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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 případů 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. 
 

Na židovském hřbitově v Poutnově probíhaly několik let pravidelné systematické 
dokumentační práce. K usnadnění samotného průzkumu bezpochyby přispěla nezištná pomoc 
německé dobrovolnické organizace Aktion Sühnezeichen pod vedením pana Dietricha 
Erdmanna. Lidé z tohoto spolku vyčistily plochu od náletových dřevin a všechny povalené 
náhrobky vztyčily. S četbou náhrobních textů významně pomohl Jaroslav Achab Haidler, 
který rovněž spolupracoval na překladech a korektuře hebrejských textů. Informace o 
zemřelých z náhrobních kamenů se dále porovnávaly se záznamy z dochovaných židovských 
matrik a dalších archivních materiálů. Konzultace k záznamům těchto úředních spisů a k další 
problematice historické povahy poskytovali odborní pracovníci karlovarského muzea historik 
PhDr. Stanislav Burachovič a archeolog Mgr. Jiří Klsák. Na zaměření hřbitova spolupracovali 
Bc. Jan Tajer a Marek Vopršál. Všem jmenovaným lidem a dalším osobám, kteří poskytli své 
služby nejen při terénním výzkumu, patří poděkování za spolupráci na této odborné studii. 
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Obec Poutnov 
 

Poutnov se nachází čtyři a půl kilometru severozápadně od města Teplá v Karlovarském 
kraji v okrese Cheb. Vesnice leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a je rozdělena na 
dvě části, Horní a Dolní Poutnov. Horní Poutnov je původní ves Poutnov a Dolní Poutnov 
vznikl až při založení železniční dráhy z Karlových Varů do Mariánských Lázní. Dříve se pro 
označení vesnice používali názvy Potruzovo, Putnovo1 nebo také Pautek2. Nejčastěji se 
můžeme setkat s německým názvem Pauten3, někdy psáno i Pauthen4. Český název Poutnov 
je patrně odvozen od slova pút – pout, či od staroslověnského pať znamenající cestu5. 
Poutnov také může znamenat Poutnův dvůr6. 
 

První zmínka o obci pochází již z roku 12147. Horní Poutnov byl založen jako tzv. 
okrouhlice, a tento půdorys je patrný i dnes. Na konci čtrnáctého století měl lenní dvůr 
Poutnov v držení Andreas von Patten (Pawten), který byl uveden jako svědek v městském 
privilegiu pro Bečov roku 13998. O 9 let později, v roce 1408 je jeho pečeť na privilegiu 
označeném jako Sangerberger Bergbauprivileg9. V roce 1456 je v archivech zmíněn jakýsi 
Dycz Hofer auf Pauten. Koncem šedesátých let 15. století patřila ves tepelskému klášteru, 
jehož představitelem byl opat Zikmund. Právě za jeho doby byla ves klášteru odejmuta 
králem Jiříkem z Poděbrad. Důvodem byla spolupráce opata s papežskou kurií10, čímž si 
znepřátelil panovníka. Odtržení obce od kláštera asi netrvalo dlouho, protože již v roce 1469 
opat Zikmund zastavil Poutnov osobě jménem Kunz Pelar za 200 říšských zlatých11. 
V následujícím desetiletí, přesně roku 1477, byla ves potvrzena jako zástavní majetek vdově 
Katharin Höferin12. V roce 1520 vlastníkem zboží v okolí Kadaně a Žlutic byl Hans Hofer 
von Lobenstein, nazývaný jako pán na Poutnově. V tu samou dobu se vrátil Poutnov do držení 
kláštera za 160 kop grošů. Za deset let ale větší klášterní část byla zastavena pánům Pluhům z 
Rabštejna. Dlouhou dobu tento územní zisk v jejich rukou nezůstal13. Říšský kancléř Jindřich 
z Plavna pak získal obec spolu s Otročínem roku 154414. Pán Wolf von Pintitz se svým synem 
Christophem sídlil v polovině šestnáctého století na Poutnově. Tento vlastník je také znám ze 
sporu o hraniční území s bečovským panstvím. Klášterní hejtman Phillip von Schirnding 
kupuje vesnici za 860 kop míšeňských grošů v roce 157615. Tento prodej Poutnova do 
dědičného držení, jehož důvodem bylo přinucení kláštera hradit panovníkovi mimořádné 
berní požadavky, se pravděpodobně mohl odehrát až v roce 157716 nebo také v roce 157817. 

                                                 
1 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 98. 
2 Stabilní katastr, Pautek, AKÚ Praha. 
3 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 98. 
Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und Marienbad, 
s. 213. 
4 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 275. 
5 Profous, A.: Místní jména v Čechách, s. 449. 
6 Tamtéž. 
7 Tamtéž. 
8 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 213. 
9 Právo těžby v Pramenech. Tamtéž. 
10 Hlinomaz, M.: Klášter premonstrátů Teplá, s.95. 
11 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
12 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 213. 
13 Tamtéž. 
14 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 171. 
15 Tamtéž, s. 100. 
16 Hlinomaz, M.: Klášter premonstrátů Teplá, s. 99. 
17 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 213. 
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Toto soukromé vlastnictví obce také nemělo dlouhého trvání, a již roku 1588 je opět 
majitelem klášter18. Začátkem sedmnáctého století je Poutnov v držení Johanna Friedricha 
Lochnera von Balbitz (z Palic). V roce 1620 za účast v povstání dotyčný o toto zboží 
konfiskací přichází19. Později mohl toto panství koupit zpět, musel však zaplatit značně 
vysokou sumu, jejíž výše činila 1701 kop 25 grošů a 5 dinárů20. O sedm let později v roce 
1627 zakoupil Poutnov Valentin Schindel von Hirschfeld a dědicem ustanovil svého syna21. 
Zajímavostí také je ta skutečnost, že ačkoliv byla obec prodána, stále byla zatížena klášterním 
desátkem. Tento poplatek byl hrazen ještě v roce 163122. Kolem roku 1730 vlastnila Poutnov 
Maria Weigel Schindel von Hirschfeld23. Krajský hejtman Loketského kraje Johann Otto von 
Ottilienfeld získává toto panství v roce 174924. Po jeho smrti roku 1790 se stal dědicem syn 
Karl25. Roku 1801 měl od něho Poutnov koupit obchodník s chmelem Hahn z obce 
Prameny26. Není známo, zda byl vlastníkem jen dočasně, ale v roce 1803 měl údajně Karl von 
Ottilienfeld prodat tuto ves několika místním sedlákům27. V následujícím roce se stává 
vlastníkem chebský měšťan Johann Weiß, od kterého se vrací Poutnov do držení Karla von 
Ottilienfelda. Později byl majitelem karlovarský měšťan Johann Knoll28. Dále následovalo 
rychlé střídání majitelů. Dne 29. září 1824 prostřednictvím exekuce se dostává toto zboží do 
vlastnictví c. k. majora rytíře Emanuela Fleißnera von Wostrowitz29. Po dvanácti letech roku 
1836 byl majitelem Adam Sölch. V roce 1843 koupil Poutnov hrabě Adalbert Deym. 
Majitelem byl až do své smrti, jež ho zastihla v podobě mrtvice na cestě z Mnichova do 
Rájova30 roku 186331. Dědicem se stal jeho synovec hrabě Ferdinand Deym, který po dvou 
letech prodává poutnovské panství vévodovi Alfredovi Augustu Constantinovi von Beaufort-
Spontin. V držení tohoto šlechtického rodu zůstává Poutnov i na začátku 20. století32. 
 

O velikosti obce a počtu jejích obyvatel nejsou ze středověku a během renesance žádné 
konkrétní údaje. Jednalo se pravděpodobně o malou ves, jenž si tento charakter zachovala i v 
současnosti. Koncem 18. století se v obci nacházelo 43 domů33. V roce 1838 je již v Poutnově 
57 domů s 413 obyvateli německé národnosti34. Nejvyšší počet obyvatel zde byl dosažen roku 
1869, kdy jich zde bydlelo 514 v 69 domech. Od této doby se počet obyvatel každé 
následující desetiletí jen snižoval. Na začátku dvacátého století jejich počet dosahoval 437. 
Nejméně zde žilo 117 obyvatel v roce 1950. Jejich úbytek na třetinu z 365 obyvatel z roku 
                                                 
18 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 100. 
19 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 213. 
20 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 274. Schaller, J.: Topographie des Königreichs 
Böhmen, Pilsner Kreis, s. 208. 
21 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 213. 
22 Tamtéž, s. 214. 
23 Jméno Schindel je zapsáno Schlindel, pravděpodobně se jedná o tiskařskou chybu. Sommer, J. G.: Das 
Königreich Böhmen, s. 274. 
Tvar Schlindel je uveden i v knize Franze Klementa vydané o čtyřicet dva let později. Možná pozdější autor 
čerpal ze starší knihy, a daný tvar jména použil beze změny. Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
24 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 274. 
25 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
26 Gnirs, A.: Topografie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale in den Bezirken Tepl und 
Marienbad, s. 214. 
27 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 274; Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
Ruß, J.: Der Tepler Bezirk und seine Umgebung, s. 20. 
28 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, s. 274, Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
29 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 274; Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
30 Ruß, J.: Der Tepler Bezirk und seine Umgebung, s. 20. 
31 Klement, F.: Der politische Bezirk Tepl, s. 99. 
32 Ottův slovník naučný, XX. Díl, Pohora–Q. v., s. 351. 
33 Schaller, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, Pilsner Kreis, s. 208. 
34 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 275. 
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1930, je snadno vysvětlitelný z důvodu odsunu německého obyvatelstva, které tvořilo většinu 
obyvatelstva tohoto regionu. Přes nepatrný nárůst obyvatel v sedmdesátých letech dvacátého 
století na 165 obyvatel a o deset let později na 172 byl jen přechodný. Poslední 
sčítání počátkem nového tisíciletí činilo 129 trvale přihlášených obyvatel, což je jen o dvanáct 
více než před padesáti lety35. 
 

Obživa obyvatelstva většinou spočívala v zemědělství. Vyšší nadmořská výška, téměř 700 
metrů nad mořem, a poněkud drsné klima nikdy nebyly příznivé k vysokým úrodám, i když 
půda zde byla považována za úrodnou. Pěstovaly se zde převážně brambory, len a také 
několik druhů obilí. Ovoce se pěstovalo jen v malé míře v zahradách. Tepelská vrchovina 
poskytovala dobré podmínky pro chov ovcí, proto se také v Poutnově nacházel ovčín. Dále se 
zde provozovalo včelařství. Ve vsi bylo několik řemeslníků, kovář, švec, tesař, zedníci. 
Nacházel se tam pivovar, lihopalna a hostinec. Nedaleko obce stával dvoukolový mlýn36 a 
v malém vrchnostenském zámku bydlel úřední správce. Po první světové válce byl založen 
mezi Horním a Dolním Poutnovem symbolický hřbitov pro padlé, kteří pocházeli z obce nebo 
blízkého okolí. Mosazné destičky, které nesly jména obětí hrůzostrašné války, byly na 
počátku devadesátých let minulého století ukradeny. Samotný hřbitov je nyní ve zpustlém 
stavu. 

                                                 
35 Růžková, J., Škrabal, J.: Historický lexikon obcí České republiky, s. 354–355. 
36 Hostinec a mlýn byly emfyteutické. Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 275. 
    Emfyteuse byl dědičný pacht, Slovník cizích slov, s. 88. 



 7 

Židovská obec v Poutnově 
 

Židovské osídlení v Poutnově se předpokládá již od sedmnáctého století, kdy v obci měla 
být vybudována synagoga37. Zmínku o židovských obyvatelích obce lze také nalézt 
v soupisech židovských obyvatel, které byly pořizovány od dvacátých let osmnáctého století 
až do počátku devatenáctého století. Z tohoto pramenu se dozvídáme, že židovská obec se 
v osmnáctém století rozrůstala. První doložená jména židovských obyvatel ve vsi pocházejí 
z roku 1707. Jedná se o jména dvou představitelů rodin a jejich příbuzných38. V roce 1720 se 
k těmto dvěma židovským usedlíkům připojil třetí39. Dvanáct familiantů zde bylo evidováno 
v roce 1783 40. Sedm z tohoto počtu bylo ženatých, jeden byl vdovec a čtyři byli svobodní. 
Úlohu kantora v té době zastával Lebel Abraham41. O deset let později zde židovská komunita 
čítala devět rodin s 53 obyvateli. Jednalo se především o obchodníky se střižním a použitým 
zbožím. Obec měla i svého vlastního učitele, kterým byl Isack Wolf42. Ve třicátých a 
čtyřicátých letech devatenáctého století žilo ve vsi jedenáct43 židovských rodin. Od druhé 
poloviny devatenáctého století se počet židovských obyvatel v obci snižoval, jako ostatně po 
celém venkově na území Čech a Moravy. Důvodem byla tzv. prosincová ústava z roku 1867, 
která zaručovala všem židovským obyvatelům monarchie všechny svobody a práva44. Několik 
židovských rodin se přestěhovalo do blízkého města Teplá, které jim poskytovalo více 
možností k obživě a seberealizaci. V roce 1880 žilo v Poutnově 488 obyvatel, z toho již jen 
patnáct židů45. V tomto roce byla údajně židovská náboženská obec připojena k jiné přilehlé 
náboženské obci v okolí, mohlo se jednat o Mariánské Lázně, Toužim nebo Bečov46. V roce 
1900 bylo ve vsi evidováno ještě osm židovských obyvatel, v následujícím desetiletí již v obci 
nikdo z nich nežije47.  
 

