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Obec Lomnička 

 

     Ves Lomnička se nachází v severozápadní části Karlovarského kraje na severním okraji 

Chebské pánve. Od Chebu je vzdálena třiadvacet kilometrů severním směrem. Od hraničního 

města Plesná je to do vsi dva a půl kilometru na východ. První písemná zmínka o vsi, která se 

německy nazývala Steingrub1, pochází z roku 1348, kdy ji společně s dalšími osmnácti obcemi 

v rámci východní a střední části Lubského újezdu zakoupil rytíř Rüdiger von Spaneck od 

kláštera ve Waldsassenu. K farnosti obce Křižovatka spadala Lomnička do roku 1444, pak 

náležela pod vesnici Kopanina. V roce 1697 byla přidělena k farní správě v Novém Kostele, jež 

ji spravovala až do roku 1895. Toho roku ji společně s Vackovem a Smrčinou převzala farnost 

v Lubech.2 Panství Lesná, pod které ves Lomnička spadala, byla rozdělena na čtyři díly. První 

a čtvrtý díl se nazýval Přední Lesná a druhý a třetí nesl jméno Zadní Lesná. Od druhé poloviny 

16. století byly všechny čtyři části v držení rodiny svobodných pánů Mulz von Waldau. V roce 

1825 vlastnil zboží Přední Lesná Franz svobodný pán von Waldau a zboží Zadní Lesná 

Emanuel svobodný pán von Waldau. Ve čtyřicátých letech 19. století obě panství vlastnil 

kancléř a dvorní rada Joseph (Joachim) hrabě von Auersberg. V obci v té době žilo 755 osob3 

a jednalo se také o nejvyšší počet za celou existenci obce. V dalších padesáti letech se Lomnička 

postupně vylidňovala, v roce 1890 zde trvale pobývalo 534 usedlíků. Počátkem 20. století se 

sice populace zvýšila, což dokazuje evidovaných 685 jedinců z roku 1930, ale po druhé světové 

válce se situace výrazně změnila. V roce 1950 se úředně k dlouhodobému pobytu přihlásilo 242 

lidí. V současnosti je to jen 88 osob.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Název obce pochází od těžby kamene, která se v blízkosti obce dlouhodobě prováděla. Lidově se vesnici říkalo 

Stoagrou. Profous, A., Svoboda, J.: Místní jména v Čechách, IV. díl, Praha 1957, s. 167.    
2 Schreiner, L. a kol.: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen                       

und Erinnerungen, Amberg 1981, s. 479. 
3 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogener Kreis, Prag, 1847, s. 45. 
4 Růžková, J., Škrabal, J. a kol.: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005, I. díl, Český statistický 

úřad, Praha 2006, s. 342 – 343. 
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Židovská obec v Lomničce 

 

     Příchod prvních židovských obyvatel do vsi lze předpokládat snad až v polovině                 18. 

století. V první třetině tohoto věku sice jedna židovská rodina pobývala na panství Lesná5, ale 

není známo přesně v jaké obci. V samotné Lomničce jsou poprvé písemně potvrzeny dvě 

židovské rodiny v roce 1757 v Tereziánském katastru.6 Pro Loketský kraj se soupis židů             z 

roku 1783, kde jsou uvedena jména ženatých a svobodných dospělých mužů, nedochoval.     V 

Soupise židovských rodin v Čechách z roku 1793 je u obce Lomnička uvedeno jedenáct rodin, 

celkem dohromady padesát pět osob. Deset rodin je úplných, to znamená manžel s manželkou 

a dětmi, jednu rodinu vede vdovec a v jedné rodině se nachází dcera s nemanželským dítětem. 

Všichni mužští představitelé jedenácti domácností spadali v té době pod panství Lesná, živili 

se obchodem a nikdo z nich nevlastnil dům, v němž bydlel.7 Devět židovských rodin bylo ve 

vsi oficiálně evidováno v roce 1846.8 Dá se však předpokládat, že jich mohlo být i více, a to 

vzhledem ke třinácti uděleným familiantským konfesím9 v první polovině 19. století, a také k 

matričním zápisům10 z tohoto období, kde se uvádí více příjmení náležejících k Lomničce. Ve 

druhé polovině 19. věku se počet židů v Lomničce značně snižuje, je to způsobené jak právními 

změnami státu v letech 1848 a 1867, tak emigrací do Spojených států. Podle studie Jiřího 

Fiedlera odešlo po roce 1850 z místní obce a blízkého okolí osmnáct obyvatel židovského 

vyznání.11 V roce 1880 žili ve vesnici čtyři židé, o deset let později jich bylo deset a v roce 1900 

již jen dva.12 Poslední židovský obyvatel zřejmě opustil obci v roce 1901.13 

 

