu: Zde je uložen 
/ muž ryzí / vznešený vážený Jozl / Kohn zemřel 
v noci / a byl pohřben v den / 11. tišri roku / 577 
malého počtu / Buď jeho duše svázána ve svazku 
živých. Foto Přemysl Tájek.
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