Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Dokumentace
židovského hřbitova v Úbočí

2010

Mgr. Lukáš Svoboda

Obsah
Úvod …………………………………………………………………………………………..3
Obec Úbočí ……………………………………………………………………………………4
Židovská obec v Úbočí ………………………………………………………………………5
Židovský hřbitov v Úbočí ……………………………………………………………………6
Zpracování dokumentace židovského hřbitova ………………………………………..…..7
Opisy a překlady náhrobních textů …………………………………………………………8
Závěr ……………………………………………………………………………………….114
Seznam použité literatury a písemných pramenů ………………………………………115
Přílohy ……………………………………………………………………………………..118

2

Úvod
Na území Karlovarského kraje se v současné době nachází patnáct židovských nekropolí.
Jedná se většinou o jedinou dochovanou upomínku na náboženskou minoritu, která byla
přímou součástí tohoto regionu a měla vliv na jeho hospodářský a kulturní vývoj. Tyto
hřbitovy se většinou nacházejí mimo hlavní cesty a jsou skryty v polích nebo na úpatí lesů.
Pouze dva z nich, v Karlových Varech a v Mariánských Lázních, slouží stále svému účelu. Ve
většině případech jsou ale v neutěšeném stavu a chátrají. Od roku 2006 se pracovníci
karlovarského muzea snaží o jejich postupnou dokumentaci. Odborná stanoviska získaná
touto činností by tak mohla doplnit bílá místa historie zdejšího kraje.
Židovský hřbitov v Úbočí je jeden z několika nekropolí, kde probíhaly několik let
systematické dokumentační práce. K usnadnění samotného průzkumu bezpochyby přispěla i
nezištná pomoc německé dobrovolnické organizace Aktion Sühnezeichen pod vedením pana
Dietricha Erdmanna. Za jejich nemalého úsilí byly všechny náhrobní kameny na hřbitově
vztyčeny. Za jednu z nejdůležitějších částí výzkumu lze pokládat četbu původních náhrobních
textů a jejich následný opis. S tímto náročným úkolem pomohl Jaroslav Achab Haidler, který
rovněž spolupracoval na překladech a korektuře hebrejských textů. Informace o zemřelých
z náhrobků se dále porovnávaly především se záznamy z dochovaných židovských matrik
uložených v národním archivu v Praze. Konzultace k záznamům těchto úředních spisů a
k další problematice historického rázu poskytovali odborní pracovníci karlovarského muzea
historik PhDr. Stanislav Burachovič a archeolog Mgr. Jiří Klsák. Na měření hřbitova
spolupracovali zaměstnanci Národního památkové ústavu v Lokti Bc. Lukáš Smola a Milan
Šauša. Všem jmenovaným lidem a dalším osobám, kteří poskytli své služby nejen při
samotném terénním výzkumu, patří poděkování k vytvoření této odborné studie.
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Obec Úbočí
V západní části Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les se nachází obec Úbočí, pro niž
se dříve používal německý název Amonsgrün1. Lze ji nalézt v půli cesty mezi Chebem a
Mariánskými Lázněmi. Od Lázní Kynžvart, s nimiž byla během staletí úzce spjata, je
vzdálena osm kilometrů severozápadním směrem. V písemných pramenech je ves poprvé
zmiňována v roce 1360 v lenní knize leuchtenberského panství. V polovině 14. století zde na
tvrzi sídlil Engelhart z Kynžvartu. Úbočí i s tvrzí zakoupil v roce 1373 Boreš z Oseka. O rok
později získal císařské povolení ke stavbě nového hradu, který byl pojmenován Boršengrýn.
V letech 1392 a 1395 vlastnil kynžvartské panství, tedy i místní hrad, královský podkomoří
Zikmund Huller, kterému mu ho prodal Borešův syn. V roce 1395 ho vyměnil za hrad Orlík
s Hynčíkem Pluhem z Rabštejna2. Ten roku 1401 umírá a toto zboží připadá opětně k
leuchtenberskému lénu. Ne však na dlouho, panství si pronajímá Jindřich z Plavna a ten ho
poskytuje markraběti míšenskému3. Během první poloviny 1. poloviny 15. století rod pánů
z Plavna dával zboží několikrát do zástavy, a tak hrad měnil rychle majitele. V roce 1452 měl
hrad a obec ve vlastnictví Jindřich II. z Plavna. Neustále spory s městem Cheb vyvrcholily
v srpnu toho roku, kdy byl hrad pod vedením Otty ze Sparnecku a Konráda z Reitenbachu
chebským vojskem obležen. Útočníkům se podařilo po několika dnech hrad dobýt a zcela ho
zničit4. Později byly zříceniny hradu použity v devatenáctém století jako stavební materiál na
stavbu místního poplužního dvora5. Ke konci šestnáctého století Úbočí náleželo ke
kynšperskému panství. Padesát let poté, v roce 1645, byla ves označována ještě jako loketské
léno. V roce 1801 získal panství Kynžvart, a tím pádem i Úbočí, Franz Georg Karl von
Metternich6. Ve čtyřicátých letech 19. století stále vlastnil tuto ves, v níž žilo ve sto čtyřech
domech 806 obyvatel7, šlechtický rod Metternichů8 Později se populace obce zmenšovala.
V roce 1869 zde žilo 748 osob a v roce 1890 již pouze 6729. V devadesátých letech 19. věku
patřilo Úbočí pod okresní hejtmanství v Plané a soudní okres Lázní Kynžvat10. Na počátku
20. století bylo evidováno v místní obci 609 jedinců. Před druhým celosvětovým konfliktem
došlo opět k poklesu usedlíků, a to na 495. Po odsunu německých obyvatel z tohoto
pohraničního kraje se Úbočí značně vylidnilo, z tohoto důvodu se k trvalému pobytu
přihlásilo jen 92 obyvatel. V roce 1991 bylo evidováno 64 trvale žijících osob11. Poslední
sčítání obyvatel České republiky v roce 2001 tento počet potvrdilo12.

1

Nebo také Ammonsgrün či Amansgrün, Sommer, J., G.: Das Königreich Böhmen, s. 284. Anton Gnirs:
Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, s. 11.
2
A. Gnirs: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und
Marienbad, s. 11 - 12.
3
Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 513.
4
Klsák, J.: Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji, s. 3
5
A. Gnirs: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und
Marienbad, s. 12.
6
Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 515.
7
Sommer, J., G.: Das Königreich Böhmen, s. 284.
8
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
9
Kolektiv autorů, Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005, s. 340 –341.
10
Kolektiv autorů: Seznam míst v království Českém – Orts-Repertorium für das Königreich Böhmen, Prag
1886, s. 269.
11
Kolektiv autorů: Historický lexikon obcí České republiky 1869 – 2005, s. 340 –341.
12
Kolektiv autorů: Statistický lexikon obcí České republiky 2005, s. 495.
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Židovská obec v Úbočí
Židé do vsi přišli pravděpodobně v první třetině 18. století. Toto tvrzení lze podložit
dochovanou matrikou narozených se zápisy z let 1730 až 184013 a jinými archivními
prameny14. Kolik rodin tehdy v obci žilo se doposud nepodařilo zjistit. Jisté však je, že se
počet židovských obyvatel během několika desetiletí zvyšoval. V roce 1793 žilo v Úbočí již
12 rodin, z toho 2 vdovské. Jednalo se dohromady o 60 osob, včetně malých dětí. Otcové
rodin si většinou na živobytí vydělávali obchodem, ale byl zde také revizor okresního
ředitelství židovské daně v Praze, písař, učitel, porážeč dobytka a draslář. Jako přadlena,
švadlena a pletařka zde působila vdova Eva Fischerin15. O padesát let později zde žije již 16
židovských rodin16. V druhé polovině 19. století mnoho obyvatel místní minority ze vsi
odchází, proto také v devadesátých letech je tady registrováno jen 5 rodin17. Zdejší židovská
náboženská obec byla zrušena na základě zákona z roku 189018. Na počátku minulého věku
zde ještě žilo několik osob judaistického vyznání, ale od roku 1910 již nikdo. V té době byl
Dolní Žandov nejbližší obcí s židovským obyvatelstvem19. Tato ves je vzdálena od Úbočí
jeden kilometr jihozápadním směrem.
Místní židovská komunita žila v západní části vesnice, kde se nacházelo několik domů
s římským číslováním. Tato část obce se nazývala „Judenstadt“20. V jihozápadním koutu obce
vymezeného soutokem obecního potoka (německy Dorfbach) a Lipoltovského potoka
(německy Weissenbach) stálo čtrnáct domů, včetně synagogy. Na císařském otisku se
synagoga nachází na stavební parcele č. 22. Celková její výměra činila 41 sáhů čtverečních21,
tedy 147,46 metrů čtverečních22. Synagogu vlastnila místní židovská obec, ve stavebním
protokolu z roku 1841 není očíslovaná. Později se zřejmě označovala čp. IX nebo také čp. 923.
Postavena byla ke konci 18. století24, shořela společně s dalšími devíti budovami během
požáru v židovské čtvrti v roce 1889. Po požáru byla opět postavena. Od ledna roku 1897 se
v Úbočí již žádné židovské bohoslužby nekonaly. Do majetku křesťanského vlastníka
Michaela Pichla se bývalý úbočský templ dostal v roce 1902. Ve třicátých letech 20. století
dům čp. 117, který dříve sloužil jako synagoga, vlastnila Theresie Pichl25. Po roce 1960 byla
zdevastovaná stavba zcela stržena26. Stejný osud postihl i ostatní domy, ve kterých v 18. a 19.
století žila místní náboženská minorita.
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Matrika začíná záznamem narození Wituse Frischla, který se narodil 12. března 1730 v Úbočí v domě čp. I.
Otcem tohoto chlapce byl obchodník Markus Frischl. Matka Sara se za svobodna jmenovala Antschl a pocházela
z Nového Sedliště (německy Neuzettlisch). NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
14
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, heslo Úbočí, soubor pdf, s. 1.
15
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. 39 – 40.
16
Sommer, J., G.: Das Königreich Böhmen, s. 284.
17
Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 511.
18
Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, s. 27.
19
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 3.
20
Mandl, M.: Geschichte der Juden in Königswart, Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
v současnosti, s. 321.
21
Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841, NA Praha, Stabilní katastr č. 12.
22
Jeden sáh čtvereční je 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv autorů, Příruční slovník naučný IV. díl, Praha 1967,
s. 5.
23
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 20.
24
Gnirs, A..: Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und
Marienbad, s. 15.
25
Mandl, M.: Geschichte der Juden in Königswart, Gold, H.: Židé a židovské obce v Čechách v minulosti a
v současnosti, s. 321.
26
Rozkošná, B., Jakubec, P.:Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, s. 398.
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Židovský hřbitov v Úbočí
Stará židovská nekropole v Úbočí je od bývalé židovské čtvrti vzdálena jihozápadně dvě
stě metrů. Rozkládá se uprostřed malého úvalu. Cesta k němu dodnes nevede přímo, ale je
nutné obejít pahorek, na němž stával středověký hrad Boršengrýn. Úzká cesta vede mezi
kopcem a rybníkem, který se nazýval Kuchateich27 a býval součástí středověké fortifikace
hradu28. Traduje se, že zemřelí a pozůstalí byli přes rybník převáženi pramicemi 29. Nekropole
je ohraničena kamennou zdí po celém svém obvodu. K její výstavbě byly použity
pravděpodobně kameny z blízké ruiny hradu30. Výška zdi v jeho západní části u vstupu
dosahuje přes dva metry, naproti tomu na východní straně ční do výšky jednoho metru a její
prostřední část je pobořena. Uprostřed je také rozpadlá jižní zeď. Do dnešních dnů se zde
dochovalo 71 náhrobních kamenů a tři solitérní podstavce. Kameny se nacházejí především
v jižní polovině hřbitova, jen několik jich zasahuje do severní části. Pochází z větší části
z druhé poloviny 19. století. U šestapadesáti z celkového počtu náhrobků se podařilo zjistit
jméno zemřelého. Nejstarší pochází z roku 1834 a označoval poslední místo spočinutí paní
Šprincl, jež bývala manželkou jistého Šimeona Leiba z Úbočí31. Z počátku 20. století pochází
náhrobek označený dokumentačním číslem 63. Jedná se o dvojhrob chlapce Wilhelma
Rosenberga a dívenky Josefine Rosenberger32. Tento náhrobní kámen se nalézá v desáté řadě
v jihozápadní části nekropole, od jižní zdi je vzdálen jeden metr.
K založení této nekropole došlo asi ve třicátých letech 19. století. Současná česká odborná
literatura nejčastěji uvádí rok 184133. Starší německá vlastivědná publikace zmiňuje zřízení
hřbitova již v roce 183734. Z výsledku dokumentace je znám nejstarší nalezený náhrobní
kámen z počátku roku 1834. Pozemek pro účely pohřbívání byl zřejmě zakoupen a upraven o
několik let dříve než, se předpokládalo. Matrika zemřelých sice pochází z let 1783 až 184035,
ale informace o místě pohřbívání zemřelých tam zcela chybí. Tento údaj se nachází až
v mladší matrice z let 1841 až 189436. Dříve se pravděpodobně ostatky úbočských židovských
obyvatel pochovávaly na nedalekém hřbitově v tehdejší obci Kynžvart37 nebo možná i v Malé
Šitboři či v Kynšperku nad Ohří. Pozemek č. 1076, kde se hřbitov nachází, patřil v roce 1841
místní židovské obci. Celková jeho výměra činila 409 sáhů čtverečních38, tedy 1471 metrů
čtverečních. V druhé polovině 19. století se zde uskutečnilo podle matriky na 132 pohřbů39.
Počet však mohl být vyšší, protože některé pohřby mohly být zapsány i v jiných matrikách,
než pouze v té, která byla vedena pro místní obec. Před zabráním československého pohraničí
27

Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 511.
Klsák, J.: Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji, s. 3
29
Kahancová, K., Kodera, R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, s. 34.
30
Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 511.
31
Tento náhrobek je označen číslem 29 a nachází se ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Tato žena
v měsíci morchešvanu 595 malého počtu, tedy v rozsahu od 3. listopadu do 2. prosince roku 1834. Doposud
nebyla nalezena v úbočské matrice zemřelých.
32
Wilhelm zemřel teprve jako sedmiměsíční 1. dubna 1901 a Josefine skonala v nedožitém roce a půl svého
života 11. června 1903.
33
Rozkošná, B., Jakubec, P.:Židovské památky Čech, Historie a památky židovského osídlení Čech, s. 399.
Kahancová, K., Kodera, R., Steinová, I.: Židovské hřbitovy západních Čech, 2. část, Pěší zóna č. 6, s. 34.
34
Weidl, G., Urban, M., Hammer, L.: Heimatkunde des politischen Bezirkes Plan, s. 511.
35
NA, Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
36
NA, Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
37
Tato obec se dříve nazývala německy Königswart, v současné době se používá název Lázně Kynžvart.
38
Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841, NA Praha, Stabilní katastr č. 12.
39
Poslední spočinutí zde našli lidé z Dolního Žandova (Sandau), Staré Ovčárny u Dolního Rychnova (Schäfferei
bei Falkenau), Oldřichova (Ulrichsgrün), Aše (Asch), Chebu (Eger), Úšovic (Auschowitz) a Podlesí
(Markusgrün). Jednalo se převážně o osoby příbuzensky spojené s místní minoritní obcí. NA, Praha, HBMa
2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
28
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německou armádou patřil hřbitov pod správu židovské obce v Mariánských Lázních40. Po
druhé světové válce zůstal opuštěn a postupně chátral. Některé náhrobky z něj zmizely a další
byly násilně povaleny. Do důstojné podoby se dostal až v roce 2005, kterou mu daly členové
německé dobrovolnické organizace Aktion Sühnezeichen vedené panem Dietrichem
Erdmannem. Ve spolupráci s pracovníky NPÚ Loket se podařilo hřbitov zaměřit a následně
pak vyhotovit jeho mapku. Od konce roku 2005 Muzeum Karlovy Vary pořizovalo každý rok
fotodokumentaci, podle níž se nyní zpracovává studie hřbitova. Ve spolupráci s J. A.
Haidlerem se podařilo získat opisy náhrobních textů a následně je pak přeložit z hebrejštiny a
němčiny do českého jazyka. V současné době vlastní hřbitov obec Dolní Žandov41.
Zpracování dokumentace židovského hřbitova
Při dokumentaci byla plocha hřbitova rozčleněna do jedenácti řad. Každý náhrobek a
podstavec na hřbitově byl očíslován, vyfotografován a změřen. Číslování náhrobků je pouze
orientační a v žádném případě nesouvisí s jejich stářím. Z 71 náhrobků se podařilo u 56
pořídit částečný nebo celý opis původního textu. Náhrobní nápisy se podařilo přeložit
z hebrejského a německého originálu do českého jazyka. Tyto překlady se provedly podle
pravidel používaných v jiných vědeckých publikacích, které se zabývají dokumentací
hřbitovů a překlady náhrobních kamenů. U překladu některých náhrobních textů z hebrejštiny
do češtiny je v poznámce k překladu zmíněna použitá parafráze ze Starého zákona nebo
některá použitá hebrejská zkratka. Každý náhrobek je v této dokumentaci podrobně popsán.
Osoby nebo data úmrtí zjištěná z náhrobních textů se porovnávala s údaji zaznamenanými
v matrikách Národního archivu v Praze nebo s dalšími písemnými prameny. Na základě
těchto informací se podařilo u některých osob pohřbených na tomto hřbitově zjistit jejich
příbuzenské vztahy či jejich postavení v místní židovské obci.
V textu se mohou nacházet osoby, jejichž jména jsou v dokumentech psána rozdílným
způsobem. Pravděpodobně je to způsobeno chybami dobových písařů či zapisovatelů. V této
dokumentaci je důsledně dodržen opis jmen z daných dokumentů, to znamená, že jméno
některé osoby se vyskytuje i v několika transkripcích.

40
41

Heřman, J.: Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě, s. 27.
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx
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Opisy a překlady náhrobních textů

Náhrobek č.1 – Moises Steiner

...........................
u″p
rnyyus hsm br
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
q″pl d″krt ba ′h
h″bent

………………….
Zde je uložen
pan Moše Steiner
…………..
…………..
……………
…………….
…………….
5. avu 624 malého počtu
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

Náhrobek č. 1 se nachází v prvé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobní kámen je o
rozměrech 152 x 62 x 16,5 centimetrů. Horní část náhrobku má výšku 84 centimetrů a šířku
55 centimetrů, zakončena je obloukem. Dále je lemována dvoucentimetrovou obrubou. Pod
obloukem jsou znázorněny žehnající kohenské ruce. Mezi nimi je umístěna čitelná hebrejská
zkratka „u″p“, jež znamená po tamun „hnvmu hp“ – „zde je pochován“, také lze použít „zde je
uložen“. Hebrejský texty je poškozen erozí kamene a nečitelný. Podstavec horní části je
rozdělen na tři části. První horní část je 18 centimetrů vysoká a široká 62 centimetrů,
dvoucentimetrovou obrubou ohraničuje jednořádkový německý text, který je nečitelný. Druhá
část podstavce se rozšiřuje na délku 70 centimetrů, na koncích je zakončena do špice.
Rozšíření podstavce je deset centimetrů vysoké. Podstavec ve třetí spodní části je vysoký 22
centimetrů a široký. Orámován je dvoucentimetrovou obrubou, vně obruby je nečitelný
několikařádkový německý text poškozený erozí kamene.
Pan Moises Steiner zemřel podle úbočské matriky 6. srpna v jedenáct hodin v noci roku
186442 v domě čp. 75. Ostatky zesnulého byly ohledány následujícího dne a pohřbeny 8.
srpna. Pan Moises Steiner, syn Jonase Steinera z Úbočí, skonal ve věku 63 let pravděpodobně
na střevní tuberkulózu43.
Pan Moises Steiner se narodil zřejmě 6. ledna roku 180244 v Úbočí v domě čp. 74. Otec
Jonas Steiner45 byl obchodníkem. Matka Juditha pocházela z Úbočí z rodiny Samuela

42

Datum na náhrobku nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den, protože 5. avu roku 624 malého počtu byla
neděle 7. srpna 1864.
43
Darmtuberculosis, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
44
V matrice je poslední číslice u roku narození přepsaná, ale pravděpodobně se jedná o dvojku. NA Praha,
HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
45
Pan Jonas Steiner je uveden se svou ženou Judith a dcerou Rachel v soupisu židovských rodin z roku 1793.
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. 39
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Barocha a jeho ženy Rachl46. Před synem Moisesem se Jonasovi a Rachl Steinerovým
narodily tři děti47. Ve věku třiatřiceti let vstoupil Moyses Steiner dne 5. listopadu roku 1834
do manželského svazku s šestadvacetiletou Judithou Reichl. Nevěsta byla dcerou Eliase
Reichla48 a jeho manželky Rosalie49, rozené Heinsfurth z Drmoulu50. V úbočské matrice
narozených se doposud podařilo nalézt narození dvou dítek manželů Moisese a Judithy
Steinerových. Jednalo se o dívenku a chlapce51.
Dům čp. 75 v Úbočí, kde byl úředně veden a v němž zemřel Moises Steiner, se nacházel ve
západním cípu obce na stavební parcele č. 16 u soutoku Weissenbachu a Dorfbachu 52. Číslem
popisným jsou na císařském otisku označené dvě samostatné budovy oddělené vnitřním
dvorem. Celková výměra tohoto objektu činila 105 sáhů čtverečních. Vlastníkem domu v roce
1841 byl Johan Adam Fritsch53. Na císařském otisku je označen jako nespalný. V letech 1860
– 1868 vlastnil dům obchodník Friedrich Reichl, familiant z panství Kynžvart54.
Manželka Juditha je uvedena na náhrobku č. 3.

Pravděpodobně tento Jonas Steiner, jak je uvedeno v soupise židovského obyvatelstva pro Čechy z roku 1799,
vlastnil familiantskou koncesi z roku 1789 na statek v Rochlově. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí,
sídlišť a památných míst na území ČR, Úbočí, Židovské muzeum v Praze 2007. s. 2
46
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
47
Syn Löwe se narodil 4. dubna 1792, dcera Rebeka přišla na svět 2. dubna 1799 a další dcerka Barbara se
narodila 1. dubna roku 1801. Všichni se narodili v domě čp. v Úbočí. NA Praha, HBMa 2217, Matrika
narozených 1730 – 1840.
48
Pan Elias Reichl vlastnil v Úbočí dům čp. 85 v letech 1825 až 1848. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských
obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, Úbočí, Židovské muzeum v Praze 2007, s. 11
49
V některých archivních zápisech je uváděna také jako Rola. NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841
– 1894.
50
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
51
Dne 26. února roku 1837 v domě čp. I v Úbočí narodila dcera, jejíž jméno se nepodařilo zdárně přečíst ze
starého úředního zápisu. Syn Jonas přišel na svět 24. července roku 1839 v úbočském domě čp. 95. NA Praha,
HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
52
Weissenbach se dnes nazývá Lipoltovský potok. Český název pro Dorfbach se na současných mapách
neuvádí.
53
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
54
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 12
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Náhrobek č. 2 – nečitelný
Náhrobek č. 2 se nachází v první řadě v jihovýchodní části hřbitova. Od východní
hřbitovní zdi je vzdálen necelé dva metry. Náhrobek je o rozměrech 138 x 70 x 14 centimetrů.
Horní část vysoká 24 centimetrů je prolamovaná a zdobená ozdobnými ornamenty. Pod touto
horní částí je úzká třícentimetrová římsa, která má 79 centimetrovou šířku. Hebrejský text
náhrobku je ohraničen třícentimetrovou obrubou, jejíž horní část je zakončena obloukem. Po
stranách tohoto oblouku jsou malé trojúhelníky vyplněné zdobným ornamentem. Pod
hebrejským textem je uprostřed místo, kde patrně bývala deska s německým textem.
V současné době je zde po desce asi dva centimetry mělký prostor o rozměrech 50 x 40
centimetrů. Dolní část náhrobku je ukončena rozšířenými patkami, jež jsou v horních partií
zkoseny.
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Náhrobek č. 3 – Juditha Steiner

u″p
lkyyr hyla ′rb luy trm
w″k rinyyus hsm ′r tsa
q″pl a″lrt rda u″y trupn
htyb htnb htmkxb hsa

Zde je uložena
paní Jitl, dcera pana Elijaha Reichla,
manželka pana Mošeho Steinera, kohena.
Zemřela 19. adaru 631 malého počtu.
Žena, jež ve své moudrosti budovala dům,

hrbq li [vye vnb htva
jlmh ypvyb gnitt [kl
h″bent

ctnostná ve svých činech a laskavá,
plná dobroty vůči manželovi, všichni kdo ji
znali
vypočítávají její vlastnosti a její děti ji
budou oplakávat
po všechny své dny, a z té veliké lásky,
kterou ji milovali,
zbudovali pomník nad jejím hrobem.
Proto se bude radovat z nádhery krále.
Buď její duše svázána ve svazku života.

gebr. 1806 gestr.d. 12 März 1871
Sanft ruhe ihre Asche
zu Anmonsgrün.
Unter diesem Hügel schlümert Judith
Steiner Gattin des Moses Steiner
eine Frau fromen Wesens und sanften Sin
nes der deszhalb der zartliche Liebe ihrer
Kinder u. die Zuneigung ihrer Zeitgenossen
Ein unvergenglich Denkmal Sichert.

Narozena 1806, zemřela 12. března 1871
Tichý klid jejímu popelu
z Úbočí.
Pod tímto pahorkem spí Juditha
Steiner, manželka Mosese Steinera,
paní zbožné povahy a mírné mysli,
proto jí něžná láska jejích
dětí a náklonnost jejích vrstevníků
zajistily nezapomenutelný pomník.

tbvuv hysimb hivne
vrpcy hrykm lk hlibl [x
htva vdpcy hynb hyllim
otbha bvrmv ohymy lk

Náhrobní kámen č. 3 se nachází v jihovýchodním cípu hřbitova, asi metr a půl od východní
hřbitovní zdi. Maceva má rozměry 152,5 x 56 x 45,5 centimetru. Horní část náhrobku je 85
vysoká a 56 centimetrů široká. Zakončená je obloukem a dole je mírně rozšířena. Hebrejský
text je lemován pod obloukem a po stranách dvoucentimetrovou obrubou. Pod obloukem je
zkratka „u″p“ (viz náhrobek č. 1), jež je po obou stranách lemována pozlaceným rostlinným
ornamentem. Německý text v rozšířené části je lemován úzkou linkou, která je v rozích
zkosena. Dolní část náhrobku je vysoká 45 centimetrů a široká 57 centimetrů. Přední a dolní
část je rozdělena 12 centimetrů úzkou reliéfní římsou, která je široká 64 centimetrů a po
stranách zkosena do špice. V dolní části náhrobku je úzkou linkou ohraničen německý text.
Čitelnost hebrejského i německého textu je v dobré kvalitě, pouze v šestém řádku hebrejského
textu jsou tři písmena nečitelná. Doposud se zachovalo jeho černé vybarvení.
Paní Juditha Steiner, vdova po Mosesovi Steinerovi, zemřela v šest hodin ráno 12. března
roku 187155 v úbočském domě čp. 75. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a 14.
55

Datum na náhrobku v hebrejštině a německém jazyce souhlasí s datem uvedeným v matrice zemřelých, dne
19. adaru roku 631 malého počtu byla opravdu neděle 12. března 1871.
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března pohřbeny. Paní Juditha byla dcerou Eliase Reichla a jeho manželky Roly, rozené
Heinsfürth. Rodiče zesnulé pocházeli z Úbočí. Ve věku 63 let podlehla tuberkulóze56.
Další informace viz náhrobek č. 1 manžela Moisese Steinera. Otec Elias Reichl je uveden
na náhrobku č. 11.