     K založení náboženské obce v Lomničce mohlo dojít již ke konci osmnáctého století, kdy v 

obci žil dostatečný počet židů, ale přesné datum se doposud nepodařilo zjistit. V německé 

literatuře se uvádí zřízení místní modlitebny k roku 1822.14 V roce 1842 se k náboženským 

účelům využívala místní budova č. p. 41, jež stávala na stavební parcele č. 69. Celková výměra 

pozemku činila pětadvacet sáhů čtverečních.15 Jednalo se o spalnou budovu16 stojící v 

                                                 
5 NA Praha, HBS 1724 – 8, Žatecko, Soupis židů z roku 1724. 
6 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, 

Židovské muzeum v Praze 2007, s. 1. 
7 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. díl, 

Loketský kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2002, s. 79 – 81. 
8 Celkem žilo na panství Lesná ve čtyřicátých letech 19. století patnáct židovských rodin, tři v Hrzíně a tři v Novém 

Kostele. Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Elbogener Kreis, Prag, 1847, s. 45 – 46. 
9 Pro panství Lesná bylo evidováno dohromady osmnáct familiantských konfesí. NA Praha, HBF 103/XI/VIII/, 

Knihy familiantů, Loketský kraj, Údrč, Lesná, Valeč, Skalná, Starý Rybník, Verušičky, Týniště. 
10 NA Praha, HBMa 1078, Lomnička, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. HBMa 1426, 

Nový Kostel, Matrika narozených 1839 -1868. HBMa 1427, Nový Kostel, Matrika oddaných 1843 – 1859., HBMa 

1428, Nový Kostel, Matrika zemřelých 1840 – 1868. 
11 Z Lomničky jich bylo nejméně jedenáct. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 

území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 3. 
12 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, 

Židovské muzeum v Praze 2007, s. 3. 
13 Schreiner, L. a kol.: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen            und 

Erinnerungen, Amberg 1981, s. 480. 
14 Schreiner, L. a kol: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen                     und 

Erinnerungen, Amberg 1981, s. 480. 
15 To znamená 89, 915 metrů čtverečních. Jeden sáh čtvereční měří 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv autorů: 

Příruční slovník naučný, IV. díl, S – Ž, Praha 1967, s. 5. 
16 Na císařském otisku stabilního katastru je tato budova označena žlutě. Nejedná se ale přímo o dům dřevěný, jak 

by se mohlo usuzovat podle přiložené legendy, jde o domy s dřevěnými komíny (nejspíše hrázděné s dřevěnou 

konstrukcí). Naopak dům, který je na zmíněném otisku označen červenou barvou, není ryze dům kamenný, nýbrž 

dům s kamenným komínem. Barva na císařských otiscích označuje spalnost objektu a jeho zabezpečení proti 

požáru. Škabrada, J.: K problematice barevného rozlišení vesnických staveb na mapách stabilního katastru v 

Čechách, in: Památky a příroda 9/1984, s. 203. 
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jihovýchodní části obce na levém břehu Pstruhového potoka. Dům vlastnil v letech 1842 až 

1844 Samson Heller.17 V roce 1859 je jejím vlastníkem již místní židovská obec.18 O 

modlitebně v Lomničce jsou písemné zmínky z období kolem roku 1870, ale není známo, v jaké 

budově sídlila. Ke konci 19. století je na katastrálním plánu obce dům č. p. 41 zakreslen, 

v současnosti již tato stavba neexistuje.19 Za prvního známého představitele místní náboženské 

obce se považuje Isak Schwarz20, viz náhrobek č. 6. Pan David Weiss tuto funkci vykonával 

v roce 1859.21 Do roku 189522, kdy byla náboženská obec zrušena podle zákona z roku 1890 a 

připojena pod správu obce ve Františkových Lázních23, ji vedl Leopold Rosenbaum.24 Ve 

třicátých a čtyřicátých letech 19. věku zde jako rabín působil Simon Hanisfurth.25 V židovské 

kontrolní matrice narozených obce Luby z let 1828 až 1868 je u jednoho zápisu z podzimu 1851 

jako místní rabín uveden Josef Pereles.26 Tento muž je v archivních dokumentech též zmiňován 

jako kantor27, učitel náboženství, mohel a šochet.28 V Lomničce náboženství vyučovalo několik 

učitelů29 v místní židovské škole, děti zároveň navštěvovali dvakrát do týdne lomničskou 

                                                 
17 NA Praha, SK 2637, Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Steingrub 1842. 
18 Židovská náboženská obec v Lomničce v té době již vlastnila celkem tři domy, kromě čp. 41 i čp. 69 a čp. 81 

(později označeno čp. 22). NA Praha, SK 2637, Seznam katastrálních archů výtažných pro veškeré držitele 

pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. Verzeichniß der Katastral-Auszugsbögen 

für sämmtliche Grundbesitzer in der obgenannten Gemeinde, und Nachweisung der erfolgten Zustellung an 

dieselben 1859. 
19 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, 

Židovské muzeum v Praze 2007, s. 17. 
20 Eisig Herš ben Šemuel Schwarz, Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území 