Domy židovských obyvatel se značily převážně římskými číslicemi48, jak je tomu i ve 
většině případů v Poutnově. Dva domy stály v západní části návsi, na něž navazovala malá 
ulička, v níž se nacházely skoro všechny židovské domy spolu se synagogou. Tyto objekty 
jsou na císařských otiscích stabilního katastru označeny červeně. Nejedná se však přímo o 
domy zděné, jak by se mohlo usuzovat podle legendy přiložené k otiskům, ale o domy se 

                                                 
37 Wirth, Z.: Umělecké památky Čech, Praha 1957, s. 616. 
38 V roce 1707 byl v obci trvale usazen Aberham Nata se svou ženou Entel a třemi syny a jednou dcerou. V této 
rodině sloužil Jacob Levi a jeho žena Hana. Druhým usazený žid se jmenoval Wolf Natan, který zde žil se svou 
chotí Reinl. NA Praha, HBS 15 XII, Soupis židů Plzeňského kraje 1724–1811, č. 29, Poutnov. 
39 Jmenoval se Salomon Natan. V Poutnově žil společně se svou ženou Gelibou, s jedním synem a jednou 
dcerou. NA Praha, HBS 15 XII, Soupis židů Plzeňského kraje 1724–1811, č. 29, Poutnov. 
40 Od září 1726 byli podle tzv. familantského zákona byli Židé toho času ženatí nebo ovdovělí a obdaření 
potomstvem považováni za otce rodin, kteří jediní měli právo pobytu v zemi a získali inkolát, neboli státní 
příslušnost, občanství ve staré monarchii. Po smrti otce rodiny přecházelo familiantské číslo na nejstaršího syna, 
který se jako jediný ze synů směl oženit. Ostatní mužští pomotomci, pokud chtěli založit rodinu, museli odejít ze 
země. Místo familianta se dalo nabýt jen tehdy, uvolnilo-li se místo úmrtím nebo za zvláštních podmínek. 
Překročení familiantského zákona se trestalo tvrdými tresty, např. bičováním, vypovězením ze země či vysokou 
pokutou.  Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. vydání, Praha 2001, s. 95 – 96. 
41 Ebelová, I., kolektiv: Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 II., Verzeichnis der 
Judenfamilianten in Böhmen von 1783 II., s. 153–154. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a 
památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 4. 
42 Wasková, M., Boháček J.: Soupis Židovských rodin v Čechách a na Moravě z roku 1793, Plzeňský kraj, Praha 
2002, s. 115. 
43 Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen, Pilsner Kreis, s. 275. 
44 Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. vydání, Praha 2001, s. 125. 
45 Ruß, J: Der Tepler Bezirk und seine Umgebung, Übersichts Tabelle, Marienbad 1936, s. 20. 
46 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 3. 
47 Tamtéž. 
48 Ebel M.: Číslování domů, in: Dějiny staveb, sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2005, Plzeň 2005, 
s. 23. 
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zděnými komíny49. Naproti tomu dům Isaka Neumanna na pozemku č. 26, který stál 
v severovýchodní části návsi, byl označen žlutě. V tomto domě byl pravděpodobně komín 
dřevěný. Barva na císařských otiscích tedy označovala spalnost objektu a jeho zabezpečení 
proti požáru50. Rozloha židovských obydlí dosahovala 20 až 30 sáhů čtverečních, což 
znamená 72 až 108 metrů čtverečních51. Budova vedená jako synagoga stála na pozemku č. 
43 s čp. 6952 a její rozloha byla 40 sáhů čtverečních53. V tomto objektu se také nacházela 
škola, pekárna macesů, mikve a byt pro učitele. Majitelem byla židovská obec, kterou v roce 
1859 pravděpodobně vedl Ferdinand Fischer54. V roce 1915 byla synagoga stržena55. 
 
 
Židovský hřbitov v Poutnově 
 

Židovský hřbitov se nalézá jeden a půl kilometru severovýchodně od obce na bývalé cestě 
do Tisové. Tato cesta vede od vsi do poloviny cesty k hřbitovu starou alejí, pak se již dále 
rozprostírají pole a pastviny. Samotný hřbitov je umístěn ve větší remízce, ve které dominuje 
několik větších smrků. Hřbitov má čtvercový tvar o rozměrech 18 × 18 metrů a s výměrou 
324 metrů čtverečních je považován za jednu z nejmenších židovských nekropolí v Čechách a 
na Moravě56. Kolem hřbitova je postavena zeď z lomového kamene, která je na několika 
místech pobořena. Šířka zdi činí kolem padesáti centimetrů, a na jižní straně je zachována až 
do výšky sedmdesáti centimetrů. Bývalý vchod na hřbitov byl umístěn uprostřed východní 
zdi. Podle písemných pramenů se předpokládá založení hřbitova v 18. století57. Doposud 
nejstarší náhrobní kameny pocházejí z roku 183058. Na nekropoli se pohřbívalo až do 
třicátých let 20. století59. Po druhé světové válce začal hřbitov chátrat, ačkoliv byl prohlášen 
za kulturní památku již v roce 195860. Před rekultivací byla nekropole poničena a na jednom 
místě byly stopy po vykopaném hrobě. V květnu a v září 2007 skupina německých 
dobrovolníků z Aktion Sühnezeichen pod vedením Dr. Dietricha Erdmanna hřbitov vyčistila 
od spadaných větví a uschlých náletových dřevin. Všechny náhrobní kameny byly vyzdviženy 
a některé z nich opraveny maltovým pojivem. 

                                                 
49 Škabrada J.: K problematice barevného rozlišení vesnických staveb na mapách stabilního katastru v Čechách, 
in: Památky a příroda, ročník 9 - 1984, Praha 1984, s. 203. 
50 Tamtéž, s. 204. 
51 1 sáh čtvereční měří 3,596652 metrů čtverečních, Příruční slovník naučný IV. díl, Praha 1967, s. 5. 
52 Příruční slovník naučný IV. díl, Praha 1967. 
53 143,86 m2. 
54 NA Praha, 3067 SK DUPLIKAT, Podepsán jako majitel v Seznamu katastrálních archů výtažních pro veškeré 
držitele pozemnosti v obci Poutnov. 
55 Fiedler J.: Židovské obce na Toužimsku, in: IX. Historický seminář Karla Nejdla, sborník přednášek, Karlovy 
Vary 1999, s. 65. 
56 Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. vydání, Praha 2001, s. 592. 
57 Fiedler J.: Židovské obce na Toužimsku, in: IX. Historický seminář Karla Nejdla, sborník přednášek, Karlovy 
Vary 1999, s. 65. 
58 Viz náhrobky č. 46 a 47. 
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 7. 
60http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?IdReg=136411&oKodKr=41&oNazSidOb=Poutnov&Uz=B&PrirU
bytOd=03.05.1958&PrirUbytDo=22.12.2010&Limit=25. 
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Zpracování dokumentace židovského hřbitova 
 

Dokumentace hřbitova probíhala od září 2005 do ledna 2008. Všechny stély byly 
očíslovány, změřeny a vyfotografovány. Očíslování náhrobků bylo provedeno od jihovýchodu 
k severozápadu a má pouze orientační charakter. Shodou okolností jsou nejmladší náhrobky 
označeny nízkými číslovkami a nejstarší nejvyššími. V současné době se na nekropoli nachází 
47 náhrobků v sedmi řadách, jeden artefakt horní části macevy a jeden podstavec. U 
jednatřiceti náhrobků byly provedeny opisy textů, které byly následně přeloženy do češtiny. 
Z nich pochází šest z první poloviny a čtrnáct z druhé poloviny devatenáctého století. 
Jedenáct spadá do první třetiny dvacátého století. Nejdůležitější informace získané z opisů 
náhrobních textů jsou jména zesnulých a data jejich úmrtí. Totožnost každého zemřelého byla 
dále zjišťována v židovských matrikách zemřelých pro obec Poutnov, ve kterých se 
dochovaly záznamy z let 1840 až 193161. Zde bylo možné nalézt den a místo úmrtí zesnulého, 
dále jméno osoby, která tělo ohledala, den pohřbu, místo trvalého pobytu, věk a rodinný stav, 
příčinu úmrtí a někdy i jméno rodinného příslušníka, a to především otce nebo manžela. Takto 
nabyté informace o osobě uvedené na náhrobku byly dále porovnávány s údaji uvedenými 
v židovských matrikách narozených a oddaných pro Poutnov62. Porovnány byly i se Soupisem 
židovských obyvatel v Čechách z roku 1793 a s duplikátem Bau-Parzellen Protocoll der 
Gemeinde Pauten63. Pomocí těchto dokumentů se podařilo u některých osob pochovaných na 
tomto hřbitově zjistit jejich rodinné a majetkové vztahy. 
 

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. 

                                                 
61 NA Praha, HBMA 1674, 1675, 1676 a 1677. 
62 NA Praha, HBMA 1670, 1671, 1672,1673,1676 a 1677. 
63 NA Praha, 3067 SK DUPLIKAT. 
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Opisy a překlady náhrobních textů 
 
 
Náhrobek č. 1 – Simon Lappert 
 

n″p 

r″hh [ri rqy sya dbknh [... 
l″z (1)urwppal ryqy r″hh [b ly... 

 
.....d″irt ba u″y ovyb bvu osb.... 

lvdg jvbkb rbqnv 
h″bent 

 
Hier ruht Herr 

SIMON LAPPE..... 
aus Tepl 

gestorben am 11. August 
im 65. Jahre seine.... 

...segensreichen Leben 
 
 
 

Zde je uložen 
 

…… ctěný muž, vzácný a příjemný pán 
…jl, syn váženého pana Jekaira Lapperta, 
 

jeho památka je nám ku požehnání, 
 

... v dobrém jménu, v den 19. avu 674 … 
a pohřben ve veliké váženosti. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá pan 
Simon Lappe… 
z Teplé 
pohřben 11. srpna 
v 65. letech jeho ... 
… požehnaném životě. 

Náhrobek č. 1 se nachází v první řadě v blízkosti původního vchodu. Kámen je zachován 
jen z části, parametry tohoto torza jsou 85 × 50 × 21 centimetrů. Přední část kamene je hladce 
vybroušena. Text na kameni je bilingvní, v horní části je hebrejština, v dolní němčina. 
Vzhledem k poškození náhrobku chybí i část textu. Zachovalé písmo je v současné době 
v dobré kvalitě a lze jej přečíst bez obtíží. Náhrobní kámen mohl být dříve umístěn v jiné části 
hřbitova. 
 

Pan Simon Lappert zemřel ve dvě hodiny ráno 11. srpna roku 191464 v Teplé v domě čp. 
279. Tělo zesnulého bylo ohledáno lékařem Dr. Josef Plailem téhož dne. Pohřeb se uskutečnil 
o dva dny později 13. srpna. Pan Simon Lappert zemřel jako svobodný mládenec v 65 letech 
na infarkt65. 
 

Pan Simon Lappert pocházel z Poutnova, kde se narodil 2. listopadu 1849 v domě čp. VI. 
Jeho otec Seligman Lappert66 patřil k chráněným židům z Poutnova. Matka Anna67 pocházela 

                                                 
64 Datum úmrti uvedené v textu na náhrobku se shoduje s datem v matrice, 19. av roku 674 malého počtu byl 
opravdu 11. srpen 1914. 
65 Herzmuskelentartung (fegencrotic Myocardi) u. Herzlähmung. Pana Simona Lapperta v té době ošetřoval 
lékař Dr. Kellner. NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
66 Pan Seligman Lappert, otec Simona Lapperta, zemřel pravděpodobně 9. června 1891 v Teplé v domě čp. 279. 
Pohřben byl na poutnovském hřbitově 11. června v jednu hodinu odpoledne. Vdovec Seligman Lappert 
obchodoval s dobytkem, ve věku 73 let skonal na ochrnutí střeva a zánět tenkého i tlustého střeva 
(Darmlähmung und Gedärmentzündung). NA Praha, HBMa 1677. Duplikáty matrik narozených 1865–1913, 
matriky oddaných 1865–1911, matrik zemřelých 1866–1909. 
     Věk pana Seligmana Lapperta uvedený při zápisu jeho úmrtí nesouhlasí o šest let s údajem zaznamenaným 
při jeho sňatku ze 4. října 1849. NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 
1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
67 Paní Anna Lappertová, manželka Seligmana Lapperta, zemřela ve tři hodiny odpoledne 6. května 1866 
v Poutnově čp. 6 (asi čp. VI). Následujícího dne byla ohledána a 8. května pohřbena. Ve věku 40 let podlehla 
tyfu (Typhus). NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
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pravděpodobně z nemanželského svazku Sandla Fischera z Kořene68 a Ester rozené Grünhut 
ze Stráže u Tachova69. Při porodu Simona Lapperta byla přítomna porodnice Katharina Haker 
z Poutnova čp. 28. Obřízku provedl Samuel Kohn z Útviny70. Rodiče pana Simona vstoupili 
do svazku manželského 4. října 1849 v Poutnově. Šestatřicetiletý ženich Seligman Lappert 
byl synem poutnovského familianta Moisese Lapperta71 z domu čp. VI a jeho ženy Barbary, 
rozené Funkenstein z Poutnova. Nevěstě Anně, dceři Sandla Fischera72, bylo v den sňatku 
osmadvacet let. Novomanžele oddal bečovský rabín Simon Popper73. Po synovi Simonovi se 
Seligmanovi a Anně Lappertovým narodila 8. března roku 1851 dcerka Betti (Elisabeth74). 
Druhá dcera Katharina přišla na svět 15. prosince 1852. Syn Adolf se narodil 5. února 1855. 
Třetí dcera Rosa se narodila 4. října 1856. Chlapec Ignaz se narodil 8. července 185875.  
 