56

Lungentuberkulose, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Náhrobek č. 4 – nečitelný
Náhrobek č. 4 se nachází v první řadě v jihovýchodní části hřbitova, vzdálen necelé dva
metry od východní zdi. Stéla o rozměrech 58 x 40 x 13,5 centimetrů je zakončena mírným
obloukem. Text vlivem eroze kamene není již dochován.
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Náhrobek č. 5 – Henriete Kohn

r″rhk tsa ldnih oysnm jrbt
hb lyx tsa htyh [haq qlap
′sitv bvu hlmg hlib bl xub
br rhvc tvynik htyh hpk wpxb
fru [tnlv hmxl qxrmm
[vyc z″y ovyb ′h vyb trupn htybl
h″bent d″lrt
HENRIETE KOHN 2. JUNI 1874

Mezi ženami požehnaná paní Hendl,
manželka váženého pana
Falka Kohna. Byla to žena šlechetná (1)
v níž důvěřovalo srdce jejího muže, konala
dobro
přející dlaní. Bývala jako kupecké lodi,
zdálky přinášela dostatek chleba, aby
uživila
svoji domácnost. Zemřela ve čtvrtek 17.
sivanu
634. Buď její duše svázána ve svazku
života.
HENRIETE KOHN 2. června 1874

Náhrobek č. 5 je umístěn v první řadě v jihovýchodní části hřbitova, vzdálen dva metry od
východní zdi. Náhrobní kámen má rozměry 90 x 61 x 15 centimetrů. Horní část je uprostřed
zakončena mírným obloukem. Strany náhrobku jsou dovnitř zkoseny k oblouku a dosahují do
dvou třetin výšky oblouku. Text je na některých místech porušen erozí kamene, jež
znesnadňuje jeho četbu. Písmo v hebrejštině i němčině je provedeno (vytesáno)
neprofesionálně.
Paní Henriette Kohn, manželka Leopolda Kohna, zemřela 2. června v 7 hodin ráno 187457
v Žandově. Ostatky zesnulé byly ohledány a pohřbeny 4. června. Paní Henriette byla úředně
vedena v Úbočí v domě čp. 69. Ve věku 64 let podlehla infarktu58.
Paní Henriette Kohn, rozená Wollner, pocházela z Kynžvartu. Jejím otcem byl Markus
Wollner z Lázní Kynžvart z domu čp. 4. Matka paní Henrietty Sara se za svobodna jmenovala
Ernst59. Dne 12. srpna roku 1840 ve věku osmatřiceti let vstoupila Henriette Wollner do
manželského svazku s o jedenáct let mladším Leopoldem Kohnem60. Ženich Leopold
pracoval jako řezník a matrikář v Úbočí. Koncesi vlastnil od 28. března 1840. Byl synem
Abrahama Kohna a jeho manželky Ley, rozené Rindskopf. Sňatek se uskutečnil v synagoze
v Lázní Kynžvart61. Dne 29. května 1841 se jim narodil syn Maxmilian62. Druhý syn Albert
57

Datum na náhrobku v hebrejštině a v německém jazyce souhlasí s údajem uvedeným v úbočské matrice
zemřelých, 17. sivanu roku 634 malého počtu bylo úterý 2. června 1874.
58
Herzlähmung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Německý výraz Herzlähmung se používal pro označení infarktu neboli ischemické choroby srdeční. Lutonský,
B., Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti výrazů s nimi souvisejících
(nejen) pro genealogy, s. 68
59
NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených 1840 – 1861.
60
Leopold Kohn se narodil 17. března 1814 v úbočském domě čp. 85. Jeho otec Abraham byl místním
obchodníkem. Matka Lucia Rindskopf pocházela z Úbočí z rodiny Joachima Rindskopfa a jeho ženy Roziny,
rozené Löwe z místní obce. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Sňatek rodičů pana Leopolda se uskutečnil 2. února 1802. Ženichovi Abrahamovi v té době bylo dvaatřicet let
a pocházel z Lázní Kynžvart (Königswart) z rodiny Alexandra Kohna a jeho choti Scharlotty, rozené Salomon
z Breßnitz. Dvacetiletá nevěsta Rindskopf byla dcerou místního obchodníka Joachima Rindskopfa a jeho ženy
Roziny. NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
61
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
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přišel na svět 5. února roku 1843. Oba synové se narodili v Úbočí v domě čp. 63. Dcera
Emilie se narodila 3. března 1845 také v domě čp. 63. Třetí syn Herman spatřil světlo světa
18. prosince roku 1846 v domě čp. 69. Čtvrtý syn Ernst se narodil 3. března 1850 v úbočském
domě čp. 69.
Dům čp. 69, kde byla paní Henriette Kohn úředně přihlášena, se nalézal uprostřed vsi na
stavební parcele č. 52 na levém břehu obecního potoka. Celková výměra domku činila 21
sáhů čtverečních. Vlastníkem objektu byl v roce 1841 Josef Buberl63. V letech 1859 – 1860
tento dům vlastnil Leopold Kohn64. Na císařském otisku je označen jako spalný.
Dům čp. 63, kde se narodily první tři děti manželů Leopolda a Henrietty Kohnových, se
nacházel ve východní části obce na stavební parcele č. 13, jen několik metrů od potoka
Dorfbach severním směrem. Celková výměra stavení činila 105 sáhů čtverečních. V roce
1841 vlastnil dům Michl Maier65. Na císařském otisku je označen jako spalný.
Tchýně paní Henrietty Kohn, paní Lucia (Lea, Elisabeth) Kohn, je s největší
pravděpodobností uvedena na náhrobku č. 20.
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.“66 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe
všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“67

62

NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených 1840 – 1861.
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
64
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, s. 19
65
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
66
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
67
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
63
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Náhrobek č. 6 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 6 se nachází v první řadě v jihovýchodní části hřbitova, od východní
zdi je vzdálen dva metry. Rozměry toho náhrobku jsou 122 x 51 x 18 centimetrů. Horní část
je uprostřed ukončena lomeným štítem, po stranách jsou obloukovité výstupky sahající do
dvou třetin štítu. Ve štítu je zobrazen věnec se stuhou po obou stranách. V postranních
výstupkách jsou vlnité ornamenty. Pod štítem je úzká pěticentimetrová římsa široká 56
centimetrů. Prostor pro text je po stranách ohraničen deseti centimetry širokými reliéfními
sloupky. Postranní sloupky jsou ve spodu zakončeny mírně rozšířenými patkami.
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Náhrobek č. 7 – Moses Kohn

n″p
q″qm [hk hsm ′k rqyh syah
[yrgcnma
oymt jlh rsy sya
oynhkh tdvbil byrihv oksh
oynbh tav hsah ta bzi
vmxl ta lka vpa tizb vymy lk
vrbqb xvny ovlsb
vbsvm yht [di [gnv
rbqnv zvmt g″k ovy rupn
q″pl d″lrt vb h″k ovyb
h″bent
Moses Kohn
….………………..
………………….

Zde je uložen
Muž vzácný, vážený Moše Kohn ze svaté
obce
Úbočí.
Muž ryzí kráčel bezúhonně,
vstával i ulehal, aby mohl konat kohenské
služby.
Opustil ženu a dítka,
celý život jídal celý svůj chleba v potu
tváře,
v pokoji odpočine ve svém hrobě
a bude přebývat v zahradě Eden.
Zemřel 23. tamuzu a pohřben byl
25. 634 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Moses Kohn
…………………….
………………..

Náhrobní kámen č. 7 se nachází v první řadě v jihovýchodní části hřbitova, od východní
zdi je vzdálen dva metry. Náhrobek má rozměry 141 x 60 x 14 centimetrů. Horní část je
ukončena úzkým obloukem postupně se rozšiřujícím. Po stranách jsou zvlněné výstupky.
Oblouk i výstupky jsou lemovány centimetrovou obrubou. Pod obloukem jsou znázorněny
žehnající kohenské ruce. Pod nimi je deseticentimetrová prolamovaná římsa. Místo, kde se
nacházel text, je lemováno pět centimetrů širokými a devadesát centimetrů vysokými
vystouplými sloupky. Spodní část je ukončena rozšířenými patkami.
Pan Moses Kohn, který podle textu na náhrobku zemřel 23. tamuzu roku 634 malého
počtu, tedy 8. července 1874, nebyl doposud v matrikách zemřelých pro obec Úbočí nalezen.
Pravděpodobně se jednalo o Moisese Kohna, který se narodil 26. července 1816
v úbočském domě čp. 85. Byl to syn obchodníka Abrahama Kohna a jeho choti Lucie, rozené
Rindskopf68 (viz náhrobek č. 20). Ve čtyřiatřiceti letech se oženil s dvaatřicetiletou Theresií
Bloch, dcerou Zachariase Blocha a jeho ženy Amalie, rozené Heller z Lázní Kynžvart. Sňatek
se uskutečnil 30. července 1849 v úbočské synagoze. Oddávajícím rabínem byl Simon
Heinsfurt69. Před jejich svatbou se jim 11. září 1847 narodil nemanželský syn Adolf. Druhý
nemanželský syn Ludwig se narodil 21. dubna 1849. Dcerka Mathilda70 (?) přišla na svět 1.
února 1851. Všechna tato dítka se narodila v úbočském domě čp. III. Třetí syn Richard se
narodil 19. listopadu 1852 v úbočském domě čp. 771. Čtvrtý syn Maxmilian72 přišel na svět 7.
68

NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
70
Mathilda Kohn zemřela v jednu hodinu ráno 29. ledna 1852 ve svých devíti měsících (tento údaj je nepřesný).
Zemřela na psotník (Kindfreißen). NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
71
Sice je v matrice zapsáno popisné číslo domu arabskou číslicí 7, což znamená, že dům patřil křesťanskému
vlastníkovi, ale pravděpodobně se jednalo o dům židovského vlastníka, který byl označen římskou číslicí VII.
69
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března 1854 v úbočském domě čp. 72. Dne 5. ledna 1858 v domě čp. 72 se narodil syn
Heinrich. Syn Sigmund73 přišel na svět 21. ledna 1860 v úbočském domě čp. 76. Dcerka
Franziska se narodila 29. listopadu 1862 v domě čp. IV.
Dům čp. 85, kde se pan Moises Kohn narodil, se nacházel v západní části obce na parcele
čp. 15. Dům, jenž stál na pravém břehu obecního potoka, měl celkovou výměru 90 sáhů
čtverečních. V roce 1841 dům vlastnil domkař Elias Reichl74. Objekt je na císařském otisku
označen jako nespalný.
Dům čp. III, kde se narodily první tři dítka Moisese Kohna a jeho ženy Theresie, stál
v západní části obce, v židovské čtvrti, na stavební parcele č. 27 naproti synagoze. V roce
1793 dům patřil Levi Plochovi a Nephtalimu Guttmanovi75. Ve čtyřicátých letech 19. století
byli jeho majiteli Aron Reichl a Josef Reichl. Stavení mělo celkovou výměru 45 sáhů
čtverečních76. Na císařském otisku je označen jako spalný.
Dům čp. 7, ve kterém se možná narodil syn Richard, stával uprostřed obce v blízkosti
obecního potoka na jeho severním břehu na stavební čísle 33. Celková výměra domu činila 46
sáhů čtverečních. V roce 1841 stavení vlastnil křesťan Andreas Urban77. O osmnáct let
později byl jeho vlastníkem křesťanský domkař Johann Fritsch78. Dům je na císařském otisku
označen jako spalný.
Dům čp. VII, druhé možné místo narození syna Richarda, se nalézal v západní části obce
na stavební parcele č. 24. Celková výměra tohoto domu činila 18 sáhů čtverečních. V roce
1841 tento dům vlastnil Zacharias Bloch79. Na císařském otisku je označen jako spalný.
Dům čp. 72, kde se narodili synové Maxmilian a Heinrich, stál ve východní části obce na
jižním břehu obecního potoka na stavební parcele č. 101. Objekt s výměrou 20 sáhů
čtverečních v roce 1841 vlastnil křesťanský domkař Johann Kummer80. Na císařském otisku
je označen jako nespalný.
Dům čp. IV, kde se narodila dcera Franziska, se nalézal v západní části obce na stavební
parcele č. 25. Stavení mělo výměru 58 sáhů čtverečních. V roce 1793 vlastnila tento dům
vdova Juditha Reichlin81. Necelých let padesát let poté byli jeho společnými vlastníky
Hermann Rindskopf a Josef Rindskopf82. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný.
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Max Kohn zemřel ve čtyři hodin večer 7. června 1854 v úbočském domě čp. 72 ve věku tří měsíců na psotník
(Freißen). NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
73
Sigmund Kohn zemřel odpoledne 22. září 1862 v úbočském domě čp. IV ve věku dvou let a čtyř měsíců
74
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
75
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. 40
76
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
77
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
78
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 19.
79
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
80
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
81
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. 40
82
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Dům čp. 76, kde se narodil syn Sigmund, stál ve východním cípu vsi na stavební parcele
č.114. Stavení o rozloze 26 sáhů čtverečních vlastnil v roce 1841 křesťan Josef Engl83. Dům
byl podle císařského otisku spalný.
Matka pana Moisese Kohna, Lucia (Lea, Elisabeth) Kohn, je uvedena na náhrobku č. 20.

83

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 8 – Ester Guttmann

n″p
′k tsa rtca ′m hsah
taz g″am [amuvg syyp
′l [vrxa ′mlvih [m trup
h″bent ; ′l m″rt [cyn

Zde je uložena
žena, paní Ester, manželka váženého
Fejša Gutmana z Úbočí. Ona
odešla z tohoto světa posledního
nisanu 640 malého počtu. Buď její duše
svázána ve svazku života.

Hier ruhet
Ester Guttmann
gestorben 20. März 1879
Friede Ihrer Asche

Zde odpočívá
Ester Guttmann,
zemřela 20. března 1879.
Pokoj jejímu popelu.

Náhrobní kámen č. 8 se nachází v první řadě v jihovýchodní části. Tento náhrobek je
poslední ve skupince osmi prvních náhrobků. Stéla o rozměrech 87 x 42,5 x 10 centimetrů je
ukončena obloukem. Náhrobek je lemován dvoucentimetrovou obrubou, která je vně
náhrobku ještě zvýrazněna mělkou linkou. Pod obloukem je zobrazen jemně rýhovaným
hexagramem. Bilingvní text v němčině a v hebrejštině je značně poškozen erozí kamene.
Podle úbočské matriky zemřelých skonala paní Esther Guttmann v jedenáct hodin v noci
31. března roku 1879 v domě čp. II v Úbočí. Následujícího dne byly její ostatky ohledány.
Pohřeb se uskutečnil 2. dubna. Vdova Esther Guttman zemřela ve věku 82 let na sešlost
stářím84.
Dne 13. května 1814 se uskutečnil sňatek osmadvacetiletého Friedmanna Guttmanna se
čtyřiadvacetiletou Esther Rindskopf. Oba novomanželé pocházeli z Úbočí. Ženich Friedmann
byl synem Nephtaliho Guttmanna a Charlotty Fischer z Úbočí 85. Nevěsta Esther byla dcerou
Joachima Rindskopfa a jeho ženy Rosiny, která pocházela z Čichalova86.
V malošitbořské matrice oddaných byl nalezen záznam sňatku Joachima Rindskopfa a
Roziny Löwe z 12. března 1769. Osmadvacetiletý ženich Joachim pocházel ze Žandova a byl
synem Simona Rindskopfa a jeho ženy Ester, jež byla původem ze Stráže na Tachovsku87.
Stejně stará nevěsta Rozina z Úbočí byla dcerou Feischla Löwa a jeho ženy Rosie.
Pravděpodobně se mohlo jednat o sňatek rodičů Ester Guttmann, ale údaje o její matce Rozině
se neshodují s úředním záznamem pořízeném při jejím sňatku s Friedmannem Guttmanem.
V té samé matrice se také nachází zápis o sňatku osmadvacetiletého Nephtalyho Guttmanna a
dvaatřicetileté Charlotty Fischerin. Ženich pocházel nejspíše z obce Brť u Bečova88. Otec je
84

Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Pan Nephtali Guttmann je uveden se svou rodinou v seznamu židovských rodin z roku 1793. Se svou ženou
Sarou a dětmi Fridmannem, Judou, Zezilií a Marthou žil v polovině domu čp. III v Úbočí. Na živobytí si
vydělával jako draslář. 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. 40
86
Sichlau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
87
Neustadtl, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
88
Bürten Petschau Herschaft, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
Nejčastěji se uvádí pro tuto obec německý název Pirten, Pirden nebo také Birden. Sommer, J. G.: Das
Königreich Böhmen, Elbogner Kreis, s. 229, Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, Elbogener
Kreis, s. 162, I. vojenské mapování, Theile des Saatzer und Pilsner Craÿses, Sectio 101.
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uveden jen jako Guttmann a matka se jmenovala Johanna a pocházela z Kynžvartu89. Nevěsta
Charlotta Fischer byla dcerou Isacka Fischera z Úbočí a jeho manželky Rosiny původem
z Úšavy na Tachovsku90. V tomto případě se jednalo o záznam sňatku rodičů Friedmanna
Guttmanna.
Friedman Guttmann, manžel paní Esther, podle matriky narozených přišel na svět 20.
června roku 1784 v Úbočí v domě čp. II. Veškeré informace o jeho rodičích souhlasí s těmi,
které jsou zde uvedeny z jiných matrik. Jediná nepřesnost je jen ve věku pana Friedmanna,
jenž se neshoduje o dva roky. Esther Rindskopf se narodila 18. února roku 1798 v Úbočí
v domě čp. IX. Jako její otec je zde uveden Joachim Rindskopf, ale jako její matka se uvádí
Charlotta z Čichalova, jejímiž rodiči byli Moises a Charlotta Löw91. Doposud se nepodařilo
zjistit, z jakého důvodu k těmto nepřesnostem došlo. Když uvážíme, že při narození Jakoba
Rindskopfa 20. dubna 1782, syna Joachima Rindskopfa, se v zápise uvádí jako jeho matka
Rozina Löw z Úbočí, dcera Feischla Löwa a jeho manželky Charlotty z Kynžvartu92. Lze tedy
předpokládat, že pan Joachim Rindskopf byl dvakrát ženatý a při úředních zápisech do
matriky docházelo k nepřesnostem.
Nejedná se však o jedinou peripetii při zkoumání matrik u manželů Esther a Friedmanna
Guttmanových. Další problém se objevuje při záznamech narození dětí, jejichž otcem byl
Friedmann Guttmann, protože jako jejich matka není uvedena Esther, dcera Joachima
Rindskopfa a jeho ženy Charlotty Löw nebo Roziny Löw, ale Esther, dcera Löwi Rindskopfa
a jeho manželky Sprinzl z Úbočí93. Tato Esther Rindskopf se narodila 12. února roku 1797
v Úbočí v domě čp. II. Otec Löwe Rindskopf byl obchodníkem. Matka Sprinzl pocházela
z Čichalova u Žlutic a její rodiče se jmenovali Moises a Sprinzl94. Proč se v úředním záznamu
objevují dvě ženy se shodným jménem a příjmením jako manželky jednoho muže, není jasné.
Doposud se však nepodařilo nalézt v archivních materiálech takové podklady, které by tuto
spletitou kauzu objasnily. Jen to vyvolává otázku, jaké Esther Guttmann byl věnován tento
náhrobek.
Dům čp. II v Úbočí, kde zemřela Esther Guttmann, se nacházel v západní části obce na
stavební parcele č. 21. Toto stavení mělo celkovou výměru 60 sáhů čtverečních. Jako první
známá vlastnice tohoto objektu je Eva Fischerin z roku 179395. O téměř padesát let později
89

Königswart, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
Uschau Tachau Herschaft, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
91
Charlotta von Sichlau Luditzen Herschaft des Moises Löw und Charlotta, Tochter. NA Praha, HBMa 2217,
Matrika narozených 1730 – 1840.
Charlotta Rindskopf, původem z Čichalova, byla také matkou další dcery Joachima Rindskopfa. Tato dívenka
se jmenovala Cecilia a narodila se 20. října roku 1797. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 –
1840.
92
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Tato žena je uvedena i jako manželka Joachima Rindskopfa z roku 1769. NA Praha, HBMa 2219, Matrika
oddaných 1769 – 1835.
93
Dne 12. srpna 1814 se narodil syn Tobias. Druhý syn Moises přišel na svět 15. května 1818. Třetí chlapec
Hermann spatřil světlo světa 1. října roku 1820. Dcera Charlotte se narodila 8. února 1823. Druhá dcera Anna se
narodila 25. května roku 1825. Čtvrtý syn Löwy se narodil 14. února 1827. Třetí dcerka Bibiana přišla na svět
26. června 1830. Pátá dcera Theresie se narodila 15. února 1832. Šestá dcera Theresie Rebekka se narodila 11.
července 1836. Všechny tyto děti se narodily v úbočském domě čp. II. NA Praha, HBMa 2217, Matrika
narozených 1730 – 1840.
94
Sprinzl Rindskopf byla pravděpodobně sestra Charlotty Rindskopf, manželky Joachima Rindskopfa, protože u
obou se v matrice uvádí stejné informace o jejich rodičích a obci, z které pocházely. NA Praha, HBMa 2217,
Matrika narozených 1730 – 1840.
95
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. 40
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dům společně vlastnili Simon Fischer a Friedrich Gutmann96. Na císařském otisku je označen
jako spalný.
Manžel paní Ester, Friedrich (Friedmann) Guttman, je uveden na náhrobku č. 22.

96

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 9 – Magdalena (Lotti) Kohn

n″p
hllvhmh hrybgh hsah
hlib trui lyx tsa
trm hynb traptv
[hk oyyx ′r tsa hal
yns rda ′h ′a ovyb hrupn
a″mrt s″a ′g ovyb hrbqnv
h″bent
Hier ruhet die Frau
Lotti Kohn
die hoch geehrte Gattin des Herrn
Joachim Kohn
…………………

Zde je uložena
žena, paní hodná chval,
manželka šlechetná, koruna svého manžela
a ozdoba svých dítek (1), paní
Lea, manželka pana Chajima Kohna.
Zemřela v neděli 5. druhého adaru
a pohřbena byla v úterý téhož měsíce 641.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá paní
Lotti Kohn,
vysoce vážená manželka pana
Joachima Kohna
……………….

Náhrobní kámen č. 9 se nachází v první řadě v prostřední části hřbitova, od východní zdi je
vzdálen necelé tři metry. Maceva má rozměry 78 x 38 x 16 centimetrů. Horní část je
zakončena obloukem, který je uprostřed lehce prolomen. V první třetině náhrobku je
zobrazena mělkou linií šesticípá hvězda (Magen David). Uvnitř hvězdy je umístěna zkratka
„n″p“, která může znamenat hned tři interpretace po nitman [mun hp – „zde je skryt“, po
nignaz zngn hp – „zde je uložen“ a po nikbar rbqn hp – „zde je pohřben“. Ostatní text je
porušen erozí kamene a jeho četba je v současnosti již nemožná.
Podle úbočské matriky zemřela dne 6. března v jedenáct hodin večer roku 188197 paní
Magdalena Kohn. Skonala v domě čp. 10 v Dolním Žandově. Následujícího dne byly její
ostatky ohledány a 8. března pohřbeny. Paní Magdalena byla manželkou obchodníka
Joachima Kohna ze Žandova z domu čp. 10. Ve věku 71 let podlehla na onemocnění zvané
růže98.
Dne 29. prosince roku 1835 se uskutečnil sňatek dvaatřicetiletého Joachima Kohna99
s osmadvacetiletou Magdalenou Horowitz. Ženich Joachim byl synem obchodníka Abrahama

97

Datum na náhrobku v hebrejštině souhlasí s údajem v matrice, dne 5. druhého adaru roku 641 malého počtu
roku 1881 byla neděle 6. března 1881.
98
Rohtlauf, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Růže je akutní horečnaté onemocnění kůže, které může být přímo i nepřímo přenosné z nemocné osoby.
Lutonský, B., Černý, J.: Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi
souvisejícíh (nejen) pro genealogy, s. 162
99
Narodil se 15. března roku 1804 v Úbočí v domě čp. 85. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených
1730 – 1840.
Koncesi (Gubern Bewilligung) vlastnil od 22. července 1835. NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených
1840 – 1861.
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Kohna100 a jeho ženy Lucie101 z Úbočí. Nevěsta Magdalena pocházela z Drmoulu z domu čp.
18, kde žili její rodiče Josef a Juditha102 Horowitzovi103.
Pan Joachim Kohn byl pravděpodobně ještě před sňatkem s Magdalenou Horowitz ve svazku
manželském s Magdalenou Rindskopf, dcerou Löwa Rindskopfa. V matrikách se však
nenachází jiné záznamy o jejich manželství, kromě narození jejich manželské dcery Sarlotty,
která přišla na svět 4. února 1835 v domě čp. 94104.
Manželům Magdaleně a Joachimovi Kohnovým se 1. července roku 1837 narodil v domě
čp. 94 syn Abraham. Dcera Felizzia se narodila 2. února 1840 v úbočském domě čp. 85105.
Druhý syn Joseph se narodil 26. dubna roku 1842 v domě čp. 85. Třetí syn Alexander přišel
na svět 13. července 1844 v domě čp. 36. Dcerka Maria se narodila 8. prosince 1846 v domě
čp. 85. Dcera Rozia se narodila 28. dubna 1849 v domě čp. 85.
Dům čp. 85 v Úbočí, kde se narodily děti manželů Magdaleny a Joachima Kohnových, se
nacházel v západní části obce na parcele čp. 15. Dům, jenž stál na pravém břehu obecního
potoka, měl celkovou výměru 90 sáhů čtverečních. V roce 1841 dům vlastnil domkař Elias
Reichl106. Objekt je na císařském otisku označen jako nespalný.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Přísloví 12:4 „Žena statečná jest koruna muže svého, ale jako hnis v kostech jeho ta,
kteráž k hanbě přivodí.“107 „Žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná mu je
jako kostižer v kostech.“108
Přísloví 17:6 „Koruna starců jsou vnukové, a ozdoba synů otcové jejich.“109 „Korunou
starců jsou vnuci, ozdobou synů otcové.“110

100

Pan Abraham Kohn zemřel 19. července 1829 v Úbočí v domě čp. 19. Podlehl ve věku 64 let zánětu plic
(Lungenbrand). NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
101
Také psána jako Lucka. Jejími rodiči byli Joachim Rindskopf a Rozina Löw z Úbočí. NA Praha, HBMa 2217,
Matrika narozených 1730 – 1840.
102
Paní Judith Horowitz se za svobodna jmenovala Braßlaw a pocházela z města Floß v tehdejším Bavorském
království. NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených 1840 – 1861.
103
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
104
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
105
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
106
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
107
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
108
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
109
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
110
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
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Náhrobek č. 10 – Josef Löwy

u″p
h″h bvsxh syah
h″h ′dn baz [mynb
ovyb tm yvlh bqay
a″mrt ubs b″y
h″bent
Hier ruhen die theueren Überreste
unseres unvergesslichen Vaters
Josef Löwy
Gestorben 14. Jänner 1881 im 76.
Lebensjahre
Friede Seiner Asche

Zde je uložen
muž vážený, takový býval
Benjamin Zev, potomek
Jakeba ha-Levi, zemřel
12. švatu 641.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívají drahé ostatky
našeho nezapomenutelného otce
Josefa Löwyho.
Zemřel 14. ledna 1881 v 76.
roce jeho žití.
Pokoj jeho popelu.

Náhrobek č. 10 se nachází jako poslední v první řadě v polovině hřbitova, od východní zdi
je vzdálen necelé tři metry. Celkové rozměry náhrobku i s podstavcem jsou 106 x 42 x 25
centimetrů. Samotná velikost náhrobního kamene, kde se nachází text, je 80 x 40 x 16
centimetrů. Zakončen je mírným lomeným štítem, pod nímž je v oválu zobrazena konvice,
která označuje místo posledního odpočinku levity, potomka Leviho. Levi byl třetím
z dvanácti synů Jákobových. Levité měli právo sloužit během bohoslužby knězům. Text je
částečně narušen erozí kamene, ta však znesnadňuje čitelnost, až na jedno hebrejské slovo, jen
německého textu. Podstavec náhrobku má rozměry 42 x 26 x 25 centimetrů a je prost
jakéhokoliv textu.
Pan Josef Löwy zemřel podle data na náhrobku v hebrejštině 12. švatu v roce 641 malého
počtu, tedy 12. ledna 1881. To s datem v němčině pod ním nesouhlasí o dva dny. Přitom
v úbočské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí pana Wolfa Löwyho, jenž skonal 10.
ledna v jedenáct hodin dopoledne roku 1881 v Úbočí. Následujícího dne byly jeho ostatky
ohledány a 12. ledna pohřbeny. Pan Wolf Löwy, obchodník z místní obce, zemřel ve svých 76
letech na sešlost věkem111. S největší pravděpodobností se jedná o téhož člověka.
Lze to vysvětlit takto. Na kameni je vytesáno jméno Benjamin Zev, a právě hebrejské
slovo zev (baz) znamená slovo vlk, německy Wolf. Je možné předpokládat, že byl Josef Löwy
v komunitě nazýván Wolf, a tak byl i v úředních záznamech evidován. Dalším důkazem může
být i jméno jeho otce, které bylo Jakeb. Otec pana Wolfa Löwyho se jmenoval Jakob, jak je
uvedeno například v matrice oddaných při sňatku jeho syna s Barbarou Bloch, který se konal
30. srpna 1853 v Úbočí. Ženichovi Wolfovi v té době bylo již 50 let. Pocházel z obce Luka,
kde byl hlášen v domě čp. 25. Jeho rodiče se jmenovali Jakob a Eva Löwyovi, matka rozená
Stein pocházela z obce Bušovice na Plzeňsku112. Sedmačtyřicetiletá nevěsta Barbara Bloch
byla dcerou Mathiase Blocha a jeho manželky Henriethy, rozené Hirschorn z Milíkova113.
Novomanžele v Úbočí oddal krajský rabín Moses Sachs z Kynžvartu z domu čp. 14114.
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Navzdory tomu, že pan Wolf Löwy115 měl zřejmě familiantskou konfesi116, ženil se až po
roce 1849, kdy byl familiantský zákon zrušen. To však jemu a Barbaře Bloch nezabránilo
tomu, aby předtím měli několik dětí, které byly označeny za nemanželské. Dne 29. prosince
roku 1841 se jim v domě čp. 2 narodila holčička Fany. Další dcera Katharina přišla na svět
22. prosince 1844 v úbočském domě čp. V. Dne 11. června 1848 se v domě čp. V narodil syn
Moritz. Chlapec Leopold přišel na svět 3. května 1850 domě čp. V117.
Manželka pana Wolfa Löwyho Barbara zemřela ráno 14. září 1854 v Úbočí v domě čp. IX.
Pohřbena byla následujícího dne. Ve věku 48 podlehla zánětu hrudníku118.
Pan Wolf Löwy se pak podruhé oženil, a to s Katharinou Köstler, dcerou Arona Köstlera
z Nového Sedliště119. Doposud nebylo zjištěno, kdy k jejich sňatku došlo, ale muselo se to stát
před červencem 1860. Dne 13. července toho roku se jim narodila manželská dcera Emilia
v domě čp. IV v Úbočí120. Syn Adolf se jim narodil 10. září 1862 v domě čp. VI. Chlapec
Maxmilian přišel na svět 7. září 1864 v domě čp. VI. Dcerka Bertha se narodila 26. července
1867 v domě čp. I. Syn Heinrich se narodil 22. června 1871 v domě čp. I121.
Dům čp. 2, kde se narodila dcera Fany, mohl být domem, který pravděpodobně byl ve
vlastnictví křesťanského majitele. Dům židovského vlastníka byl totiž obvykle označován
římskou číslicí. Pokud se v matričním zápise objevuje arabská číslice, jednalo se asi o dům,
který stál na stavební parcele č. 62. V roce 1841 tento dům vlastnil domkař Josef Fritsch.
Nacházel se uprostřed obce na pravém břehu obecního potoka a jeho výměra činila 32 sáhů
čtverečních122. Na císařském otisku je označen jako spalný. V případě, že ale písař provádějící
zápis do matriky narozených při narození holčičky Fany udělal chybu a místo římské číslice
napsal arabskou, tak se jedná o dům čp. II. Ten stál na stavební parcele č. 21 v západní části
obce v blízkosti synagogy. Celková výměra stavení byla 60 sáhů čtverečních123. V roce 1793
ho vlastnila Eva Fischerin124. Dům v roce 1841 vlastnili společně Simon Fischer a Friedrich
Gutmann125. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
Stavení čp. V, ve kterém se narodily téměř všechny děti Barbary Bloch a Wolfa Löwa, se
nacházel na stavební parcele č. 23 v západní části obce Úbočí. Stavení mělo celkovou výměru
11 sáhů čtverečních. Vlastníkem v roce 1793 byl Lucas Ploch126. V roce 1841 ho vlastnil
Mates Bloch127. Na císařském otisku je označen jako spalný.
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Číslo popisné IX označovalo stavební parcelu č. 22, kde se nacházela místní synagoga. Ta
stávala v západní části obce. Celková její výměra činila 41 sáhů čtverečních. Vlastnila ji
místní židovská obec128. Na císařském otisku je označena jako nespalná.
Dům čp. IV v Úbočí, kde se narodila dcera Emilia, se nalézal v západní části obce na
stavební parcele č. 25. Stavení mělo výměru 58 sáhů čtverečních. V roce 1793 vlastnila tento
dům vdova Juditha Reichlin129. Necelých let padesát let poté byli jeho společnými vlastníky
Hermann Rindskopf a Josef Rindskopf130. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný.
Dům čp. VI, ve kterém se narodili chlapci Adolf a Maxmilian, stál na stavební parcele č.
20 v západní části obce. Celková výměra stavení činila 29 sáhů čtverečních. Vlastníky tohoto
objektu byli v roce 1841 Wolfgang Heinrich a Salomon Fischer131. Dům je na císařském
otisku označen jako spalný.
Dům čp. I v Úbočí, kde se narodily dvě děti Wolfa Löwyho, se nacházel v západní části
obce na stavební parcele č. 19. Stavení mělo celkovou rozlohu 58 sáhů čtverečních132. V roce
1793 dům vlastnil Veit Schornstein a Löw Heimsfurth133. V roce 1841 byl tento objekt ve
společném držení Eliase Reichla a Joachima Schornsteina134. Na císařském otisku je dům
označen jako spalný.
Manželka pana Wolfa (Josefa) Löwyho, Barbara, se nachází na náhrobku č. 39.
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Náhrobek č. 11 – Elias Reichl

′a ovy
ba oxnm x″k
q″pl u″rt
n″p
hbemh taz txt [mun hbvul vnvrkz vhyla
oybvu jrdb jlhv oybydnb rsyh sya h″h
rsvyb vspvn qbd ′hbv rsvkb vyh vysim lkv
vhyla ybr h″h oyyx oyhlab qbdl oymsl hli[kl
vhyla
h″bent [yrgcnamam lkyyr [vims ′r [b
Hier schlümmert Herr Elias Reichl geboren
im Jahre 1773 zu Amonsgrün, gestorben am
27. August 1848, betrauert von seiner Gattin
und Kindern denen er ein treuer Gatte und
zärtlicher Vater war. Sanft ruhe seine Asche

V neděli
28. menachemu avu
609 malého počtu.
Zde je uložen
Eliáš, blažené památky, je pohřben pod tímto
náhrobkem,
muž ryzí mezi ušlechtilými a kráčející cestami
dobra,
všechny jeho skutky byly řádné, a v Hospodina
upřímně doufal celou svou bytostí,
proto se povznesl k nebesům, aby přilnul živému
Bohu, byl to pan Eliahu,
syn Šimeona Reichla z Úbočí. Buď jeho duše
svázána ve svazku života.
Zde odpočívá pan Elias Reichl, narozený
v roce 1773 v Úbočí, zemřel
27. srpna 1848, želen svou manželkou
a dětmi, jimž byl věrný manžel
a něžný otec. Tichý pokoj jeho popelu.