ČR, heslo Lomnička, formát PDF, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 4. 
21 V tomto roce podepsal úředních arch vlastníků nemovitostí v Lomničce. U jeho podpisu je napsáno „Fertretter“, 

toto slovo znamená „představitel či zástupce“, ale je napsáno foneticky, gramaticky správně je to „Vertretter“. NA 

Praha, SK 2637, Seznam katastrálních archů výtažných pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a 

průkaz toho, že jim byly dodány. Verzeichniß der Katastral-Auszugsbögen für sämmtliche Grundbesitzer in der 

obgenannten Gemeinde, und Nachweisung der erfolgten Zustellung an dieselben 1859. 
22 Schreiner, L. a kol: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen un 

Erinnerungen, Amberg 1981, s. 480. 
23 Geschichte der Juden in Franzensbad. in: Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v současnosti, 

Židovské nakladatelství, Brno – Praha 1934, s. 141. 
24 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, 

Židovské muzeum v Praze 2007, s. 4. 
25 Pan Simon Heinsfurth (Hainsfurth či Heimsfurth) byl třetím synem Lowi Heinsfurtha a jeho choti Judith 

(Güttel), rozené Marcus z Úbočí. Jeho otec pocházel z obce Labuť u Tachova. V Drmoulu, kde se pan Simon 

zřejmě narodil, zastával post rabína. Dne 19. února 1834 vstoupil ve věku jednačtyřiceti let do svazku manželského 

s Fanni Stingl ze Starého Rybníka, dcerou tamějšího familianta Jakoba Stingla a jeho manželky Barbary, za 

svobodna Unger z Lomničky. Tou dobou v Lomničce již působil jako místní rabín. Později se přemístil do 

Drmoulu. Ke konci života žil v Úbočí, kde také ve věku šedesáti let podlehl 9. února 1853 zánětu pohrudnice 

s výpotkem (Brustwassersucht). Do dnešních dnů se jeho náhrobek na úbočském židovském hřbitově zachoval, 

nalézá se ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. NA Praha, HBMa 1078, Lomnička, Matrika narozených, 

oddaných a zemřelých 1819 – 1839. NA Praha, HBMa 2222, Úbočí, Matrika zemřelých 1841 – 1855. Boháček, 

J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, I. díl, Loketský kraj, 

Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2002, s. 39. 
26 Jeho jméno je zmíněno u narození chlapce Simona See, který přišel na svět 20. září 1851 v Opatově v domě č. 

p. 29. NA Praha, HBM 405, Luby, Židovská kontrolní matrika narozených 1828 – 1868. 
27 Schulsänger, Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, 

formát PDF, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 4. 
28 Fiedler, J.: Židovská obec Lomnička (Steingrub) a americký rabín Isaac Mayer Wise, in: Sborník Chebského 

muzea 2001, Cheb 2002, s. 213. 
29 Jiří Fiedler v Encyklopedii židovských obcí v rámci hesla Lomnička předkládá celkem šest jmen učitelů, včetně 

Leo Weise, kterého se nepodařilo nalézt v dostupných archivních pramenech. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských 

obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 4. 
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obecní školu.30 Za nejznámější místního rodáka lze považovat zakladatele reformního judaismu 

rabína Isaaka Mayera Weise - Wise31, který se zřejmě ve zdejší obci narodil v březnu roku 1819. 

Tento muž nabyl vzdělání na několika místech v Čechách, posléze v roce 1846 emigroval do 

Spojených států amerických, kde získal velkého uznání a věhlasu. Do své rodné vlasti se více 

nevrátil, zemřel 26. března 1900 v Cincinnati.32 

 

Židovský hřbitov v Lomničce 

 

     Židovský hřbitov se rozprostírá na okraji lesíku vzdáleného více než půl kilometru 

jihozápadním směrem od vsi. K nekropoli se dá dojít po polní cestě, která kolem něj z obce 

vede. Nyní lze na něj vstoupit úzkou pěšinou protínající původní jihozápadní zeď. Na císařském 

otisku dříve cesta končila před jihovýchodním cípem hřbitova, je tedy možné v těchto místech 

předpokládat bývalý vstup.33 Hřbitovní zeď je dnes patrná jen jako nevysoký val, jenž je 

viditelný v měsících vegetačního klidu. Po zdivu v jeho severovýchodní části není téměř žádné 

stopy, spatřit je možné jen jednotlivé mechem a travou obrostlé kameny. Založení hřbitova se 

předpokládá v první třetině 19. století.34 Přesný rok však prozatím nelze přímo potvrdit. Snad 

k tomu mohlo dojít již v roce 1816, dá-li se věřit výroku z let 1916 až 1918, kdy se uvádí jeho 

stáří více než stoleté.35 Další uváděnou variantou v literatuře je rok 182236, což by souviselo i 

s nejstaršími matričními zápisy37 zemřelých místní židovské komunity. Doposud nejstarší 

nalezený náhrobní kámen pochází zřejmě z roku 1818.38 Druhá nejstarší stéla je z roku 1822. 