Dům čp. VI, kde se narodil pan Simon Lappert, se nacházel v západní části obce v ulici, ve 
které se nacházelo několik židovských domků a synagoga. Stavení stálo na stavební parcele č. 
39, označeno bylo čp. VI a v roce 1839 ho vlastnil Moises Lappert76. Později přešlo do 
společného vlastnictví Samuela a Seligmanna Lapertových77. Dům je na císařském otisku 
označen jako nespalný. 
 

Příbuzní pana Simona Lapperta jsou zmíněni na náhrobcích č. 4, 6, 11, 19 a 23. 
 
Poznámky k textu na náhrobku: 
(1) Ve jméně Lappert je místo písmene „ajn“ i písmeno „cadek sofit“ w. Jedná se 
pravděpodobně o chybu kameníka nebo zadavatele této stély. 

                                                 
68 Kurschin, NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
69 Neustadl, NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
70 Uittwa, NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
71 Pan Moises Lappert vlastnil familiantskou koncesi od roku 1801. Jeho otece se jmenoval Abraham Lappert. 
S manželkou Barbarou, rozenou Funkenstein, měl tři syny. Prvorozený Isak přišel na svět roku 1807, druhý 
Samuel se narodil v roce 1814 a třetí syn Seligman přišel na svět roku 1818. NA Praha, HBF 111/XII/VII, 
Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und 
Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, 
sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 3. 
    Zemřel 27. dubna roku 1867 v šest hodin večer v Poutnově v domě čp. 67. Následujícího dne byly jeho 
ostatky ohledány a 29. dubna pohřbeny. Obchodník Moises Lappert odešel z tohoto světa jako vdovec ve věku 
97 let. Za příčinu jeho skonu byla stanovena sešlost stářím (Altersschwäche). NA Praha, HBMa 1876. Matrika 
narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
72 V matrice oddaných je Anna, matka pana Simona Lapperta, uvedena jako manželská dcera pana Sandla 
Fischera, což je v rozporu s údajem v matrice narozených. NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–
1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
73 NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
     Rabín Simon Popper se narodil ve Vlachově Březí a v Bečově nad Teplou působil v letech 1845 až 1852. 
Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Bečov nad Teplou, s. 7. 
74 Jméno uvedené ve jmenném rejstříku (Alphabetischer Eatrait) matriky. NA Praha, HBMa 1876. Matrika 
narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
75 Všechny dítka se narodila v poutnovském domě čp. VI. NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–
1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
76 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
77 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Náhrobek č. 2 – Marie Strauss 
 

h″bent 
 

Hier ruht 
Marie Strauss 

aus Einsiedl 
gestorb 21. April 1931 

im 72 Lebensjahre 
 

Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
 

Zde odpočívá 
Marie Strauss 
z Mnichova u Mar. Lázní, 
zemřela 21. dubna 1931 
v 72 letech života.

 
Náhrobní kámen č. 2 je umístěn v první řadě naproti původnímu vchodu na hřbitov. 

Maceva má rozměry 125 × 45 × 18 centimetrů. Stéla se nachází na patnácticentimetrovém 
podstavci a její horní rohy jsou zkoseny. V horní části je znázorněna šesticípá hvězda v kruhu, 
pod ní je bilingvní text v hebrejštině a němčině. Magen David a část textu jsou mírně 
poškozeny erozí kamene. 
 

Paní Marie Strauss byla nalezena mrtvá 25. dubna 193178 v městském rybníce v Mnichově 
u Mariánských Lázní79. Pohřeb jejích ostatků se uskutečnil 28. dubna. Vdova Marie Strauss se 
narodila 18. prosince roku 1859 v Bezdružicích80. Ve věku 71 let a 4 měsíců spáchala 
sebevraždu (utonula)81. 

                                                 
78 Datum úmrtí uvedené v matrice se neshoduje s datem úmrtí na náhrobku o čtyři dny. Pravděpodobně se jedná 
o chybu kameníka nebo zadavatele zakázky. 
79 Einsiedl Stadler Teich, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
80 Weseritz, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
81 Selbstmord durch Ertrinken, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
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Náhrobek č. 3 – Adolf Strauss 
 

h″bent 
 

Hier ruht 
Adolf 

Strauss 
aus Einsiedl 

gestorben 27. März 1929 
im 77. Lebensjahre 

 
 
 
 

Buď jejich duše svázána ve svazku života. 
 
 

Zde odpočívá 
Adolf 
Strauss 
z Mnichova u Mar. Lázní 
zemřel 27. března 1929 
ve věku 77 let.

Náhrobek č. 3 se nachází v první řadě naproti bývalému vstupu. Tvar je velmi podobný 
náhrobku č. 2. Horní rohy stély jsou zkoseny a její rozměry jsou 131 × 44,5 × 17,5 
centimetrů. Podstavec je vysoký 50 centimetrů a jeho základna je nepatrně rozšířena než 
samotný náhrobní kámen. V horní části je reliéfní šesticípá hvězda v kruhu. Pod ní se nachází 
zkratka pěti hebrejských konsonantů a německý text, jehož poslední dva řádky jsou narušeny 
erozí kamene. V tomto případě je ale stále možné datum úmrtí a věk zesnulého přečíst. 
Naproti tomu dvouřádkový text vytesaný na podstavci je zcela nemožné interpretovat. 
 

Pan Adolf Strauss zemřel 27. března roku 192982 v Mnichově u Mariánských Lázní 
v domě čp. 6. Jeho ostatky byly ohledány následujícího dne a pohřbeny 31. března. Smrt ho 
zastihla v 77 letech a 2 měsících. Skonal na sešlost stářím83. 
 

Podle matriky zemřelých se měl Adolf Strauss narodit 7. ledna 1852 v Poutnově
84. Tento 

datum se však neshoduje se zápisem z matriky narozených o jeden rok, protože pan Adolf se 
měl narodit 7. ledna 1853 v poutnovském domě čp. II. Jeho otec se jmenoval Leopold Strauss 
a matka Franziska, která byla nemanželskou dcerou Elke Strauß z Poutnova85. Naproti tomu 
v matrice oddaných se nachází zápis o sňatku osmadvacetiletého Leopolda Strausse 
s dvacetiletou Franziskou, manželskou dcerou Menassese Heinricha z Poutnova a Barbary, 
rozené Strauß z Poutnova. Ženich Leopold byl synem Salomona Strauße z Poutnova a paní 
Margarety, rozené Spiegl z Bečova nad Teplou. Do společného manželství je měl 4. října 
1849 uvést bečovský rabín Simon Popper86. Snad by se mohlo jednat o rodiče Adolfa 
Strausse, i když u nevěsty nesouhlasí informace s pozdějšími záznamy z matriky narozených, 
kde je vedená jako několikanásobná matka potomků pana Leopolda Strausse87. 
 

Dům čp. II, kde se narodil pan Adolf Straus, stával v blízkosti západní části poutnovské 
návsi na stavební parcele č. 34 v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským 
obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 a 1959 byli vlastníky Ferdinand Fischer a 

                                                 
82 Datum úmrtí uvedené na náhrobku se shoduje s datem v matrice. 
83 Marasmus senilis, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
84 NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
85 NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
86 NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
87 Paní Franzisce, nemanželské dceři Elke Strauß z Poutnova, se narodilo  osm dětí. V domě čp. II se narodil 12. 
června 1850 chlapec Mathias a 20. března 1855 v něm přišla na svět dcerka Maria. V domě čp. III se 1. května 
1857 narodila dvojčata Anna a Elisabeth, dále pak 11. září 1860 syn Sigmund, 15. listopadu 1862 chlapec Albert 
a také 15. února 1864 syn Wilhelm. 
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Salomon Straus88. Výměra domu činila 20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům 
označen jako nespalný. Zatím nedošlo k prokázání příbuzenského vztahu mezi Adolfem 
Straussem a Marií Straussovou, ale s největší pravděpodobností se jednalo o manžele. 

                                                 
88 Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839 a 1859. 
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Náhrobek č. 4 – Katti Kraus 
 

u″p 
hllvxmhv hbvsxh hsah 
bvqy r″hh tb hlba trm 
ubs ′b ′a ovyb htm l″z 

 
q″pl u″prt 

h″bent 
 

Hier ruht Frau 
Katti Kraus 

geb. Lappert 
gest. im 76 Lebensjahre 

am 13. Januar 1929 in Tepl 
Friede ihrer Asche! 

 

Zde je uložena 
 

žena vážená a chvályhodná, 
paní Abla, dcera váženého pana Jaakova, 
 

její památka je nám ku požehnání, zemřela 
v neděli 2. švatu 
 

689 malého počtu 
 

Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá paní 
Katti Kraus, 
rozená Lappert 
zemřela v 76 letech života 
13. ledna 1929 v Teplé. 
Pokoj jejímu popelu!

 
Náhrobní kámen č. 4 se nachází v první řadě v blízkosti původního vchodu. Parametry této 

stély jsou 124 × 56 × 17 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž je zdobený ve 
dvou řadách drobnými kruhovými ornamenty s dírkou uprostřed. Text je bilingvní, 
v hebrejštině a němčině. Písmo je stále zřetelné a čitelné. Náhrobek je umístěn na dvou 
podstavcích, jeden je vysoký čtyřicet centimetrů a jeho základna je nepatrně širší než 
náhrobek. Druhý podstavec je vysoký deset centimetrů a jeho základna je o necelých dvacet 
centimetrů širší než podstavce nad ním. Na druhý podstavec navazují kamenné články 
vytyčující prostor hrobu o rozměrech 170 × 60 centimetrů. 
 

Paní Katti Kraus zemřela ráno v osm hodin 13. ledna 192989 v Teplé v domě čp. 279. 
Téhož dne bylo její tělo ohledáno lékařem Dr. Tumpachem. Pohřeb se uskutečnil 16. ledna. 
Vdova Katti skonala ve věku 76 let, příčinou jejího úmrtí byla sešlost věkem90. 
 

Katti Kraus se narodila 15. prosince 1852 v Poutnově v domě čp. VI jako Katharina 
Lappert, jež byla druhou dcerou Seligmanna Lapperta91 a jeho ženy Anny92. Doposud se 
nepodařilo zjistit dobu, kdy vstoupila do svazku manželského s Jacobem Krausem, synem 
Koppelmana Krause z Kořene93. Muselo se to však stát před 6. červnem 1884, protože toho 
dne se 6. června 1884 v Teplé narodila jejich dcera Anna94. Syn Gustav přišel na svět 10. 
května 1886 v Teplé. Druhý syn Max se narodil 19. února 1889 v Teplé. Třetí syn Emiel se 
narodil 27. března 1891 v Teplé95. 

                                                 
89 Datum na náhrobku se shoduje s údajem v matrice, dne 2. švatu 689 malého počtu byla neděle 13. ledna 1929. 
90 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
91 Seligmann Lappert se narodil roku 1818 jako třetí syn Mosese Lapperta a jeho ženy Barbary, rozené 
Funkenstein. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen 
Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
92 Viz náhrobek č. 1 Simona Lapperta, bratra paní Kathariny Lappert, provdané Kraus. 
93 Kurschin, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a 
zemřelých 1866–1909. 
94 Anna Kraus zemřela v pět hodin ráno 16. května 1888 v Teplé ve věku čtyř let. Příčinou úmrtí byl 
pravděpodobně záškrt (Kehlkopfbräune). Pohřbena byla 17. května. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik 
narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
95 NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
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Manžel Jacob Kraus je uveden na náhrobku č. 6 a dcerka Anna na stéle č. 19. Dalším 
příbuzným jsou věnovány náhrobní kameny č. 1, 11 a 23. 