Náhrobek č. 11 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova, od jižní zdi je
vzdálen necelý jeden metr. Rozměry této stély jsou 163 x 80 x 22 centimetrů. Horní část je
uprostřed zakončena ostrým lomeným štítem, který je lemován prolamovanou úzkou obrubou.
Vně štítu je datace úmrtí zesnulého v hebrejštině. Po stranách štítu jsou malé oblé výstupky
s úzkou obrubou a reliéfními vlnitými ornamenty. Část náhrobku, kde se nachází text, je od
štítu a výstupků odděleno deseticentimetrovou prolamovanou římsou širokou 80 centimetrů.
Prostřední část s reliéfně zkříženými ratolestmi a textem je vysoká 96 centimetrů a široká 70
centimetrů. Bilingvní text je na několika místech poškozen erozí kamene, zvláště německý
nápis nelze přečíst zcela. Spodní část náhrobku je mírné zkoseně rozšířena na 80 centimetrů a
její výška dosahuje 23 centimetrů. Na levé i pravé straně náhrobku je vyobrazena reliéfní
podoba nože nebo dýky.
Pan Elias Reichl zemřel ve čtyři hodiny odpoledne 27. srpna roku 1848135 v domě čp. 85
v Úbočí. Následujícího dne bylo jeho zesnulé tělo ohledáno a 29. srpna pohřbeno. Familiant
Elias Reichl ve věku 75 let skonal na zánět pohrudnice s výpotkem136.
Pan Elias Reich se narodil 15. srpna 1773137 v domě čp. I v Úbočí. Otec Simon Reichl byl
místním obchodníkem. Matka Juditha, rozená Löw138, pocházela z Kamenice139. Jejím otec se

135
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jmenoval Moises Löw a matka Scharlotta, která byla z Bečova140. O dvacet let později je
uveden spolu s matkou a svými třemi sourozenci v soupise židovských rodin. V té době již
vdova141 Judith Reichlin vlastnila v Úbočí dům čp. 4. Tam také bydlela se svými
prvorozeným syn Moisesem, druhorozeným Eliasem, třetím synem Josephem a dcerou Julií.
Na živobytí si vydělávala obchodem142.
Dne 18. června 1804 se Elias Reichl ve věku třiceti let oženil s dvaadvacetiletou Rosinou
Heinsfurth z Drmoulu. Její rodiče se jmenovali Löw a Juditha Heinsfurthovi. Pan Elias byl
tou dobou úředně hlášen v úbočském domě čp. I143. Kolem roku 1808 se jim měla narodit
dcerka Judith144, která se 5. listopadu 1834 provdala za Moisese Steinera145. Manželka Rosina
zemřela 10. února 1810 v domě čp. I. Ve věku 28 let podlehla břišnímu tyfu146.
Podruhé do svazku manželského vstoupil šestatřicetiletý Elias Reichl se Sarou Pamperl ze
Stráže147, pravděpodobně 30. září 1810. Nevěstin otec byl obchodník Izack Pamperl. Její
matka se jmenovala Juditha a pocházela ze Stráže. V té době Elias Reichl žil v úbočském
domě čp. III148. Manželům Eliasovi a Saře Reichlovým se narodila 12. září 1812 v Úbočí
v domě čp. I dcerka Barbara. V tom samém domě se jim 15. prosince 1817 narodil syn
Moises (Moritz). Dne 10. února 1820 se v čp. I narodila dcera Hanna. Syn Markus přišel na
svět 29. října 1821 v čp. I. Dne 15. října 1824 se v čp. I narodil syn Felix. Dcerka Theresia se
narodila 15. října 1825 v domě čp. 85. Syn David přišel na svět 4. července 1828 v domě čp.
85. Dne 13. února 1831 se v domě čp. 85 narodil syn Samuel. Syn Ignatz spatřil světlo světa
3. srpna 1832 v domě čp. 85.
Dům čp. IV, který v roce 1793 vlastnila matka pana Eliase Judith Reichlin, se nacházel
v západní části obce na stavební parcele č. 25 v blízkosti místní synagogy. Celková výměra
objektu byla 58 sáhů čtverečních. V roce 1841 dům společně vlastnili Hermann Rindskopf a
Josef Rindskopf149. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
Dům čp. III, ve kterém Elias Reichl bydlel v době sňatku se Sarou Pamperl, stál v západní
části obce, v židovské čtvrti, na stavební parcele č. 27 naproti synagoze. V roce 1793 dům
patřil Levi Plochovi a Nephtalimu Guttmannovi150. Ve čtyřicátých letech 19. století byli jeho
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majiteli Aron Reichl a Josef Reichl. Stavení mělo celkovou výměru 45 sáhů čtverečních151.
Na císařském otisku je označen jako spalný.
Dům čp. I v Úbočí, v němž se narodilo několik dětí Eliase Reichla a jeho manželky Sary,
se nalézal v západní části obce na stavební parcele č. 19 a navazoval na jižní roh synagogy.
Celková výměra tohoto objektu činila 58 sáhů čtverečních152. V devadesátých letech 19.
století společně vlastnili dům Veit Schornstein a Löw Heimsfurth 153. Pan Elias Reichl a
Joachim Schornstein byli jeho vlastníci v roce 1841154. Na císařském otisku je označen jako
spalný.
Dům čp. 85, kde pan Elias zemřel, stál v západní části obce na stavební parcele č. 15 na
pravém břehu obecního potoka. Rozloha domu byla 90 sáhů čtverečních. Pan Elias Reichl
toto stavení měl v osobním držení155. Tento dům po jeho smrti zdědila jeho manželka a pak
jeho syn David156. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
Druhá manželka pana Eliase, Sara Reichl (rozená Pamperl), je uvedena na náhrobku č. 12.
Syn Markus je zmíněn na náhrobním kameni č. 54. Jméno dcery Judithy (provdané Steiner)
se nachází na náhrobku č. 3. Dalším příbuzným patří kameny č. 14, 15, 16 a asi 25.
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Náhrobek č. 12 – Sara Reichl

u″p
qxey tb hrs ′yx trm hrqyh hsah
lisnm
l″z lkyyr vhla br ocrvpmh yeqh tsav
[yrg″am
q″pl b″krt ba oxnm z″y ′g ovyb trupn
....................................
....................................
....................................
Hier schlummert Frau Sali Reichl, Gattin
des Elias Reichl. Sie verliesz das
Zeitliche im 74. Lebensjahre am 11. August
1862, betrauert von den Kindern denen
sie eine zärtliche Mutter war.
Sanft ruhe ihre Asche

Zde je uložena
žena vzácná, paní Chaja Sara, dcera
Jicchaka Minschla,
a manželka vynikajícího učence pana Elihu
Reichla, ať je jeho památka k požehnání,
z Úbočí.
Zemřela v úterý 17. menachemu avu 622
malého počtu.
…………………….
…………………….
………………………
Zde odpočívá paní Sali Reichl, manželka
Eliase Reichla. Opustila
tento svět v 74 letech života 11. srpna
1862, oplakávána dětmi,jimž
byla něžnou matkou.
Tichý pokoj jejímu popelu.

Náhrobní kámen č. 12 se nachází jako druhý náhrobek ve čtyřčlenné skupince náhrobků
(11 – 14) v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má rozměry 170 x 69 x 16 centimetrů. Horní
část náhrobku je uprostřed zakončena ostrým lomeným štítem, jenž je lemován úzkou
obrubou. Vně štítu je trojúhelník s reliéfní zkratkou „u″p“. Kolem trojúhelníku jsou
znázorněny reliéfní paprsky. Po stranách štítu jsou oblé výstupky s reliéfními ornamenty. Pod
štítem a výstupky je rozšířená prolamovaná římsa úzká 10 centimetrů a široká 78 centimetrů.
Prostřední část je dlouhá 117 a široká 69 centimetrů. Pod římsou jsou zobrazeny reliéfní
zkřížené ratolesti. Bilingvní text je značně poškozen erozí kamene, která neumožňuje jeho
četbu. Prostřední část náhrobku je naspodu po stranách zakončena rozšířenými patkami.
Podstavec náhrobku úzký 6 centimetrů a široký 78 centimetrů. Na levé i pravé straně
náhrobku je vyobrazena reliéfní podoba nože nebo dýky.
Paní Sara Reichl zemřela v jednu hodinu po poledni 11. srpna 1862157 v domě čp. 85
v Úbočí. Následujícího dne bylo její tělo ohledáno a 13. srpna pohřbeno. Vdova po Eliasovi
Reichlovi skonala ve věku 71 let. Za příčinu jejího úmrtí byla stanovena sešlost stářím158.
Další informace viz náhrobek č. 11 pana Eliase Reichla.

157

Datum na náhrobku v němčině souhlasí s úředním zápisem, ale datum v hebrejštině s údajem v matrice
nesouhlasí o dva dny. Dne 17. avu 622 malého počtu byla středa 13. srpna 1862.
158
Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Náhrobek č. 13 – Zacharias Bloch

rbqnv ′d ovyv rupn
q″pl y″rt vlck ′z ′h ovyb
n″p
l″z jalb [ampyl hb byl yxtp rbhh
oynman vysim oymtb jlh ti lkb
′ymt ′hbv vpk iygym lka vpvca ti di
yk [vrskb vtmda li tvyxb vtxubm
vtyb ta bzi vlip li vdyim vysim
h″bent lnh ovyb bvu osb
ZACHARIAS BLOCH aus AMONSGR
……………….
……………………….
RUHE SEINE ASCHE

Zemřel ve středu a pohřben byl
ve čtvrtek 7. kislevu 610 malého počtu.
Zde je uložen
vážený pan Petajcha Leib, syn Lipmana Blocha,
ať je jeho památka k požehnání.
Všechen čas kráčel v bezúhonnosti svých
věrných skutcích,
až do doby svého připojení jídávala z úsilí
svých dlaní
a bezvýhradně spoléhal na Hospodina po celou
svou dobu na zemi jako řádný člověk (1)
o čemž svědčí jeho skutky (2). Opustil svůj dům
v dobrém jménu v den, jak je výše uvedeno.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
ZACHARIAS BLOCH Z ÚBOČÍ
…………………………
………………………….
POKOJ JEHO POPELU.

Náhrobní kámen č. 13 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek
má rozměry 170 x 6 x 15 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena obloukem, který je
lemován dvoucentimetrovou obrubou. V jeho špici jsou znázorněny dvě reliéfní květiny v
kruhu. Ornamenty květin v kruhu jsou také po obou stranách oblouku. V oblouku je umístěna
datace úmrtí zesnulého a zkratka „n″p“. Vrchní a ostatní část náhrobku jsou odděleny úzkou
devíticentimetrovou prolamovanou římsou. Prostřední část je lemována reliéfními sloupky,
které mají v horní části zdobené hlavice a dole mírně rozšířené patky.
Pan Zacharias Bloch zemřel o půlnoci 21. listopadu 1849 v Úbočí v domě čp. VI.
Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a 22. listopadu pohřbeny. Familiant Zacharias
Bloch skonal ve věku 58 let na nákazu asijské cholery159.
Zacharias Bloch, kterému je věnován tento náhrobek, se pravděpodobně narodil dne 18.
února 1792 v úbočském domě čp. VII. Jeho otcem byl obchodník Zacharias Bloch. Matka
Margaretha pocházela z Úbočí a byla dcerou Löwa Feischla a jeho manželky Scharlotty,
původem z Lázní Kynžvart160.

159

Cholera asiatika, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Cholera asijská je akutní, vysoce nakažlivé střevní onemocnění se zvracením a velkými vodnatými průjmy.
Často končí smrtí nemocného v důsledku odvodnění organismu, intoxikace a kolapsu. Lutonský, B., Černý, J.:
Latinsko – německo – český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejícíh (nejen) pro
genealogy, s. 75
160
Königswart, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
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O dva roky později, přesně 1. ledna roku 1794, se narodil v úbočském domě čp. II
Zacharias Bloch161, syn obchodníka Löwa Blocha a jeho ženy Julie Feischl z Úbočí. Rodiči
Julie Blochové byli Isak a Sara Feischlovi162. Existence dvou osob stejného jména představuje
úskalí při získávání informací z matrik. Ačkoliv oba jedince odlišuje věk, jména rodičů a
trvalé bydliště, je velice jednoduché udělat chybu.
Pan Zacharias Bloch, který se narodil v roce 1792 a měl by být tedy tím z tohoto náhrobku,
se oženil s Amalií Heller z Lázní Kynžvart163. Doposud se nepodařilo zjistit, kdy se přesně
jejich svatební obřad uskutečnil. V úbočských matrikách o něm není zmínka. Pravděpodobně
se to stalo v Lázních Kynžvart před 10. říjnem 1822, protože toho dne se jim v Úbočí v domě
čp. II narodila manželská dcera Maria Anna. Amalie Heller byla dcerou obchodníka Markuse
Hellera164 a jeho manželky Rosiny, která pocházela ze Žlutic. Další dcera Sara se jim
narodila 21. srpna 1824 v domě čp. VII. V tomto stavení se jim také narodila dcera Bima
(Barbara) 7. října 1826165.
Dům čp. II v Úbočí, kde se narodily obě dcery pana Zachariase Blocha, se nacházel na
stavební parcele č. 21 v západní části obce v blízkosti synagogy. Celková výměra stavení byla
60 sáhů čtverečních166. V roce 1793 ho vlastnila Eva Fischerin167. Dům v roce 1841 vlastnili
společně Simon Fischer a Friedrich Gutmann168. Na císařském otisku je označen jako
nespalný.
Dům čp. VII, kde se narodil pan Zacharias Bloch, se nalézal v západní části obce na
stavební parcele č. 24. Celková výměra tohoto domu činila 18 sáhů čtverečních. V roce 1841
tento dům vlastnil Zacharias Bloch169. Na císařském otisku je označen jako spalný.
Dům čp. VI, kde zemřel pan Zacharias Bloch, stál na stavební parcele č. 20 v západní části
obce. Celková výměra stavení činila 29 sáhů čtverečních. Vlastníky tohoto objektu byli v roce
1841 Wolfgang Heinrich a Salomon Fischer170. Dům je na císařském otisku označen jako
spalný.

161

Tento Zacharias Bloch vstoupil do svazku manželského před 4. srpnem 1827, kdy se mu v domě čp. II
narodila druhá dcera Anna. Její matka Sabina Beck byla dcerou obchodníka Wolfganga Becka z Bečova
(Petschau). Svatba pana Blocha se Sabinou Beck se zřejmě konala v Bečově. NA Praha, HBMa 2217, Matrika
narozených 1730 – 1840.
162
Königswart, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
163
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
164
V soupise židovských rodin z roku 1793 pro obec Lázně Kynžvart je uveden Marcus Heller se svou
manželkou Theresií a osmi dětmi, Nathanem, Emanuelem, Susanou, Barbarou, Sarou, Judith, Ester a Amalií.
Pan Marcus Heller měl pronajatu panskou lihopalnu a vlastnil v Lázních Kynžvart polovinu domu čp. 3.
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. 38
Jméno matky Amalie Heller, provdané za Zachariase Blocha, v úbočské matrice narozených nesouhlasí
s údajem ze soupisu z roku 1793. V soupise je uvedena jako Theresie a v matrice jako Rosina. Rozpor snad lze
vysvětlit tím, že jméno Rosina bylo zkrácenou formou jména Theresie.
165
Při narození této holčičky se u otce Zachariase Blocha uvádí, že byl synem Lucase Blocha. NA Praha, HBMa
2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Zřejmě byl Lucas Bloch a Zacharias Bloch tou samou osobou.
166
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
167
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. 40
168
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
169
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
170
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Slovní obrat „[vrskb“ (be kašron) doslova znamená „v košernosti“, což se překládá jako
řádně či bezúhonně.
(2) Věta „vlip li vdyim vysim yk“ doslova znamená „Protože jeho skutky svědčí o tom, co
vykonal.“
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Náhrobek č. 14 – Juditha Reichl

u″p
ybr rbxh tsa luyy trm hsah
ovyb trupn [yrgcnamam l″z lkyyr hsm
q″pl a″yrt vb ′y q″si hrbqnv ba ′u a″h
lygybak htsi hqde lyx tsa htyh ayh
hrvbdk htyh hivne hrxc bvu yk hmiu
hrms ′h tvem hrsy jrdb hklh hymy lk
htmsn htli [kl hmyin ′yh hysim
hmvrml
htyyhtl ymyh wqlv htmsn [di [gb gnithl
h″bent
Frau Judith Reichl starb
in ihrem 72. Lebensjahre den 7. August 851
Sie lebte fromm, sanft schlief sie ein
…………………..
…………………..

Zde je uložena
žena, paní Jitl, manželka váženého pana rabiho
Mošeho Reichla, nechť je jeho památka
k požehnání, z Úbočí, zemřela
9. avu a pohřbena byla v předvečer svatého šabatu
611 malého počtu.
Byla šlechetnou ženou, plnou milosrdenství jako
Abigail,
okusí, jak je dobrá její odměna, skromná byla jako
Debora.
Po všechny své dny kráčela cestami přímými,
příkazy Hospodina konala,
její skutky byly příjemné, proto se její duše
vznesla vzhůru,
aby se její duše radovala v zahradě Eden a byla
vzkříšena na Konci dní.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Paní Juditha Reichl zemřela
ve svých 72 letech života 7. srpna 1851.
Žila zbožně, tiše usnula
……………………………..
…………………………….

Náhrobní kámen č. 14 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Od
náhrobku č. 13 je vzdálen severně asi deset centimetrů. Maceva má rozměry 115 x 66 x 16
centimetrů. Horní část je uprostřed ukončena obloukem, který je lemován úzkou obrubou.
Vně oblouku je znázorněn reliéfní věnec se stuhou. Ve věnci je umístěna zkratka „u″p“. Po
straně oblouku jsou oblé výstupky s úzkou obrubou a vlnitými ornamenty uprostřed. Horní a
dolní část náhrobku odděluje třícentimetrová úzká římsa. Po stranách prostoru, kde se nachází
bilingvní text, jsou úzké reliéfní sloupky s ozdobnými hlavicemi. Text na náhrobku je na
některých místech poškozen erozí kamene, převážně spodní část německého nápisu.
Paní Juditha zemřela v jedenáct hodin v noci 6. srpna 1851171 v Úbočí v domě čp. III.
Následujícího dne byly její ostatky ohledány. Pohřbena byla 8. srpna. Paní Juditha Reichl,
vdova po obchodníkovi Moisesovi Reichlovi, skonala ve věku 72 let na sešlost stářím172.
Paní Juditha Reichlová se narodila kolem roku 1779. Jejími rodiči byli Joseph a Rosina
Rosenbergerovi z Horních Kozolup173. Zatím se nepodařilo přesně zjistit, kdy vstoupila do
171

Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí s údajem v matrice o jeden den. Dne 9. avu byl
čtvrtek 7. srpna 1851.
172
Altersschwäche, Cholera asiatika, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894. NA Praha,
HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
173
Obergosolup, NA Praha, HBMa 2117, Matrika narozených 1730 – 1840.
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svazku manželského s Moisesem Reichlem174, synem úbočského obchodníka Simona
Reichla175 a jeho manželky Judithy176. Muselo však k tomu dojít před 3. červnem 1801, kdy
se jim narodil manželský syn Simon. Další syn přišel na svět 14. ledna 1802 a byl
pojmenován Fridrich. Dcerka Scharlotta se narodila 6. března 1810. Dcera Katharina spatřila
světlo světa 29. listopadu 1816177.
Manžel paní Judithy, Moises Reichl, zemřel ve věku 47 let 1. července 1818 v Úbočí
v domě čp. III. Příčinou jeho skonu byla pravděpodobně sněť178.
Dům čp. III v Úbočí, kde zemřela paní Juditha Reichl, se nacházel v západní části obce na
stavební parcele č. 27 naproti synagoze. V roce 1793 dům patřil Levi Plochovi a Nephtalimu
Guttmannovi179. Ve čtyřicátých letech 19. století byli jeho majiteli Aron Reichl a Josef
Reichl. Stavení mělo celkovou výměru 45 sáhů čtverečních180. Na císařském otisku je
označen jako spalný.
Dcera paní Judithy, Scharlota (Charlott, Šprincl Höffner), je asi uvedena na náhrobku č.
25. Další jména jejích příbuzných se nacházejí na náhrobních kamenech č. 11, 12, 15, 16, 34 a
54.

174

Pan Moises Reichl se narodil jako prvorozený syn Simona Reichla a jeho ženy Judithy. Matka Juditha
pocházela z Kamenice u Sokolova (Steinbach) a byla dcerou Moisese Löwa a jeho ženy Scharlotty. NA Praha,
HBMa 2117, Matrika narozených 1730 – 1840.
175
Pan Simon Reichl zemřel 14. prosince 1788 ve věku 73 let v Úbočí v domě čp. III. Za příčinu jeho úmrtí byla
určena sešlost stářím (Altersschwäche). NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
176
Pan Juditha zemřla 6. srpna 1828 ve věku 82 let v úbočském domě čp. III. NA Praha, HBMa 2220, Matrika
zemřelých 1783 – 1840.
177
Všechny dítka se narodila v úbočském domě čp. III. NA Praha, HBMa 2117, Matrika narozených 1730 –
1840.
178
Brand, NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
179
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. 40
180
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 15 – Rebeka Reichl

hnvmu hp
lkyyr lzvy ′r tsa hqbr trm
′l z″yrt yrst sdxb g″y httym ovy hpm
vntva bzil htrhm igr
vntxms sar li rykzn rm
[vmrk tvem halm jnynq(1)
[vrkzlv tvdil tazh [bah
hyqnv hmymt ′h tary hnvghv hryskh hsah li
ovqml hxlh htavprl ovqm [yav hb htyh ′h dy
hmi la hpcan htlvip rks lbql ′txvnm
t htmsn [kl bvu [msm os bvuv bvu osb
[ma tvynqdev oyqyde ras oi [di [gb hht
h″bent
Hier ruht die Hülle der am 12ten October 856 in
Tugend u. Ehren verstorbene Frau Rebecka
Reichl, Gattin des Josef Reichl von hier.
Verliesz das Zeitliche im 70ten Jahren ihres
Alters. Friede ihrer Asche. Amen

Zde je uložena
paní Rebeka, manželka pana Jozla Reichla,
odtud. Dnem její smrti je 13. v měsíci tišrí 617
malého počtu.
Pospíšila sis, abys nás opustila
a my teď trpce vzpomínáme na naše největší
potěšení.
Vše cos dělala bylo plné micvot jako granátové
jablko.
Kámen je vzpomínkou k paměti
na ženu, řádnou a přející, bohabojnou a nevinou
ruka Hospodinova se na ní obořila. A nemohla
najít místo ke svému uzdravení, odešla na místo
odpočinku, aby přijala mzdu za své konání, a byla
připojena
v dobrém jménu lepším než všechny výtečné oleje
(2), a proto její duše spočine
v zahradě Eden spolu s ostatními. Amen.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá schránka 12. října 1856
v nevinnosti a váženosti zemřelé paní Rebeka
Reichl, manželky Josefa Reichla odtud.
Opustila tento svět v 70. letech věku
svého. Pokoje jejímu popeli. Amen.

Náhrobní kámen č. 15 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Maceva má
rozměry 144 x 76 x 20 centimetrů. Horní část vysoká 26 centimetrů je vlnitá a zdobená
rostlinnými a abstraktními ornamenty. Prolamovaná deset centimetrů úzká římsa odděluje
vrchní část od prostoru vyhrazeného pro text. Text je ohraničen reliéfní obrubou, jež je
v horní části zaklenuta do oblouku. Bilingvní text je velmi zachovalý a doposud je celý černě
vybarven. Spodní část náhrobku se mírně rozšiřuje na 80 centimetrů.
Paní Rebeka Reichl, manželka pana Josefa Reichla, zemřela v osm hodin večer 11. října
1856181 v úbočském domě čp. III. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a 12. října
pohřbeny. Paní Rebeka ve věku 77 let podlehla gangréně182.
181

Datum v hebrejštině a v němčině na náhrobku nesouhlasí se zápisem v matrice o jeden den. Dne 13. tišri 617
malého počtu byla neděle 12. října 1856.
182
Gangrena Senillis Brand des Alten, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Paní Rebeka Reich pocházela ze Stráže183 u Tachova. Její rodiče se jmenovali Isack a
Judita Pamperlovi184. Paní Rebeka byla pravděpodobně sestrou Sary Reichl, manželky Eliase
Reichla, viz náhrobek č. 11. Doposud se nepodařilo zjistit, kdy Rebeka Pamperl vstoupila do
svazku manželského s Josefem Reichlem185, ale muselo se to stát před 29. zářím 1804,
protože ten den se jim narodila manželská dcera Sara. Druhá dcerka Barbara přišla na svět 20.
dubna 1808. Syn Simon se narodil 10. dubna 1811. Dne 10.září 1814 se narodil syn Abraham.
Další chlapec Moises přišel na svět 10. července 1818. Dcera Barbara186 se narodila 6. května
1820. Syn Samuel se narodil 27. července 1827187. Manžel paní Rebeky Josef Reichl zemřel
9. května 1863, další informace viz jeho náhrobek č. 16.
Informace o domu čp. III v Úbočí, kde zemřela paní Rebeka Reichl, se nacházel v západní
části obce na stavební parcele č. 27 naproti synagoze. V roce 1793 dům patřil Levi Plochovi a
Nephtalimu Guttmannovi188. Ve čtyřicátých letech 19. století byli jeho majiteli Aron Reichl a
Josef Reichl. Stavení mělo celkovou výměru 45 sáhů čtverečních189. Na císařském otisku je
označen jako spalný.
Manžel paní Rebeky, Josef Reichl, je uveden na náhrobku č. 16. Další příbuzní
s příjmením Reichl lze nalézt na stélách označených čísly 11, 12, 14, 25, 34 a 54.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Hebrejské slovo „rykzn“ znamená nadbytek nebo také plné zboží.
(2) Kazatel 7:1 „Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná, a den smrti než den narození
člověka.“ .“190 „Dobré jméno je nad výborný olej a den smrti nad den narození.“191
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Neustadtl, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Pan Isack Pamperl se nachází v soupisu židovských rodin z roku 1793. Byl evidován v obci Stráž se svou
ženou Judit a čtyřmi dětmi, synem Salomonem a děvčaty Rachel, Rebekou a Feile. Ve Stráži vlastnil dům čp. 11
a obchodoval s kůží, vlnou a střižním zbožím. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R.,
Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 IV., Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký
kraj, Hradecký kraj, Státní ústřední archiv v Praze, Praha 2004, s. 186
185
Pan Josef Reichl se narodil 20. února 1776 v domě čp. III. Byl třetím synem Simona Reichla a jeho ženy
Judity, rozené Löw z Kamenice. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
186
To samé jméno již obdržela druhá dcera narozená v dubnu 1808, není známo, proč k tomu došlo. V matrice
zemřelých se nenachází záznam o úmrtí dívenky Barbary (první). Zdá se, že občanské jméno obě dívenky měly
stejné, ale v rodině a v místní komunitě je od sebe nějakým způsobem rozpoznávali.
187
Všechny děti se narodily v Úbočí v domě čp. III. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
188
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. 40
189
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
190
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
191
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
184
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Náhrobek č. 16 – Josef Reichl

[mun hp
[b lzvy r ocrvpmh [yeqh
vymi la fcan l″z lkyyr [vims h″k
h″bent q″pl g″krt ryya ′k q″s ovyb
′a oymy lviv [qz sya rbq li varv vuybh
rsby vtnvmab oyrpcmv rmva iyby ovyl ovy
[bhb ryzimv [qtm vtbdn tmvrt br lhqb
alv vtvmb yh hns oyist [b vbhzv vpckm
alv vpk iygym lka vtvyyxb tlvi aemn
oynbl xynh dvbkv rsvi oyrxa [vhm hnhn
vspn vmlvi [m vtaeb vlmi lkb vqlx hz
vtmsn [di [gb oyyxh rvrebv [vlt bvub

Hier ruhet die Hülle des hierher …
des Josef Reichl. Nach ihrem reicher
L …. und segensreichen Wirken
verlisz das Zeitliche im 90. Jahre seines
Alters am 9. Mai 1863 betrauert
von seinen Kindern und ……
Selige Ruhe seiner Asche

Zde je uložen
vynikající učenec rav Jozl, syn
váženého Šimeona Reichla, ať je jeho památka
k požehnání, připojil se ke svému lidu
v den svatého šabatu 20. ijaru 623 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Pohleďte na hrob, muž v koruně šedin a obtížený
dny.
Den za dnem vydává svědectví (1), kronikáři
vydávají svědectví o jeho věrnosti,
jeho štědré milodary mnohým vylepšily (život), a
prozíravě
pomáhala ze svého majetku
(doslova ze stříbra a zlata). Bylo mu devadesát,
když
zemřel a přesto byste na něm hledali jedinou
poskvrnku. Jídával z úsilí jeho dlaní, nikdy
neměl zisk z cizího majetku. Bohatství a pocty
přenechal svým dětem.
Jeho jediným dědictvím při odchodu z tohoto světa
(je to skutečnost), že jeho tělo
pokojně spočine (doslova
bude blaženě spát) a jeho duše bude vevázána do
svazku života v zahradě Eden.
Zde odpočívá schránka místního …….
Josefa Reichla. Po jeho bohatém
životě a požehnaném působení,
opustil tento svět v 90 let svého
stáří, 9. května 1863, zarmoucení
jeho dětí a …………
Blažený klid jeho popelu.

