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Obnova zaniklého hřbitova  
v Bečově nad Teplou
Lukáš Svoboda, Muzeum Karlovy Vary

Před třiatřiceti lety vyšel v  Arnice článek 
Židovské hřbitovy v  regionu Slavkovského lesa 
(č.  2/22/1982, s. 61–62) od karlovarského his–
torika PhDr.  Stanislava Burachoviče. Fotografie 
ke  článku pořídil Ing.  Stanislav Wieser. Jednalo 
se v  té době o  ojedinělý text pojednávající 
o pustnoucích nebo zcela zničených památkách 
spojených s židovskou komunitou, která na území 
současného Karlovarského kraje žila několik 
stovek let. Článek stručně pojednával o čtrnácti 
lokalitách, mimo jiné i  o  zaniklém židovském 
hřbitově v Bečově nad Teplou. Informace použité 
v článku o bečovské židovské nekropoli pocházely 
především z  vynikajícího topografického díla 
archeologa a  historika německého původu 
Antona Gnirse z roku 1931. Čtenář se především 
dozvěděl lokaci bývalého hřbitova, dataci první 
písemné zmínky o místě a informace o nejstar-
ších náhrobních kamenech. Autoři však opomněli 
v  Arnice zmínit jednu skutečnost, na kterou přišli 
při průzkumu židovských památek, a to, že v obci 

Vodná nalezli jeden náhrobek z  bečovského 
hřbitova. Proč byla nalezena stará stéla ze 
zničeného hřbitova jeden kilometr od  svého 
původního umístění? Jak se tam dostala? A  jak 
pánové Burachovič a  Wieser věděli, že právě 
zde by ji mohli nalézt? Na  tyto otázky by měl 
odpovědět tento krátký text.
Nejdříve si ale připomeneme, a to velmi ve zkrat-
ce, historii židovské minority ve městě Bečov nad 
Teplou. Židovská komunita v  Bečově nad Tep-
lou patřila k  jedné z  nejstarších v  Karlovarském 
kraji, společně s  obcemi v  Chebu a  Kynšperku 
nad Ohří. První zmínky o ní pocházejí již z první 
poloviny 14. století. V letech 1310 až 1346 platili 
místní židé královské komoře daň prostřednic-
tvím pražské židovské obce. Z počátku se zřejmě 
jednalo jen o  malou skupinu. K  roku 1570 jsou 
uváděni tři dospělí muži, kteří tak představovali tři 
usídlené rodiny. Na přelomu 16. a 17. století bylo 
v  tomto původně horním městě trvale usazeno 
kolem deseti židovských rodin. V 18. století jejich 

 Situování židovského hřbitova s informační tabulí v Bečově nad Teplou (stav 13. ledna 2015).



1/2015 35

počet vzrůstal. V  letech 1765 až 1767 se usku-
tečnila rekonstrukce synagogy po požáru z roku 
1760. Původní sakrální stavba židovské obce 
snad pocházela již z počátku 17. století a svému 
účelu sloužila do  demolice roku 1930. Nejstarší 
známá datace synagogy ale pochází až z  roku 
1688. Tento letopočet se nacházel na  kovovém 
štítku na mříži almemoru (vyvýšené místo sloužící 
pro četbu Tóry). V roce 1793 bylo v Bečově nad 
Teplou evidováno 39 úplných rodin a jedna rodina 
vdovská s celkovým počtem 187 osob. O více než 
padesát let později zde trvale žilo 38 židovských 
rodin. V  druhé polovině 19. století počet židů 
ve městě ubýval. Na počátku 20. století zde byd-
lelo již jen kolem padesáti osob. Konec židovské 
minority v Bečově nad Teplou je spojen s přičle-
něním československého pohraničí ke  Třetí říši 
na podzim roku 1938, kdy na tomto území vešly 
v platnost norimberské rasové zákony. Po druhé 
světové válce se z původních židovských obyva-
tel vrátila do svého města pouze jedna osoba.

Židovský hřbitov v Bečově nad Teplou se nacházel 
necelý kilometr západním směrem od  náměstí 
ve  svahu na  místě bývalé výsypky důlní štoly 
u cesty do Mnichova. Nejstarší písemná zmínka 
o židovském hřbitově pochází z roku 1662. Horní 
část hřbitova lemovala cesta do obce Nová Ves 
a  v  blízkosti dolní části tekla řeka Teplá. V  roce 
1859 se hřbitov rozšířil o  louku ležící východně 
od tehdejší nekropole. Bečovský židovský hřbitov 
měl podobu protáhlého trojúhelníku, byl obehnán 
kamennou zdí a vstupovalo se na něj z východu 
nízkou brankou. Do  Bečova nad Teplou byla 
ke  konci 19. století zavedena železniční dráha. 
Roku 1897 započalo fungovat železniční spojení 
z  tohoto města do  Rakovníka a  o  rok později 
byla zprovozněna dráha z  Karlových Varů 
do  Mariánských Lázní. To mohl být i  důvod, 
proč došlo k  odklonění toku řeky. Nedaleko 

 Sondážní výkop odkryl okraj dlažby dvora z ná-
hrobních kamenů 

  Náhrobek Fani Auerbach s hebrejským a němec-
kým textem – jiný náhrobek Franze (?) Auerbacha 
byl již v roce 1982 zjištěn u trafostanice při cestě 
k bývalému mlýnu.