Osobu, která je na tomto kameni uvedena, se podařilo nalézt v matričním zápise.39 Na 

císařském povinném otisku map stabilního katastru z čtyřicátých let 19. století je nekropole 

znázorněna ve tvaru lichoběžníku. V roce 1842 patřila k hraběcímu auerspergskému panství 

Lesná. Celková rozloha pozemku činila 418 sáhů čtverečních40, tedy 1503, 37 metrů 

čtverečních.41 Hřbitov se ke svému účelu využíval i ve dvacátých letech 20. století.42 Během 

více než jednoho sta let zde našli poslední spočinutí židé nejen z místní vsi, ale i z blízkého 

okolí. Jedná se například o osoby z Dolních i Horních Lubů, Hrzína, Kaceřova, Kamenice, 

                                                 
30 Schreiner, L. a kol.: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen un 

Erinnerungen, Amberg 1981, s. 480. 
31 Fiedler, J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1992, s. 78. 
32 Fiedler, J.: Židovská obec Lomnička (Steingrub) a americký rabín Isaac Mayer Wise, in: Sborník Chebského 

muzea 2001, Cheb 2002, s. 213. 
33 Jedná se však pouze o hypotézu, vchod mohl být i z jiné strany. 
34 V některé odborné literatuře se uvádí založení hřbitova na počátku 19. století. Rozkošná, B., Jakubec, P.: 

Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, s. 231. Kahancová, K., Kodera, 

R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, Praha 2000, s. 34. 
35 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, formát PDF, 

Židovské muzeum v Praze 2007, s. 18. 
36 Schreiner, L. a kol.: Heimatkreis Eger, Geschichte einer deutschen Landschaft in Dokumentationen un 

Erinnerungen, Amberg 1981, s. 480.  
37 V současnosti nejstarší zápis úmrtí pochází z 11. ledna 1822, kdy z tohoto světa odešel Isak Schwarz (viz 

náhrobek č. 2). NA Praha, HBMa 1078, Lomnička, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
38 Jedná se o náhrobek jisté Leipet Schwarz z Kamenice, která údajně zemřela 7. tišrí 579 malého počtu, tedy 7. 

října 1818, (viz náhrobek č. 1). Celý nápis na tomto náhrobku je ale velmi poškozen erozí kamene, to platí i o 

dataci. Proto se prováděla několikrát její kontrola, která prozatím pravdivost datace přímo nepotvrdila ani 

nevyvrátila. 
39 Viz poznámka pod čarou č. 37. 
40 NA Praha, SK 2637, Grund Parzellen Protocoll der Gemeinde Steingrub 1842. 
41 Současná výměra je obdobná, 1503 metrů čtverečních. Rozkošná, B., Jakubec, P.: Židovské památky Čech, 

Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, s. 231. 
42 Nejmladší dochovaný náhrobek nese jméno Jakoba Schneidera z Nového Kostela, jenž zesnul 22. února 1924 

(viz náhrobek č. 80). Vzhledem k neexistenci dostatečných písemných archivních pramenů nebo náhrobních 

kamenů nelze pozdější pohřbívání na této nekropoli potvrdit ani zamítnout. 
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Kraslic, Lesné, Nového Kostela, Skalné a Starého Rybníka43. Po zrušení náboženské obce 

v Lomničce přešel hřbitov do vlastnictví židovské obce ve Františkových Lázních44 a před 

připojením pohraničí ke Třetí říši přešel pravděpodobně pod správu náboženské obce v 

Chebu.45 V období druhé světové války došlo k jeho devastaci.46 Od padesátých let minulého 

století hřbitov pustl a byl úmyslně ničen. Nejspíše docházelo i k odcizování náhrobků a 

rozebírání hřbitovní zdi. Po roce 1989 se nejen odborná veřejnost začala o místní nekropoli více 

zajímat.  Z iniciativy Jindřicha Janušky z Františkových Lázní došlo k rekonstrukci hřbitova, 

při níž se svými přáteli postavil povalené náhrobky a vyčistil prostor od náletových dřevin.47 

Od podzimu 2008 začala podrobná dokumentace pracovníků  Muzea Karlovy Vary a 

Národního památkového ústavu Loket.  