Náhrobek č. 16 se nachází v jihovýchodní části hřbitova jako druhý ve čtyřčlenné skupince
náhrobních kamenů. Stéla je o rozměrech 150 x 66 x 20 centimetrů. Horní část má vlnitý štít
ozdobený reliéfními rostlinnými a abstraktními ornamenty. Prolamovaná římsa odděluje štít
od ostatní části náhrobku. Text je umístěn v mělce zapuštěné nice náhrobku. Bilingvní nápis
je jen částečně porušen erozí kamene, především prostřední část německého nápisu. Většina
písmen je doposud vybarvená černě.
Pan Josef Reichl zemřel v půl šesté ráno 9. května roku 1863 v úbočském domě čp. III.
Následujícího dne bylo jeho zesnulé tělo ohledáno a 11. května pohřbeno. Vdovec Josef
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Reichl, syn Simona Reichla, skonal ve věku 90 let. Jako příčina jeho úmrtí byla stanovena
sešlost stářím192.
Pan Josef Reichl se narodil 20. února 1776 v domě čp. III. Byl třetím synem Simona
Reichla a jeho ženy Judity, rozené Löw z Kamenice193. Další informace viz náhrobek č. 15
jeho manželky Rebeky.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Žalm 19:3 „Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.“194 „Svoji řeč předává
jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.“195

192

Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
194
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
195
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
193
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Náhrobek č. 17 – Isack Schimmerl

n″p
′b rqyv xvr [man sya
mys qxey rrh vysimb
dxl ′h ovyb rupn l″z lrim
[uq urpl z″yrt rda
tqvnyt dmlmv ′ws hyh avh
blbv tmab [yrgcnma qqh
li dmvi hyh igp ylb ols
tma trvt dmlv vtrmsm
′h olsv oyivsis ydly oi
liv vtsa li oxryv vtrksm
hbent = oybzinh vynb
Isack Schimmerl, 57. Jahren
alt starb am 1. März 1857

Zde je uložen
muž věrného ducha a ryzí
činů, vážený pan Jicchak Schimmerl, ať je jeho památka ku požehnání. Zemřel 5.
adaru 617 malého počtu.
On byl učitel dětí
svaté obce Úbočí a v pravdě v srdci bezúhonném
stával a vykonával svoji
funkci a učil ty rozkošné děti Nauku Pravdy,
za což mu Hospodin splatí (1)
jeho mzdu a smiluje se nad jeho opuštěnou
manželkou
a dětmi. Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Isack Schimmerl, 57 letech
stáří zemřel 1. března 1857

Náhrobní kámen č. 17 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Maceva je o
rozměrech 78 x 42 x 12 centimetrů. Horní je uprostřed ukončena dvaceticentimetrovým
obloukem, po jehož stranách jsou malé plochy. Horní část náhrobku je poškozena erozí
kamene, která znesnadňuje jeho četbu.
Pan Isack Schimerl zemřel v jedenáct hodin v noci 1. března roku 1857196 v Úbočí v domě
čp. I. Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno a 3. března pohřbeno. Pan Isack Schimerl byl
ve zdejší obci kantorem a šochetem. Pocházel z Kostelní Břízy. Smrt ho zastihla ve věku 58
let. Za příčinu úmrtí se určilo ztvrdnutí jater197.
Pan Isack Schimerl se v devětačtyřiceti letech oženil s pětačtyřicetiletou Johannou
Häzpher. Z matriky oddaných se lze dozvědět, že ženichův otec se jmenoval Abraham
Schimerl a pocházel z Kostelní Břízy198. Otec nevěsty byl Samuel Häzpher z Všerub199 u
Plzně. Novomanžele oddal 22. října 1849 v Úbočí Simon Heinsfürth200.
Manželka pana Isacka Johanna Schimerl zemřela rok a půl po svatbě. Stalo se to v jedenáct
hodin v noci 31. ledna 1851 v obecním domě201. Pohřbena byla 2. února na hřbitově v Úbočí.
Podle úředního zápisu skonala ve věku 50 let202. Za příčinu jejího úmrtí byl stanoven zánět
tlustého a tenkého střeva203.
196

Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině souhlasí s úředním zápisem. Dne 5. adaru 617 malého počtu byla
neděle 1. března 1857.
197
Leberverhärtung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
198
Kirchenbirg, NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 –1854.
199
Wscherau, NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 –1854.
200
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 –1854.
201
Gemeindshaus, NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 –1855.
202
Její věk se s údajem z matriky oddaných neshoduje o tři roky.
203
Gedärmentzündung, NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 –1855.
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Dům čp. I v Úbočí, kde zemřel Isack Schimerl, stál v západní části obce na stavební
parcele č. 19. Stavení mělo celkovou rozlohu 58 sáhů čtverečních204. V roce 1793 dům
vlastnil Veit Schornstein a Löw Heimsfurth205. V roce 1841 byl tento objekt ve
společném držení Eliase Reichla a Joachima Schornsteina206. Na císařském otisku je dům
označen jako spalný.
Manželka pana Isacka, Johanna Schimerl, je uvedena na náhrobním kameni č. 36.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Žalm 19:3 „Zdali Efraim jest mým synem milým, aneb dítě velmi milostné? A však jakž
jsem mluvil proti němu ustavičně se vždy na něj rozpomínám. Pročež pohybují se vnitřnosti
mé příčinou jeho; jistě žeť se slituji nad ním, dí Hospodin.“207 „Což je mi Efrajim syn tak
drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám.
Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův.“208

204

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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. 39
206
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
207
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 – 1593.
208
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
205
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Náhrobek č. 18 – Fani Rindskopf

q″pl u″krt [cyn ′z
fcvy rrhk tsa hlgyp trm
[yrgcnmam fpaqcdnyr
lk ..............
...............
..............
..............
..............
...............
h″bent ...............

Hier ruht die Hülle der am 7.
April 1869 verstorbenen Frau
Fani, Gattin des Josef
Rindskopf
in Amonsgrün. Verlies das Zeitliche in
Ruhe und Ehre im 72 Jahre ihres Alters
Ruhe Ihrer Asche

7. nisanu 622 malého počtu.
Paní Figla, manželka váženého pana Josefa
Rindskopfa z Úbočí.
……………………vše
………………………….
………………………….
………………………….
……………………………
…………………………….
…………. Buď její duše svázána ve svazku
života.
Zde odpočívá schránka 7.
dubna 1862 zemřelé paní
Fani, manželky Josefa
Rindskopfa
v Úbočí. Opustila tento svět
v tichu a důstojnosti v 72 letech jejího stáří.
Klid jejímu popelu.

Náhrobní kámen č. 18 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má
rozměry 106 x 62 x 14. Horní část je zakončena barokizujícím štítem. Náhrobek je lemován
po celém svém obvodu úzkou linkou. Text náhrobku je narušen erozí kamene, která
znesnadňuje jeho četbu.
Paní Fani Rindskopf opustila tento svět v jedenáct hodin večer 6. dubna 1862209 v Úbočí
v domě čp. IV. Následujícího dne byly její ostatky ohledány a 8. dubna pohřbeny. Paní Fani
Rindskopf, manželka Josefa Rindskopfa, zemřela ve věku 72 let na ochrnutí plic210.
Doposud se nepodařilo zjistit, kdy a kde byli manželé Fani a Josef Rindskopfovi oddáni.
V úbočské matrice oddaných se zápis o jejich sňatku nenachází.
Pan Josef Rindskopf, manžel paní Fani, zemřel 27. listopadu 1867 ve stejném domě jako
jeho choť. Dále viz náhrobek č. 19 pana Josefa Rindskopfa211.
Dům čp. IV, kde manželé Fani a Josef Rindskopfovi zemřeli, se nalézal v západní části
obce na stavební parcele č. 25 v blízkosti místní synagogy. Celková výměra objektu byla 58
sáhů čtverečních. V roce 1841 dům společně vlastnili Hermann Rindskopf a Josef
Rindskopf212. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
209

Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí se zápisem v matrice o jeden den. Dne 7. nisanu roku
622 malého počtu bylo pondělí 7. dubna 1862.
210
Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
211
NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
212
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 19 – Josef Rindskopf

htmh ovy
u″krt [vsx u″k
[mun hp
[sm [ms bvu tyb [manv bvu sya
[x aem vyirl bvrqv vysimb oymt
[b fcvy rrhk hh odav oyqla ynyib
fcan [yrgcnama byl [vims r″rrhk
hbvu hbysbv dvbkb vytvba la rbqnv
vspnv oysvdq lhqb xvny lnh ovyb
h″bent = oyyxh rvreb hrvre
Josef Rindskopf
alt 80. Jahre
starb am 27. Novb. 1867
Friede Seiner Asche

Zemřel dne
29. chešvanu 629.
Zde je uložen
muž dobrý a věrný, domu dobrého ……
bezúhonný ve svých činech a blízký
svým bližním, nalezl milost
v očích Božích i lidských, vážený pan
Josef, syn
váženého pana Šimeona Leiba z Úbočí,
byl připojen
a pohřben ke svým otcům v úctě a
v požehnaném věku
výše zmíněném dni, odpočine ve
shromáždění svatých a jeho duše
budiž svázána ve svazku života. Tanceva

Josef Rindskopf
stár 80 let
zemřel 27. listopadu 1867.
Pokoj jeho popelu.

Náhrobní kámen č. 19 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek
má rozměry 105 x 60 x 16 centimetrů. Horní část je zakončena barokizujícím štítem. Text je
ohraničen mělkou úzkou linkou po celém obvodu náhrobku. Bilingvní text je částečně
narušen erozí kamene, převážně prostřední část hebrejského textu.
Pan Josef Rindskopf zemřel v šest hodin ráno 27. listopadu 1867213 v Úbočí v domě čp.
IV. Téhož dne bylo jeho zesnulé tělo ohledáno a 29. listopadu pohřbeno. Vdovec Josef
Rindskopf skonal ve věku 80 let. Za příčinu jeho úmrtí se v matrice uvádí sešlost stářím214.
Pan Josef Rindskopf se narodil 10. prosince 1788 v úbočském domě čp. IV. Jeho otec
Joachim byl místním obchodníkem. Matka Rozina, rozená Löw, pocházela z Úbočí215.
V roce 1841 byl pan Josef Rindskopf spolumajitelem domu čp. IV, ve kterém se narodil i
zemřel. Další informace viz náhrobek č. 18 jeho manželky Fani Rindskopf.

213

Datace v hebrejštině nesouhlasí s datem v hebrejštině a v úředním zápise, protože 29. chešvan roku 629
malého počtu byla sobota 14. listopadu. Dne 27. listopadu 1867 byla středa 29. chešvanu roku 628 malého
počtu. Pravděpodobně se při zhotovení náhrobního textu udělala v dataci chyba. Místo číslice osm (v hebrejštině
„x“) se tam vytesala devítka (v hebrejštině „u“). Toto pochybení mohl udělat kameník nebo zadavatel zakázky.
214
Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
215
Informace o manželech Joachimovi a Rozině Rindskopfových viz náhrobek č. 8 Ester Guttmann.
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Náhrobek č. 20 – Elisabeth (Lea) Kohn

u″p
hal trm hsyah
[hk ohrba tsa
trbqnv ′a ovyb trupn
d″krt vlck g″k ′g ovyb
hlka hpa tizb
lyx tsa htyhv hmxl
hyyx ymy lk
h″bent
……………….
den 6. Dezember
1863

Zde je uložena
osoba, paní Lea,
manželka Abrahama Kohna.
Zemřela v neděli a pohřbena byla
v úterý 23. kislevu 624.
V potu tváři své jídávala
svůj chléb a po celý svůj život, žena udatná
všechny dny života.
Buď její duše svázána ve svazku života.
……………………..
6. prosince
1863

Náhrobní kámen č. 20 se nachází ve druhé řadě v prostřední části hřbitova. Stéla má
rozměry 78 x 47 x 11 centimetrů je ukončena mírným obloukem, který se po stranách
zplošťuje. Oblouk je lemován úzkou mělkou linií, pod níž je rostlinný ornament. Bilingvní
text je částečně narušen erozí kamene, jež znesnadňuje jeho četbu.
Paní Elisabetha Kohn, vdova po Abrahamovi Kohnovi, zemřela ve dvě hodiny ráno 6.
prosince 1863216 v úbočském domě čp. IV. Téhož dne bylo její zesnulé tělo ohledáno a 8.
prosince pohřbeno. Paní Elisabetha skonala ve věku 78 let. Příčinou jejího úmrtí byla
stanovena vodnatelnost217.
Paní Elisabeth se pravděpodobně narodila 10. dubna 1785 v domě čp. IV jako Lucia
Rindskopf218. Otec Joachim Rindskopf se živil jako obchodník a pocházel z blízkého
Žandova219. Byl synem Simoma Rindskopfa a jeho manželky Esther, která byla původem ze
Stráže220. Matka Rozina Löw (Löwlin) byla dcerou Löwa Feischla a jeho ženy Rosiny221.
Rodina Feischl pocházela z Úbočí222.
Za Abrahama Kohna se Lucia Rindskopf provdala 2. února 1802. Dvaatřicetiletý ženich
Abraham Kohn pocházel z Kynžvartu, byl synem Alexandera Kohna a jeho ženy Scharlotty,
rozené Salomon223. Nevěstě Lucii Rindskopf bylo v den sňatku 20 let224. Manželům Lucii a
216

Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s datem v němčině a úředním zápisem o dva dny, protože 23.
kislevu roku 624 malého počtu byl pátek 4. prosince 1863. Dne 6. listopadu 1863 byla neděle 25. kislevu 624
malého počtu.
217
Wassersucht, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
218
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
219
Sandau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
220
Neustadtl, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
221
Novomanželé Joachim Rindskopf a Rozina Löwlin byli oddáni 12. března 1769. Oběma v té době bylo
osmadvacet let. Ženich byl úředně evidován v místním domě čp. IV. HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 –
1835.
222
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
223
V matrice oddaných se u jména manželky Alexandra Kohna Scharlotty Salomon uvádí, že pochází z obce
Breßnitz. NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
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Abrahamovi Rindskopfovým se narodil 15. března 1804 chlapec Joachim. Dcerka Rozina
přišla na svět 18. července 1807. Druhá dcera Johanna se narodila 15. června 1810. Druhý
syn Leopold se narodil 17. března 1814. Dne 6. června 1816 spatřil světlo světa třetí syn
Moises. Třetí dcera Sara se narodila 15. září 1818225. U dvou dětí Abrahama Kohna je jako
matka uvedena Magdalena Rindskopf z Úbočí, která byla dcerou obchodníka Simona
Rindskopfa a jeho ženy Roziny, rozené Reichl z Úbočí. Jedná se o dceru Ester226 narozenou
5. května 1820 v domě čp. IV a syna Jakoba, jenž přišel na svět 26. srpna 1822 v úbočském
domě čp. 85227. Dne 29. června 1825 se v domě čp. I narodil chlapec Alexander228, jehož
otcem byl Abraham Kohn a matkou Lucia, která pocházela z rodina Löwa Rindskopfa a jeho
ženy Roziny, rozené Reichl (Reichlin) 229.
Pan Abraham Kohn zemřel 19. června 1829 v domě čp. I ve věku 64 let. Příčinou jeho
skonu byla pravděpodobně zánět plic230.
Dům čp. IV, kde zemřela Elisabetha Kohn, se nalézal v západní části obce na stavební
parcele č. 25 v blízkosti místní synagogy. Celková výměra objektu byla 58 sáhů čtverečních.
V roce 1841 dům společně vlastnili Hermann Rindskopf a Josef Rindskopf231. Na císařském
otisku je označen jako nespalný.
Dům čp. 85, kde se narodily děti Abrahama a Lucie (Elisabeth) Kohnových, stál v západní
části obce na stavební parcele č. 15 na pravém břehu obecního potoka. Rozloha domu byla 90
sáhů čtverečních. Pan Elias Reichl toto stavení měl v osobním držení232. Tento dům po jeho
smrti zdědila jeho manželka a pak jeho syn David233. Na císařském otisku je označen jako
nespalný.
Dům čp. I v Úbočí, kde zemřel Abraham Kohn, stál v západní části obce na stavební
parcele č. 19. Stavení mělo celkovou rozlohu 58 sáhů čtverečních234. V roce 1793 dům
vlastnil Veit Schornstein a Löw Heimsfurth235. V roce 1841 byl tento objekt ve
společném držení Eliase Reichla a Joachima Schornsteina236. Na císařském otisku je dům
označen jako spalný.

Snad by se mohlo jednat o Hronskou Brežnici u Zvolena (německy psáno Bresnitz). Pfohl, E.: Ortslexikon
Sudetenland, s. 51.
Nebo by se také mohlo jednat o jednu z českých obcí nazvanou Březnice. Jedna se nachází u Blšan
(německy Brzesnitz) a druhá u Příbrami (německy Březnitz).
224
Údaj nesouhlasí se zápisem v matrice narozených, podle něhož se narodila v únoru 1785. NA Praha, HBMa
2219, Matrika oddaných 1769 – 1835. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
225
Všechny děti narozené v letech 1804 – 1818 přišly na svět v úbočském domě čp. 85. NA Praha, HBMa 2217,
Matrika narozených 1730 – 1840.
226
Zemřela 20. dubna 1823 v domě čp. I ve věku jednoho roku a tří měsíců. NA Praha, HBMa 2220, Matrika
zemřelých 1783 – 1840.
227
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
228
Zemřel v sedmi měsících 6. října 1825. NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
229
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
230
Lungenbrand, NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
231
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
232
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
233
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, s. 11
234
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
235
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. 39
236
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Při hledání informací o paní Elisabeth (Ley či Lucii) Kohn vyvstaly opět některé
nepřesnosti. Z nedostatku písemných pramenů však není dnes možné zjistit jejich příčinu.
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Náhrobek č. 21 – Joachim Steiner

..........
u″p
.......... sya
..........
..........
srh ybe [b oyyx
yrst a″y ′g ovyb rupn rinyyus
q″pl h″krt vb b″y ′d ovyb rbqnv
h″bent
Hier ruhet am 67 Jahre gestorbene
Joachim Steiner
gestorben im Jahre 1864

…………..
Zde je uložen
muž …………….
………………….
………………….
Chajim, syn Cviho Hirše
Steinera, zemřel v úterý 11 tišrí
a pohřben byl ve středu téhož měsíce 625
malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá v 67 letech zesnulý
Joachim Steiner,
zemřel v roce 1864.

Náhrobní kámen č. 21 se nachází ve druhé řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek je o
rozměrech 80 x 51 x 11 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž se po stranách
mírně zplošťuje. Úzká mělká linie ohraničuje bilingvní text po celém obvodu náhrobku.
Nápis je narušen erozí kamene, především první polovina hebrejského nápisu.
Draslář Joachim Steiner zemřel 10. října 1864 v jedenáct hodin večer237 v Úbočí v domě
čp. 75. Ohledán byl následujího dne a pochován byl 12. října. Ve svých 65 letech zemřel na
sešlost věkem238.
Pan Joachim Steiner pocházel z Drmoulu z domu čp. XVI. Jeho manželka Rosina, rozená
Epstain (také Ebstain), byla dcerou vinopalníka Salomona Epsteina ze Hřeben. Zatím se
nepodařilo zjistit, kdy a kde se uskutečnila jejich svatba. Za to v úbočských matrikách lze
nalézt záznamy o narození jejich tří dětí. Dne 25. února 1829 se narodila dcera Anodi(?).
Dcerka Anna přišla na svět 10. února 1836. Syn Hermann se narodil 16. října 1838. Všechna
dítka spatřila světlo světa v úbočském domě čp. VIII239.
Dům čp. 75, kde zemřel pan Joachim Steiner, se nacházel v západním cípu obce na
stavební parcele č. 16 u soutoku Weissenbachu a Dorfbachu240. Číslem popisným jsou na
císařském otisku označené dvě samostatné budovy oddělené vnitřním dvorem. Celková
výměra tohoto objektu činila 105 sáhů čtverečních. Vlastníkem domu v roce 1841 byl Johan
Adam Fritsch241. Na císařském otisku je označen jako nespalný. V Letech 1860 – 1868
vlastnil dům obchodník Friedrich Reichl, familiant z panství Kynžvart242.

237

Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s úředním zápisem o jeden den, dne 11. tišrí 625 malého počtu
bylo úterý 11. října 1864.
238
Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
239
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
240
Weissenbach se dnes nazývá Lipoltovský potok. Český název pro Dorfbach se na současných mapách
neuvádí.
241
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
242
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, s. 12
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Dům čp. VIII, kde se narodily děti Joachima Steinera a jeho manželky Rosiny, se nalézal
v západní části obce, v „Judenstadtu“, na stavební parcele č. 17. V jeho bezprostřední
blízkosti tekl Lipoltovský potok. Toto stavení mělo rozlohu 118 sáhů čtverečních. V letech
1841 až 1860 jej vlastnil Simon Reichl243. Na císařském otisku je dům označen jako
nespalný.

243

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 22 – Friedrich Gut(t)man

u″p
llvhmh .................... sya
....................
....................
ubs u″y ′d ovyb rupn
q″pl h″krt vb ′j ′h ovyb rbqnv
h″bent
Hier ruhet in Frieden
Herr Friedrich Guttman
gestorben am 15. Feber 1865 in seinem
71. Lebensjahre
Sanft ruhe seine Asche

Zde je uložen
muž ……………….. blahořečený
…………………..
………………….
zemřel ve středu 19. švatu
a pohřben byl ve čtvrtek 20. téhož měsíce
625 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá v pokoji
pan Friedrich Guttman,
zemřel 15. února 1865 ve svých
71 letech života.
Tichý klid jeho popelu.

Náhrobní kámen č. 22 se nachází v druhé řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek je o
rozměrech 91 x 63 x 14 centimetrů. Horní část je ukončena mírným obloukem, po jehož
stranách jsou malé dvoucentimetrové plošky. Oblouk je lemován úzkou mělkou linkou.
Bilingvní text je silně narušen erozí kamene, z tohoto důvodu je jeho četba velmi obtížná.
Pan Friedrich Gutman zemřel ve čtyři hodiny ráno 14. února 1865 244 v Úbočí v domě čp.
II. Ohledán byl 16. února 1865 a pohřben téhož dne. Pan Friedrich Gutman byl synem
Hermanna Gutmana a úředně byl evidován v domě, ve kterém skonal. Ve věku 78 let zemřel
na sešlost věkem245.
V úbočské matrice narozených je zápis o narození Friedmanna Guttmanna z 20. června
1784 v domě čp. II. Jednalo se o prvorozeného syna místního obchodníka Nephtalyho
Guttmanna246. Matka pana Friedmanna se jmenovala Scharlotta (uváděna také jako Sara), jež
pocházela z Úbočí. Jejími rodiči byli Isak Feischl a jeho manželka Sprincl247.
Další informace viz náhrobek č. 8 manželky pana Friedricha (Friedmanna) paní Esther
Guttmann.

244

Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí se záznamem v matrice o jeden den, jelikož 19. švatu
roku 625 malého počtu byla středa 15. února 1865. Oproti tomu datace pohřbu je shodná, dne 20. švatu 625 byl
čtvrtek 16. února 1865.
245
Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
246
Pan Nephtaly Guttmann byl dříve také označován jako Herschl Guttmann. Pravděpodobně se dřívější jméno
později mohlo používat jako Hermann, jak je uvedeno v úbočské matrice zemřelých. Fiedler, J.: Encyklopedie
židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, s. 2. NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841
– 1894.
247
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
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Náhrobek č. 23 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 23 je umístěn ve druhé řadě uprostřed hřbitova. Rozměry náhrobku
jsou 78 x 49 x 10 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem. Eroze kamene je
velmi pokročilá, proto text již zcela zmizel.
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Náhrobek č. 24 – Anna Heinrich

n″p
gyliz tsa hnh trm hsa
[yrgcnama jyrnyyh srh
a″y ovyb trupnv hmlvil hlh
q″pl z″krt ryya sdxl
h″bent
Hier ruhet die Hülle der in Sel=
gen Frieden ruhende Frau
Anna Heinrich. Sie
starb in 85. Lebensjahre am
16. may 1867

Zde je uložena
žena, paní Hana, manželka Zeliga
Hirše Heinricha, z Úbočí.
Odešla do svého světa a pohřbena byla 11.
měsíce ijaru 627 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá schránka v blaženém
pokoji odpočívající paní
Anna Heinrich.
Zemřela v 85 letech života
16. května 1867

Náhrobní kámen č. 24 je umístěn v druhé řadě uprostřed. Náhrobek má rozměry 88 x 47 x
10 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž se po stranách nepatrně zplošťuje.
Vně oblouku je znázorněn jemnou linkou rostlinný ornament. Bilingvní text je jen mírně
narušen erozí kamene, proto lze až na několik slov bez větších problémů přečíst. Většina
písmen je doposud vybarvena černou barvou.
Paní Anna Heinrich zemřela ve čtyři hodiny odpoledne 15. května 1867248 v Úbočí
v domě čp. VI. Ohledána byla 17. května a téhož dne byla pohřbena. Paní Anna Heinrich
byla vdovou po Seligmanovi Heinrichovi z Úbočí, úředně byla evidována v domě, ve kterém
skonala. Ve svých 85 letech zemřela na vodnatelnost249.
Dne 30. 1810 září se uskutečnil sňatek mezi dvaačtyřicetiletým Seligmanem Heinrichem a
dvaadvacetiletou Johannou Meißlin. Pan Seligmann Heinrich pocházel z Úbočí z domu čp.
VI. Byl synem Markuse Heinricha a Barbary, rozené Löw z Úbočí. Nevěsta Johanna
pocházela z Milíkova a byla dcerou Löwa Maißla a jeho ženy Weroniky, rozené Wolf
z Milíkova250.
Další informace viz náhrobek č. 27 pana Seiligmana Heinricha, mažela paní Anny
Heinrich. Jméno syna Joachima se nachází na náhrobním kameni č. 33

248

Datace na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí o jeden den s úředním zápisem v matrice zemřelých,
dne 11. ijaru 627 malého počtu byl čtvrtek 16. května 1867.
249
Wasserschut, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
250
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
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Náhrobek č. 25 – Charlotta (Šprincl) Höffner, dcera pana Mošeho

q″pl a″rt tns lvla g″j
trm hrqyh hsah
l″z hsm ′r tb lenyrps
hdvbk oivn ykrd hykrd
tvevxb hllvhmv tybb
htyb ta hymy yexb hbzi
osb oynuqh hydly tav
lnh ovyb bvu
h″bent

23. elulu roku 601 malého počtu.
Žena bohabojná, paní
Šprincl, dcera pana Mošeho, ať je jeho
památka k požehnání,
Její cesty byly cestami blaženosti,
vážená v domě a ctěná mimo dům,
opustila v polovině svých dnů svůj dům
a svá malá dítka v dobrém
jménu, jak bylo zmíněno výše.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Náhrobek č. 25 je umístěn ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla je o rozměrech
84 x 52 x 9 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem sahajícím do jedné třetiny kamene.
Po stranách oblouku jsou malé dvoucentimetrové plošky. Text je částečně narušen erozí
kamene, zvláště jeho horní polovina.
Šprincl, dcera pana Mošeho, zemřela 23. elulu 601 malého počtu, což bylo 9. září roku
1841. V úbočské matrice zemřelých se nachází zápis úmrtí paní Charlotty Höffner, jež
skonala ve čtyři hodiny večer 8. září 1841 v úbočském domě čp. 8. Pohřbena byla 10. září.
Jednalo se o manželku familianta Joachima Höffnera. Úředně byla evidována v Kynšperku
nad Ohří251. Skonala ve věku 30 let na tuberkulózu252. Tento náhrobek je zřejmě věnován této
ženě.
Dále v úbočské matrice byl nalezen záznam o narození Charlotty Reichlin, dcery Mošeho
Reichla a jeho choti Judithy253, rozené Rosenberger z Horních Kozolup254. Dívenka přišla na
svět 6. března 1810 v úbočském domě čp. III. Charlotta Höffner tedy byla nejspíše dcerou
Mošeho Reichla. Této hypotéze nasvědčuje jméno otce na náhrobku a také její stáří, které
však nesouhlasí o jeden rok. Tato nepřestnost ve věku se ale objevuje u více osob.
Přesvědčivým důkazem, že se opravdu jedná o tu jednu samou osobu, by byl záznam o
sňatku Charlotty Reichl s Joachimem Höffnerem, ten se však doposud nepodařilo nalézt.
Matka paní Charlotty, Juditha Reichl, je uvedena na náhrobním kameni č. 14.