Dům čp. VI v Poutnově, kde se narodila paní Katti Kraus, se nalézal v západní části obce 
v ulici, ve které se nacházelo několik židovských domků a synagoga. Stavení stálo na stavební 
parcele č. 39, označeno bylo čp. VI a v roce 1839 ho vlastnil Moises Lappert96. Později přešlo 
do společného vlastnictví Samuela a Seligmanna Lapertových97. Dům je na císařském otisku 
označen jako nespalný. 

                                                 
96 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
97 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Náhrobek č. 5 – Gottlieb Fischer 
 

n″p 
risyp [rha h″h 

h″prt lvla ′u q″sb ′n 
h″bent 

 
 

Hier ruht Herr 
Gottlieb Fischer 

aus Tepl 
gest. 29. August 1925 

im 92 Lebensjahre 
Sein Leben war der Arbeit und 

der Fürsorge um die Seinem 
gewidmet. 

 

Zde je uložen 
 

Aharon Fišer 
 

zemřel o svatém šabatu 9. elulu 685 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
 
Zde odpočívá pan 
Gottlieb Fischer 
z Teplé, 
zemřel 29. srpna 1925 
v 92. letech svého života. 
Svůj život věnoval práci 
a péči o svou rodinu.

 
Náhrobní kámen č. 5 se nachází v první řadě v severovýchodní části hřbitova. Parametry 

náhrobku jsou 116 × 45 × 17 centimetrů. Umístěn je na padesáticentimetrovém podstavci, 
který je ve své základně nepatrně širší než kámen nad ním. Maceva je ukončena malým 
obloukem a po jeho stranách jsou rohy zaoblené. Pod obloukem je prolamovaná reliéfní 
šesticípá hvězda v kruhu. Text je dvojjazyčný, v hebrejštině a v němčině. Datum úmrtí 
zesnulého a jeho věk je částečně narušen erozí kamene, jinak je nápis na náhrobku čitelný. 
Další nápis je na podstavci, písmo si stále zachovalo černé vybarvení. V pravém dolním rohu 
je jméno kameníka a název obce, odkud pocházel, nápis je však jen torzální. 
 

Pan Gottlieb Fischer zemřel jako vdovec v devět večer 29. srpna 192598 v Teplé v domě 
čp. 32. Následujícího dne jeho ostatky ohledal lékař Dr. J. Kellner. Pohřeb se uskutečnil 2. 
září. Pan Gottlieb se narodil v Polné v Německobrodském kraji99. Smrt pana Fischera zastihla 
ve věku 92 let. Za příčinu smrti byla stanovena sešlost věkem100. 

                                                 
98 Datum na náhrobním kameni se shoduje se zápisem v matrice, dne 9. elulu 685 byla sobota 29. srpna 1925. 
99 Polna Bezirk Deutschbrod, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
100 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
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Náhrobek č. 6 – Jakob (Jaakov) Kraus 
 

n″p 
oymt jlvh oynvma sya 
oymlsv oybvu vyh vysim 
oynvbalv oyynil hqde [tn 
oymsh bvu osb hliv 

laytvqy r″xh [b bqiy h″k 
ryya z″k q″s ovyb tm l″z cyvrq 

 
′l d″prt 
h″bent 

 
Hier ruht Herr 

Jakob Kraus 
aus Tepl 

gest. im 71 Lebensjahre 
am 31. Mai 1924 

........ ……. seiner Asche! 
 

Zde je uložen 
muž věrný, kráčel bezúhonně, 
 

jeho skutky byly dobré a dokonalé, 
 

dával milodary nešťastným a chudým 
a odebral se v dobrém jménu k nebesům. 
 

Vážený Jaakov, syn váženého Jekutiela 
Kraus, ať je jeho památka ku požehnání, 
zemřel v den svatého šabatu 27. ijaru 
 

684 malého počtu. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Jakob Kraus 
z Teplé, 
zemřel v 71 letech života, 
31. května 1924. 
… … jeho popelu!

 
Náhrobek č. 6 je umístěn v první řadě v severovýchodní části. Rozměry náhrobního 

kamene jsou i s podstavcem 178 × 56 × 17 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jenž 
je zdobený ve dvou řadách drobnými kruhovými ornamenty s dírkou uprostřed, podobně jako 
u náhrobku č. 4. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Spodní část německého nápisu je 
narušena erozí kamene. 
 

Pan Jakob101 Kraus zemřel v pět hodin odpoledne 31. května 1924102 v Teplé v domě čp. 
260. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány a 2. června pohřbeny. Pan Kraus se narodil 
v obci Kořen v kraji Planá103. Ve věku 71 let skonal pravděpodobně na horečnatý zánět 
ramenného kloubu104. 

                                                 
101 V matrice je uveden jako Jacob Kraus, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
102 Datum na náhrobku se shoduje s údajem v matrice, 27. ijaru 684 byla sobota 31. května 1924. 
103 Kurschin Bez. Plan, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
104 Fiebert Entzünd. des Schultergelenkes, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
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Náhrobek č. 7 – Moritz Fischer 
 

u″p 
 

Hier ruht 
Moritz 
Fischer 

geb. a. 10. Jänner 1858 
gest. a. 4. Mai 1930 

P. S. A. 
 

Zde je uložen. 

 
Zde odpočívá 
Moritz 
Fischer 
narozen 10. ledna 1858, 
zemřel 4. května 1930 
P. S. A.

 
Náhrobek pana č. 7 je poslední v první řadě a nachází se v blízkosti severní zdi. Stéla má 

rozměry 60 × 40,5 × 17 centimetrů a patří k nejmenším na hřbitově. Náhrobní kámen je 
ukončen jednoduchým obloukem, jehož lícní strana je zbroušena. Polovina textu a tenká 
ozdobná obruba kolem něj jsou vybarveny zlatě. Nápis je čitelný. Podstavec je vysoký třicet 
centimetrů a jeho základna je nepatrně širší než náhrobek. 
 

Pan Moritz Fischer byl nalezen mrtev 4. května 1930105 ve Sladovském rybníce v Teplé106. 
Následujícího dne bylo jeho tělo ohledáno lékařem Dr. Tumpachem a 6. května pohřbeno. 
Pan Moritz Fischer byl rozvedený, pocházel z Poutnova, ale trvale žil v Teplé. Sebevraždu 
utonutím spáchal ve věku 74 let a 3 měsíců107. 
 

Moritz Fischer se narodil 10. ledna 1856108 v Poutnově čp. I jako Moriz, syn místního 
obchodníka Ferdinanda Fischera109 a jeho manželky Judithy. Matka Juditha se za svobodna 
jmenovala Fischer, jejím otcem byl Nathan Fischer z Arnoltova u Sokolova110. Matkou paní 
Judith byla Theresie Fischer, rozená Kastner z Drmoulu111. Obřízku panu Moritzovi provedl 
Samuel Kohn z Útviny112. Rodiče pana Moritze vstoupili do svazku manželského 7. února 
1855 v Chodové Plané. Ženich Ferdinand Fischer byl v té době vdovcem a stár 65 let, 
pocházel z rodiny Israela Fischera113 z Poutnova. Nevěstě Judith bylo v den sňatku 38 let. 
Novomanžele oddal rabín Adam Wunder z Chodové Plané114. 

                                                 
105 Datum úmrtí na náhrobku se shoduje s údajem v matrice. 
106 Malzteich, Tepl Stadt, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
107 Ertrinkung durch Ersticken (Selbstmord), NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
108 Na náhrobním kameni je nesprávné datum narození, s matrikou se neshoduje o dva roky. 
109 Pan Ferdinand Fischer zemřel 29. dubna 1867 v Poutnově čp. I. ve věku 82 let na sešlost věkem. NA Praha, 
HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
110 Arnitzgrün – Falkenauer Amt, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
111 Dürmaul, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
112 Uittwa, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 
1866–1909. 
113 Pan Israel Fischer je zmíněn se svou ženou Lisabeth a synem Ferdinandem v soupise židovských rodin z roku 
1793. Živil se obchodem a v Poutnově vlastnil jednu čtvrtinu domu čp. 1. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., 
Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupi židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský 
kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113. 
     V knize familiantů je uveden pan Israel Fischer s familiantskou koncesí od roku 1785. Společně se svou 
ženou Elisabeth, rozenou Veit, měl syna Friedmanna. Tento syn Friedmann (v jiných dokumentech uváděn jako 
Ferdinand) vstoupil do svazku manželského s Rosali Bloch 10. února 1815. Z tohoto manželství vzešli tři synové 
Gottlieb (1816), Moritz (1820) a Samuel (1822). NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, 
Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz 
Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
114 Kutenplan, NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
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Na náhrobku č. 35 je zmíněn pan Ferdinand Fischer, otec pana Moritze Fischera. 
 

Dům čp. I, kde se pan Moritz Fischer narodil, se nacházel v západní části obce v blízkosti 
návsi na stavební parcele č. 34. Na této parcele stál i dům čp. II. Rozloha parcely činila 20 
sáhů čtverečních. Společnými vlastníky v roce 1839 byli Ferdinand Fischer a Salomon 
Straus115. Ti měli dům ve společném držení až do roku 1859116. Dům je na císařkém otisku 
označen jako nespalný. 

                                                                                                                                                         
     Rabín Adam Wunder působil jako rabín v Chodové Plané v letech 1847 až 1861, později se stal krajským 
rabínem Budějovického kraje. Fiedler, J. Chvátal, V. F., Židovské památky Tachovska, Plánska a Stříbrska, s. 
74. 
115 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
116 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 



 21 

Náhrobek č. 8 – Moritz (Moše) Buxbaum (Buksbaum) 
 

u″p 
oyvbcqvb hsm h″k 

′l u″nrt tnsb [cyn ′k tm 
 

h″bent 
 

Hier ruhet Herr 
Moritz Buxbaum 

aus Tepl 
am 31. März 1899 

 

Zde je uložen 
 

vážený Moše Buksbaum 
 

zemřel 20. nisanu v roce 659 malého 
počtu. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá pan 
Moritz Buxbaum 
z Teplé 
31. března 1899

 
Náhrobní kámen č. 8 je umístěn v druhé řadě dva metry od jižní zdi hřbitova. Celkové 

rozměry i s podstavcem činí 123 × 55 × 20 centimetrů. Horní část stély je ukončena 
rozeklaným štítem, jehož levá polovina chybí. Kámen je dále zdoben prolamováním kamene. 
Jedna část této dekorace se nachází v horní polovině kamene a je ukončena po stranách 
malými hroty. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Nápis je jen z nepatrné části narušen 
erozí kamene, která znesnadňuje čitelnost jen poslední věty umístěné na podstavci. 
 

Vdovec Moritz Buxbaum zemřel v deset hodin večer 31. března 1899117 v Teplé v domě 
čp. 189. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány lékařem Dr. Jos. Plailem a pohřbeny 
byly 2. dubna. Obchodník se střižním zbožím Moritz Buxbaum zemřel ve věku 59 let na 
náhlý otok plic a srdeční vadu118. 
 

Moritz Buxbaum se narodil v roce 1841 v obci Luka119. Dne 6. února 1868 v Poutnově 
pojal pan Moritz120 Buxbaum za svou zákonnou manželku Barbaru Neuman, jež byla dcerou 
Isaka a Johany Neumanových z domu čp. 42 v Poutnově . Ženichovi bylo v té době 27 let a 
nevěstě 22 let. Novomanžele oddal rabín Leopold Feindlinder z Luky121. Dne 5. prosince 
1868 se jim v poutnovském domě čp. 42 narodil chlapec, který však před obdržení svého 
jména zemřel 12. prosince a 14. byl pohřben122. Dcerka Juli se narodila 18. prosince 1869 v 
Poutnově123. Druhá dcera Hermina se narodila 4. února 1872 v Poutnově. Syn Sigfried přišel 
na svět 27. ledna 1874 v Poutnově v domě čp. V. Dcera Emielie se narodila 28. března 1876 
v Teplé čp. 19. Syn Ernst se narodil 25. listopadu 1877 v Teplé čp. 19. Syn Albert spatřil 
světlo světa 4. září 1879 v Teplé124. Dcerka Anna se narodila 28. března 1881 v Teplé. 
Holčička Antonia se narodila 8. února 1884125. Dívenka, kterou pojmenovali také Antonia, 

                                                 
117 Datum na náhrobku souhlasí s údajem v matrice, 20. nisanu roku 659 bylo 31. března 1899. 
118 Acutes Lungenöden u. Herzfehler, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
119 NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
120 V matrice je uveden jako Moses Buxbaum. NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. NA 
Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
121 HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
122 NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
123 Číslo domu není v matrice uvedeno. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, 
oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
124 Zemřel v jedenáct večer 29. února 1880 v Teplé čp. 148 na psotník (Fraisen). NA Praha, HBMa 1677, 
Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
125 Zemřela ve čtyři hodiny odpoledne 9. srpna 1885 v Teplé čp. 188 na otok plic (Lungenöden). NA Praha, 
HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 



 22 

přišla na svět 21. října 1886 v Teplé. Chlapec Max se narodil 14. července 1890 v Teplé126. 
Dcerka Augusta se narodila 1. července 1892 v Teplé čp. 188127. 
 