 

Zpracování židovského hřbitova v Lomničce 

 

     Všechny náhrobní kameny se spočítaly, vyfotografovaly, změřily a zaměřily. Také se 

provedly opisy náhrobních textů, na nichž se podílel Jaroslav Achab Haidler. Získané informace 

z náhrobků, jako jsou jména a datace, se porovnali s archivními dokumenty a odbornou 

literaturou. Prostřednictvím této dokumentační činnosti se podařilo zjistit, že se na ploše 

hřbitova nalézá 81 náhrobků, 15 podstavců či ostění hrobů a jeden artefakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 NA Praha, HBM 407, Luby, Židovská kontrolní matrika zemřelých 1829 – 1862. NA Praha, HBM 490, Nový 

Kostel, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1794 – 1865. NA Praha, HBMa 1078, Lomnička, Matrika 

narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. NA Praha, HBMa 1428, Nový Kostel, Matrika zemřelých 1840 

– 1868. NA Praha, HBMa 1858, Skalná, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1842 – 1867. 
44 Geschichte der Juden in Franzensbad. in: Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a v současnosti, 

Židovské nakladatelství, Brno – Praha 1934, s. 141. 
45 Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, Rada židovských náboženských obcí v ČSR, Praha 

1980, s. 18. 
46 Rozkošná, B., Jakubec, P.: Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, Brno 2004, 

s. 231. Kahancová, K., Kodera, R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, Praha 

2000, s. 34. J.: Židovské památky v Čechách a na Moravě, Sefer, Praha 1992, s. 78. 
47 Fiedler, J.: Židovská obec Lomnička (Steingrub) a americký rabín Isaac Mayer Wise, in: Sborník Chebského 

muzea 2001, Cheb 2002, s. 218. 
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Opisy a překlady náhrobních textů 

 

 

Náhrobek č. 27 – Theresia (Tirca) Ekstein a Jom Tov Ekstein 

 

levá strana: 

 

n″p 

tsa hert m 

bvu ovy r″hk 

ovyb rupn s″i 

ovy rbqnv q″s 

tnsb [vyc g″k a 

q″pl d″pqt 

lyx tsa htyh ayh 

htsi qde 

lygybak 

Zde je uložena 

paní Tirca, manželka 
 

váženého Jom Tov 

Eksteina. Zemřela v den 
 

svatého šabatu a pohřbena byla 

v neděli 23. sivanu v roce 
 

584 malého počtu 
 

Ona byla ženou šlechetnou (1), 

konala milosrdenství 

jako Abigail (2).

 

pravá strana: 

 

n″p 
bvu ovy rbxh 

rupn s″i [tn rb 
ovyb rbqnv g ovyb 

tnsb zvmt z″y h 

q″pl (3) p″qt 
sya hyh avh 

oybydnb rsy 

oybvu jrdb jlhv 

vyh vysim lk 

........... 

 

 

Zde je uložen 
 

učený Jom Tov 
 

syn Natan Eksteina, skonal  
 

v úterý a pohřben byl  

ve čtvrtek 17. tamuzu v roce 
 

580 malého počtu. 

On byl muž 
 

vzácný mezi ušlechtilými 
 

a kráčel cestami dobrými, 

všechny jeho skutky byly 

………
     Náhrobek č. 27 se nachází ve třetí řadě v severní části hřbitova. Rozměry tohoto dvojitého 

náhrobku jsou 68 x 61 x 12 centimetrů. Zakončen je dvěma mírnými oblouky, čímž připomínají 

dvě kamenné desky s desaterem. Stéla je bez jakéhokoliv zdobení. Eroze kamene značně 

narušila hebrejský text. 

 

     V lomničcké matrice se nachází záznam o úmrtí jisté Theresie Ekstein, manželce 

obchodníka Lippmanna Eksteina, která zemřela 18. června 182448 v Lomničce č. p. 62. 

Pohřbena byla 20. června. Ve věku 63 let skonala na vodnatelnost.49 Zřejmě se jedná o ženu 

uvedenou na tomto náhrobku.  

 

     O Theresii Ekstein se podařilo zjistit, že se za svobodna pravděpodobně jmenovala Lebetrin. 

Do svazku manželského vstoupila asi 25. února 1790 s obchodníkem Lippmannem Eksteinem, 

                                                 
48 Datum na náhrobku nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den, jelikož 23. sivanu roku 584 malého počtu bylo 

19. června 1824. 
49 Wassersucht, NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
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synem Nathana Eksteina a jeho choti Judith50. V roce 1793 jsou v soupise židovských rodin 

uváděni v obci Lomnička společně se svým synem Salomonem, jenž spatřil světlo světa roku 

1792. Společnou domácnost s nimi sdílela matka pana Eksteina Judith, která v té době byla již 

vdovou.51 Roku 1797 se jim narodil syn David.52 Manžel Lipmann zemřel 2. července 1844 ve 

věku 79 let na sešlost věkem.53 Prvorozený syn Salomon si 24. října 1823 vzal za ženu Johannu 

Steiniger z Kamenice.54 Syn Samuel  se jim narodil 28. února 1827.55  

 

     Pan Natan, který zemřel 17. tammuzu roku 580 malého počtu, tedy 29. června 1820, nebyl 

doposud nalezen v dostupných matrikách, které se týkají se pohřbů na hřbitově v Lomničce.    