251

Königsberg, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Lungenschwindsucht, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
253
Viz náhrobek č. 14 Judithy Reichl.
254
Obergosolup, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
252
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Náhrobek č. 26 – Joachim (Chajim) Rindskopf

[uq urpl byrt rda ...........
[mun hp
h″k h″h xvr [manv bvu sya
hpm l″z q″r bqiy h″k [b oyyx
qde ynvim rc al hnvma jrdm
vlmiv vpk iygym lka rxb avh
vymy lk bvu srdv ovls fdr
vlrvgb vqlx tntm ′hy ′yhv
*b vspn xvnt
[ymyh eq di oyqydeh tvlimb
lnh ovyb wrah lk jrdb jlh
h″bent

……….. adar 612 malého počtu.
Zde je uložen
muž dobrý a věrného ducha, vážený
Chajim, syn váženého Jakova Rindskopfa,
ať je jeho památka ku požehnání, odtud.
Z cesty víry se neodchýlil a zvolil si
příbytky spravedlnosti,
jídal z úsilí svých dlaní a své práce,
usiloval o pokoj a dychtil po dobru, po
všechny své dny
a Hospodin byl jeho dědictvím i osudem
jeho duše odpočine
na výšinách spravedlivých až do Konce
dnů
Odešel cestou vší země, výše uvedeného
dne.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 26 se nachází ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má
rozměry 80 x 51 x 12 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena malým obloukem. Levá
horní hrana je částečně uražena, a tím je také poškozen text v prvním řádce. Eroze kamene
narušuje text ve spodní části náhrobku.
V šest hodin ráno 4. března 1852255 v Úbočí v domě čp. IV zemřel pan Joachim
Rindskopf. Téhož dne bylo jeho tělo ohledáno a následují den 5. března bylo pohřbeno.
Obchodník Joachim Rindskopf skonal ve věku 42 let na břišní tyfus256.
Pan Joachim Rindskopf se narodil 14. srpna 1810 v domě čp. IV. Jeho otcem byl
obchodník Jakob Rindskopf257. Matka Sara Böhm pocházela z Chlumu u Žlutic258, její rodiče
se jmenovali Hermann a Eva Böhmovi. Zatím se nepodařilo zjistit, kdy a kde rodiče pana
Joachima Rindskopfa do zdejší vsi přišli. Ví se však, že se to muselo stát před 20. únorem
1808, protože v ten den se jim v úbočském domě čp. IV narodil syn Hermann. Další jeho
bratr Moises přišel na svět 15. června 1816.

255

Toho dne bylo podle judaistického kalendáře 13. adaru 612 malého počtu, měsíc tedy v dataci na náhrobku
souhlasí. Vzhledem k pokročilé erozi kamene se však den úmrtí vytratil, proto jej není možné posoudit s tím
z matriky.
256
Typhus Abdominalis, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
257
Pan Jakob Rindskopf byl prvorozeným synem Simona Rindskopfa a jeho manželky Rachel. Ti žili v roce
1793 se svými dalšími třemi dětmi Josephem, Moisesem a Lehou v Úbočí v malém domě čp. 4, jehož byl
obchodník Simon Rindskopf majitelem.
258
Klum Luditzer Herschaft, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
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Dne 23. října 1849 si pan Joachim Rindskopf ve věku devětatřicetilet vzal za svou
zákonnou manželku třiadvacetiletou Abigail Böhm. Nevěsta byla dcerou Judy Böhma
z Chlumu a jeho choti Barbary, rozené Kreipl z Poutnova259. Novomanžele oddal místní rabín
Simon Heimsfürt260. Syn Löwy se jim narodil 30. srpna 1850. Dcerka Julia přišla na svět 29.
května 1852, tedy až po smrti svého otce. Obě dítka se narodila v úbočském stavení čp. IV261.
Dům čp. IV, kde pan Joachim Rindskopf zemřel, se nalézal v západní části obce, zvané
Judenstadt, na stavební parcele č. 25 v blízkosti místní synagogy. Celková výměra objektu
byla 58 sáhů čtverečních. V roce 1841 dům společně vlastnili Hermann Rindskopf a Josef
Rindskopf262. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
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Pauten, NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
261
NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených 1840 – 1861.
262
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
260
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Náhrobek č. 27 – Seligman Heinrich

n″p
ibsv [qz dbvkmh syah
jyrnyyh sryh gyliz oymy
[yrg*am byl ryam [b l″z

Zde je uložen
vážený člověk v koruně šedin a sytý
dní, Zelig Hirš Heinrich,
ať je jeho památka ku požehnání, syn
Meira Leiba z Úbočí.

qt rda ′h rbqnv rupn
vtyb ta bzi q″pl u″e
jly vynpl qdev bvu osb

Zemřel a pohřben byl 5. adaru
599 malého počtu. Opustil svůj dům
v dobrém jméně a jeho spravedlnost ho
předejde
tak, jak je psáno v písmu (1).
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

jqde jynpl jlhv ′sk
h″bent
zadní strana náhrobku:
Hier ruht
Sophie Höfner
geboren Reichl
aus Amonsgrün

Zde odpočívá
Sophie Höfner
rozená Reichl
z Úbočí

Náhrobní kámen č. 27 se nachází ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry 81 x 45 x 13 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena malým obloukem, po
jeho stranách jsou malé zaoblené výstupky dosahující skoro stejné výšky jako oblouček. Na
přední části náhrobku je umístěn hebrejský text a na zadní straně německý text. Oba texty
jsou doposud dochovány, ale jsou částečně narušeny erozí kamene.
V úbočské matrice zemřelých je záznam o úmrtí obchodníka Seligmana Heinricha, jenž
opustil tento svět 10. února 1840263 v Úbočí v domě čp. VI. Ve věku 80 let zemřel na
vodnatelnost264. Pravděpodobně se jedná o osobu, které byl věnován tento náhrobek, i když je
rozdíl v obou datacích jeden rok.
Pan Seligman Heinrich se narodil ve zdejší obci 26. března 1765 v domě čp. VI. Jeho
otcem byl obchodník Markus Heinrich265. Matka Barbara pocházela z Města Touškov266, její
rodiče se jmenovali Wolf a Hanna. Dne 2. prosince roku 1790 si šestadvacetiletý Seligman

263

Datum na náhrobku nesouhlasí s úředním zápisem v matrice o jeden rok a jeden den. Dne 5. adaru roku 599
malého počtu bylo úterý 19. února 1839 a 10. února 1840 bylo pondělí 6. prvého adaru roku 600 malého počtu.
Zřejmě se při zhotovení náhrobku udělala chyba v dataci, kterou mohl způsobit samotný kameník nebo
zadavatel zakázky.
264
Allgemeinen Wassersucht, NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
265
Markus Heinrich měl podle úbočské matriky zemřelých umřít 1. března 1796 ve věku 80 let v domě čp. VI.
Za příčinu smrti byla stanovena sešlost stářím (Entkräftung). NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých
1783 – 1840.
266
Tuschkau, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
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Heinrich267 z úbočského domu čp. VI. bral za svou choť čtyřiadvacetiletou Magdalenu
Hofmann z Úlic268. Rodiče nevěsty byli Isak Hofmann a jeho žena Sara, rozená Bloch
z Nového Sedliště269. Dne 18. dubna roku 1792 se v úbočském domě čp. VI narodil
Seligmanu Heinrichovi manželský syn Markus270. Jako jeho matka je v matrice zapsána
Barbara z Města Touškov, dcera obchodníka Wolfa a jeho ženy Hanny271. Další syn Wolf
přišel na svět 15. ledna 1794, jeho matkou byla Barbara Wolf z Města Touškov272. Dcera
Sara pana Seligmana se narodila 30. srpna 1796 v domě čp. VI, její matka se jmenovala
Johanna Maißl z Milíkova273. Rodiče této ženy byli Leopold Maißl a Veronika Wolf. O dva
roky později se panu Seligmanu Heinrichovi narodila 25. září 1798 v domě čp. VI dcerka
Anna. Matkou této holčičky byla Cecilia z Města Touškov, jejíž rodiči byl obchodník Wolf a
jeho žena Hanna. S touto ženou měl pan Heinrich další dceru Rozinu, jenž spatřila světlo
světa 10. listopadu 1800 v domě čp. VI. Syn Abraham se narodil 20. března roku 1811
v domě čp. VI, jeho matkou byla Barbara z Města Touškov, dcera Wolfa a Hanny. Dne 18.
března 1812 se v domě čp. VI narodila dcera pana Seligmana Barbara, jejíž matka se
jmenovala Johanna Maißl z Milíkova, dcera Leopolda Maißla a jeho ženy Veroniky. Paní
Johanna byla také matkou syna Joachima narozeného 18. června 1815 v domě čp. VI. Za její
dceru je v matrice také považována holčička Mina, jež přišla na svět 14. srpna 1818 v domě
čp. VI. Jejím synem byl i chlapec Leopold, který se narodil 5. června 1820 v domě čp. VI.
Chlapec Simon se narodil 22. května 1823 v domě čp. VI, matka je zde napsána jako Anna
Maißl. Syn Seligmana Heinricha a Hanny274 Maißl se narodil 27. května 1824 v domě čp. VI.
Z údajů z úbočské matriky narozených je zřejmé, že pan Seligman Heinrich zplodil své
potomky s několika ženami. Jednalo se vždy o dítka manželská, tak to bylo alespoň úředně
zaznamenáno. V matrice oddaných se nacházejí dva sňatky pana Seligmana. První z roku
1790 s Magdalenou Hofman, jak již bylo uvedeno. Do druhého manželství pan Seligmann
Heinrich vstoupil ve věku 42 let 30. září 1810. Manželka Johanna Maißlin pocházela
z Milíkova z rodiny Löwa Maißla a jeho manželky Weroniky, rozené Wolf z Milíkova275.
Paní Johanna (Hanna) Maißl byla také matkou pěti dětí. Avšak paní Magdalena Hofman není
uvedena nikde, zato se objevují jména paní Barbary a paní Cecilie z Touškova. Snad se
mohlo jednat o tu jednu samou osobu. V matrice zemřelých je zmíněno úmrtí Barbary
Heinrich, která 20. března roku 1806 v domě čp. VI skonala ve věku 50 let na břišní tyfus276.
V soupise židovských rodin z roku 1793 je uveden pan Seligman Heinrich se svou ženou
Theresií a synem Lovim. Zde se také nachází i vdova Barbara Heinrichin a její tři děti,
267

Podle zápisu v matrice oddaných matka Seligmana Heinricha Barbara se za svobodna jmenovala Löwe
z Úbočí (Amonsgrün). NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
268
Ullitz, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
269
Neuzettlitz, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
270
Markus Heinrich zemřel 8. září 1812 ve věku 20 let v domě čp. VI na škrkavky (Wurmfieber). NA Praha,
HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
Škrkavky latinsky Ascaridoidea je nadčeleď statných hlístic vřetenovitého tvaru těla. Cizopasí ve střevě
obratlovců. Nejznámnější je škrakavka dětská dosahující 15 až 40 centimetrů, jenž se sdržuje v tenkém stěvě
člověka. Z těla se dostávají vajíčka stolicí. Hlavní příčinou nákazy je znečištěná potrava. Říman, J., Štěpánek,
M., Kolektiv autorů: Malá československá necyklopedie, Š – Z, s. 43.
271
Popis manželky pana Heinricha v úředním záznamu je shodný s popisem jeho matky při jeho narození. Tato
zvláštnost nebyla doposud úspěšně osvětlena.
272
Charakteristika matky Barbary je téměř stejná jako při předchozím zápisu narozeného dítěte Seligmana
Heinricha.
273
Miltigau, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
274
Obdoba jména Johana.
275
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
276
Nervenfieber, NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
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Michelem, Israelem a Sybillou277. Tyto informace však nejsou shodné s těmi, které byly
nalezeny v matrikách. Jedná se například o jména manželky a syna pana Seligmana
Heinricha. Také neodpovídá údaj o stavu vdovy paní Barbary Heinrichin (Heinrich), jelikož
podle archivního dokumentu měl její manžel umřít až v roce 1796.
Při získávání informací o panu Seligmanovi Heinrichovi v literatuře a v archivních
análech bylo zjištěno mnoho nesrovnalostí, jak v jeho věku, tak i v jeho manželkách.
V současné době asi nebude možné na ně najít uspokojivou odpověď.
Dům čp. VI v Úbočí, kde se pana Seligman Heinrich narodil a zemřel, se nacházel
uprostřed židovské čtvrti na stavebním parcele č. 20. Celková jeho rozloha činila 29 sáhů
čtverečních. V roce 1841 vlastnili společně tento objekt Wolfgang Heinrich a Salomon
Fischer278. Dům je na císařském otisku označen jako nespalný.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Izajáš 58:8 „Tehdáž se vyrazí jako jitřní záře světlo tvé, a zdraví tvé rychle zkvetne;
předcházeti tě zajisté bude spravedlnost tvá, a sláva Hospodinova zbéře tě.“279 „Tehdy vyrazí
jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou
se bude ubírat Hospodinova sláva.“280
Druhá osoba uvedená na náhrobku č. 27 Sophie Höfner z Úbočí, rozená Reichl, zatím
nebyla v úbočských matrikách nalezena.
Manželka Anna (Johanna) Heinrich je uvedena na náhrobku č. 24, syn Joachim na
náhrobním kameni č. 33 a dcera Anna zřejmě na náhrobku č. 49.
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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. 39
Paní Barbara Heinrichin byla asi matka Seligmana Heinricha. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených
1730 – 1840.
278
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
279
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 –
1593.
280
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
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Náhrobek č. 28 – Rosalia Guttfreund

′l g″rt zvmt xj
u″p
trm hivnem ayh ′h tary hsa
qeya h″k [yeqh tsa lenyrps
′yn lkyyr lzvy ′r ls vtbv dnyyrpuvg
tvnbl oa htyh ′yyh ymy lk
tvdvmlg vrasn htvm yrhav
tybh rqiv hlib trui hlpn hmi
tyzk hrvhz hxyr hmiu bvu
lnh ovyb bvu osb hmlvil hklh
h″bent
Hier ruht in Frieden di Hülle
der seligen Frau Rosalia
Guttfreund geborne Reichl
in Ammonsgrün
geboren im Jahre 1806
gestorben a. 26. Juni 843

28. tamuz 603 malého počtu.
Zde je uložena
žena bohabojná, z cnostných, paní
Šprincl, manželka představeného váženého
Ajcika
Gutfreunda a dcera pana Josla Reichla,
……
Povšechny dny svého života, byla
(dobrou) matkou dcerám,
které po její smrti zůstaly úplně opuštěny
a s ní padla koruna jejího muže a jistoty
její domácnosti.
Její vzácná vůně rozváněla jako olivy (1)
Odešla do svého světa v dobrém jménu
v den, jak je uvedeno výše.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá v pokoji schránka
blažené paní Rosalie
Guttfreund, rozené Reichl
v Úbočí,
narozená v roce 1806,
zemřela 26. června 1843.

Náhrobek č. 28 se nachází v jihovýchodní části hřbitova. Stéla o rozměrech 108 x 73 x
21,5 centimetrů je v horní části ukončena lomeným štítem. Štít má pěticentimetrovou obrubu
a uvnitř je umístěna datace úmrtí zesnulé v hebrejštině. Po stranách náhrobního kamene jsou
reliéfní sloupky s ozdobnými hlavicemi a mírně rozšířenými patkami. Na přední části
náhrobku je umístěn hebrejský text a na zadní straně německý text. Oba texty jsou doposud
dochovány.
Paní Rosalie Guttfreund, zemřela 25. června roku 1843281 v úbočském domě čp. 74.
Pohřbena byla o dva dny později. Manželem paní Rosalie byl místní domkař Isak Guttmann.
Paní Rosalie zemřela ve věku 35 let pravděpodobně na náhlé krvácení mozkové282.
Na zadní straně náhrobku se uvádí, že paní Rosalie Guttfreund, rozená Reichl, se narodila
v roce 1806. V úbočské matrice narozených se žádná dívenka z rodiny Reichlů nenarodila,
281

Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí o jeden měsíc s údajem v matrice, protože 28. tamuzu 603
malého počtu bylo 26. července 1843. Dne 25. června 1843 bylo 27. sivanu 603 malého počtu. Naproti tomu
datace v němčině na náhrobku s úředním zápisem se odlišuje jen o jeden den.
282
Plötzlichen Nervenschlagfluß, Allgemeinen Wassersucht, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 –
1894.
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jsou dva záznamy o narození dcer manželů Josepha Reichla a jeho manželky Rebekky,
rozené Pamperl ze Stráže283. Ani jedna z nich však nebyla pojmenována Rosalia. Dne 29. září
1804 se narodila Sara a o necelé čtyři roky později přišla na svět 20. dubna 1808 Barbara.
Obě se narodily v úbočském stavení čp. III284.
Dne 5. února 1834 se konala svatba třicetiletého Isaka Guttfreunda a pětadvacetileté
Rosiny Reichlin. Ženich Isak příslušel jako familiant k panství Kynžvart. Nevěsta Rosina se
narodila v Úbočí v domě čp. III manželům Josefovi Reichlovi a jeho ženě Rebece, rozené
Pamperl ze Stráže285. Isaku Guttfreundovi a jeho choti Rosině se 8. února 1836 narodila
v domě čp. III dcerka Katharina. Ve stejném domě se také narodil 1. března 1839 syn
Fridrich286. Druhý syn Simon se narodil 22. dubna 1842 v úbočském domě čp. 74287.
Dům čp. 74 v Úbočí, kde zemřela paní Rosalie Guttfreund, stával v západní části obce na
pravém břehu obecního potoka. Stavební parcela č. 14, na které se nacházel, měřila 45 sáhů
čtverečních. Stavení v letech 1841 až 1860 vlastnil Isak Guttfreund288. Na císařském otisku je
dům označen jako nespalný.
Dům čp. III, kde manželé Rosalie a Isak Guttfreundovi žili v letech 1836 až 1839, stál
v západní části obce, v židovské čtvrti, na stavební parcele č. 27 naproti synagoze. V roce
1793 dům patřil Levi Plochovi a Nephtalimu Guttmanovi289. Ve čtyřicátých letech 19. století
byli jeho majiteli Aron Reichl a Josef Reichl. Stavení mělo celkovou výměru 45 sáhů
čtverečních290. Na císařském otisku je označen jako spalný.
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Neustadtl, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
285
NA Praha, HBMA 2219, Matrika narozených 1840 – 1884.
286
Jeho matka je v matrice zapsána jako Roßlin Reichlin. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 –
1840.
287
NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozenýc 1840 – 1861.
288
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
289
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. 40
290
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 29 – paní Šprincl, manželka Šimenona Leiba

[vsx xr
u″p
hi lenyrps ′m
byl [vims br tsa
sdxb trupn g″a
′l h″eqt [vsxrm
h″bent

28. chešvan.
Zde je uložena
paní Šprincl,
manželka pana Šimenona Leiba
z Úbočí, zemřela v měsíci
morchešvanu 595 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 29 je umístěn ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla o
rozměrech 63 x 44 x 12 centimetrů je uprostřed zakončena obloukem, který sahá do třetiny
náhrobku. Po jeho stranách jsou malé dvoucentimetrové plošky. Text je narušen erozí
kamene, jež znesnadňuje jeho četbu.
Paní Šprincl, manželka pana Šimenona Leiba, která zemřela 28. morchešvanu 595 malého
počtu, tedy 30. listopadu 1834, nebyla doposud nalezena v úbočské matrice zemřelých.
Pokud je tato datace na stéle vytesána správně, jednalo by se o nejstarší náhrobní kámen na
tomto hřbitově, čímž by se jeho založení posunulo o pět až sedm let dříve, než uvádí písemné
prameny.
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Náhrobek č. 30 – Sara (Serl) Rindskopf

′l d″rt [cyn ′u
hnvmu hp
lrs ′m hrqyh hsah
g″a [m l″z bqiy ′k tsa
′ldgv tlklk hnvma jrdb
rxa br [mz oynuqh hynb
oyrisb [kl hlib tvm
jl bvuv jyrsa ′ysim vllh
lnh ovyb bvu osb htm
h″bent

9. nisanu 604 malého počtu.
Zde je uložena
žena bohabojná, paní Serl,
manželka váženého Jaakova, ať je jeho
památka k požehnání, z Úbočí.
Na stezkách věrnosti
živila a vychovávala
své malé děti, po mnoho let
od smrti jejího manžela, za což ji všichni
obdivovali (1). Blaze Ti a dobře Tobě.
Zemřela v dobrém jménu v den, jak je
uvedeno výše.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 30 se nachází ve třetí řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek má rozměry
79 x 56 x 9 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž zasahuje do jedné třetiny
kamene. Po jeho stranách jsou dvoucentimetrové plochy. Text je lemován úzkou mělkou linií
po celém obvodu náhrobku a je doposud až na několik slov zachován.
V úbočské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí paní Sary Rindskopf, vdovy po
pana Jakobovi Rindskopfovi, jež zemřela v jedenáct hodin dopoledne 29. března 1844291
v domě čp. IV v Úbočí. Pohřbena byla 31. března. Ve věku 58 podlehla břišnímu tyfus292.
Doposud se nepodařilo zjistit, kdy se konal sňatek Jakoba Rindskopfa a jeho choti Sary.
Muselo k tomu však dojít před 14. srpnem 1810, ten den se jim totiž narodil Joachim
Rindskopf293. Otec byl uveden jako obchodník Jakob Rindskopf294. Matka Sara Rindskopf se
za svobodna jmenovala Böhm a pocházela z Chlumu u Žlutic295, její rodiče se jmenovali
Hermnann a Eva Böhmovi. Jakob Rindskopf se narodil 20. dubna 1782 v úbočském domě čp.
IV jako prvorozený syn296 Joachima Rindskopfa a jeho ženy Roziny, rozené Löw (Löwlin).
Zatím se nepodařilo zjistit, kdy a kde se uskutečnil jejich sňatek. Společně se jim narodili tři
synové Hermann (20. února 1808), Joachim (14. srpna 1810) a Moises (15. června 1816) 297.
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Datum na náhrobku souhlasí s údajem v matrice zemřelýc, 9. nisan 604 malého počtu byl pátek 29. března
1844.
292
Schleinfieber, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
293
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
294
Pan Jakob Rindskopf byl prvorozeným synem Simona Rindskopfa a jeho manželky Rachel. Ti žili v roce
1793 se svými dalšími třemi dětmi Josephem, Moisesem a Lehou v Úbočí v malém domě čp. 4, jehož byl
obchodník Simon Rindskopf majitelem.
295
Klum Luditzer Herschaft, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
296
Pan Jakob Rindskopf je uveden jako prvorozený syn Simona Rindskopfa a jeho manželky Rachel v soupise
židovských rodin z roku 1793. Manželé Rindskopfovi žili se svými dalšími třemi dětmi Josephem, Moisesem a
Lehou v Úbočí v malém domě čp. 4, jehož byl obchodník Simon Rindskopf majitelem.
297
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
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Saře a Jakobovi Rindskopfovým se po synovi Joachimovi narodila 20. února 1813 dcerka
Regina. Druhý syn Moises přišel na svět 15. června roku 1816. Všechna dítka se narodila
v domě čp. IV298. Manžel paní Sary, Jakob Rindskopf, zemřel 13. listopadu 1816 v domě čp.
IV ve věku 37 let na břišní tyfus299.
Dům čp. IV, kde paní Sara Rindskopf zemřela, se nalézal v západní části obce, zvané
Judenstadt, na stavební parcele č. 25 v blízkosti místní synagogy. Celková výměra objektu
byla 58 sáhů čtverečních. V roce 1841 dům společně vlastnili Hermann Rindskopf a Josef
Rindskopf300. Na císařském otisku je označen jako nespalný.
Další informace viz náhrobek č. 26 – Joachima Rindskopfa, druhého syna paní Sary
Rindskopf. Dcera Regina, provdaná Fischer, je uvedena na náhrobku č. 41.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Doslovný překlad zní: „Za což v branách velebili její skutky.“. Jedná se o parafrázi
z Bible. Přísloví 31:31: „Dejtež takové z ovoce rukou jejích, a nechať ji chválí v branách
skutkové její.“ 301 „Dejte jí z ovoce jejích rukou, ať ji chválí v branách její činy!“ 302

298

NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Nervenfieber, NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
300
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
301
Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 –
1593.
302
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
299
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Náhrobek č. 31 – Serl Rindskopf

′l g″rt [vyc u″y
hkrv oyrsn tsa u″p
oynvybav oyyni oa oynsb
q″r oyyx ′k tsa lrs ′m h″h
ta hbzi oyns h″k tb
hrks lbql hklhv htyb
tvynqdev oyqyde ras oi
h″bent [di [gbs
...................
...................
...................

19. sivan 603 malého počtu.
Zde je uložena žena ……… a vlídná
v letech, matka nešťastných a bezmocných.
Paní Serl, manželka váženého Chajima RK (1)
v 25 letech opustila
svůj dům a odešla, aby přijala mzdu
s ostatními spravedlivými.
do zahrady Eden. Buď její duše svázána ve svazku
života.
………….
……………
…………….

Náhrobní kámen č. 31 se nachází ve třetí řadě uprostřed hřbitova. Stéla má rozměry 87 x
48 x 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, jenž sahá asi do čtvrtiny náhrobku.
Po jeho stranách jsou malé dvoucentimetrové plošky. Text náhrobku je poškozen erozí
kamene, která znesnadňuje jeho četbu.
Paní Serl Rindskopf, manželka pana Chajima, která zemřela 19. sivanu 603 malého počtu,
tedy 17. června 1843, nebyla doposud nalezena v úbočských matrikách.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Zkratka RK zřejmě znamená přijmení Rindksopf.
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Náhrobek č. 32 – nečitelný
Náhrobek č. 32 je umístěn ve třetí řadě uprostřed hřbitova. Náhrobní kámen o rozměrech
68 x 51 x 10,5 centimetrů je ukončen mírným obloukem. Po stranách oblouku jsou malé
dvoucentimetrové plošky. Text je velmi poškozen erozí kamene, která neumožňuje jeho
četbu.
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Náhrobek č. 33 – Joachim Heinrich

yht tazh [bah
[vbadlv hgvtl [vrkzl
vytht bksh li spn
rrhk [b rib oyyx ′k h″h
l″z jyrnyyh sryh gyliz
rbqb ....................
′l u″rt vlck z″j q″s ovyb
h″bent

Tento kámen ať je
památníkem žalu a zoufání
nad tím, jenž ulehl pod ním.
Vážený Chajim Ber, syn váženého pana
Zeliga Hirše Heinricha, ať je jeho památka
k požehnání.
………………… v hrobě
v den svatého šabatu 27. kislevu 609
malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 33 se nachází ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova, vzdálen je
jeden metr od jižní zdi. Celkové jeho rozměry jsou 71 x 47 x 11 centimetrů. Horní část je
ukončena obloukem, po jeho stranách jsou malé plošky. Text je velmi poškozen erozí
kamene.
V úbočské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí sklenářského mistra Joachima
Heinricha, který zemřel ve tři hodiny odpoledne 21. prosince 1848 v domě čp. 6 v Úbočí.
Pohřben byl 23. prosince. Jednalo se o syna místního familianta Seligmana Heinricha. Ve
věku 33 let podlehl tuberkulóze („úbytě“) 303.
Pan Joachim Heinrich se narodil 18. června 1815 v Úbočí v domě čp. VI. Otec Seligman
Heinrich se živil jako obchodník. Matka Johanna pocházela z Úbočí, jejími rodiči byli
Leopold a Weronika Maißl304.
Dům čp. 6, kde zemřel Joachim Heinrich, byl pravděpodobně dům čp. VI, jenž se
nacházel uprostřed židovské čtvrti na stavební parcele č. 20. Celková jeho rozloha činila 29
sáhů čtverečních. V roce 1841 vlastnili společně tento objekt Wolfgang Heinrich a Salomon
Fischer305. Dům je na císařské otisku označen jako nespalný.
Další informace viz náhrobek č. 27 Seligmana Heinricha, otce pana Joachima Heinricha.

303

Abzehrung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
NA Praha, HBMA 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
305
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
304
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Náhrobek č. 34 – Leopold Reichl

sya nmun hp
vtyb ta bzi oynsb br
q″pl y″rt rda sdhl x″k ovyb
......... wrab wrp hlpn hha
...................
[b byl qeya ′r hlinh
vhla ′r rvxbh
.......... l″z lkyyr
lnh ovyb bvu osb jlh
h″bent
Hier ruhet in Frieden
Leopold Reichl Sohn d.
des Elias Reichl, er s………..
starb ………..