Manželka pana Moritze Buxbauma, Barbara, zemřela 28. července 1895. Její jméno je 
uvedeno na náhrobku č. 28. 
 

Dům čp. 42, kde se manželům Moritzovi a Barbaře Buxbaumovým narodilo první dítko a 
kde paní Barbara žila za svobodna, se nacházel v severovýchodní části návsi na stavební 
parcele č. 26. Celkové rozměry tohoto pozemku činily 25 sáhů čtverečních. V roce 1839 
stavení vlastnil křesťanský domkař Anton Zitterbart128, kolem roku 1854 ho měl v držení Isak 
Neumann129. Dům je na císařském otisku označen jako spalný. 

                                                 
126 Obřízku provedl u chlapců Sigfrieda, Ernsta, Alberta a Maxe pan Wilhelm Veit z Bezdružic (Weseritz). NA 
Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
127 NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–
1909. 
128 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
129 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Náhrobek č. 9 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 9 se nachází ve druhé řadě a jeho celkové rozměry činí 141 × 30 × 14 
centimetrů. Stéla o výšce 97 centimetrů je opřená o podstavec, jenž měří 44 centimetrů. 
Podstavec je po stranách o několik centimetrů širší než samotná stéla a je zdobený 
prolamováním a rýhováním. Horní část náhrobku je zakončena mírnou špicí. Kámen byl 
opravován maltovým pojivem, které je viditelné v polovině stély. Náhrobní text se do 
současnosti nedochoval. 
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Náhrobek č. 10 – Hermann Stern 
 

Hier ruht 
Hermann 

Stern 
…………. 
…………. 
…………. 

Zde odpočívá 
Hermann 
Stern 
…………. 
…………. 
………….

 
Náhrobní kámen č. 10 se nalézá ve druhé řadě a celkové jeho rozměry činí 112 × 46 × 20 

centimetrů. Hořejšek náhrobku je rozšířen a prolamován. Nad prostřední částí tak tvoří velkou 
římsu. Náhrobní nápis je vyveden na ozdobné reliéfní desce s vykrojenými rohy. Vespodu je 
kámen rozšířen. Podstavec náhrobku je ještě o téměř o deset centimetrů širší. 
 

Pan Hermann Stern, který je uveden na tomto náhrobku, nebyl v poutnovských matrikách 
zemřelých doposud nalezen. 
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Náhrobek č. 11 – Anna Lappert 
 

u″p 
hnh trm (1) avnex hsa ′k 
lams ′h tsa iliyg tb 
htm [iuyvpm urippal 

unrt ′s [vsxrm g″k ovyb 
h″bent q″pl 

 
 

Anna Lappert 
gest. 8. November 1898 

Ruhe Ihre Asche! 
 

 

Zde je uložena 
 

vážená žena, skromná, paní Hana, 
 

dcera Gely, manželka váženého Šemuela 
Lapperta z Poutnova, zemřela 
 

v den 23. marchešvanu roku 659 
 

malého počtu. Buď její duše svázána ve 
svazku života. 
 
Anna Lappert 
zemřela 8. listopadu 1898 
Pokoj jejímu popelu!

 
Náhrobek č. 11 se nachází ve druhé řadě v jihovýchodní části hřbitova. Maceva je 

funkčního typu o rozměrech 80 × 47 × 20,5 centimetrů. Horní část je ukončena jednoduchým 
obloukem s postranními plochami, z nichž jedna je částečně uražena. Text je bilingvní, 
v hebrejštině a němčině, a po celém obvodu kamene je ohraničen úzkou linkou. Eroze kamene 
značně znesnadňuje četbu nápisu. Náhrobek stojí na malém širokém podstavci, na nějž byl 
pravděpodobně umístěn později. 
 

Paní Anna Lappert zemřela v poledne 8. listopadu130 1898 v Mnichově131 u Mariánských 
Lázní v čp. 27. Následujícího dne její tělo ohledal lékař Dr. Karl Schneider. Dne 10. listopadu 
byla pohřbena. Ve věku 88 let podlehla na mozkové krvácení132. 
 

Podle matriky zemřelých se paní Anna narodila v roce 1810 a do svazku manželského 
vstoupila 14. května 1850 v Poutnově133. Zdá se však, že tento údaj není přesný, protože podle 
matriky oddaných se toho dne konal sňatek šestatřicetiletého Davida Leopolda Siglera a 
stejně staré Anny Neuman. Ženich byl nemanželským synem Anny Sigler z Prašného 
Újezda134 čp. 25. Nevěsta byla dcerou familianta Hermanna Neumana z Máslovic135. Lze se 
tedy domnívat, že se nejednalo o svatbu ženy, které je věnován tento náhrobek. 
Pravděpodobně se však jedná o Annu Lappert, rozenou Löw, která je uvedena jako matka u 
narození manželského syna Leopolda Lapperta. Ten přišel na svět 19. srpna 1851 
v poutnovském domě čp. VI. Otcem tohoto dítěte byl obchodník Samuel Lappert136. Syn 

                                                 
130 Datum na náhrobku souhlasí s údajem v matrice, dne 23. marchešvanu roku 659 malého počtu bylo úterý 8. 
listopadu 1898. 
131 Einsiedl, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
132 Schlagfluss, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
133 NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
134 Prasen Augitz, NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
     Praschen Augezd, NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, 
Matrika zemřelých 1840–1867. 
135 Maslowitz, NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
136 NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
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Leopold ve svých 29 letech pojal za manželku o tři roky starší Karolinu Funkenstein, jež byla 
dcerou Hermanna Funkensteina a jeho choti Anny, rozené Kyps. Novomanžele oddal 29. 
dubna 1880 v Poutnově rabín Dr. Rudolf Plaut z Karlových Varů137. Pan Leopold Lappert 
vykonával na přelomu 19. a 20. století funkci matrikáře pro židovskou obec Poutnov138. 
 

Manžel paní Anny Lappert, Samuel Lappert, je uveden na náhrobku č. 23. 
 

Dům čp. VI, kde se narodil manželům Samuelovi a Anně Lappertovým syn Leopold, se 
nacházel v západní části obce v ulici, ve které se nacházelo několik židovských domků a 
synagoga. Stavení stálo na stavební parcele č. 39, označeno bylo čp. VI a v roce 1839 ho 
vlastnil Moises Lappert139. Později přešlo do společného vlastnictví Samuela a Seligmanna 
Lapertových140. Dům je na císařském otisku označen jako nespalný. 
 
Poznámky k textu na náhrobku: 
(1) Ve slově skromná – avnex, je místo písmene ajn i, písmeno alef a. Jedná se 
pravděpodobně o chybu kameníka nebo zadavatele zakázky. 

                                                                                                                                                         
     Pan Samuel Lappert byl zřejmě druhorozeným synem pana Mosese Lapperta a jeho ženy Barbary, který přišel 
na svět roku 1814. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, 
Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
137 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
138 Jako matrikář je uveden v matrice v letech 1888 až 1913. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik 
narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
139 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
140 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Náhrobek č. 12 – Moritz Kohn 
 

n″p 
rsyv ot sya 
[hk hsm ′k 

′l d″irt yrst u″y tm 
h″bent 

 
Hier ruht 

Herr 
Moritz Kohn 

aus Tepl 
gest. 20. October 1913 

Friede seiner Asche! 
 

Zde je uložen 
 

muž dokonalý a ryzí (1), 
vážený Moše Kohn 
 

zemřel 19. tišri 674 malého počtu 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
pan 
Moritz Kohn 
z Teplé 
zemřel 20. října 1913 
Pokoj jeho popelu!

 
Náhrobek č. 12 se nachází v druhé řadě uprostřed na úrovni původního vchodu hřbitova. 

Tento náhrobek má i s podstavcem rozměry 177 × 39 × 18 centimetrů. Horní část je ukončena 
mírně skloněnou špicí. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Erozí kamene je narušen jen 
německý text, a to v datu úmrtí a ve větě uvedené na podstavci. 
 

Pan Moritz Kohn, tepelský řezník, zemřel v devět hodin večer 20. října roku 1913141 
v Teplé v domě čp. 159. Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány lékařem Dr. Josefem 
Plailem a 22. října pohřbeny. Ve věku 69 let zemřel jako vdovec na srdeční vadu a na 
vodnatelnost spojenou s otokem plic142. 
 

Pan Moritz Kohn se zřejmě narodil v roce 1844 v Okrouhlém Hradišti143 u Bezdružic. 
Z matrik narozených víme, že jeho žena se jmenovala Sofia144, rozená Kraupl z Poutnova čp. 
IV. Doposud se nepodařilo zjistit, kdy a kde byli oddání, ale muselo se to stát před 19. 
květnem 1869, kdy se jim ten den v Poutnově narodil syn Ferdinand145. Dne 1. srpna 1870 se 

                                                 
141 Datum na náhrobku souhlasí se zápisem v matrice, dne 19. tišrí 674 malého počtu bylo pondělí 20. října 1913. 
142 Herzfehler und allgem. Wassersucht mit Lungenöden, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–
1931. 
143 Scheibenradisch, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
144 Zřejmě se narodila jako Sophia 24. září 1841 v Poutnově čp. VI. Rodiče se jmenovali Samuel a Ester 
Greiplovi. Otec byl místním obchodníkem a chráněným židem s familiantskou konfesí v Poutnově. Matka 
pocházela z rodiny Mosese Kohn z obce Hradisch ležící na panství Bezdružice. Snad se jedná o Dlouhé Hradiště 
(Langenradisch) nebo Okrouhlé Hradiště (Scheibenradisch). NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–
1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
     Mezi matrikami HBMA 1676 a HBMa 1677 je rozpor v údaji v čísle popisném domu, kde se narodila Sophie 
Greipl či Kräupel. V HBMa 1676 se uvádí čp. VI a v HBMa 1677 čp. IV. Pravděpodobně se jednalo o čp. IV, 
protože toto stavení vlastnil Samuel Kräupel, otec zmiňované osoby. Pan Samuel Kräupel se narodil v roce 1809 
jako druhý syn familianta Friedmana Kräupla a jeho ženy Anny, rozené Kraus. Familiantskou koncesi vlastnil 
pan Friedman Kräupl od srpna 1794, pocházel z rodiny Löbla Kräupla a jeho ženy Sary, rozené Bayer. Se svou 
ženou Annou měl ještě syna Isaka, jenž přišel na svět v roce 1803. V soupise z roku 1793 je zřejmě uveden jako 
prvorozený syn Ferdinand a Judy Kraipl, který se svou ženou Sarou a dalšími dvěma syny Bernardem a 
Benediktem žil v Poutnově. Juda Kraipl vlastnil čtvrtinu domu čp. 1 a živil se obchodem s peřím a veteší. NA 
Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, 
Plan Hersschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. Holý, M., Wasková, M., 
Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, 
Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113. 
145 Obřízku provedl Samuel Strasser z Kořene (Kurschin). NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 
1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
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jim narodila dcerka Mari. Chlapec Sigmund přišel na svě 27. dubna 1872 v čp. IV. Syn 
Max146 se narodil 19. května 1874 v čp. IV. Další syn jménem Sigfried147 se narodil 4. září 
1875 v čp. IV. Dcerka Anna148 se narodila 10. června 1877 v Teplé. Dívenka Berta149 se 
narodila 10. ledna 1879 v Teplé. Dcera Emilie přišla na svět 10. března 1883 v Teplé. Dne 22. 
listopadu 1885 se narodila v tepelském domě čp. 84 dcerka Fani. 
 

Dům čp. IV, kde se údajně narodila manželka pana Moritze Kohna Sophie a několik jejich 
dětí, se nacházel v západní části návsi na stavební parcele č. 33, jejíž rozloha činila 30 sáhů 
čtverečních. V roce 1839 ji vlastnili dědici po panu Funkensteinovi150. Kolem roku 1854 byla 
již v držení Samuela Kräupla151. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 
 
Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) Jób 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu 
rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“ 152 
„Hospodin se satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.‘“ 153 

                                                 
146 Obřízku u bratrů Sigmunda a Maxe provedl Wilhelm Veit z Bezdružic. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty 
matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
147 Zemřel 19. března 1876 v poutnovském domě čp. IV. Příčina úmrtí Strophli (?). NA Praha, HBMa 1677, 
Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
148 Zemřela v 16 letech 3. listopadu 1893 v Teplé čp. 63 na srdeční vadu (Herzfehle). NA Praha, HBMa 1677, 
Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
149 Zemřela 24. dubna 1882 ve třech letech v Teplé čp. 51 na krtici (Scrophlose) a tuberkulózu. NA Praha, 
HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
      Krtice je mimoplicní forma tuberkulózy, jedná se o zánět a otok krčních mízních uzlin. Lutonský, B., Černý, 
J.: Latinsko-německo-český slovník nemocí, úrazů a příčin smrti a výrazů s nimi souvisejících (nejen) pro 
genealogy, s. 91. 
150 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
151 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
152 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
153 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 13 – Amalia Fischer 
 

n″p 
hrqyxv hbvsxh hsah 

l″z risyp hklm 
 

q″pl a″prt rda ′u ′n 
h″bent 

 
Hier ruht 

Amalia Fischer 
geb. Stern 

aus Tepl 
gest. am 17. Feber 1921 

in ihrem ein 79. Lebensjahre 
 

Zde je uložena 
 

žena vážená a ctnostná, 
Malka Fišer, její památka je nám ku 
požehnání, 
 

zemřela 9. adaru 681 malého počtu. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Amália Fischer, 
rozená Stern, 
z Teplé, 
zemřela 17. února 1921, 
ve svých 79. letech života.