 

     Syn David je zřejmě uveden na náhrobku č. 28 jako Natan Ekstein. 

 

     Dům čp. 62, ve kterém zemřela paní Theresia Ekstein, se se nacházel v jihovýchodní části 

obce na stavební parcele č. 68 u cesty do obce Křižovatka.56 Celkové rozměry tohoto pozemku 

činily 27 sáhů čtverečních. V letech 1842 – 1859 vlastnil toto stavení Simon Meier (Mayer).57 

Na císařském otisku je dům označen jako spalný. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Rút: 3:11 „Protož nyní, dcero má, neboj se; vše čehož žádáš, učiním tobě, nebo víť všecko 

město lidu mého, že jsi ty žena šlechetná.“58 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, 

oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“ 59 

(2) Slovní spojení lygybak htsi hqde neboli „cedaka asta ke-Avigail“ doslova znamená 

„Konala milosrdenství almužny jako Abigail.“. 

(3) Dataci úmrtí pana Jom Tova, neboli Lipmanna Eksteina, nelze kvůli erozi kamene přesně 

určit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 NA Praha, HBF 103-XI-VIII, Knihy familiantů, Loketský kraj, Údrč, Lesná, Valeč, Skalná, Starý Rybník, 

Verušičky, Týniště. 
51 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský 

kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 81. 
52 Zemřel v osm hodin ráno 6. ledna 1839 v Lomničce čp. 13 ve věku 43 let. V matrice je zapsán také jako Natan. 

NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. NA Praha, HBF 103-XI-VIII, 

Knihy familiantů, Loketský kraj, Údrč, Lesná, Valeč, Skalná, Starý Rybník, Verušičky, Týniště. 
53 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1428, Matrika zemřelých 1840 – 1868. 
54 Steinbach, NA Praha, HBF 103-XI-VIII, Knihy familiantů, Loketský kraj, Údrč, Lesná, Valeč, Skalná, Starý 

Rybník, Verušičky, Týniště. 
55 NA Praha, HBMa 1428, Matrika zemřelých 1840 – 1868. 
56 Dříve německy zvaná Klinghart. 
57 NA Praha, SK 2637, Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Steingrub a Seznam katastrálních archů výtažních 

pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány, Steingrub. 
58 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593. 
59 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. NA Praha, HBMa 1078, Matrika 

narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
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Náhrobek č. 28 – Natan Ekstein 

 

[yyusqi lun ′kmh [tn syah n″p 
 

q″pl u″eqt ′bu ′k ′a ′vyb n″vn rsa 
 

x″hbetnv 

oymtb jlh rsy sya ′yh 
hmls hnvmab vyh vysim 

vpk iygym lka 

vtqdeb dmiv 

vtmdal bs yk di 

Zde je uložen muž Natan, zvaný Natl 

Eksteina, 
 

který zemřel a pohřben byl v neděli 20. 

tevetu 599 malého počtu 
 

a buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 

Byl to ryzí člověk, kráčel v bezúhonnosti. 
 

Jeho skutky byly v dokonalé víře, 

Jídával z úsilí svých dlaní 
 

vytrvával ve své spravedlnosti, 

až do chvíle než se vrátil do prachu.

 

 

    Náhrobek č. 28 se nachází ve třetí řadě v severní části hřbitova. Stéla má rozměry 88 x 56 x 

11 centimetrů. Zakončena je mírným obloukem, jenž je celý pokryt mechem. Písmo se doposud 

dochovalo v dobrém stavu. 

 

     V lomničcské matrice se nachází zápis o úmrtí jistého Natana, zapsaného také jako Davida 

Eksteina, obchodníka, který zemřel v osm hodin ráno 6. ledna 1839 v Lomničce č. p. 13 ve 

věku 43 let zřejmě na tuberkulózu.60 

 

     Další informace viz náhrobek č. 27 paní Theresie Ekstein a pana Jom Tova Eksteina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Darrfieber, NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
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Náhrobek č. 32 – Johanna (Chana) Eckstein 

 

lícní (severní) stran: 

 

ovls h″k tsa hnx n″p 
 

bvrgnyyus [yyusqi 

ubs g″k ′mlvil hlh 

vb h″k ′a ovyb ′rbnv 

q″pl x″rt 
hmvrml htmsn htli 

hrms ′h tvem 
hbent 

Zde je uložena Chana, manželka váženého 

Šloma 
 

Eksteina z Lomničky. 
 

Odešla do svého světa 23. švatu 
 

a pohřbena byla v pondělí 25. toho měsíce 
 

608 malého počtu. 
 