Zde je uložen muž,
ve vysokém věku opustil svůj dům
28. měsíce adaru 610 malého počtu.
Běda poražena jest země (1) ……
…………….
Odešel pan Ajcik Leib, syn,
učeného pana Elihu
Reichla, ať je jeho památka k požehnání,
Odešel v dobrém jménu v den, jak je
uvedeno výše.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá v pokoji
Leopold Reichl, syn
Eliase Reichla, ……
zemřel …………….

Náhrobní kámen č. 34 se nachází ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má
rozměry 104 x 68 x 14 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem sahajícím do jedné
třetiny kamene. Oblouk je lemován úzkou obrubou. Uvnitř oblouku je trojřádkový text, nad
nímž je vyobrazen jemnou linkou rostlinný motiv. Oblouk od ostatní části náhrobku je
oddělen sedmicentimetrovou římsou. Prostor textu je lemován reliéfními sloupky s malými
ozdobnými hlavicemi. Spodní část je skryta pod zemí. Bilingvní text je silně narušen erozí
kamene, jež znesnadňuje jeho četbu.
Pan Leopold Reichl, syn Eliase Reichla a jeho ženy Sary306, o půl noci 11. března 1850
v domě čp. 85. Následujícího dne byly jeho pozůstatky ohledány a 13. března pohřbeny. Ve
věku 34 let podlehl na ztvrdnutí jater a mozkové krvácení307.
Podle matriky zemřelých by se měl pan Leopold Reichl narodit v roce 1816, ale ten rok se
manželům Eliasovi a Saře Reichlovým žádné dítě nenarodilo. Až 15. prosince 1817 přišel na
svět syn Moritz Moises. Snad právě on používal později jméno Leopold, protože žádný jiný
syn zmíněného manželského páru se nenarodil.
Dům čp. 85, kde zemřel Leopold Reichl, stál v západní části obce na stavební parcele č.
15 na pravém břehu obecního potoka. Rozloha domu byla 90 sáhů čtverečních. Pan Elias
Reichl toto stavení měl v osobním držení308. Tento dům po jeho smrti zdědila jeho manželka
a pak jeho syn David309. Na císařském otisku je označen jako nespalný.

306

Sara Reichl, rozená Pamperl, pocházela ze Stráže (Neustadtl), NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých
1840 – 1894.
307
Leberverhärtung und Schlagfluß, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1840 – 1894.
308
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
309
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, s. 11
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Další informace viz náhrobek č. 12 – Eliase Reichla, otce pana Leopolda Reichla.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Job 1:10: „Zdaž jsi ty ho neohradil i jeho domu a všeho, což má, se všech stran? Dílu
rukou jeho požehnaljsi, a dobytek jeho rozmnožil se na zemi.“ 310 „Vždyť jsi ho ze všech stran
ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na zemi
rozmohla.“ 311
Také parafráze na verše z knihy Pláč Jeremiášův.

310

Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579 –
1593.
311
Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.
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Náhrobek č. 35 – Anna Bloch a Mathias Bloch
- pravá strana:

q″pl a″yrt tbu ′d
trvbq hbem taz
ykrd hykrd hsa
hytvbytn lkv oivn
ldnh ′m h″h ovls vyh
jalb ryam ′k tsa
lnhb bvu osb htm
h″bent
Anna Bloch
66 Jahre alt starb den 9.
Dezember
1850

4. tevetu 611 malého počtu
Tato maceva je hrobem
ženy, jejíž cesty byly cestami
blaženými a všechny její stezky
byly stezkami pokoje. Paní Hendl,
manželka váženého Meira Blocha
zemřela v dobrém jméně, jak je uvedeno
výše.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Anna Bloch
66 let stára zemřela 9.
prosince
1850

- pravá strana:

q″pl a″yrt ubs u″y
li hbemh hdi
lka hytht bkvsh
iygymv vpa tizb
h″k h″h vymy lk vpk
tm l″z jalb ryam
lnh ′vyb hbvu hnqzb
h″bent
Mathias Bloch 72.
Jahre alt starb
den 22. Janer
1851

19. švatu 611 malého počtu
Svědkem ať je tento kámen
o tom, kdo leží pod ním, protože
v potu a z únavy
svých dlaní všechny své dny (pracoval),
vážený
Meir Bloch, ať je jeho památka
k požehnání, zemřel
v dobrém stáří v den, jak je uvedeno výše.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Mathias Bloch 72
let stár, zemřel
22. ledna
1851

Náhrobní kámen č. 35 se nachází ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek je
o rozměrech 100 x 71 x 12 centimetrů. Jedná se o dvojnáhrobek, jehož horní část je ukončena
dvěma obloučky, které sahají do jedné pětiny kamene. Deseticentimetrová římsa odděluje
horní část od ostatní plochy. Dva prostory, kde se nacházejí texty, jsou lemovány reliéfní
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obrubou. Spodní část náhrobku je skryta pod zemí. Text je velmi narušen erozí kamene, jeho
četba je velmi komplikovaná.
Paní Anna Bloch, jež je v matrice zapsaná jako Henrietta Bloch312, zemřela v jedenáct
hodin v noce 8. prosince 1850313 v Úbočí v domě čp. V. Následujícího dne byly její ostatky
ohledány a 11. prosince pohřbeny. Paní Anna Bloch, manželka pana Markuse Blocha,
skonala ve věku 66 let na zánět plic314.
Pan Mathias Bloch, jenž je v matrice zapsán jako Markus Bloch, zemřel v pět hodin večer
21. ledna 1851315 v úbočském domě čp. V. Jeho tělo bylo ohledáno příštího dne a pohřbeno
bylo 23. ledna. Smrt ho zastihla ve stáří 72 let. Za příčinu úmrtí byl stanoven zánět
hrudníku316.
Pan Mathias Bloch se narodil 20. března roku 1779 v úbočském domě čp. V jako syn
obchodníka Zachariase Blocha a jeho manželky Margarethy, která byla dcerou Löwa
Feischla a jeho manželky Scharlotty, jež pocházela z Kynžvartu317. Doposud nevíme, kdy a
kde si vzal za svou manželku Annu, rozenou Hirschhorn z Milíkova, jejímiž rodiči byli
Markus318 a Barbara319 Hirschornovi. Muselo k tomu však dojít před 29. zářím 1807, protože
toho dne se jim v úbočském domě čp. V narodila dcerka Barbara. Druhá dcerka Margaretha
přišla na svět 2. května 1809. Třetí dcera se narodila 27. května 1811. Čtvrtá holčička přišla
na svět 20. srpna 1814. Chlapec Lukas se narodil 1. července 1819. Pátá dcera Mina se
narodila 29. září 1820. Šestá dcerka Klara se narodila 23. února 1823. Sedmá dcera Anna se
narodila 31. května 1825. Všechna dítka se narodila v úbočském domě čp. V320.
Dům čp. V321, kde zemřeli manželé Mathias a Anna Blochovi, se nacházel v západní části
obce, v tzv. židovské čtvrti, na stavební parcele č. 23. Malý domek o celkové výměře 11 sáhů
čtverečních stál jen několik metrů vedle synagogy. Stavení v roce 1793 vlastnil Lucas
Ploch322. V roce 1841 byl jeho majitelem Mathes Bloch323 (pravděpodobně se jednalo o
312

V matrice se nachází poznámka, že daná žena byla nazývána Anna – Henrietha Bloch. NA Praha,
HBMa2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
313
Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí o jeden den se zápisem v matrice zemřelých, dne 4.
tevetu 611 malého počtu bylo pondělí 9. prosince 1850.
314
Lungenentzündung, NA Praha, HBMa2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
315
Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí o jeden den se zápisem v matrice zemřelých, dne 19.
švatu 611 malého počtu byla středa 22. ledna 1850.
316
Brustentzündung, NA Praha, HBMa2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
317
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
318
Pan Markus Hirschhorn je pravděpodobně uveden v soupise židovských rodin z roku 1793 jako Marcus
Hirschhorn spolu s manželkou Sarou a třemi dcerami, Annou, Rachel a Rachel (u druhé dcery Rachel je
vykřičník). Obchodoval s peřím. Se zápisem v matrice nesouhlasí u paní Anny Bloch, rozené Hirschhorn,
s tímto soupisem jméno matky, která je v matrice uváděna jako Barbara. 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. 41.
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
319
Paní Barbara Hirschhorn pocházela z Drmoulu (Dürmaul). NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených
1730 – 1840.
320
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
321
V tomto domě v roce 1783 zemřeli manželé Zacharias a Maria Blochovi. Dne 10. srpna 1783 zemřela ve
věku 50 let Maria Bloch. Zacharias Bloch skonal v 65 letech o deset dnů později, tedy 20. srpna 1783.
Pravděpodobně se jednalo o rodiče Mathiase (Markuse) Blocha. NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých
1783 – 1840.
322
Pan Lucas Ploch žil v tomto domku se svou ženou Magdalenou a dvěma dětmi, Zachariasem a Johannou. 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. 40
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Markuse/Mathiase Blocha). V letech 1859 až 1868 patřil dům Regině Kohn324. Na císařském
otisku je domek označen jako spalný.
Dcera Barbara, provdaná Löwy, je uvedena na náhrobním kameni č. 39. Náhrobek č. 13
patří bratrovi Mathiase Blocha, Zachariasovi Blochovi.

323
324

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 7.
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Náhrobek č. 36 – Johanny (Hindl) Schimerl

′l a″krt ubs u″k
hryskh hsah u″p
tsa ldnyh trm hnvghv
′q [m lrimys qxey ′r
oyynil oa gribnkryq
ta hbzi oynvyba tvxav
lnh ovyb hynb tav htyb
h″bent

29. švatu 621 malého počtu.
Zde je uložena žena řádná
a uznávaná, paní Hindl, manželka
pana Ajcika Schimerla z obce
Kostelní Bříza. Matka nuzných
a sestra ubohých. Opustila
svůj dům a dítka svá v den, jak je uvedeno
výše.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Popis náhrobku č.36 se nachází ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla je o
rozměrech 74 x 51 x 14 centimetrů. Horní část je uprostřed zakončena mírným obloukem, po
jehož stranách jsou malé oblé výstupky. Kámen je narušen erozí kamene, jež neumožňuje
jeho četbu.
V úbočské matrice zemřelých se nachází zápis o úmrtí Johanny Schimerl, manželky Isaka
Schimerla z Kostelní Břízy. Ta zemřela v jedenáct hodin v noci 31. ledna 1851325
v úbočském obecním domě (Gemeindshaus). Podle úředního zápisu skonala ve věku 50 let.
Za příčinu jejího úmrtí byl stanoven zánět tlustého a tenkého střeva326.
Další informace viz náhrobek č. 17 – Isaka Schimerla, manžela paní Johany Schimerl.

325

Datum na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s úředním matričním zápisem o jeden den, protože 29. švatu 611
malého počtu byl 1. únor roku 1851.
326
Gedärmentzündung, NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 –1855.
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Náhrobek č. 37 – Simon Heinsfurth

sdxl yns ovy
′l g″yrt [vsar rda
u″p
brh ... ..... qyde oymt sya
q″qb br urvpcnyyx [vims rrhv
lnhb bvu osb rupn bvrgnyyus
.......................
.......................
.......................
h″bemt

Den druhý měsíce
adaru prvého 613 malého počtu.
Zde je uložen
Muž bezúhonný, spravedlivý, pan
vážený Šimeon Heinsfurt, rabín svaté obce
Lomnička. Zemřel v dobrém jméně, jak je
uvedeno výše.
……………………
……………………
……………………
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

Náhrobek č. 37 se nachází ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má rozměry
95 x 51 x 13 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem sahajícím do jedné čtvrtiny
kamene. Po stranách oblouku jsou dvě centimetrové plošky. Text je narušen erozí kamene,
která neumožňuje jeho četbu.
Tento náhrobek je zřejmě věnován panu Simonu Heinsfurthovi, který zemřel v osm hodin
9. února roku 1853 v Úbočí v domě čp. VI. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a
pohřbeny 11. února. Pan Simon Heinsfurth byl rabínem z obce Labuť u Tachova327. V Úbočí
působil jako rabín na odpočinku328. Ve věku 60 let podlehl zánětu pohrudnice s výpotkem329.
Rabín Simon Heinsfurth byl třetím synem Löwa Heinsfurtha330 a jeho manželky Judith331.
Ten vlastnil v Úbočí polovinu domu čp. 1. Živil se jako obchodník, ale také působil jako
učitel a písař v Lázních Kynžvart332. Simon Heinsfurth, jak je možné vyčíst i na náhrobku,
působil jako rabín v Lomničce a v Drmoulu333. Do svazku manželského vstoupil
v jednačtyřiceti letech 19. února 1834 v Lomničce. Za ženu si vzal Fanni Stingl ze Starého
Rybníka334. Jednalo se o dceru familianta Jacoba Stingla a jeho choti Barbary, rozené Unger
z Lomničky335. Dne 20. prosince 1835 se manželům Simonovi a Fanni Heinsfurthovým
narodila v Lomničce čp. 40 dcerka Karolina. Syn Leo přišel na svět 5. dubna 1839336.
327

NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 4.
328
Rabiner aus Labant B. K. Tachau g. B. Tachau emiritirt zu Amonsgrün. NA Praha, HBMa 2222, Matrika
zemřelých 1841 – 1855.
329
Brustwassersucht, NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
330
Také psaného jako Heimsfurth. Další děti se jmenovali Emanuel, Joseph, Anna a Rachel. 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. 39
331
Také je uváděna jako Güttel, jež se za svobodna jmenovala Markus a pocházela z Úbočí. NA Praha, HBMa
1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839.
332
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 7.
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. 39
333
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 7.
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 4.
334
Altenteich, NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839.
335
NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839.
336
NA Praha, HBMa 1078, Matrika narozených, oddaných a zemřelých 1819 – 1839.
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Dům čp. VI v Úbočí, ve kterém pan Simon Heinsfurth zemřel, se nacházel uprostřed
židovské čtvrti na stavební parcele č. 20. Celková jeho rozloha činila 29 sáhů čtverečních.
V roce 1841 vlastnili společně tento objekt Wolfgang Heinrich a Salomon Fischer337. Dům je
na císařském otisku označen jako nespalný.

337

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 38 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 38 je umístěn ve čtvrté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek je
pu má rozměry 67 x 47 x 15 centimetrů. Horní část je uprostřed ukončena mírným obloukem
po jehož stranách jsou malé výstupky. Eroze kamene je velmi pokročilá, proto text je již
nezachovalý.
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Náhrobek č. 39 – Barbara Löwy

u″p
............... trm tary hsa
yvlh plav h″k tsa
[di [gl hklh
......... lvla bk
h″bent
Hier schlummert
Barbara Löwy
geb. Bloch
aus Ammonsgrün
gestorben den 15. September
1854 in ihrem 47 Jahre
Friede Ihrer Asche

Zde je uložena
žena bohabojná, paní ………..
manželka váženého Wolfa ha-Levi.
Odešla do zahrady Eden
22. elulu ………
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde spí
Barbara Löwy,
rozená Bloch
z Úbočí,
zemřela 15. září
1854 ve svých 47 letech.
Pokoj jejímu popelu.

Náhrobek č. 39 je umístěn ve čtvrté řadě uprostřed hřbitova. Stéla je o rozměrech 79 x 62
x 13 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž sahá do jedné čtvrtiny náhrobku. Po
jeho stranách jsou malé plošky. Vrchní část kamene je popraskaná a jedna část druhého řádku
hebrejského textu zcela chybí. Spodní část je narušena erozí kamene, proto také čtyři řádky
německého textu jsou téměř nečitelné.
Paní Barbara Löwy zemřela podle úbočské matriky ráno 14. září 1854 338 v Úbočí v domě
čp. IX. Následujícího dne 15. září byly její ostatky ohledány a pohřbeny. Paní Barbara,
manželka pana Wolfa Löwa, skonala ve věku 48 let na zánět hrudníku339.
Paní Barbara se narodila 29. září 1807 v úbočském domě čp. V manželům Blochovým.
Otec Mathias byl místním obchodníkem. Matka Anna, rozená Hirschhorn, pocházela
z Milíkova, kde žili její rodiče Markus a Barbara Hirschhornovi340. Ve věku sedmačtyřiceti
let vstoupila 30. srpna 1853 Barbara Bloch do svazku manželského s Wolfem Löwym z obce
Luka u Žlutic341. Před jejich manželstvím se jim narodilo několik dětí.
Další informace viz náhrobek č. 10 pana Josefa (Wolfa) Löwyho, manžela paní Barbary
Löw. Její rodiče jsou uvedeny na náhrobku č. 35.

338

Datum na náhrobku nesouhlasí s datem v matrice o jeden den, 14. září 1854 byl 21. elul 614 malého počtu.
Brustentzündung, NA Praha, HBMa 2222, Matrika zemřelých 1841 – 1855.
340
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
341
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
339
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Náhrobek č. 40 – Theresie Reichl
……………………
. ……………………
Theresie Reichl
Tochter des
Samuel und Babette Reichl
gestorben im 13. Lebensjahre
am 12. Jänner 1895
Vergänglichkeit der Erdeglück
was willst du in den Stübgetümmel
dass du den Engel nahmst zurück
Gott öffnet ihm den Weg zu Himmel
Selig ruhe ihre Asche

……………………..
……………………..
Theresie Reichl,
dcera
Samuela a Babette Reichl,
zemřela ve 13 letech života
12. ledna 1895
Pomíjivost pozemského štěstí,
cos hledala v té tiché komůrce
žes toho Andílka vzala zpátky,
ale Bůh mu otevřel cestu k nebesům.
Blažený klid jejímu popelu.

Náhrobní kámen č. 40 se nachází ve čtvrté řadě uprostřed hřbitova. Stéla o rozměrech 123
x 61,5 x 17 centimetru. Horní část je zakončena dvojitým obloukem, jenž se po stranách
zplošťuje. Text je lemován úzkou linkou kopírující tvar kamene. Německý nápis je částečně
narušen erozí kamene, především první dva řádky a čtyři řádky uprostřed jsou téměř
nečitelné.
Slečna Theresie Reichl doposud nebyla nalezena v úbočských matrikách.
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Náhrobek č. 41 – Regina (Rejsl) Fischer

′l z″rt ryya z″k
′m hryskh hsah u″p
rsyp [vims ′k tsa lcyyr
l″z q″r bqiy ′bk tbv g″a
hmymtv hyqn htyh oyns gl tb
u″sb hynb tav hlib ta hbzi
′vrml htli bvu [msm os bvu
[gb [kl hytvqde rks lbql
h″bent hspn xvnt oyyxh
Regina Fischer geb R*K
33 jahre alt starb am
13. Mai
1847

27. ijar 607 malého počtu.
Zde je uložena žena řádná, paní
Rejsl, manželka váženého Šimeona Fišera
z Úbočí a dcera váženého pana Jaakova
Rindskopfa, ať je jeho památka k požehnání.
Nevinná a bezúhonná opustila ve svých 31
letech
svého muže a své děti v dobrém jméně,
lepší nad výtečné oleje (1). Povznesla se
k výšinám
k převzetí mzdy za své cedakot (2), a proto
v zahradě
života spočine její duše. Buď její duše svázána
ve svazku života.
Regina Fischer, rozená Rindskopf,
33 let stára zemřela
13. května
1847

Náhrobní kámen č. 41 je umístěn ve čtvrté řadě uprostřed hřbitova. Stéla o rozměrech 98 x
50 x 13 centimetrů je ukončena obloukem, jenž zaujímá jednu pětinu kamene. Po jeho
stranách jsou malé dvoucentimetrové plošky. Text je částečně čitelný. Dolní část, kde se
nachází německý text, je silně narušená erozí kamene, jež znemožňuje četbu.
Paní Regina Fischer zemřela ve tři hodiny odpoledne 13. května roku 1847342 v úbočském
domě čp. II. Pohřbena byla 15. května. Paní Regina, manželka familianta Simona Fischera 343,
podlehla ve věku 32 let zánětu plic344.
Narodila se 20. února 1813 v úbočském domě čp. IV jako Regina Rindskopf. Otec Jakob
byl místním obchodníkem. Matka se jmenovala Sara, rozená Böhm, a pocházela z Chlumu u
Žlutic. Jejími rodiči byli Herman a Eva Böhmovi345. Ve svých jednadvaceti letech se 29.
dubna 1835 vdala za třicetiletého Simona Fischera346. Ten se narodil 7. srpna 1801
v úbočském domě čp. II manželům Davidovi a Rebecce Fischerovým. Jeho matka Rebekka
se jmenovala za svobodna Kraus a původně byla z Cebivi347 u Tachova. Její otec se jmenoval
Isak Kraus a matka Schindl pocházela z Dolních Kozolup348. Manželům Regině a Simonovi
Fischerovým se 24. února 1836 narodila v domě čp. I dcerka Theresia. Druhá dcerka Carolina
342

Datum na náhrobku souhlasí s datací uvedenou v matrice zemřelých.
Familiantskou koncesi obdržel 18. ledna 1835. NA Praha, HBMa 2222, Matrika narozených 1840 – 1861.
344
Lungenentzündung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
345
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
346
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
347
Zewau, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
348
Unterkosolup, NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
343
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přišla na svět 14. února 1838. První syn se jim narodil 27. srpna 1840 a dali mu jméno
Jakob349. Druhý syn David350 přišel na svět 4. února 1842. Dne 3. července 1843 se narodila
dcerka Pflipin. Dcera Pephi se narodila 26. května 1845.
Dům čp. II v Úbočí, kde zemřela Regina Fischer, se nacházel v západní části obce na
stavební parcele č. 21. Toto stavení mělo celkovou výměru 60 sáhů čtverečních. Jako první
známá vlastnice tohoto objektu je Eva Fischerin z roku 1793351. O téměř padesát let později
dům společně vlastnili Simon Fischer a Friedrich Gutmann352. Na císařském otisku je
označen jako spalný.

349

Zemřel ve věku 4 měsíců 26. ledna 1841 v úbočském domě čp. 2 na psotník (An Freisen). NA Praha, HBMa
2222, Matrika zemřelých 1840 – 1855.
350
Zemřel 5. května 1842 v úbočském domě čp. 2 ve věku 3 měsíců na psotník (Kinderfreisen). NA Praha,
HBMa 2222, Matrika zemřelých 1840 – 1855.
351
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. 40
352
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 42 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 42 se nachází v první řadě v jihovýchodní části hřbitova, od jižní zdi je
vzdálen necelé dva metry. Náhrobek o rozměrech 83 x 53 x 13 centimetrů je ukončen
lomeným obloukem, po jehož stranách jsou zaoblené výstupky. Eroze kamene zcela zničila
původní text.
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Náhrobek č. 43 – Barbara (Breindl) Schornstein

u″p
ldnyyrb trm hsah
[yyusnras rib oyyx tsa
trbqnv tbu x″k ′b ovyb rupn
q″pl v″krt u″k ′g ovyb
hymy lk lyx tsa htyh ayh
hxmsbv hrsy jrdb hklh
oi [di [gb hmvrml htli
[ma tvynqdev oyqde ras
h″bent
……………
………………….
…………….
…………..

Zde je uložena
žena, paní Breindl,
manželka Chajima Ber Schornsteina.
Zemřela v pondělí 28. tevetu a pohřbena
v úterý 29. 626 malého počtu.
Šlechetná žena kráčela povšechny své dny
cestami přímými a vyrovnaně
se povznesla vzhůru do zahrady Eden s
ostatními spravedlivými. Amen.
Buď její duše svázána ve svazku života.
………………….
…………………..
………………….
………………….

Náhrobní kámen č. 43 je umístěn v páté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry 98 x 48 x 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, jenž zaujímá
jednu šestinu kamene. Po stranách oblouku jsou malé plošky. Úzká linie lemuje bilingvní
text. Hebrejský nápis je doposud zachovalý, ale německý text je silně narušen erozí kamene a
je zcela nečitelný.
Podle úbočské matriky zemřelých skonala ve čtyři hodiny ráno 14. ledna 1866 v Úbočí
v domě čp. I paní Barbara Schornstein, vdova po Joachimovi Schornsteinovi. Následujícího
dne bylo její tělo ohledáno a 16. ledna pohřbeno. Ve věku 83 let zemřela na sešlost stářím353.
Dne 10. dubna 1814 se uskutečnil sňatek dvaatřicetiletého Joachima Schornsteina
s dvacetiletou Barbarou Freysleben z Pořejova354. Ženich Joachim pocházel z místní obce a
byl synem Veita Schornsteina a jeho manželky Cecilie, rozené Guttman z Brtě355 u Bečova.
Nevěsta Barbara byla dcerou obchodníka Jakoba Freyslebena a a jeho choti Sary, rozené
Daniel356, jež byla původem z Plas357. Záhy po svatbě se novomanželům Schornsteinovým
narodil 8. července 1814 v úbočském stavení čp. I syn Markus. Dcera Theresie přišla na svět
16. července 1817. Druhá dcerka Anna se narodila 23. dubna 1819. Třetí dcera Sara se
narodila 19. února 1820. Syn Veit se narodil 30. dubna 1823. Dne 25. června 1827 přišel na
svět syn Nephtali. Chlapec Leopold se narodil 17. února 1831.
Manžel paní Barbary, Joachim Schornstein, zemřel 20. května 1853358. Jeho jméno je
uvedeno na náhrobku č. 47.

353

Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Burschau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
355
Birten, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
356
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
357
Plaß, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
358
NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
354
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Dům čp. I, kde zemřela paní Barbara Schornstein, se nacházel v západní části obce na
stavební parcele č. 19. Stavení mělo celkovou rozlohu 58 sáhů čtverečních359. V roce 1793
dům vlastnil Veit Schornstein a Löw Heimsfurth360. V roce 1841 byl tento objekt ve
společném držení Eliase Reichla a Joachima Schornsteina361. Na císařském otisku je dům
označen jako spalný.

359

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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. 39
361
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
360
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Náhrobek č. 44 – Amalia (Malka) Bloch

rsyh sya tsa hklm ′m hsah
hklhs jalb byl hyla yhtp h″k
rbqhb .................... ′d ′a ovyb hmlvil
.................... ovyb
....................
....................
…………….. Bloch
1869

Žena, paní Malka, manželka muže
přímého,
váženého Petacheje Eliaha Leiba Blocha.
Odešla
do svého světa v neděli 4. …………v hrob
v den …………….
……………..
……………..
……………….. Bloch
1869

Náhrobní kámen č. 44 je umístěn v páté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry 120 x 66 x 16 centimetrů. Horní část je zakončena vlnitým štítem, v jehož středu je
zdobená špice. Celá vnitřní část je po straně lemována úzkou mělkou linií. V horní části je
umístěn rostlinný ornament. Bilingvní text je narušen erozí kamene a neumožňuje jeho četbu.
V úbočské matrice zemřelých se nachází zápis o úmrtí paní Amalie Bloch, která skonala
24. června 1869 v Úšovicích362 v domě čp. 67. Téhož dne byly její ostatky ohledány a 26.
června pohřbeny. Paní Amalie, vdova po Zachariasovi Blochovi z Úbočí z domu čp. VII. Ve
věku 75 let podlehla zánětu plic363.
Paní Amalie Bloch byka pravděpodobně manželkou toho Zachariase Blocha, který je
uveden na náhrobku č. 13.

362
363

Auschowitz, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
Lungentzündung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Náhrobek č. 45 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 45 se nachází v páté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry 70 x 47 x 15 centimetrů. Horní část je ukončena mírným obloukem se zkosenými
výstupky po stranách. Eroze kamene značně narušila povrch kamene tak, že písmo je
znatelné jen náznakem a není možné ho přečíst.
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Náhrobek č. 46 – Bracha, manželka Cviho

u″p
h″k tsa hkrb ................ ′m hsah
(1) aybivn ybe
′y hnb tlm ovyb trupn [yrgcnama q″qm
q″pl d″mrt rda a″k ovy
h″bent

Zde je uložena
žena, paní ……….. Bracha, manželka
váženého Cviho …………
ze svaté obce Úbočí, zemřela v den ………
21. adaru 644 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Náhrobek č. 46 je umístěn v páté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má rozměry
jsou 80 x 50 x 16 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, pod nímž se nachází
vyobrazen „Magen David“ se zkratkou „u″p“. Text je narušen erozí kamene, která
neumožňuje přečtení celé jeho znění.
Paní Bracha, manželka pana Cviho, která zemřela 21. adaru 644 malého počtu, tedy 18.
března 1884, nebyla doposud nalezena v úbočských matrikách zemřelých.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Doposud se nepodařilo zjistit přesný význam slova „aybivn“.
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Náhrobek č. 47 – Joachim Schornstein

u″p
[yyusnras rib oyyx ′k
ryya d″y rupn
q″l g″yrt
oymt jlvh rskhv rsy sya
rbdv qde livp hxvkn jrd
vhhaem rsa halth lk ovls
oynb bl xvl li oymtb ot alh
jynp hzxy jlmh bemb [kl
h″bent
Joachim Schornstein
Verliesz das Zeitliche im
Jahre 1853
Friede seiner Asche

Zde je uložen
vážený Chajim Bar Schornstein,
zemřel 14 ijaru
613 malého počtu.
Muž přímý a řádný, kráčel bezúhonně
cestami přímými. Konal spravedlnost a
promlouval
pokojně (navzdory) všem svízelům, které
ho postihly. Proto je v srdcích svých dětí
ten nejdokonalejší mezi bezúhonnými,
a proto uzříš na vlastní oči krále ve svém
příbytku.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Joachim Schornstein
Opustil tento svět v
roce 1853.
Pokoj jeho popelu.