 
Náhrobní kámen č. 13 se nachází v druhé řadě v úrovni původního vchodu na hřbitov. 

Náhrobek má rozměry i s podstavcem 135 × 49 × 17 centimetrů. Horní část je zakončena 
vlnitým obloukem, pod nímž je znázorněna šesticípá hvězda. Text je bilingvní, v hebrejštině a 
němčině. Eroze kamene jen velmi jemně narušuje dva poslední řádky německého nápisu, to 
však výrazně neovlivňuje jeho četbu. Podstavec je otesán jednoduchým vodorovným a 
svislým rýhováním. 
 

Paní Amalia Fischer zemřela v sedm hodin ráno 17. února 1921154 v Teplé. Téhož dne byly 
její ostatky ohledány lékařem Dr. Plailem. Pohřeb se uskutečnil 19. února. Ve věku 71155 let 
zemřela na zánět plic156. 
 

Doposud se nepodařilo o paní Amalii Fischer, rozené Stern, jež pocházela z města Teplá, 
nalézt v poutnovských matrikách další informace. 

                                                 
154 Datum na náhrobku souhlasí s údajem uvedeným v matrice, dne 9. prvého adaru roku 681 malého počtu byl 
čtvrtek 17. února 1921. 
155 Zřejmě chyba písaře, protože je u jejího jména v tom samém zápise napsáno, že se narodila 6. května 1841. 
NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
156 Lungentzündung, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
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Náhrobek č. 14 – nečitelný 
 

Náhrobek č. 14 se nalézá ve druhé řadě téměř uprostřed. Celkové rozměry stély i 
s podstavcem činí 91 × 43 × 20 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, na 
jehož stranách jsou malé plošky. Stéla je umístěna na nevelkém podstavci, který je o něco 
širší a je z hrubě opracovaného kamene. Text na náhrobním kameni je poničen, spíše 
mechanicky (povalením) než přírodními vlivy (déšť, vítr, mráz). 



 31 

Náhrobek č. 15 – Ida Funkenstein 
 

u″p 
hrqyh hsah 

hlgyp tb lkar ′m 
hdvhy r″rhk tsa 

[iynsniqnvp 
bvu osb htm 

ubs b″k ′b ovyb 
′l a″irt tnsb 

h″bent 
 

Hier ruht 
Ida Funkenstein 

gest. 20. Feber 1911 
im 48 Lebensjahre 

 

Zde je uložena 
 

žena ryzí, 
paní Rochel, dcera Figly, 
 

manželka váženého pana Jehudy 
 

Funkensteina, 
zemřela v dobrém jménu, 
 

v pondělí 22. švatu 
v roce 671 malého počtu. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Ida Funkenstein, 
zemřela 20. února 1911 
v 48 letech svého života.

 
Náhrobek paní č. 15 se nachází v druhé řádě v severovýchodní části hřbitova. Rozměry 

této stéla jsou 96 × 41 × 20 centimetrů. Horní část je ukončena jednoduchým obloukem 
s malými plochami po stranách. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Na několika 
místech je nápis narušen erozí kamene, která značně znesnadňuje jeho četbu. Podstavec je 
otesán jednoduchým vodorovným a svislým rýhováním. 
 

Paní Ida Funkenstein zemřela v jednu hodinu ráno 20. února roku 1911 v Mnichově u 
Mariánských Lázní čp. 84. Následujícího dne její ostatky ohledal lékař Dr. Schneider157. 
Pohřeb paní Funkenstein se uskutečnil 22. února. Ve věku 47 let podlehla ztvrdnutí jater čili 
rakovinu jater (zhoubný nádor trávicího ústrojí)158. 
 

Ida Funkenstein se narodila 30. března 1863 v Rozvadově u Tachova159. Dne 23. května 
1883 vstoupila ve věku 20 let do svazku manželského s Leopoldem Funkensteinem160, který 
byl o jedenáct let starší. Ženich pocházel z Poutnova z rodiny familianta Hermana 
Funkesteina161 a jeho choti Anny, rozené Kyps162. Nevěsta Ida163 byla dcerou Bernarda164 

                                                 
157 Tento lékař ošetřoval paní Idu Funkenstein společně s kolegy Dr. Weissem a Dr. Kindlem. NA Praha, HBMa 
1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
158 Leberverhärtung (Carcioma hepatis), NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
159 Rosshaupt bei Tachau, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
160 Narodil se 3. září 1851 v poutnovském domě čp. 50. NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
161 Hermann Funkenstein vlastnil familiantskou koncesi číslo 49986 od 5. září 1839, zřejmě od té doby, kdy 
vstoupil do svazku manželského s Annou Kips. Narodil se v roce 1807 jako prvorozený syn Löbla Funkensteina 
a jeho ženy Juditthy. Měl další tři bratry Eliase (1809), Jakoba (1809) a Davida (1809). Jeho otec byl 
prvorozeným synem Kopelmana Funkensteina a jeho manželky Evy. Do svazku manželského vstoupil zřejmě 
28. září 1804 s Judithou Klein. Zemřel v roce 1831. Je také uveden v soupisu židů z roku 1793 společně 
s rodinou svého otce Kopela (Koplmana), který vlastnil familiantskou koncesi od roku 1773. Pan Kopel 
Funkenstein měl se svou ženou Evou kromě syna Löbla ještě další čtyři syny Davida (zemřel 1813), Heinericha 
(zemřel 29. března 1825), Jakoba (zemřel 23. března 1826) a Isaka (narodil se roku 1791). Dále z jejich 
manželství vzešly dvě dcery, Lisabeth (sloužila roku 1793 v Chodové Plané) a Barbara (roku 1793 sloužila 
v Bečově). Familiant Kopl Funkenstein vlastnil v Poutnově čtvrtinu domu čp. 1 a obchodoval se střižním 
zbožím, peřím a veteší. Zemřel 31. prosince 1825. HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, 
Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, 
Praschnaugezd Gut. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis 
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a Fani Kohn z obce Labuť165. Novomanžele oddal rabín Dr. Nathan Porges z Karlových 
Varů166. Manželům Leopoldovi a Idě (Ittě) Funkesteinovým se narodil 14. července 1884 
v Mnichově u Mariánských Lázní syn Siegfried167. Dne 1. srpna 1885 přišla v Mnichově čp. 
84 na svět syn Filipp168. Dcerka Kamila se narodila 3. června 1888 v Mnichově čp. 84. Druhá 
dcera Mathilda se narodila 7. února 1891 v Mnichově čp. 84. Dne 20. října 1893 se narodil 
chlapec Heinrich. Syn Hugo169 se narodil 7. července 1895 v Mnichově čp. 84. Dcera Frida se 
narodila 14. července 1897. Holčička Marie přišla na svět 12. dubna 1902 v Mnichově170. 
 
Dům čp. 50 v Poutnově, kde se narodil manžel paní Idy Leopold Funkenstein, se nacházel 
v jihovýchodní části obce na stavební parcele č. 59. Tento pozemek měl celkovou výměru 70 
sáhů čtverečních. V roce 1839 ji vlastnil křesťanský domkař Franz Günter171. Na císařském 
otisku je dům označen jako nespalný. 

                                                                                                                                                         
židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, 
s. 113. 
162 Paní Anna Funkenstein, rozená Kyps pocházela pravděpodobně z Chlístova u Klatov čp. 50. Byla dcerou 
Lippmanna Kypse a jeho choti Theresie, rozené Herzmann. NA Praha, HBMa 1876. Matrika narozených 1840–
1676, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
163 V matrice psána jako Ita. NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
164 Psaného také jako Bernart, NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
165 Lapant, NA Praha, NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
     Labant, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 
1866–1909. 
166 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
167 Obřízku provedl Josef Pereles z Chodové Plané (Kuttenplan). NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik 
narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
168 Obřízku provedl Ludwig Simon z Mariánských Lázních (Marienbad). NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty 
matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911a zemřelých 1866–1909. 
169 Obřízku u Heinricha a Huga Funkensteinových provedl Jonas Kohn ze Sokolova (Falkenau). NA Praha, 
HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
170 NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–
1909. 
171 Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
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Náhrobek č. 16 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 16 se nalézá na konci druhé řády, od severní hřbitovní zdi je vzdálen 
asi dva metry. Celkové rozměry stély i s podstavcem jsou 135 × 45 × 17 centimetrů. Horní 
část náhrobku, kde se původně nacházela deska s textem, má obdélníkový tvar a je nahrubo 
otesána. Podstavec je o několik centimetrů rozšířen na všech stranách. Zdoben je 
horizontálními a vertikálními rýhami. Uprostřed podstavce je vytesána deska s textem 
v němčině, který však přes pokročilou erozi kamene není možné přečíst. 
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Náhrobek č. 17 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 17 se nachází na začátku třetí řady, od jižní zdi je vzdálen necelé tři 
metry. Celkové rozměry této stély i s podstavcem jsou 124 × 50 × 19 centimetrů. Stéla má 
podobu obdélníku, do něhož je z lícní strany reliéfně vytesána deska s hebrejským textem, 
nad nímž je vyobrazena svázaná ratolest. Podstavec je o několik centimetrů širší než horní 
část náhrobku. Na lícní straně se nachází text v němčině. Bilingvní nápis v hebrejštině a 
němčině je vzhledem k rozsáhlé erozi kamene nečitelný. 
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Náhrobek č. 18 – Josef Stern 
 
′l x″mrt lvla g″y tm [rius fcvy h″k 

 
u″p 

h″bent 
 

Hier ruht 
Josef Stern 

geboren in Neubidschow 
gst. in Tepl den 20. August 1888 

im 82. Lebensjahre 
Ruhe Sanft 

 

Vážený Josef Stern zemřel 13. elulu 648 
 

malého počtu. 
 

Zde je uložen. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Josef Stern 
narozený v Novém Bydžově, 
zemřel v Teplé 20. srpna 1888 
v 82. roce života. 
Odpočívej v pokoji.

 
Náhrobek č. 18 se nachází ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Kámen má rozměry 

136 × 37 × 17 centimetrů a je opřen o půlmetrový podstavec. Horní část je ukončena špicí. Na 
levé hraně stély jsou malé úštěpky kamene, pravděpodobně od pádu z podstavce. Text je 
bilingvní, v hebrejštině a němčině. Písmo je zachovalé ve velmi dobrém stavu, jen první řádek 
německého textu je částečně poškozen úštěpky kamene. 
 

Pan Josef Stern zemřel v deset hodin dopoledne 20. srpna 1888172 v Teplé v domě čp. 32. 
Následujícího dne byly jeho ostatky pohřbeny. Pan Josef pocházel z Nového Bydžova173, 
zemřel jako vdovec ve věku 81 let na zánět tenkého i tlustého střeva174. 
 

O panu Josefu Sternovi se doposud nepodařilo získat více informací, než co je uvedeno 
v matrice zemřelých. 
 

Manželka pana Josefa, Wilhemine Stern, je uvedena na náhrobku č. 21. 

                                                 
172 Datum uvedené na náhrobku v hebrejštině souhlasí s údajem z matriky, dne 13. elulu roku 648 malého počtu 
bylo pondělí 20. srpna 1888. 
173 Neubydschow, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
174 Gedärmentzündung, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
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Náhrobek č. 19 – Anna Kraus 
 

u″p 
hbib hbem hz 

bqiy h″k tb cyvrq 
cyvrq 
lpium 

tnsb [vyc ′v ovyb htm 
q″pl x″mrt 

h″bent 
 

Anna Kraus 
Tepl gst. 16. Mai 1888 

Ruhe Sanft! 
 

Zde je uložena 
 

tato maceva Beby, 
 

Kraus, dcery váženého Jaakova 
Krause 
z Teplé, 
 

zemřela v den 6. sivanu v roce 
 

648 malého počtu. 
Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
Anna Kraus 
Teplá, zemřela 16. května 1888. 
Odpočívej v pokoji!

 
Náhrobní kámen č. 19 se nachází ve třetí řadě v jihovýchodní části hřbitova. Tato stéla 

má rozměry 124 × 39 × 18 centimetrů i s podstavcem. Náhrobek je ukončen rozšířeným 
obloukem, který je na přední straně ozdoben malými prolamovanými výstupky. Na levém 
okraji jsou dva výstupky poškozeny. Reliéfní obruba lemuje většinu textu, jenž je převážně 
v hebrejštině. Nápis „Odpočívej v pokoji!“ je umístěn ve spodní části kamene. 
 