 Odkrývání dlažby a popis vyzvednutých náhrobků.
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nekropole bylo postaveno vlakové nádraží. 
Ve  třicátých letech 20. století se na  hřbitově 
nacházelo kolem tří set náhrobků, nejstarší z nich 
pocházely z druhé poloviny 17. století. Ke svému 
účelu sloužil až do roku 1938. Za druhé světové 
války byl hřbitov zrušen a  zasypán vyvezenou 
zeminou z  rekonstruované silnice do  Nové Vsi. 
Některé náhrobní kameny byly rozebrány jako 
stavební materiál a více než sto dalších se použilo 
na  vydláždění mlýnského dvora v  nedaleké 
obci Vodná. Hřbitov tak zcela zanikl. Za  jedinou 
památku na něj se daly považovat tři stély uložené 
na bečovském hradě. Do počátku osmdesátých 
let 20. století se na  hřbitov téměř zapomnělo. 
Vzpomínku na  něj mohl oživit právě článek 
Burachoviče a  Wiesera, kteří roku 1982 nalezli 
bečovský náhrobní kámen téměř zasypaný u tra-
fostanice u Vodné. Na počátku 21. století byl jeden 
náhrobní kámen z Vodné převezen členy Židov-
ské obce Karlovy Vary na židovský hřbitov v Dra-
hovicích. Není však jisté, zda se jednalo přesně 
o ten, jenž pánové Burachovič s Wieserem našli, 

protože se v okolí mohlo nacházet i více náhrob-
ků. V  roce 2010 majitel pozemku Aleš Svoboda 
a Federace židovských obcí zastoupená společ-
ností Matana, a. s., dali podnět k archeologické-
mu výzkumu v  místech bývalého mlýna k  nale-
zení židovských náhrobků. Tuto akci po odborné 
stránce zajistil Národní památkový ústav – územní 
odborné pracoviště v Lokti. Výzkum vedl archeo-
log Mgr.  Jan Vladař. O  rok později byla odkryta 
celá plocha původního mlýnského dvora, na níž 
bylo nalezeno přes sto padesát poškozených 
náhrobních kamenů a  jejich artefaktů. Po  jejich 
vyzvednutí se přistoupilo k  jejich očištění, vyfo-
tografování, změření a předání k profesionálnímu 
restaurování. Provedl se i  opis náhrobních textů 
a jejich překlad z hebrejštiny do českého jazyka. 
Některé zesnulé uvedené na náhrobcích se poda-
řilo nalézt v dochovaných matrikách a archivních 
dokumentech. Od roku 2011 se započalo i s ob-
novou plochy původního hřbitova a od roku 2013 
k postupnému navracení nalezených náhrobních 
kamenů na pozemek bývalého hřbitova. ■

Poznámka redakce: Mezi 156 kusy náhrobních ka-
menů vyzdvižených z  trosek mlýna ve  Vodné byl 
náhrobek Gabriela Auerbacha z  Bečova (zemřel 
1860), nyní umístěn na  obnoveném židovském 
hřbitově v Bečově. U jeho znovuvztyčení byl i pří-
mý potomek – prapravnuk zemřelého pan Karel Va-
něk, který dnes trvale bydlí v Kanadě. Jeho předci, 
rodina Auerbachů, žila v Bečově po několik gene-
rací, když přišel rok 1938. Maminka pana Vaňka 
a její dva bratři získali pasy a podařilo se jim utéci 
včas do Anglie. Takové štěstí ovšem neměli jejich 
rodiče, dědeček a  babička pana Vaňka, kteří ze-

mřeli v koncetračním táboře. Maminka a otec pana 
Vaňka se po  roce 1945 vrátili do  Čech a  několik 
let žili v  Teplicích, kde se jim narodil i  syn Karel. 
Nakonec se v  roce 1958 odstěhovala celá rodina 
natrvalo do Kanady za zbytkem příbuzenstva Auer-
bachových, za jeho strýci. Hmatatelným setkáním 
s předky v podobě náhrobku prapradědečka se tak 
završilo pátrání pana Vaňka o svém původu.
Zdroj: dokumentární seriál o  osudech židovských 
hřbitovů v  hloubi Sudet natočený Českou televizí 
pod názvem Hádanky domů života, díl Židovská 
paměť objevená v sutinách, vysílaný 25. 1. 2015.

 Obnova bečovského hřbitova z náhrobků vyzvednutých z dlažby mlýna.
  Část náhrobků, zejména těch více poškozených, je vložena na vnitřní stranu ohradní zídky hřbitova. 

Všechny fotografie Stanislav Wieser.