Náhrobek č. 47 se nachází v páté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla o rozměrech 84
x 51 x 12 centimetrů je zakončena mírným obloukem s malými výstupky po stranách. Text je
lemován úzkou linií. Vně oblouku je zobrazen tenkou linií rostlinný ornament. Bilingvní text
je narušen erozí kamene, především hebrejská část.
Pan Joachim Schornstein zemřel v jedenáct hodin v noci 20. května 1853364 v úbočském
domě čp. I. Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno a 22. května pohřbeno. Familiant a
domkař pan Joachim Schornstein skonal ve věku 74 let. Za příčinu jeho smrti byla stanovena
sešlost věkem365.
Joachim Schornstein se narodil 13. března 1781 v Úbočí v domě čp. I. Jeho otcem byl
místní obchodník Veit Schornstein366. Matka Anna367 se jmenovala za svobodna Lauscher.

364

Datum v hebrejštině se neshoduje s úředním záznamem v matrice o dva dny, protože 14. ijaru 613 malého
počtu bylo 22. května 1853.
365
Altersschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
366
Pan Veit Schornstein se nachází v soupise židovských rodin z roku 1793 společně se svou ženou Amalií a
třemi dětmi, Joachimem, Ester a Magdalenou. V Úbočí vlastnil polovinu domu čp. I a pracoval jako revizor
okresního ředitelství židovské daně v Praze. 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. 39
367
Paní Anna byla také matkou holčičky Margarethy, jež byla druhou dcerou pana Veita Schornsteina, jež se
narodila 24. července 1791 v úbočském stavení čp. I. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 –
1840.
V soupise z roku 1793 je zřejmě uvedena jako Amalia a její dcerka jako Magdalena. 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. 39
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Jejími rodiči byl Löwe a Marie Lauscherevi z Drmoulu368. Ve dvaatřiceti letech si Joachim
Schornstein vzal 10. dubna 1814 za svou ženu dvacetiletou Barbarou Freysleben z
Pořejova369.
Další informace viz náhrobek č. 43 – Barbary Schornstein, manželky pana Joachima
Schornsteina.

Matkou první dcery Veita Schornsteina, Ester narozené 12. června 1774 v Úbočí v domě čp. I, byla Theresie,
dcera Guttmanna a Hanny, kteří pocházeli asi z Brtě u Bečova (Burtten Petschauen Herrschafft). NA Praha,
HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
368
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
369
Burschau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
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Náhrobek č. 48 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 48 se nachází v páté řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek má rozměry 51
x 40 x 9 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, který se po stranách zplošťuje. Eroze
kamene značně narušila strukturu kamene, proto text se do současnosti nezachoval.

88

Náhrobek č. 49 – Anna Fischer

ryh
anna [bargb uzya
[brausg 67 hp rsyp
dnva 1857 rnay 16 oa
rnay 18 oa idrvavv
h″bent ugydriib

(1)Hier
ist begraben Anna
Fischer po, 67 gestorben
am 16 janer 1857 und
wurde 18. ledna
beerdigt. Tanceva (2)

Zde
je pohřbena Anna
Fišer odtud, v 67 zemřela
16. ledna 1857 a
byla 18. ledna,
uložena. Buď její duše
svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 49 je umístěn v páté řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek má rozměry
jsou 70 x 46 x x 6 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž se po stranách mírně
zplošťuje. Text je narušen erozí kamene a neumožňuje jeho četbu. Jedná se o jediný náhrobek
na tomto hřbitově, na kterém je nápis v dialektu zvaném judendeutsch.
Paní Anna Fischer zemřela 16. ledna 1857. Její tělo bylo ohledáno následujícího dne a
pohřbeno bylo 18. ledna 1857. Paní Anna byla manželkou již zemřelého Salomona Fischera.
Úředně byla evidována v Úbočí v domě č. p. VI. Ve věku 64 let skonala na tuberkulózu370.
Anna Fischer se narodila 25. září 1798 v domě čp. VI v Úbočí jako dcera obchodníka
Seligmana Heinricha a Cecilie z Města Touškov, dcery obchodníka Wolfa a jeho ženy
Hanny371.
Dne 13. dubna 1831 vstoupil dvaatřicetiletý Salomon Fischer do svazku manželského se
stejně starou Zopfianna Heinrichin. Ženich Salomon žil v úbočském domě čp. II a byl synem
Davida Fischera372 a jeho manželky Rebeky373, rozené Krauß z Cebivi374. Nevěsta Zophianna
se narodila v Úbočí v domě čp. VI. Jejími rodiči byl Seligman Heinrich a jeho žena Mina
Hofmann375, která pocházela z Úlic376. Novomanžele oddal Isak Pereles z Bečova377. Podle
stáří nevěsty Zopfianny a jména jejího otce, lze ji považovat za Annu Heinrich. Veškeré
nepřesnosti týkající se její matky se také nacházejí v záznamech týkající se jejího otce
Seligmana Heinricha. Dá se předpokládat, že v té době používala jiné jméno, než které
dostala po svém narození a které se pak objevuje v zápise její smrti.

370

Tuberkulosen Lungenschucht NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1840 – 1894.
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Viz náhrobek č. 27 Seligmana Heinricha, otce paní Anny Fischer.
372
Pan David Fischer zemřel 21. června 1824 v Úbočí v domě čp. II ve věku 52 let. NA Praha, HBMa 2220,
Matrika zemřelých 1783 – 1840.
373
Paní Rebeka Fischer (Fischerin) zemřela 22. prosince 1834 v domě čp. II ve věku 70 let na vodnatelnost
(Wassersucht). NA Praha, HBMa 2220, Matrika zemřelých 1783 – 1840.
374
Zebau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
Salomon Fischer se narodil 18. června roku 1799 v Úbočí v domě čp. II. Otec David Fischer byl místním
obchodníkem. Matka Rebeke se jmenovala za svobodna Krauß a pocházela z Cebivi (Zewau) jako dcera Isaka
Krause a jeho choti Schindl původem z Doních Kozolup (Unterkosolup). NA Praha, HBMa 2217, Matrika
narozených 1730 – 1840.
375
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
376
Ullitz, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
377
Petschau, NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769 – 1835.
371
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Manželům Salomonovi Fischerovi a jeho manželce Zopfianně, rozené Heinrichin, se
narodil syn David 10. března roku 1832378. V roce 1834379 se narodila dcerka Charlotta380.
Dne 4. září 1837 se narodila Salomonovi Fischerovi dcerka Margaretha, jejíž matkou byla
Anna Heinrichin, dcera Seligmana Heinricha a jeho ženy Miny, rozené Hofmann z Úlic381.
15. ledna 1834 se Zopfianě Heinrichin narodila holčička Barbora 382. Všechny děti se
narodily v úbočském domě čp. VI383.
Manžel paní Anny Salomon Fischer zemřel ve čtyři hodiny odpoledne 31. března 1850.
Následujícího dne bylo jeho ostatky ohledány a 2. dubna pohřbeny. Familiant Salomon
Fischer skonal ve věku 50 let na úbytě.
Pan Salomon Fischer byl v roce 1841 spoluvlastníkem úbočského domu čp. VI. Stavení
stálo uprostřed židovské čtvrti na stavební parcele č. 20. Celková jeho rozloha činila 29 sáhů
čtverečních. Druhým majitelem byl Wolfgang Heinrich384. Dům je na císařském otisku
označen jako nespalný.
Další informace viz náhrobek č. 27 Seligmana Heinricha.
Poznámky k překladu textu na náhrobku:
(1) Text je v dialektu zvaném judendeutsch, překlad byl vyhotoven s přihlédnutím k německé
gramatice.
(2) Výraz Tanceva znamená hebrejskou zkratku „h″bent“ „tihje nafšo/a crura bicror hachajim“, která se překládá jako „Buď jeho/její duše svázána ve svazku života.“.

378

U jeho jména je vyznačen křížek, zřejmě znamená úmrtí. Podle toho se lze domnívat, že se chlapec narodil
mrtvý nebo záhy po porodu zemřel. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
379
Měsíc nelze podle zkratky v matrice přesně určit.
380
V úředním zápise je u jména její matky Zopfiany Heinrichin v závorce napsáno jméno Anna. NA Praha,
HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
381
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
382
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
383
NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
384
NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 50 – Katharina (Gitl) Kohn

n″p
luyg ′m hbvsx hsah
q″qm cyvrq ldya tb
bqiy ′k tsav wuyricivv
[yrgcnma q″qm [hk byl
q″pl l″rt lvla ′g htm
h″bent
Hier ruht in Frieden
Katti Kohn,
…….. Gattin
des J. L. Kohn,
in Weseritz …….
……………………
……………….
Sie ruhe sanft

Zde je uložena
žena vážená, paní Gitl,
dcera Jidla Krause ze svaté obce
Bezdružice, a manželka váženého Jaakova
Leiba Kohna ze svaté obce Úbočí.
Zemřela 3. elulu 630 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá v pokoji
Katti Kohn,
…….. manželka
J. L. Kohna,
v Bezdružicích ……..
………………………
……………..
Odpočívej tiše.

Náhrobní kámen č. 50 se nachází v šesté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla má
rozměry 111 x 39 x 7 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž je uprostřed mírně
zaobleně prolomen. Od horní části dolů se náhrobek mírně rozšiřuje. Na kameni pod
obloukem je znázorněn „Magen David“ se zkratkou „n″p“. Eroze kamene narušila text,
především německý nápis je z tohoto důvodu nečitelný.
V úbočské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí paní Kathariny Kohn, jež
skonala v pět hodin odpoledne 1. září 1870 v Dolním Žandově v domě čp. 60. Následujícího
dne byly její ostatky ohledány a pohřbeny. Paní Katharina byla manželkou Jakoba Kohna
z Dolního Žandova a úředně evidována bydlištěm v domě, v němž zemřela. Smrt ji zastihla
ve věku 48 let v podobě tuberkulózy385.

385

Lungentuberkulose, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1840 – 1894.
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Náhrobek č. 51 – Rosa (Rivka) Kohn

u″p
oyrpa ′h tb hqbr hlvtbh
q″pl c″rt ba oxnm ′y ′li [hkh
jypipi vrgcy xenl tvdly lub
jyrvh [vss jphn dbk lebabv
hlxvth hdbath tlebxl tylkh
hlkvah wrab hlbvn rpib hnsvsh
Hier ruht
Rosa Kohn
aus Sandau. Sie verschied aus
am 7. August 1900 in ihrem 28. Le=
bensjahre

Zde je uložena
dívenka Rivka, dcera váženého Efraima
Kohna, odešla 10. měsíce avu 660 malého počtu.
V rose mládí se navěky zavřela tvá víčka
a v těžký žal se proměnila radost tvých rodičů.
Zkáza narcisu zničila naději (očekávání)
lilie hnije v prachu, zem jí pohltila.
Zde odpočívá
Rosa Kohn
ze Žandova. Zesnula
7. srpna 1900 v 28 letech
života.

Náhrobní kámen č. 51 se nachází v šesté řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek má celkové
rozměry i s podstavci 137 x 36 x 13 centimetrů. Vrchní část měří 76 centimetrů na výšku,
horní část je zakončena mírným lomeným štítem a její šíře je 33 centimetrů. Postupně se
kámen směrem dolů rozšiřuje až na šíři 39 centimetrů. Na tomto kameni se nachází hebrejský
text, nad nímž je zobrazena šesticípá hvězda „Magen David“ se zkratkou „u″p“ uvnitř.
Prostřední část je tvořena prvním podstavcem o rozměrech 43 x 34 x 13 centimetrů. Na něm
je vytesán německý text, který je lemován úzkou mělkou linkou. Spodní částí je druhý
podstavec o rozměrech 22 x 50 x 13 centimetrů. Tato část je prostá ornamentu či textu.
Bilingvní text je narušen erozí kamene, zvláště spodní části hebrejského i německého textu.
Dostupné židovské matriky pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho důvodu se dosud
nepodařilo najít jakékoliv informace o Rose Kohn z Dolního Žandova, která zemřela 7. srpna
1900386.

386

Datum v hebrejštině nesouhlasí s datem v němčině o dva dny, protože 10. avu 660 malého počtu bylo 5.
srpna 1900.
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Náhrobek č. 52 – Mina Heinrich

u″p
jyrdnyyh ldnym hlvtbh
′l u″nrt [cyn z″k l″si trupn
h″bent
Hier ruht
Mina Heinrich
aus Amonsgrün
Sie verschied zum Schmerz
ihrer Angehöri =
gen am 7. April 1899 im Alter
von 75 Jahren
Ruhe sanft

Zde je uložena
slečna Mindl Heinrich,
zemřela v předvečer svatého šabatu 27.
nisanu 659 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá
Mina Heinrich
z Úbočí.
Zesnula k žalu
jejích příbuzných
7. dubna 1899 ve stáří
75 let.
Klidný pokoj.

Náhrobní kámen č. 52 se nachází v šesté řadě uprostřed hřbitova. Stéla má rozměry 80 x
39 x 17 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem zasahujícím do jedné čtvrtiny kamene.
Pod obloukem je zobrazen „Magen David“ se zkratkou „u″p“ uvnitř. Ve spodní části je
náhrobek mírně rozšířen. Text na náhrobku je doposud zachovalý, jen prostřední část
německého textu je nezřetelná.
Dostupné židovské matriky pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho důvodu se dosud
nepodařilo najít konkrétní informace o Mině Heinrich, která zemřela 7. dubna 1899387.

387

Datum v hebrejštině souhlasí s datem v němčině, 27. nisanu 659 malého počtu byl opravdu pátek 27. nisanu
roku 659 malého počtu.
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Náhrobek č. 53 – Moses Bloch

n″p
..................
..................
..................
ryya ′a ′h ovyb trupn
q″pl x″mrt ......... trbqnv
h″bent
Hier ruht
……………….
………………
Moses Bloch
Ammonsgrün
12. April 1888
Friede …………

Zde je uložen
………………
………………
………………
zemřel ve čtvrtek 1. ijaru
a pohřben byl ……… 648 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá
……………..
…………….
Moses Bloch
Úbočí
12. dubna 1888
Pokoj …………

Náhrobní kámen č. 53 se nachází v sedmé řadě v jihovýchodní části hřbitova, od jižní zdi
je vzdálen tři metry. Náhrobek má rozměry 90 x 37 x 13 centimetrů. Horní část je zakončena
obloukem, který se po stranách mírně zplošťuje. Vrchní část je široká 36 centimetrů, směrem
dolů se rozšiřuje, uprostřed jeho šíře dosahuje 37 centimetrů a u paty kamene 40 centimetrů.
Kámen je značně narušen erozí kamene, která negativně ovlivnila strukturu textu.
Pan Moses Bloch zemřel v osm hodin večer 11. dubna 1888388 v Úbočí v domě čp. 114.
Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno a 13. dubna pohřbeno. Pan Moses Bloch působil
jako místní učitel. Byl synem Josefa Blocha a Theresie, rozené Beck. Ve věku 66 let skonal
na tuberkulózu („úbytě“) 389.
Pan Moises Bloch zřejmě pocházel z Nýrska390, byl synem Josefa Blocha a jeho manželky
Theresie, rozené Bek z Blovic391. Ve svazku manželském byl s Karolinou Fischer, dcerou
místního obchodníka Simona Fischera a jeho ženy Reginy Fischer392, rozené Rindskopf393.
V úbočské matrice lze nalézt záznamy o narození tří dětí manželů Moisese a Karoliny
Blochových. Dne 27. dubna 1872 se jim narodila dcerka Regina. Další dcerka Emilia přišla
na svět 30. května 1874. Syn Ernst se narodil 16. července 1876. Všechny děti se narodily
v domě čp. IX (9) 394.
Dům čp. 114 v Úbočí, kde zemřel pan Moses Bloch, se doposud nepodařilo nalézt ve
stavebním katastru z let 1841 – 1869.
388

Datace na náhrobku v hebrejštině a němčině nesouhlasí s údajem v matrice zemřelých o jeden den, protože 1.
ijaru 648 malého počtu byl čtvrtek 12. dubna 1888.
389
Abzehrung, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
390
Neuren in Pilsen Kreis, NA Praha, HBMa 2218, Matrika narozených 1840 – 1884.
391
Blowitz, NA Praha, HBMa 2218, Matrika narozených 1840 – 1884.
392
Tato žena je uvedena na náhrobku č. 41.
393
Jejími rodiči byli Jakob Rindskopf a jeho choť Sara, rozená Böhm z Chlumu u Žlutic. NA Praha, HBMa
2218, Matrika narozených 1840 – 1884.
394
NA Praha, HBMa 2218, Matrika narozených 1840 – 1884.
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Dům čp. IX, kde se narodily tři děti pana Mosese Blocha, se nalézal na stavební parcele č.
22, kde stála místní synagoga. Ta se nacházela v západní části obce. Celková její výměra
činila 41 sáhů čtverečních. Vlastnila ji místní židovská obec395. Na císařském otisku je
označena jako nespalná.
Tchýně pana Mosese Blocha, paní Regina Fischer, je uvedena na náhrobku č. 41.

395

NA Praha, Sk 12, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841.
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Náhrobek č. 54 – Markus Reichl

n″p
jrdb jlh rsyv ot sya
sm al vlham oymt
oybvu ′mybv tvtbsb
vydy vdbl vtp lka al
dcx oynvybal xtp
oymy lk fdr tqdev
lkyyr ryam bxh h″h
vmlvil jlh [yrgcnama
q″pl b″nrt ba a″j ′a ovyb
h″bent
Hier ruhet
Markus Reichl
Gestorben am 14. August 1892
im 72. Lebensjahre
Friede seiner Asche !
Versieg im Aug die Zähre
Bei Gesang der Engelschöre
Die wie Silberglocken weh´n
Widerseh´n - Widerseh´n

Zde je uložen
muž bezúhonný a přímý, kráčel cestami
bezúhonnými, nikdy neopouštěl stánek
o šabatech a o svátcích,
svůj krajíc nejídával sám,
svou ruku otevíral chudým,
milosrdenství a spravedlnost následoval po
všechny své dny.
Vážený pan Meir Reichl,
z Úbočí. Odešel do svého světa
v neděli 21. avu 652 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá
Markus Reichl.
Zemřel 14. srpna 1892
v 72 letech života.
Pokoj jeho popelu!
Utři slzu v oku
při zpěvů andělských chórů,
jejichž zvonky čistě vanou,
na shledanou, na shledanou.

- nápis na jižní straně náhrobku:
B. Kočanderle
Přeštice
Náhrobní kámen č. 54 se nachází v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla i
s podstavcem má rozměry 169 x 38 x 24 centimetrů. Horní část je zakončena mírným
jehlicovitým štítem. Od shora, kde kámen měří na šíři 35 centimetrů, se mírně rozšiřuje a
v dolní části dosahuje šíře 44 centimetrů. Podstavec náhrobku je otesán jednoduchým
vodorovným a svislým rýhováním. Text je v současné době velmi zachovalý a lze ho bez
problémů celý přečíst. Na levé straně náhrobku je ve spodní části uvedeno pravděpodobně
jméno kameníka a místo odkud pocházel.
Pan Markus Reichl zemřel v poledne 14. srpna 1892 v Podlesí396 v domě čp. 29.
Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a 16. srpna pohřbeny. Obchodník Markus
Reichl zemřel ve věku 72 let na sešlost stáří397.
396

V blízké obci Podlesí (německy Markusgrün) byl pan Markus Reichl také úředně evidován. NA Praha,
HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
397
NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.

96

Narodil se 29. října 1821 v úbočském domě čp. I jako syna Eliase Reichla a jeho manželky
Sary, rozené Pamperl ze Stráže398. Ve svých devětadvacetiletech vstoupil 10. září 1851 do
svazku manželského s osmadvacetiletou Wilheminou Bloch399. Nevěsta pocházela z místní
obce a jejími rodiči byli Zacharias a Amalia Blochovi. Novomanžele oddal ve zdejší
synagoze rabín Simon Heinsfurt400. V úbočských matrikách narozených nebyl nalezen žádný
záznam o narození potomků manželů Markuse a Wilheminy Reichlových.
Další informace viz náhrobek č. 11 Eliase Reichla, otce pana Markuse.

398

NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730 – 1840.
Dne 10. října 1822 narodila v domě čp. II. Maria Anna Bloch (Blochin), dcera Zachariase Blocha a jeho
manželky Amalie, rozené Heller z Lázní Kynžvart (Königswart). Pravděpodobně se jedná o dívku, která byla
později provdána za pana Markuse Reichla jako Wilhemina Bloch. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených
1730 – 1840. NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
400
NA Praha, HBMa 2222, Matrika oddaných 1840 – 1854.
399
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Náhrobek č. 55 – Abram Leib Bäuml

n″p
rsyh syah
lmyvb byl orba ′h
q″pl d″nrt rda ′y ′h rupn
rbqnv vmlvil jlh
h″bent

Zde je uložen
muž přímý,
vážený Abram Leib Bojml
Zemřel ve čtvrtek 10. adaru 654 malého
počtu.
Odešel do svého světa a byl pohřben.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

Náhrobní kámen č. 55 je umístěn v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má
rozměry 94 x 46 x 14,5 centimetru. Horní část je ukončena obloukem, spodní část se dvacet
centimetrů nad zemí mírně rozšiřuje. Úzká linie lemuje uvnitř náhrobku celý jeho obvod.
Text je značně narušen erozí kamene, která znesnadňuje četbu celého textu.
Tento náhrobek pravděpodobně označuje poslední spočinutí pana Abrahama Bäumla,
který podle úbočské matriky zemřel ráno 16. března 1894 v Žandově v čp. 46. Téhož dne
došlo k ohledání jeho těla, které pak bylo pohřbeno 18. března. Pan Abraham skonal ve věku
82 let na sešlost stářím401.

401

Alterschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Náhrobek č. 56 – Abraham Kohn

u″p
jlh rsyv ot sya
..................
..................
[haq ohrba
.............. bvu osb tm
′l v″nrt ubs
h″bent
…………….
……………..
…………

Zde je uložen
muž bezúhonný a ryzí, kráčel
…………….
………………
Abraham Kohn,
zemřel v dobrém jménu ………
švatu 656 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
……………….
……………….
……………….

Náhrobní kámen č. 56 se nachází v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Celkové
rozměry náhrobku i s podstavci jsou 153 x 50 x 15 centimetrů. Horní část je zakončena
vlnitým obloukem s malou špicí uprostřed. Vrchní část je o šíři 39 centimetrů a směrem dolů
se rozšiřuje až na 50 centimetrů. Nad hebrejským textem je zobrazena šesticípá hvězda se
zkratkou „u″p“ uvnitř. Pod náhrobkem je první podstavec, na němž je německý text
orámován úzkou linkou. Ten si do současnosti místy zachoval i zlaté vybarvení. Druhý
podstavec je bez jakéhokoliv textu nebo ornamentu.
Dostupné židovské matriky zemřelých pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho
důvodu se dosud nepodařilo najít jakékoliv informace o Abrahamovi Kohnovi, který zemřel
v měsíci švatu roku 656 malého počtu, tedy v době od 16. ledna do 14. února 1896.

99

Náhrobek č. 57 – Katharina Löwenstein

u″p
hrbv hmth hrqyh hsah
hramt htybl trui hsyalv
′h tsa hllig trm lyx tsa
lh [yyusnivvil hsm rrh
q″pl u″nrt rda ′g ovyb
h″bent
Hier ruht
Katharina
Löwenstein
geboren zu Amonsgrün
Sie starb am 13. Feber 1899
im 72. Lebensjahre

Zde je uložena
žena bohabojná, bezúhonná a čistá
a svému muži byla korunou, svého domu
byla ozdobou,
žena udatná, paní Gella, manželka
váženého
pana Mošeho Löwensteina, odešla
3. adaru 659 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá
Katharina
Löwenstein
narozená v Úbočí.
Zemřela 13. února 1899
v 72 letech života.

Náhrobní kámen č. 57 se nachází v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry 87 x 37 x 17 centimetrů. Horní část je ukončena mírným lomeným štítem. V horní
části je zobrazena šesticípá hvězda se zkratkou „u″p“ uvnitř. Bilingvní text je narušen erozí
kamene, především hebrejský nápis je částečně nečitelný.
Dostupné židovské matriky zemřelých pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho
důvodu se dosud nepodařilo najít jakékoliv informace o Katharině Kohn, která zemřela 3.
adaru 659 malého počtu, tedy v pondělí 13. února 1899.
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Náhrobek č. 58 – Elisabeth (Lea) Fischer

u″p
[vims r″hk tsa hal trm
hpcan [yrgcnamam risyp
u″nrt ′sar rda h″k hmi la
h″bent q″pl
Hier ruht Fr. Elisabeth Fischer
aus Amonsgrün. Sie verschied
am ... März 1899

Zde je uložena
paní Lea, manželka váženého pana
Šimeona
Fišera z Úbočí. Byla připojena
ke svému lidu 25. adaru 659
malého počtu. Buď její duše svázána ve
svazku života.
Zde odpočívá paní Elisabeth Fischer
z Úbočí. Zesnula
... března 1899.

Náhrobní kámen č. 60 je umístěn v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má
rozměry 78 x 47 x 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, jenž se po
stranách zplošťuje. Na kameni je zobrazena šesticípá hvězda se zkratkou „u″p“ uvnitř.
Bilingvní text je narušen erozí kamene, která ztěžuje jeho četbu.
Dostupné židovské matriky zemřelých pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho
důvodu se dosud nepodařilo najít jakékoliv informace o Elisabeth, která zemřela 25. adaru
659 malého počtu, tedy 7. března 1899.
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Náhrobek č. 59 – Josef Kohn
Josef Kohn
Náhrobní kámen č. 59 se nachází v osmé řadě v jihozápadní části hřbitova, od jižní zdi je
vzdálen dva metry. Stéla i s podstavcem měří 118 x 35 x 17 centimetrů. Samotný náhrobek
měří na výšku 98 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, který je uprostřed mírně
zaobleně prolomen. Toto prolomení je zakončeno reliéfní ozdobou. V horní části kamene
jsou reliéfně vyobrazeny žehnající ruce kohenů. Eroze kamene značně narušila původní
bilingvní text, natolik, že je téměř neznatelný.
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Náhrobek č. 60 – Moses Löwenstein

n″p
q″qm s″l hsm rrh
rupn [alpniuuyq
[vsx x″y ′q tbs ovyb
q″pl a″nrt
h″bent
Hier ruhet
Moses
Löwenstein
aus Kuttenplan
gestorben 1. Novbr. 1890
in seinem 87. Lebensjahre
Friede seiner Asche

Zde je uložen
vážený pan Moše Löwenstein ze svaté
obce
Chodová Planá. Zemřel
v svatého šabatu 18. chešvanu
651 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Zde odpočívá
Moses
Löwenstein
z Chodové Plané,
zemřel 1. listopadu 1890
ve svých 87 letech života.
Pokoj jeho popelu.

Náhrobní kámen č. 60 se nachází v osmé řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má
rozměry 166 x 40 x 15 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným štítem, vrchní
část je široká 33 centimetrů a postupně se rozšiřuje. Uprostřed kámen měří 40 centimetrů a
dole 58 centimetrů. Pod štítem je zobrazen „Magen David“ se zkratkou „n″p“ uvnitř.
Hebrejský text je doposud zachovalý a stále vybarvený černou barvou. Německý nápis je
narušen erozí kamene, a proto jsou některé jeho části nečitelné.
Pan Moses Löwenstein zemřel ve čtyři hodiny ráno 1. listopadu 1890 v Žandově v domě
čp. 110. Téhož dne byly jeho ostatky ohledány a 2. listopadu pohřbeny. Pan Moses
Löwenstein se živil jako řezník. Ve věku 87 skonal na sešlost věkem402.

402

Alterschwäche, NA Praha, HBMa 2221, Matrika zemřelých 1841 – 1894.
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Náhrobek č. 61 – Rebeka Heinrich

u″p
trm hivnehv hbvsxh hsah
jyrnyyh byl ryam ′r tsa hqbr
q″pl x″mrt [vyc v″u ′a ovyb hrupn
h″bent
Frau Rebeka Heinrich
verschied ……………..
im 88. Jahre

Zde je uložena
žena vážená a ctnostná, paní
Rebeka, manželka pana Meira Leiba
Heinricha,
zemřela v neděli 15. sivanu 648 malého
počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Paní Rebeka Heinrich,
zesnula ………………..
v 88 letech.

Náhrobní kámen č. 61 se nachází v deváté řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má
rozměry i s podstavcem 137 x 35 x 13 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným
štítem, pod nímž je zobrazena šesticípá hvězda. Vrchní část kamene je široká 32 centimetrů a
směrem dolů se rozšiřuje, uprostřed měří 35 centimetrů a ve spodu u podstavce 40
centimetrů. V polovině je kámen spojen maltovým pojivem. Náhrobek má dva podstavce.
Bilingvní text je narušen erozí kamene, především německá část je nečitelná.
Paní Rebeka Heinrich, která zemřela 15. sivanu 648 malého počtu, tedy 25. května 1888,
nebyla doposud nalezena v úbočských matrikách zemřelých.
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Náhrobek č. 62 – Berta Kohn
Berta Kohn
Náhrobní kámen č. 62 se nachází v deváté řadě uprostřed hřbitova. Náhrobek má rozměry
i s podstavci 137 x 38 x 15 centimetrů. Horní část je ukončena mírným lomeným štítem, pod
nímž je zobrazena šesticípá hvězda. Vrchní část kamene, kde se původně nacházel text, je
široká 34 centimetrů a postupně se rozšiřuje, uprostřed měří 38 centimetrů a dole u podstavce
45 centimetrů. Jeho výška je 93 centimetrů. První podstavec má rozměry 51 x 49 x 21
centimetrů. Druhý podstavec je vysoký pouhých 5 centimetrů a široký 58 centimetrů.
Bilingvní text je zcela zničený erozí kamene a v současné době není již znatelný.
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Náhrobek č. 63 – Wilhelm a Josefine Rosenberger
pravá strana:

′p
………… in Gott
………………
Wilhelm Rosenberger
entschlief zum
Schmerze seiner
Eltern 7. Monaten
alt am 1. April 1901

Zde
……………. v Bohu
…………………
Wilhelm Rosenberger,
zemřel k
bolesti jeho
rodičů 7 měsíců
stára 1. dubna 1901

levá strana:

′u
Hier ruhen …….
…………….
Josefine Rosenberger
verschied 16 Monaten
alt am 11. Juni 1903

jsou uloženi
Zde odpočívají ………
……………………..
Josefine Rosenberger,
skonala v 16. měsících
stáří 11. června 1903

uprostřed:

h″bent

Buď jejich duše svázána ve svazku života.