Dívenka Anna Kraus, dcerka Jacoba a Katti Krausových, zemřela ráno 16. května175 1888 
v Teplé. Pohřeb se konal následujícího dne. Z tohoto světa odešla ve věku 4 let. 
Pravděpodobnou příčinou jejího úmrtí byl záškrt176. 
 

Anna Kraus se narodila 6. června 1884 v Teplé manželům Jacobovi a Katti Krausovým. 
Otec byl synem Koppelmana Krause z Kořene. Matka Katti pocházela z Poutnova a za 
svobodna se jmenovala Lappert. 
 

Více informací viz náhrobek č. 4 Katty Kraus, matky dívenky Anny. 

                                                 
175 Datum v hebrejštině na náhrobku souhlasí se zápisem v matrice zemřelých, dne 6. sivan roku 648 malého 
počtu byla středa 16. května 1888. 
176 Kehlkopfbräune, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
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Náhrobek č. 20 – bez jména 
 

Friede ihrer Asche! Pokoj jejímu popelu.
 
 

Náhrobní kámen č. 20 se nalézá ve třetí řadě uprostřed. Celkové rozměry náhrobku i 
s podstavcem jsou 96 × 41 × 21 centimetrů. Horní část stély je zakončena mírným obloukem, 
po jehož stranách jsou malé plošky. Bilingvní text v hebrejštině a němčině je zcela zničen 
erozí kamene. Dochovala se jen jedna věta v němčině na podstavci. 
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Náhrobek č. 21 – Wilhemina Stern 
 

wysrat [m [rius lrip tb lgnyvp 
u″p 

′l g″mrt ba d″y htm 
h″bent 

 
Hier ruhet 

Wilhemina Stern 
geb. ................. 

gst. 17 August 1883 
in ihrer 79 Lebensjahre 

Friede ihrer Asche! 
 

Fengl, dcera Perl Stern z Teršic 
 

Zde je uložena. 
 

Zemřela 14. avu 643 malého počtu 
Buď její duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Wilhemina Stern 
rozená ………., 
zemřela 17. srpna 1883 
ve svých 79 letech života. 
Pokoj jejímu popelu! 

 
Náhrobek č. 21 se nachází ve třetí řadě v severovýchodní části hřbitova. Celkové rozměry 

náhrobního kamene i s podstavcem jsou 160 × 62 × 17 centimetrů. Horní část je zakončena 
rozšířeným štítem, pod nímž je vyobrazen reliéfní květ. Samotný text je umístěn v malé nice, 
nad níž je reliéfní římsa a po stranách je lemována úzkými sloupky. Nápis je bilingvní, 
v hebrejštině a němčině, na několika místech je znatelně narušen erozí kamene. Text na 
podstavci je zcela nečitelný. 
 

Paní Wilhelmine Stern zemřela v jednu hodinu v noci 17. srpna 1883 v Teplé v domě čp. 
32. Téhož dne byla ohledána lékařem Josefem Bleilem. Pohřeb paní Wilhemine se uskutečnil 
19. srpna. Jednalo se o manželku pana Josefa Sterna, který pocházel z Nového Bydžova. Ve 
věku 79 let podlehla ochrnutí plic177. 
 

Manžel paní Wilhelmine, Josef Stern, je uveden na náhrobním kameni č. 18. 

                                                 
177 Lungenlähmung, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
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Náhrobek č. 22 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 22 se nachází ve druhé řadě v severní polovině hřbitova. Rozměry této 
stély činí 84 × 45 × 15 centimetrů. Zakončena je obloukem, který představuje jednu třetinu 
z celkové výšky kamene. Po stranách oblouku jsou malé plošky. V lícní straně oblouku je 
reliéfní vlnitý ornament. Ornament a prostor určený pro náhrobní text je po stranách 
ohraničen reliéfní obrubou. Eroze kamene značně poničila původní bilingvní nápis 
v hebrejštině a němčině natolik, že je v současné době nečitelný. 
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Náhrobek č. 23 – Samuel Lappert 
 

ovyb ′qnv [cyn ′h qs ovyb rupn 
q″pl v″crt ′b 

n″p 
h″k rqyh avx hyh vtnvmab qyde 

 
urippal hdvhy hsm [b lavms 

oymt jlh rsyv ot sya lysyvnyam 
 

vymy lk oyqla ary qre lipv 
 

bvu osb jlhv hbvu hbysb tmv 
 

h″bent 
 

Hier ruht 
Herr 

Samuel Lappert 
aus Einsiedl 

gestorbert im 30. März 1906 
im 93 Lebensjahre 

-nečitelné- 

Zemřel o svatém šabatu 5. nisanu a 
 

pohřben druhý den 666 malého počtu 
 

Zde je uložen 
 

Spravedlivý byl ve své víře (1), drahocenný, 
vážený 
Šemuel, syn Mošeho Jehudy Lapperta 
z Mnichova. Muž bezúhonný a přímý (2) 
kráčel bezúhonně, 
 

jednal spravedlivě (3), bohabojný po všechny 
své dny 
a skonal v požehnaném věku a odešel v 
dobrém jménu. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
pán 
Samuel Lappert 
z Mnichova, 
zemřel 30. března 1906 
v 93 letech svého života 
-nečitelné-

 
Náhrobek č. 23 se nachází ve třetí řadě v severovýchodní části hřbitova. Rozměry této stély 

činí 65 × 40 × 17 centimetrů. Horní část je ukončena jednoduchým obloukem s malými 
plochami po stranách. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Eroze kamene znesnadňuje 
četbu a na některých místech ji dokonce znemožňuje. Navíc písmo v hebrejštině je vytesáno 
velmi drobným písmem, a proto také z tohoto důvodu je interpretace textu velmi obtížná. 
Náhrobek je v současné době povalen. 
 

Pan Samuel Lappert zemřel v sedm hodin večer 30. března 1906178 v Mnichově čp. 27. 
Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány lékařem Dr. Schneiderem. Pohřeb se uskutečnil 
2. dubna. Obchodník a v té době již vdovec odešel z toho světa ve věku 92 let a 2 měsíců. 
Příčinou jeho úmrtí byla sešlost věkem179. 
 

Více informací viz náhrobek č. 11 paní Anny Lappert, manželky pana Samuela Lapperta. 
 
Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) Abakuk 2:4 „Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry 
své živ bud.“180 „Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou 
věrnost.“181 
(2) Jób 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu 
rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“ 182 
                                                 
178 Datum v hebrejštině nesouhlasí s datem v němčině a se zápisem v matrice o jeden den, protože 5. nisanu roku 
666 malého počtu byla sobota 31. března 1906. 
179 Altersschwäche (Debilitas….), NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
180 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
181 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
182 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
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„Hospodin se satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.‘“ 183 
(3) Žalmy 15:2 „Ten, kdož chodí v upřímnosti, a činí spravedlnost, a mluví pravdu z srdce 
svého.“ 184 „Ten, kdo žije bezúhonně, ten kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává 
pravdu.“ 185 

                                                 
183 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
184 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
185 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 24 – Josefa (Frajndl) Löwenstein 
 
 

[yyucnivvil fcvy h″k tsa ldnyyrp 
 

u″p 
yrst y″x htm [iuyvp [m 

h″bent ′l a″mrt 
    

Hier ruht 
Josefa Löwenstein 

aus Pauten gst. 23. Septem. 1880 
Ruhe Sanft 

Frajndl, manželka váženého Josefa 
Löwensteina, 
 

zde je uložena, 
z Poutnova, zemřela 18. tišri 
641 malého počtu. Buď její duše svázána 
ve svazku života. 
 
Zde je uložena 
Josefa Löwenstein 
z Poutnova, zemřel 23. září 1880 
Odpočívej v klidu.

 
 
 

Náhrobní kámen č. 24 se nachází ve třetí řadě v severovýchodní části hřbitova. Stéla má 
rozměry 96 × 51 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena jednoduchým obloukem s malými 
plochami po stranách. Text je bilingvní, v hebrejštině a němčině. Nápis je zachovalý ve velmi 
dobré kvalitě se stále černě vybarveným písmem. 
 

Paní Josefa Löwenstein zemřela v devět hodin dopoledne 23. září 1880186 v Poutnově. 
Následujícího dne byly její ostatky ohledány a pohřbeny. Paní Josefa skonala ve věku 54 let 
na tuberkulózu187. 
 

Zřejmě se jednalo o Josefu Strauss, nemanželskou dceru Ferdinanda Strausse 
z poutnovského domu čp. I, která 7. února 1855 vstoupila do svazku manželského s Josephem 
Löwensteinem, který pocházel z rodiny Enocha Löwensteina z Chodové Plané čp. VII. 
Nevěstě v té době bylo 25 let188 a ženichovi 42 let. Novomanžele oddal v Chodové Plané 
místní rabín Adam Wunder189. Manželům Josephovi a Josefě Löwensteinovým se 22. března 
1859 narodil mrtvý chlapeček. Dcerka Anna přišla na svět 18. července v poutnovském domě 
čp. V. 
 

Pan Josef (Joseph) Löwenstein, manžel Josefy Löwenstein, je uveden na náhrobku č. 27. 
 

Dům čp. I v Poutnově, v kterém žil otec Josefy Löwenstein Ferdinand Strauss, se nacházel 
na stavební parcele č. 34 v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským obyvatelstvem a 
synagogou. V letech 1839 a 1959 byli vlastníky Ferdinand Fischer a Salomon Straus190. 
Výměra domu činila 20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 
 

Dům čp. V v Poutnově, kde se narodila manželům Josephovi a Josefě Löwensteinovým 
dcerka Anna, se nalézal na stavební parcele č. 40 asi sto metrů západně od návsi v uličce. 

                                                 
186 Datum na náhrobku souhlasí s údajem v matrice, 18. tišrí roku 641 malého počtu byl čtvrtek 23. září 1880. 
187 Lungensucht, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
188 Stáří Josefy Strauss-Löwenstein z matriky oddaných nesouhlasí s věkem Josefy Löwenstein z matriky 
zemřelých o pět let. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
189 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
190 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
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Tato parcela měla výměru 90 sáhů čtverečních a v roce 1839 patřila dědicům po panu 
Pikertovi191. Později připadla do držení Davidovi Funkesteinovi a Ferdinandovi Straussovi192. 
Dům je na císařském otisku označen jako nespalný. 

                                                 
191 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
192 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 6. 
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Náhrobek č. 25 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 25 se nachází ve třetí řadě v severní polovině hřbitova. Rozměry této 
stély činí 117 × 57 × 10 centimetrů. Horní část je zakončena špicí gotického tvaru, po jejíž 
stranách jsou malé plošky. Špice představuje téměř polovinu samotného náhrobku. Prostor 
pro náhrobní text je ohraničen prolamovanou reliéfní obrubou ze všech stran. Bilingvní text 
v hebrejštině a němčině se nedochoval, zřejmě následkem eroze kamene i mechanickým 
poškozením (povalením). 
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Náhrobek č. 26 – David Rosenberger 
 

bvsx sya [vmun hp 
rigribnizar hyra dvd 
vmlil jlh [ysi nm 
q″pl g″lrt yrst ′v 

 
Her ruht 

David Rosenberger 
aus Kurschin 

gestorben a. 5. Oct. 1873 
 

Zde je uložen muž vážený 
 

David Arije Rosenberger 
z Kořene odešel do svého světa 
 

6. tišrí 633 malého počtu. 
 
Zde odpočívá 
David Rosenberger 
z Kořene 
zemřel 5. října 1873.

 
Náhrobní kámen č. 26 se nachází v severovýchodní části hřbitova a je vzdálen necelé dva 

metry od severní zdi. Stéla má rozměry 79 × 48,5 × 13 centimetrů. Oblouk v horní části 
zasahuje až do jedné třetiny kamene. Po stranách jsou malé plochy, z nichž jedna je uražená. 
Bilingvní text v hebrejštině a němčině je částečně narušen erozí. 
 

V poutnovské matrice zemřelých doposud pan David Rosenberger z Kořene, který zemřel 
5. října roku 1873193, nebyl nalezen. Místo toho se v archivním dokumentu nachází záznam o 
úmrtí pana Davida Rosenbergera z Horních Kozolup194, který zemřel v jednu hodinu po 
poledni 24. září 1876195 v Mnichově čp. 4 ve věku 80 let na sešlost věkem196. Téhož dne bylo 
jeho tělo ohledáno. Tento muž byl ale podle matriky pohřben v Mnichově197. 

                                                 
193 Datace na náhrobku v němčině se neshoduje s hebrejským datem. Dne 5. října 1873 bylo pondělí 14. tišrí 
5634 a 6. tišrí 633 malého počtu bylo úterý 8. října 1872. 
194 Obergosolup, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
195 Dne 24. září 1876 bylo úterý 6. tišrí 637 malého počtu. 
196 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
197 Einsiedl, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
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Náhrobek č. 27 – Josef Löwenstein 
 

[yyusnivvl fcvy h″k 
a″k tm [iuyvp [m 

n″p 
h″bent ′l h″mrt vlck 

 
 

Hier ruht 
Josef Löwenstein 

gst. 9. Dezember 1884 
Ruhe Sanft! 