Povznesla se její duše k výšinám, 
 

příkazy Hospodinovi střežila. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

rubová (jižní) strana: 

 

n″p 
[yyusqi hnx 

 

Zde je uložena 
 

Chana Eckstein

 

     Náhrobek č. 32 se nachází ve třetí řadě v severní části hřbitova. Stéla má rozměry 100 x 52 

x 12 centimetrů. Zakončena je mírným obloukem. Hebrejský text na lícní straně je značně 

narušen erozí kamene, oproti tomu na rubové straně je doposud v dobrém stavu. 

 

     V matrice zemřelých obce Nový Kostel se nalézá zápis o úmrtí paní Johanny Eckstein, 

manželky obchodníka Salomona Ecksteina z Lomničky, jež zemřela v devět hodin ráno 28. 

ledna 1848 v Lomničce čp. 73. Pohřbena byla 30 ledna. Ve věku 48 let podlehla tuberkulóze.61 

 

     Paní Johanna pocházela z Lubů z rodiny familianta Joachima Steinigra a jeho choti Leonory 

Hirsch z Kaceřova.62  Do svazku manželského se Salomonem Ecksteinem vstoupila 4. února 

1824 v Lubech.63 

 

     Dům čp. 73, ve kterém zemřela paní Johanna Eckstein, se nachází téměř uprostřed obce na 

stavební parcele č. 38 severně od silnice do Plesné. Celková výměra pozemku činila 97 sáhů 

čtverečních. V roce 1842 jej vlastnil křesťanský domkař Papel. Pan Franz Lipscher jej měl 

v držení v roce 1859.64 Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Lungensucht, NA Praha, HBMa 1428, Matrika zemřelých 1840 – 1868. 
62 Katzengrün, NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
63 NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 

    Toto datum nesouhlasí s údajem, který je uveden v knize familiantů, což je 24. říjen 1823. NA Praha, HBF 103-

XI-VIII, Knihy familiantů, Loketský kraj, Údrč, Lesná, Valeč, Skalná, Starý Rybník, Verušičky, Týniště. 
64 NA Praha, SK 2637, Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Steingrub a Seznam katastrálních archů výtažních 

pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány, Steingrub. 
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Náhrobek č. 49 – Veit Eckstein / Salomon Eckstein 

 

Veit Eckstein 

geb. 1792; gest. 1856 

Friede Seiner Asche 

Veit Eckstein 

narozen 1792; zemřel 1856 

Pokoje jeho popelu.

 

 

     Náhrobek č. 49 je umístěn v páté řadě uprostřed hřbitova. Rozměry tohoto rozlomeného 

kamene činí 109 x 50 x 11,5 centimetrů. Podstavec, na němž stojí pouze spodní část je o 

rozměrech 11 x 72 x 30 centimetrů. Horní část stély je ukončena mírným obloukem. Hebrejský 

text je zcela poničen erozí kamene. 

 

     V matrice zemřelých Nového Kostela lze nalézt zápis o úmrtí jistého obchodníka Salomona 

Eksteina, který z tohoto světa odešel ve čtyři hodiny ráno 29. září 1856 v Lomničce č. p. 68. 

Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány. Pohřeb se uskutečnil 1. října 1856. Pan Salomon 

skonal ve věku 65 let na tuberkulózu.65 Zřejmě se jednalo o muže, který je na tomto náhrobku 

uveden jako Veit Eckstein. 

 

     Shodu Veita Ecksteina se Salomonem Eksteinem by mohl potvrdit záznam z knihy 

familiantů. Podle tohoto archivního dokumentu je možné zjistit, že pan Salomon Ekstein se 

narodil v roce 1792 jako prvorozený syn lomničského familianta Lippmanna Eksteina a jeho 

choti Theresie, rozené Bebetin66 či Lewit.67 Otec Lippmann pocházel z rodiny Nathana a Judith 

Eksteinových a familiantskou koncesi vlastnil od roku 1790. Se svou ženou měl ještě 

druhorozeného syna Dawida68, jenž přišel na svět v roce 1797.69 V soupise židovských rodin 

z roku 1793 je uveden jako obchodník. V té době žil se svou ženou Theresií, synem Salomonem 

a svou ovdovělou matkou Judith v obci Lomnička.70 Pan Lipmann Ekstein zemřel 2. července 

1844. Jeho syn Salomon Ekstein vstoupil podle lomničské matriky oddaných do svazku 

manželského s Johannou Steiniger z Kamenice dne 4. února 182471, ale v knize familiantů se 

uvádí, že k jejich svatbě došlo již 24. října 1823.72 Nevěsta Johanna byla dcerou familianta 

Joachima Steinigera z Kamenice a jeho choti Leonory, rozené Hirsch z Kaceřova.73 V roce 