Náhrobek č. 63 je umístěn v desáté řadě v jihozápadní části hřbitova, od jižní zdi je
vzdálen jeden metr. Dvojnáhrobek má podobu starozákonních desek s přikázáními. Celkové
rozměry této stély jsou 63 x 58 x 13 centimetrů. Pravá část pod obloukem nese rostlinný
ornament, pod ním se nachází hebrejské písmeno „pé“ „p“. Levá část má též pod obloukem
znázorněn rostlinný ornament, pod nímž je hebrejské písmeno „tét“ „ u“. Dohromady tato dvě
písmena tvoří zkratku „u″p“. Náhrobek je uprostřed rozdělen úzkou linií na dvě poloviny.
Text je jen v německém jazyce, v hebrejštině je jen zmíněná zkratka a tzv. Tanceva (h″bent).
Spodní řádky jsou narušeny erozí kamene a mechem, který znemožňuje správnou interpretaci
textu.
Dostupné židovské matriky zemřelých pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho
důvodu se dosud nepodařilo najít jakékoliv informace o Wilhelmovi Rosenbergerovi, který
zemřel 1. dubna 1901, a o Josefině Rosenberger, jež skonala 11. června 1903.
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Náhrobek č. 64 – nečitelný
Friede seiner Asche!
Náhrobek č. 64 se nachází v desáté řadě v jihozápadní části hřbitova. Celkové rozměry
náhrobku i s podstavci je 123 x 40 x 5 centimetrů. Horní část náhrobního kamene je
ukončena mírným obloukem, který se po stranách mírně zplošťuje. Kámen měří na výšku 74
centimetrů a na šířku 40 centimetrů. První podstavec má rozměry 39 x 45 x 20 centimetrů.
Uprostřed se nachází německý text, doposud čitelný, orámovaný tučnou linkou v podobě
obdélníku. Druhý podstave má rozměry 5 x 48 x 23 centimetrů a je prostý jakéhokoliv
ornamentu, linie nebo textu.
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Náhrobek č. 65 – Gutl Rosenberger

n″p
rigribnzar luvg
trupn ..........
q″pl a″crt ubs
h″bent

Zde je uložena
Gutl Rosenberger
…………… zemřela
švat 660 malého počtu.
Buď její duše svázána ve svazku života.

Gutl Rosenberger
…………….
Ruhe sanft!

Gutl Rosenberger
…………………
Odpočívej v pokoji!

Náhrobní kámen č. 65 je umístěn v desáté řadě v jihozápadní části hřbitova. Náhrobek má
rozměry i s dvěma podstavci 137 x 40 x 5 centimetrů. Horní část kamene, kde se původně
nacházel bilingvní text, je zakončen mírným lomeným obloukem, pod nímž je znázorněna
šesticípá hvězda se zkratkou „n″p“. Kámen se od vrchu dolů mírně rozšiřuje. První podstavec
má rozměry 26 x 40 x 20 centimetrů. Uprostřed je vytesán krátký německý text. Druhý
podstave je o rozměrech 18 x 48 x 25 centimetrů. Třetí podstavec má rozměry 7 x 50 x 27
centimetrů. Eroze kamene velmi narušila strukturu bilingvního textu, pouze hebrejská zkratka
uvnitř „Magen David“ a na prvním podstavci krátkou německou větu lze přečíst.
Dostupné židovské matriky zemřelých pro Úbočí byly uzavřeny v roce 1895, z toho
důvodu se dosud nepodařilo najít jakékoliv informace o Gutl Rosenberger, která zemřela
v měsicí švatu roku 660 malého počtu, tedy v době od 1. do 30. ledna 1900.
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Náhrobek č. 66 – Markus Heinrich

u″p
ryam r″rhk rsyh syah
a″k us″b ′li jyrnyyh byl
q″pl b″nrt [vyc
h″bent
Ruhe sanft !
Hier ruht Herr
Markus Heinrich
aus Amonsgrün
am 14. Juni 1892
im 77. Jahre seines Lebens

Zde je uložen
muž přímý, vážený pan Meir
Leib Heinrich. Odešel v dobrém jméně 21.
sivanu 652 malého počtu.
Buď jeho duše svázána ve svazku života.
Odpočívej v pokoji!
Zde odpočívá pan
Markus Heinrich
z Úbočí,
24. června 1892
v 77 letech života.

Náhrobní kámen č. 66 se nachází v desáté řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla
s podstavci měří 140 x 42 x 14 centimetrů. Horní část náhrobku je zakončena mírným
lomeným štítem, pod nímž je zobrazena velká prolamovaná šesticípá hvězda se zkratkou
„u″p“ uvnitř. Pod hvězdou je umístěn hebrejský text, který je zachován ve velmi dobrém
stavu. Pod nápisem je malý abstraktní ornament. Kámen, kde se nachází hebrejský text a
jedna věta v němčině, je široký v horní části 39 centimetrů, uprostřed 42 a ve spodu 48
centimetrů. Výška kamene je 102 centimetrů. První podstavec měří 28 x 50 x 21 centimetrů.
Na podstavci je vytesán německý text, je však velmi narušen erozí kamene, a je proto skoro
nečitelný. Druhý podstavec měří 10 x 57 x 21 centimetrů a je bez jakéhokoliv ornamentu či
textu.
Pan Markus Heinrich, který zemřel 14. června 1892403, nebyl doposud nalezen v úbočské
matrice zemřelých.

403

Také mohl zemřít již 16. června 1892, tedy 21. sivanu roku 652 malého počtu. Hebrejská datace se liší s tou
v němčině tak o dva dny.
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Náhrobek č. 67 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 67 se nachází v desáté řadě v jihovýchodní části hřbitova. Stéla měří
90 x 40 x 14 centimetrů. Horní část je zakončena mírným lomeným štítem, pod ním je
zobrazena šesticípá hvězda „Magen David“ se zkratkou „n″p“ uvnitř. Eroze kamene zcela
narušila strukturu textu, proto lze přečíst jen zkratku uvnitř hvězdy. Na spodní části je vidět
ne zcela zdařilá oprava rozbitého kamene.
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Náhrobek č. 68 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 68 je umístěn v desáté řadě v jihozápadní části hřbitova. Náhrobek
s dvěma podstavci měří 116 x 38 x 14 centimetrů. Horní část kamene je zakončena mírným
lomeným štítem, pod ním je zobrazena šesticípá hvězda se zkratkou „u″p“ uvnitř. Kámen,
kde je již dnes nečitelný bilingvní text, se od shora dolů mírně rozšiřuje. Na hoře je široký 34
centimetrů, uprostřed 36 a vespod u podstavce 39 centimetrů. Jeho výška je 87 centimetrů.
První podstavec měří 23 x 43 x 22 centimetrů. Druhý podstavec má rozměry 6 x 50 x 24
centimetrů.
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Náhrobek č. 69 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 69 se nachází v jedenácté řadě v jihozápadní části hřbitova. Od jižní
zdi je vzdálen šest metrů. Celkové rozměry stély jsou 71 x 40 x 15 centimetrů. Horní část je
zakončena obloukem, pod ním je zobrazena šesticípá hvězda. Uvnitř hvězdy je napsána
černou barvou zkratka „u″p“, dnes již téměř nečitelná. Německý text na kameni lze
v dnešních dnech jen stěží přečíst, také byl, jako hebrejská zkratka, napsán černou barvou.
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Náhrobek č. 70 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 70 je umístěn v jedenácté řadě uprostřed hřbitova. Stéla má rozměry
67 x 40 x 15 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem, pod ním je vyobrazena šesticípá
hvězda „Magen David“. Text se do současnosti nezachoval.
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Náhrobek č. 71 – nečitelný
Náhrobní kámen č. 71 se nachází v jedenácté řadě uprostřed hřbitova. Stéla má rozměry
66 x 39 x 14 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem. Kámen je značně narušen erozí
kamene, která poničila i původní text napsaný černou barvou, jež se nepatrně zachovala
dodnes.
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Závěr
Výsledkem dokumentace židovského hřbitova v Úbočí není jen získání informací o
samotné nekropoli, ale také připomenutí života malé náboženské skupiny v místní obci.
Podařilo se zjistit, že byla využívána již od třicátých let 19. století až do počátku století
následujícího. Během tohoto období zde bylo vykonáno přes sto třicet pohřbů. Do dnešních
dnů se na jeho ploše dochovalo jednasedmdesát náhrobků. Ze tří čtvrtin z nich se podařilo
provést kompletní nebo částečné opisy textů. Jména a data zemřelých byla porovnána
s úředními zápisy v matrikách. Na základě těchto údajů se podařilo získat cenné informace o
rodinných vazbách mezi židovskými rodinami v této vsi. Příbuzenské vztahy se neomezovaly
jen na tuto obec, ale dosahovaly i do okolních regiónů. Z matričních záznamů, které se přímo
týkaly osob uvedených na náhrobních kamenech, se podařilo s jistotou potvrdit styky s třiceti
obcemi v Čechách, a to jsou Bečov, Blovice, Brť u Bečova, Bušovice, Cebiv, Čichalov,
Dolní Kozolupy, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Kozolupy, Hřebeny, Chlum u Žlutic,
Chodová Planá, Kamenice, Kostelní Bříza, Kynšperk nad Ohří, Lázně Kynžvart, Luka, Město
Touškov, Milíkov, Nové Sedliště, Nýrsko, Plasy, Pořejov, Poutnov, Stráž, Úlice, Úšovice,
Všeruby u Plzně a Žlutice. Tyto rodinné kontakty se pravděpodobně neomezovaly jen na
sňatky, ale také i na obchod.
Zpracování dokumentace židovského hřbitova v Úbočí opět dokazuje, jak je důležité
studium dochovaných archivních pramenů a hebrejských textů. Na základě těchto poznatků
lze objevit mnoho důležitých informací o chodu uvnitř malé komunity. Snad tato
dokumentace přispěje jako zdroj k dalším pracem o bývalých židovských obyvatelích tohoto
kraje.
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Příloha 1
Seznam náhrobků se jmény zemřelých
Číslo
Jméno
náhrobku
zemřelého
1
Moises Steiner
2
nečitelný
3
Juditha Steiner (Reichl)
4
nečitelný
5
Henriette Kohn
(Wollner)
6
nečitelný
7
Moses Kohn
8
Ester Guttmann
(Rindskopf)
9
Magdalena (Lotti)
Kohn (Horowitz)
10
Josef (Wolf) Löwy
11
Elias Reichl
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29

Sara Reichl (Pamperl)
Zacharias Bloch
Juditha Reichl
(Rosenberger)
Rebeka Reichl
(Pamperl)
Josef Reichl
Isack Schimmerl
Fani Rindskopf
Josef Rindskopf
Elisabeth (Lea, Lucia)
Kohn (Rindskopf)
Joachim Steiner
Friedrich Gutman
nečitelný
Anna Heinrich
(Meißlin)
Charlotta (Šprincl)
Höffner (Reichl)
Joachim (Chajim)
Rindskopf
Seligman Heinrich
Sophie Höfner
(Reichl)
Rosalia Guttfreund
(Reichl)
Šprincl, manželka
Šimeona Leiba

Datum
úmrtí
6. 8. 1864
--------12. 3. 1871
--------2. 6. 1874

Příčina
úmrtí
tuberkulóza
---------tuberkulóza
---------infarkt

--------8. 7. 1874
31. 3. 1879

------------------sešlost stářím

6. 3. 1881

růže

sešlost stářím
zánět
pohrudnice
11. 8. 1862 sešlost stářím
21. 11. 1849 asijská cholera
6. 8. 1851
sešlost stářím
10. 1. 1881
27. 8.1848

Obec
původu
Úbočí
-----------Úbočí
-----------Úbočí
(Lázně Kynžvart)
-----------Úbočí
Úbočí

Stáří
zemřelého
63 let
------63 let
------64 let

Úbočí
(Drmoul)
Úbočí (Luka)
Úbočí

71 let

Úbočí (Stráž)
Úbočí
Úbočí
(Horní Kozolupy)
Úbočí
(Stráž)
Úbočí
Kostelní Bříza
Úbočí
Úbočí
Úbočí

71 let
58 let
72 let

65 let
78 let
------85 let

------------82 let

76 let
75 let

11. 10. 1856

gangréna

9. 5. 1863
1. 3. 1857
6. 4. 1862
27. 10. 1867
6. 12. 1863

sešlost stářím
ztvrdnutí jater
ochrnutí plic
sešlost stářím
vodnatelnost

10. 10. 1864
14. 2. 1865
--------15. 5. 1867

sešlost stářím
sešlost stářím
---------vodnatelnost

8. 9. 1841

tuberkulóza

4. 3. 1852

břišní tyfus

Drmoul
Úbočí
-----------Úbočí
(Milíkov)
Kynšperk n. Ohří
(Úbočí)
Úbočí

10. 2. 1840
---------

vodnatelnost
----------

Úbočí
Úbočí

80 let
-------

25. 6. 1843

krvácení
mozkové
----------

Úbočí

35 let

Úbočí

-------

30. 10. 1834

77 let
90 let
58 let
72 let
80 let
78 let

30 let
42 let
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30
31
32
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
64

Sara (Serl)
Rindskopf (Böhm)
Serl Rindskopf
nečitelný
Joachim Heinrich
Leopold Reichl
Anna Bloch
(Hirschhorn)
Mathias Bloch
Johanna (Hindl)
Schimerl (Häzpher)
Simon Heinsfurth
nečitelný
Barbara Löwy (Bloch)
Theresie Reichl
Regina Fischer
(Rindskopf)
nečitelný
Barbara (Breindl)
Schornstein
(Freysleben)
Amalia (Malka)
Bloch (Heller)
nečitelný
Bracha,
manželka Cviho
Joachim Schornstein
nečitelný
Anna Fischer
(Heinrichin)
Katharina (Gitl) Kohn
Rosa (Rivka) Kohn
Mina Heinrich
Moses Bloch
Markus Reichl
Abram Leib Bäuml
Abraham Kohn
Katharina (Gella)
Löwenstein
Elisabeth (Lea) Fischer
Josef Kohn
Moses Löwenstein
Rebeka Heinrich
Berta Kohn
Wilhelm Rosenberger
Josefine Rosenberger
nečitelný

29. 3. 1844

břišní tyfus

17. 6. 1843
--------------------------21. 12. 1848
tuberkulóza
11. 3. 1850 ztvrdnutí jater,
mozk. krvácení
8. 12. 1850
zánět plic
21. 1. 1851
31. 1. 1851
9. 2. 1853
--------14. 9. 1854
12. 1. 1895
13. 5. 1847

Úbočí
(Chlum u Žlutic)
----------------------Úbočí
Úbočí

Úbočí
(Milíkov)
zánět hrudníku
Úbočí
zánět střev
Úbočí
(Všeruby u Plzně)
zánět
Úbočí
pohrudnice
--------------------zánět hrudníku
Úbočí
--------------------zánět plic
Úbočí

58 let
------------33 let
34 let
66 let
76 let
50 let
60 let
------48 let
13 let
32 let

---------

----------

------------

-------

14. 1. 1866

sešlost stářím

Úbočí (Pořejov)

83 let

24. 6. 1869

zánět plic

Lázně Kynžvart

75 let

--------18. 3. 1884

-------------------

-----------Úbočí

-------------

20. 5. 1853
--------16. 1. 1857

sešlost stářím
---------tuberkulóza

Úbočí
-----------Úbočí

74 let
------64 let

1. 9. 1870
7. 8. 1900
7. 4. 1899
11. 4. 1888
14. 8. 1892
16. 3. 1894
16. 1. 1896
12. 2. 1899

tuberkulóza
------------------tuberkulóza
sešlost stářím
sešlost stářím
-------------------

Dolní Žandov
Dolní Žandov
Úbočí
Úbočí
Úbočí
Dolní Žandov
-----------Úbočí

48 let
28 let
75 let
66 let
72 let
82 let
------72 let

7. 3. 1899
--------1. 10. 1890
25. 5. 1888
--------1. 4. 1901
11. 6. 1903
---------

------------------sešlost stářím
----------------------------------------------

Úbočí
-----------Chodová Planá
--------------------------------------------------------

------------87 let
88 let
------7 měsíců
16 měsíců
-------
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65
66
67
68
69
70
71

Gutl Rosenberger
Markus Heinrich
nečitelný
nečitelný
nečitelný
nečitelný
nečitelný

leden 1900
24. 6. 1892
-----------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-----------Úbočí
--------------------------------------------------------

------77 let
-------------------------------
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Příloha 2
Mapka hřbitova v Úbočí

Mapka byla vyhotovena ve spolupráci s Lukášem Smolou.
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Příloha 3
Fotografie náhrobních kamenů na židovském hřbitově v Úbočí

Náhrobek č. 1

Náhrobek č. 2

Náhrobek č. 3

Náhrobek č. 4

Náhrobek č. 5

Náhrobek č. 6

Náhrobek č. 7

Náhrobek č. 8

Náhrobek č. 9
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Náhrobek č. 10

Náhrobek č. 11

Náhrobek č. 12

Náhrobek č. 13

Náhrobek č. 14

Náhrobek č. 15

Náhrobek č. 16

Náhrobek č. 17

Náhrobek č. 18
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Náhrobek č. 19

Náhrobek č. 20

Náhrobek č. 21

Náhrobek č. 22

Náhrobek č. 23

Náhrobek č. 24

Náhrobek č. 25

Náhrobek č. 26

Náhrobek č. 27 – líc
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Náhrobek č. 27 – rub

Náhrobek č. 28 – líc

Náhrobek č. 28 – rub

Náhrobek č. 29

Náhrobek č. 30

Náhrobek č. 31

Náhrobek č. 32

Náhrobek č. 33

Náhrobek č. 34
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Náhrobek č. 35

Náhrobek č. 36

Náhrobek č. 37

Náhrobek č. 38

Náhrobek č. 39

Náhrobek č. 40

Náhrobek č. 41

Náhrobek č. 42

Náhrobek č. 43
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Náhrobek č. 44

Náhrobek č. 45

Náhrobek č. 46

Náhrobek č. 47

Náhrobek č. 48

Náhrobek č. 49

Náhrobek č. 50

Náhrobek č. 51

Náhrobek č. 52
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Náhrobek č. 53

Náhrobek č. 54

Náhrobek č. 55

Náhrobek č. 56

Náhrobek č. 57

Náhrobek č. 58

Náhrobek č. 59

Náhrobek č. 60

Náhrobek č. 61
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Náhrobek č. 62

Náhrobek č. 63

Náhrobek č. 64

Náhrobek č. 65

Náhrobek č. 66

Náhrobek č. 67

Náhrobek č. 68

Náhrobek č. 69

Náhrobek č. 70
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Náhrobek č. 71
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Příloha 4
Fotografie židovského hřbitova v Úbočí v letech 1996 až 2009

Situace hřbitova v roce 1996. Foto Stanislav Wieser.

Hřbitov v Úbočí na podzim roku 2005.
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Hřbitov v Úbočí v prosinci 2005.

Hřbitov v Úbočí v lednu 2006.
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Hřbitov v Úbočí v červnu 2007.

Hřbitov v Úbočí v září 2008.
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Hřbitov v lednu 2009.

Hřbitov v březnu 2009.
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Pohled na vstup na hřbitov v Úbočí v březnu 2009.

Hřbitov v Úbočí v květnu 2009.
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Příloha 5
Soupis židovských rodin v Úbočí v roce 1793 – panství Lázně Kynžvart (Amonsgrün)404
Příslušnost
k panství
Lázně Kynžvart

Vlastník
domu
½ č. p. 1

Obživa
nebo služba
revizor
okresního
ředitelství
židovské daně
v Praze

otec

Lázně Kynžvart

½ č. p. 1

písař
u Moisese
Becka
v Lázních
Kynžvart

Judith
Emanuel
Joseph
Simon
Anna
Rachel
Sara Schörnstein

manželka
svobodný syn
svobodný syn
svobodný syn
dcera
dcera
vdova

Lázně Kynžvart

obživa od dětí

Seligman Heinrich

otec

Lázně Kynžvart

obchodník
s drobným
zbožím

manželka
svobodný syn
vdova

Lázně Kynžvart

podpora od
dětí

Rodina
a její členové
Veit Schornstein

Amalia
Joachim
Ester
Magdalena
Löw Heimsfurth

Theresia
Lovi
Barbara Heinrichin
Michael
Israel
Sybilla

Rodinný
stav
otec

manželka
svobodný syn
dcera
dcera

svobodný syn
svobodný syn
dcera

404

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 – 40.
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Rodina
a její členové
Jonas Steiner

Judith
Rachel
Simon Lederer

Rodinný
stav
otec

Příslušnost
k panství
Lázně Kynžvart

Vlastník
domu

Obživa
nebo služba
obchodník
s drobným
zbožím

manželka
dcera
otec

Lázně Kynžvart

obchodník
s drobným
zbožím

Zezilia
Markus

manželka
svobodný syn

Eva Fischerin

bez dětí

Lázně Kynžvart

č. p. 2

přadlena,
švadlena
a pletařka

Nephtali Guttmann

otec

Lázně Kynžvart

½ č. p. 3

draslář
v Drmoulu

Sara
Fridmann
Juda
Zezilia
Martha

manželka
svobodný syn
svobodný syn
dcera
dcera
Lázně Kynžvart

½ č. p. 3

porážeč
dobytka

Lázně Kynžvart

č. p. 4

obchodnice
s drobným
zbožím

Levi Ploch
Judith
Zacharias
Judith Reichlin

otec
manželka
svobodný syn
vdova

Moises
Elias
Joseph
Julia

svobodný syn
svobodný syn
svobodný syn
dcera

Mayer Glasser

otec

Judith
Nepthal
Juda
Samuel
Ana Margareth

manželka
svobodný syn
svobodný syn
svobodný syn
dcera

Dolní Bělá
Plzeňský kraj

učitel

138

Rodina
a její členové
Simon Rindskopf

Rodinný
stav
otec

Rachel
Jakob
Joseph
Moises
Lea

manželka
svobodný syn
svobodný syn
svobodný syn
dcera

Lucas Ploch

otec

Magdalena
Zacharias
Johanna
Josias Bloch
Mathes Bloch
Barbara Blochin

manželka
svobodný syn
dcera
svobodný syn
svobodný syn

Příslušnost
k panství
Lázně Kynžvart

Vlastník
domu
malý dům
č. p. 4

Obživa
nebo služba
obchodník
s drobným
zbožím

Lázně Kynžvart

č. p. 5

obchodník
s drobným
zbožím
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Příloha 6
Soupis familiantů z panství Lázně Kynžvart405
Číslo
1.

2.

3.

4.

5.

Jméno
familianta
Schornstein Veit
(dříve Feischl
Markus)

Jména
rodičů
Markus Feischl
Simon

Schornstein
Joachim

Veit Schornstein
Zirl(?) Gutman

Heinrich
Seligmann
(dříve Seligmann
Wolf)

Wolf Mayer
Beyla Feischl

Heinrich Wolf

Seligmann Heinrich
Maria(?) Hofmann

Lederer Simon
(dříve Israel
Berl)

Bernard Berl
matka neznámá

Lederer Joachim

Simon Lederer
Rosina Heinrich
Gutmann
Anna neznámého
příjmení

Jméno
manželky
I. Zirl ?
Gutman
II. Amalia
Aufer ?
z Drmoulu
Barbara
Freislebin
z Pořejova

I. Mina
Hofmann
II. Johanna
Meißlin

Držení
Jména
koncese od:
syna/synů
1775
Joachim (1781)
19. 3. 1787

10. 7. 1812

Markus (1814)
Veit (1823)
Nafthaly (1827)
Leopold (1831)

1790

Markus (1792)
Israel (1776?)
Wolf (1794)
Abraham (1812)
Joachim (1815)
Leopold (1820)
Simon (1822)
Judas (1824)
Markus (1826)

23. 6. 1810

Theresia
Schwarz
z Lesný
Rosina nebo
Cezilia
Heinrich
z Úbočí
Sophia
Steigel
Schöndel
Isak
z Úbočí

29. 1. 1822

10. 6. 1789
nebo
1790

Joachim (1795)
Georg (1790)

14. 7. 1825

Leopold (1829)
Simon (1836)
Friedmann
(1784)
Löwy (1790)
Isak (1793)
Tobias (1814)
Moyses (1818)
Herman (1820)
Lowy (1824)
Zacharias
(1794)
Isak (1797)
Markus (1805)
Veit (1808)

Gutmann
Nephtaly
(dříve Nephtaly
Hirschl)
Gutman
Friedman

10. 5. 1785

Nephtaly Gutmann
Schöndel Isak

Ester
Rindskopf
z Úbočí

31. 7. 1815

Bloch Löwy
(dříve Löwy
Zacharias)

Zacharias Lippman
Maria neznámého
příjmení

Judith
Fischer

17. 5. 1789

405

NA Praha, HBF 98/XI/III, Elbogner Kreis, Jud. Fam. Buch, Königswarth Herrschaft, Kupferberg Stadtl,
Kulm Stadt, Lauterbach Stadl.
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Číslo
6.

Jméno
familianta
Reichl Simon
(nebo Feischl)
Reichl Moises
(dříve Moises
Simon)
Reichl Simon

8.

9.

Rindskopf
Löwy
(dříve Schiml
Löbl)
Rindskopf Jakob

Rindskopf
Hermann
Bloch Lukas
(dříve Lippmann
Zacharias)
Bloch Zacharias

Jména
rodičů
rodiče neznámí

Jméno
manželky
Judith

Držení
Jména
koncese od:
syna/synů
neznámé Moises
Elias
Joseph
Simon Reichl
Judith
10. 5. 1798 Simon Moises
Judith neznámého Rosenberger
(1798)
příjmení
z Kozolup
Fridrich (1802)
Aron (1804)
Moises Reichl
Barbara
24. 6. 1828 Moritz (1830)
Judith Rosenberger
Heller
Adolph (1831)
z Lázní
Joseph (1836)
Kynžvart
Sigmund (1838)
Ernst (1844)
Joachim Löbl(?)
Rosl Feischl
1770
Jakob (1780)
Esther neznámého
(?)
Joseph (1788)
příjmení
Moises (1795)
Löwy Rindskopf
Rosl Feischl

Barbara
Böhm

21. 5. 1802

Jakob Rindskopf
Barbara Böhm
Zacharias
Lippmann
Maria neznámého
příjmení
Lukas Bloch
Mirl Feischl

Judith Löwi

3. 12. 1839

Mirl Feischl

12. 7. 1783

Amalia
Heller

23. 7. 1819

Hermann (1805)
Joachim (1810)
Moyses (1816)
Jakob (1840)
Markus (1846)
Zacharias
(1793)
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Příloha 7
Židovští vlastníci nemovitého majetku v obci Úbočí v letech 1793 až 1860406
Číslo
parcely

8
14
15

16
17
19

20

21

22
23

24
25

27

Číslo Jméno
domu vlastníka v daném období

84

Elias Reichl
Moises Reichl
74 Isak Gutfreund
85 Elias Reichl
Sara Reichl
Dawid b. Elias Reichl
75 Friedrich Reichl
VIII Simon Reichl
I
Veit Schornstein
Löw Heimsfurth
Elias Reichl
Joachim Schornstein
Simon Reichl
VI Wolfgang Heinrich
Salomon Fischer
Regina Jeiteles
Markus Heinrich
II Eva Fischerin
Simon Fischer
Friedrich Gutmann
Friedrich Gutmann
Judengemeinde
V Lucas Ploch
Mathes Bloch
Regina Kohn
VII Zacharias Bloch
Amalia Bloch
IV Judith Reichlin
Simon Rindskopf
Hermann Rindskopf
Josef Rindskopf
III Nephtali Guttmann
Levi Ploch
Aron Reichl
Josef Reichl

(1841)
(1860)
(1841 – 1860)
(1841 – 1848)
(1860 – 1862)
(1868 – 1869)
(1860 – 1868)
(1841 – 1860)
(1793)
(1793)
(1841)
(1841 - 1860)
(1860)
(1841)
(1841)
(1851 – 1861)
(1861)
(1793)
(1841)
(1841)
(1859 – 1865)

Výměra
domu407

22 s2
45 s2

vlastník pozemku č.7
-----------------

90 s2

---------

105 s2
118 s2

----------------vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
--------vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
synagoga
------------------------------------------------vlastník malého domku
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu
vlastník ½ domu

58 s2

29 s2

60 s2
41 s2

(1793)
(1841)
(1859 – 1868)
(1841)
(1859 – 1860)
(1793)
(1793)
(1841 – 1861)
(1841 – 1861)
(1793)
(1793)
(1841)
(1841 – 1860)

Poznámka

11 s2
18 s2
58 s2

45 s2

406

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. 39 – 40.
Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841, NA Praha, Stabilní katastr č. 12.
Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Amonsgrün 1841, NA Praha, Stabilní katastr č. 12.
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Úbočí, s. 10 – 20.
Většina domů ve vlastnictví židovských obyvatel byla označena často v některých úředních spisech římskými
číslicemi.
407
Výměra je uvedena v sáhu čtverečním. Jedna tato měrná jednotka činí 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv
autorů, Příruční slovník naučný IV. díl, S – Ž, s. 5.
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Číslo
parcely

52
1076409

Číslo Jméno
domu vlastníka v daném období

69

Leopold Kohn
(1859 –1860)
Amonsgrün Judegemeinde
(1841)
Náboženská obec M. Lázně (1938)

Výměra
domu408

21 s2
409 s2

Poznámka

--------hřbitov
(správa nad pozemkem)

408

Výměra je uvedena v sáhu čtverečním. Jedna tato měrná jednotka činí 3,5966 metrů čtverečních. Kolektiv
autorů, Příruční slovník naučný IV. díl, S – Ž, s. 5.
409
Nejedná se o stavební parcelu, ale o pozemek.
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