1825 se jim narodila dcera Theresia. Syn Samuel přišel na svět v roce 1827. 74 

 

                                                 
65 Lungensucht, NA Praha, HBMa 1428, Matrika zemřelých 1840 – 1868. 
66 NA Praha, HBF 103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch 

Herrschaft, Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt mit den Gutenen Ludau, Luk und 

Thönischen. 
67 NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
68 Dawid Ekstein zemřel 6. ledna 1839. NA Praha, HBF 103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch 

Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch Herrschaft, Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt 

mit den Gutenen Ludau, Luk und Thönischen. 
69 NA Praha, HBF 103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch 

Herrschaft, Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt mit den Gutenen Ludau, Luk und 

Thönischen. 
70 Boháček, J., Hálek, J., Kučerová, K., Mádlová, V.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 I., Loketský 

kraj, Boleslavský kraj, Budějovický kraj, Státní ústřední archiv v Praze 2002, s. 80. 
71 NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
72 Možná toto datum znamená jen udělení familiantské koncese panu Salamonu Eksteinovi. NA Praha, HBF 

103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch Herrschaft, 

Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt mit den Gutenen Ludau, Luk und Thönischen. 
73 Katzengrün, NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
74 NA Praha, HBF 103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch 

Herrschaft, Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt mit den Gutenen Ludau, Luk und 

Thönischen. 
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     Dům č. p. 68, ve kterém zemřel Salomon Ekstein, se nacházel v severovýchodní části obce 

na stavební parcele č. 30. Celková výměra tohoto pozemku činila 94 sáhů čtverečních. Objekt 

v roce 1842 vlastnil křesťanský domkař Nikolaus Fritsch. Pan Georg Fritsch byl jeho majitelem 

v roce 1859.75 Na císařském otisku jsou na této parcele znázorněny dvě budovy, větší je 

označena jako nespalná a menší jako spalná. 

 

     Zdá se, že matka pana Salomona Eksteina, Theresie Ekstein je uvedena na náhrobku č. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička, s. 14. NA 

Praha, SK 2637, Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Steingrub a Seznam katastrálních archů výtažních pro 

veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány, Steingrub. 
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Náhrobek č. 59 – Kejla Ekstein 

 

u″p 
[yyusqi hmls tsa hlyq trm hsah 

jabnism 

hreva hyh ′d taryv lyx tsa 
 

sit .................... hrsy jrdb hklh 

 

hydy wpxhb 

.................... 

.................... 

′l r″t ubs g″k ′g ovyb ′bqn 
 

h″bent 
 

Zde je uložena 
 

žena, paní Kejla, manželka Šloma Eksteina 
 

z Lubů. 
 

Žena šlechetná (1) a bohabojná byla 

pokladem, 
 

kráčela cestami přímými ………… 

………... 
 

v přejících jejích rukou ………… 
 

………… ………... 
 

………… ………... 

pohřbena v úterý 23. švatu 600 malého 

počtu. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 

     Náhrobní kámen č. 59 se nalézá v šesté řadě v západní části hřbitova. Náhrobek měří bez 

podstavce 101 x 48 x 11 centimetrů. Podstavec má rozměry 12 x 73 x 28 centimetrů. Zakončen 

je mírným obloukem. Hebrejský text je značně narušen erozí kamene.  

 

     Paní Kejla, manželka Šloma Eksteina, jež zemřela 23. švatu 600 malého počtu, tedy 28. 

ledna roku 1840, nebyla doposud nalezena v dostupných matrikách, které se týkají pohřbů na 

hřbitově v Lomničce. 

 

     Zřejmě se jednalo o Johannu Steiniger z Kamenice, choť lomničského familianta Salomona 

Eksteina, jenž pocházel z rodiny Lippmana a Theresie Eksteinových.76 Tuto hypotézu se však 

prozatím nepodařilo potvrdit. 

 

Poznámky k překladu textu na náhrobku: 

(1) Rút: 3:11 „Protož nyní, dcero má, neboj se; vše čehož žádáš, učiním tobě, nebo víť všecko 

město lidu mého, že jsi ty žena šlechetná.“77 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe všechno, 

oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“ 78
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 NA Praha, HBF 103/XI/VIII/2, Kniha familiantů, Elbogner Kreis, Udritsch Herrschaft, Wallhof Gut, Waltsch 

Herrschaft, Wildstein Ober- und Unter, Altenteich Gut, Werscheditz Herrschaftt mit den Gutenen Ludau, Luk und 

Thönischen. 
77 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593. 
78 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. NA Praha, HBMa 1078, Matrika 

narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839. 
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Příloha 1 

 

Mapka hřbitova v Lomničce 
 

 
 

Mapka byla vyhotovena ve spolupráci s Janem Tajerem, Lukášem Smolou a Davidem Čechem. 
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Příloha 2 
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