 

Vážený Josef Löwenstein 
 

z Poutnova, zemřel 21. 
 

Zde je uložen. 
 

kislevu 645 malého počtu. Buď jeho duše 
svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá 
Josef Löwenstein, 
zemřel 9. prosince 1884. 
Odpočívej v pokoji!

 
Náhrobní kámen č. 27 je posledním ve třetí řadě. Od severní zdi je vzdálen necelý metr. 

Rozměry stély jsou 80 × 53 × 12 centimetrů. Horní oblouk zaujímá jednu třetinu kamene a po 
stranách je zakončen malými plochami. Na jeho vrcholu je hrana kamene uštípnuta. Text je 
bilingvní, v hebrejštině a němčině, a to v poměrně zachovalém stavu. Eroze kamene jen 
nepatrně narušuje německý text. 
 

Pan Josef Löwenstein zemřel v jednu hodinu v noci 8. prosince 1884198 v Poutnově. 
Pohřeb jeho ostatků se konal 10. prosince. Obchodník a vdovec Josef Löwenstein byl úředně 
hlášen v poutnovském domě čp. 67. Ve věku 72 skonal, když podlehl zhoubnému nádoru 
trávícího ústrojí199. 
 

Obchodník Josef Löwenstein pocházel z Chodové Plané, kde žil jeho otec Enoch 
Löwenstein v domě čp. VII. Ve věku 42 let pojal za ženu 7. února 1855 tehdy 25 letou Josefu 
Strauss z Poutnova. Novomanžele oddal rabín Adam Wunder z Chodové Plané200. 
 

Další informace viz náhrobek č. 24 Josefy Löwenstein, údajné manželky pana Josefa 
Löwensteina. 
 

Poutnovský dům čp. 67, ve kterém zemřel pan Josef Löwenstein, se nacházel v uličce 
ležící na západ od návsi na stavební parcele č. 40. Celková rozloha tohoto pozemku činila 90 
sáhů čtverečních. Dříve toto stavení bylo označeno čp. V. V roce 1839 jej vlastnili dědici po 
panu Pikertovi201. David Funkenstein a Ferdinand Strauss měli dům v držení kolem roku 
1854202. Na císařském otisku je označen jako nespalný. 

                                                 
198 Datum na náhrobku v hebrejštině a němčině se neshoduje se zápisem v matrice o jeden den, 8. prosince 1884 
bylo pondělí 20. kislevu 645 malého počtu. 
199 Magenkrebs, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
200 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
201 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
202 J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 6. 
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Náhrobek č. 28 – Barbara (Betti) Buxbaum 
 

Betti Buxbaum 
gestorben 28. Juni 1895 

im 49. Lebensjahre 
Von deinen Trauernlen 

Gatten und Kindern. 

Betti Buxbaum 
zemřela 28. června 1895 
v 49. roce života. 
Od tvého zarmouceného 
manžela a dětí.

 
 

Náhrobní kámen č. 28 se nachází ve čtvrté řadě v jihozápadní části hřbitova a od jižní zdi 
je vzdálen jeden metr. Rozměry náhrobku i s podstavcem činí 137 × 51 × 23 centimetrů. 
Horní část je kryta rozšířeným štítem, pod nímž jsou zobrazeny tři reliéfní květy, dva po 
stranách a jeden uprostřed. Mezi postranními květy a prostředním jsou vždy tři kruhové 
výstupky. Prostor, kde se nachází text v německém jazyce, je prolamován. Nad jménem 
zemřelé je ztvárněn plastický vavřínový věnec. Eroze kamene znesnadňuje četbu nápisu. 
Podstavec náhrobku je dvoustupňový. 
 

Podle poutnovské matriky zemřelých zemřela v poledne 28. června roku 1895203 v Teplé 
v domě čp. 188 paní Barbara Buxbaum, jenž byla manželkou obchodníka se střižním zbožím 
Moritze Buxbauma. Pohřeb této ženy se uskutečnil odpoledne 30. června. Zemřelá se narodila 
v Poutnově, ale úředně náležela do obce Luka. Ve věku 50 let podlehla zánětu plic204. 
 

Paní Barbara se narodila v Poutnově domě čp. VI na podzim roku 1845 jako dcera Isaka 
Neumanna a jeho choti Johanny. Přesný den však není tak zřejmý, protože se podle jedné 
matriky narodila 8. října 1845205 a podle dalšího zápisu až 23. listopadu 1845206. Její otec Isak 
Neumann byl poutnovský obchodník a chráněný žid. Matka Johanna byla dcerou familianta a 
chráněného žida Moysese Lapperta207 z Poutnova čp. VII a jeho ženy Barbary, rozené 
Funkenstein208. Do svazku manželského vstoupila 6. února 1868 v Poutnově. Ve svých 
dvaadvaceti letech si vzala o pět let staršího Mosese Buxbauma z obce Luka. Manžele oddal 
rabín Leopold Freindlinder z domu čp. 5 v obci Luka209. Manželům Mosesovi a Barbaře 
(Betti) Buxbaumovým se 5. prosince 1868 v domě čp. 42 narodil chlapec210, o sedm dní 
později však zemřel na psotník211. Dne 18. prosince 1869 se jim narodila dcerka Julia. Druhá 
dcerka Hermine se narodila 4. února 1872. Chlapec Sigfried přišel na svět 27. ledna 1874 
v Poutnově čp. V. Třetí dcera Emilia se narodila 18. března 1876 již v Teplé v domě čp. 19. 
Syn Ernest se narodil v tom samém tepelském domě 25. listopadu 1877. Další syn Albert se 
narodil 4. září 1879212. Dcerka Anna se narodila 28. března 1881. Holčička Antonia213 přišla 

                                                 
203 Datace úmrtí na náhrobku souhlasí s údajem v matrice zemřelých. 
204 Lungentzündung, NA Praha, HBMa 1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
205 NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
206 NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
207 Moses Lappert vlastnil familiantskou koncesi od 15. června 1801, kdy vstoupil do svazku s Barbarou 
Funkenstein. Kromě dcery Johanny měl tři syny Isaka (1807), Samuela (1814) a Seligmanna (1818). NA Praha, 
HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan 
Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
208 NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. NA Praha, HBMa 1870, Matrika narozených 1840–1883. 
209 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
210 NA Praha, HBMa 1870, Matrika narozených 1840–1883. 
211 Freiser, NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
212 NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
213 Zemřela 9. srpna 1885 v tepelském domě čp. 188 v roce a půl na otok plic (Lungenöden). NA Praha, HBMa 
1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 a zemřelých 1866–1909. 
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na svět 8. března 1884. Další dcera Antonia se narodila 21. října 1886. Syn Max se narodil 14. 
července 1890. Dcera Augusta se narodila 1. července 1892214. 
 

Manžel paní Barbary, Moses Buxbaum, je uveden na náhrobku č. 8. 
 

Dům čp. VI, kde se paní Barbara Buxbaum (Neumann) narodila, se nalézal v západní části 
obce v ulici, ve které se nacházelo několik židovských domků a synagoga. Stavení stálo na 
stavební parcele č. 39, označeno bylo čp. VI a v roce 1839 ho vlastnil Moises Lappert215. 
Později přešlo do společného vlastnictví Samuela a Seligmanna Lapertových216. Dům je na 
císařském otisku označen jako nespalný. 
 

Dům čp. 42 v Poutnově, ve kterém se manželům Moritzovi a Barbaře Buxbaumovým 
narodilo první dítko a kde paní Barbara žila za svobodna, se nacházel v severovýchodní části 
návsi na stavební parcele č. 26. Celkové rozměry tohoto pozemku činily 25 sáhů čtverečních. 
V roce 1839 stavení vlastnil křesťanský domkař Anton Zitterbart217, kolem roku 1854 ho měl 
v držení Isak Neumann218. Dům je na císařském otisku označen jako spalný. 
 

Dům čp. V v Poutnově, kde se narodil manželům Josephovi a Josefě Löwensteinovým syn 
Siegfried, se nalézal na stavební parcele č. 40 asi sto metrů západně od návsi v uličce, kde 
stávaly ostatní stavení židovských obyvatel. V blízkosti stála i synagoga. Tato parcela měla 
výměr 90 sáhů čtverečních a v roce 1839 patřila dědicům po panu Pikertovi219. Později 
připadla do držení Davidovi Funkesteinovi a Ferdinandovi Straussovi220. Dům je na císařském 
otisku označen jako nespalný. 

                                                 
214 NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911a zemřelých 1866–1909. 
215 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
216 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
217 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
218 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
219 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
220 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 6. 
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Náhrobek č. 29 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 29 se nachází ve čtvrté řadě v jihozápadní části hřbitova. Rozměry této 
stély činí 69 × 44 × 14 centimetrů. Zakončena je obloukem, který představuje třetinu celkové 
výšky kamene. Po stranách tohoto oblouku jsou malé plošky. Prostor s bilingvním textem je 
po stranách ohraničen jemnou linií. Eroze kamene značně narušila hebrejský i německý text 
natolik, že je v současné době nečitelný. 
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Náhrobek č. 30 – Anna Funkenstein 
 

n″p 
hrqyh hsah 

hnh trm lyx tsa 
ybe ohrba r″h tsa 
ovyb htm [yyusniqnvp 

z″k ′h ovyb ′nv [vsxrm h″k ′g 
h″bent ′l m″rt 

 
 

gest. 11. October 1879 
 

Zde je uložena 
 

žena vzácná, 
manželka šlechetná (1) paní Hana, 
 

manželka váženého Abrahama Cviho 
Funkensteina, zemřela v úterý 
 

25. marchešvanu a pohřbena ve čtvrtek 27. 
 

640 malého počtu. Buď jeho duše svázána 
 

ve svazku života. 
 
zemřela 11. října 1879

 
Náhrobní kámen č. 30 se nachází ve čtvrté řadě uprostřed, v západní polovině hřbitova. 

Tato stéla má rozměry 84 × 50 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem s malými 
úzkými plochami po stranách. Levý roh malé plochy je poškozen. Hebrejský text je ohraničen 
po celém obvodu náhrobku úzkou linií. Pod ním je ve spodní části kamene německý text s 
datací úmrtí zesnulé. 
 

V poutnovské matrice zemřelých se nalézá záznam o úmrtí paní Anny Funkenstein221. Tato 
žena zemřela ve čtyři hodiny odpoledne 13. listopadu 1879222 v poutnovském domě čp. III. 
Téhož dne byla údajně i pohřbena. Zarážející však je, že podle úředního zápisu byly její 
ostatky ohledány lékařem Dr. Eichlerem z Teplé již 11. listopadu, tedy dva dny před svou 
smrtí223. Nepochybně se jedná o chybu písaře224. Paní Anna Funkenstein podlehla ve věku 68 
let břišnímu tyfu225. 
 

Poutnovský dům čp. III, kde zemřela paní Anna Funkenstein, se nalézal jako druhý dům 
v uličce západně od návsi na stavební parcele č. 36, jejíž celková rozloha činila 90 sáhů 
čtverečních. V roce 1839 toto stavení vlastnil Heinrich a Barbara Strausovi226. O dvacet let 
později, tedy roku 1859, byli jeho vlastníci David Funkenstein a Samuel Lappert227. Na 
císařském otisku je dům označen jako nespalný. 

                                                 
221 Snad by se mohlo jedna o Annu Funkenstein, dceru Lippmana Kipse z Chlístova (Chlistau), která byla 
manželkou poutnovského familianta Hermana Funkensteina zřejmě od 5. září roku 1839. Na náhrobku je však 
její manžel uveden jako Abraham Cvi Funkenstein. Není proto jisté, zda se jedná o jednu a tutéž osobu. NA 
Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, 
Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut 
222 Datace na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s datem úmrtím z matriky o dva dny, datace pohřbu ale souhlasí. 
Předpokládejme však, že paní Anna Funkenstein zemřela ten den, kdy byly její ostatky ohledány, tedy 11. 
listopadu 1879. V tom případě by byly datace shodné. Dne 25. chešvanu roku 640 malého počtu bylo úterý 11. 
listopadu 1879 a 27. toho měsíce a roku byl čtvrtek 13. listopadu 1879. Datace v němčině na náhrobku 
nesouhlasí o jeden měsíc, jak s údajem v hebrejštině ze stély, tak s úředním zápisem. Zřejmě se jedná o chybu 
kameníka nebo zadavatele zakázky. 
223 NA Praha, HBMa 1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
224 Tato chyba byla též opsána při pořizování duplikátů matrik. NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik 
narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911a zemřelých 1866–1909. 
225 Schleimschlag, NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
226 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
      Ve studii Jiřího Fiedlera se vlastníci jmenovali Heinrich a Barbara Fischerovi. Fiedler, J.: Encyklopedie 
židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
227 NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních 
pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
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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.“ 228 „Už se neboj, má dcero! Udělám pro tebe 
všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá.“ 229 

                                                 
228 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
229 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 31 – Samuel Kreipl (Greipl) 
 

riyvp lfyyrg layms r″hh 
u″p 

jlh rsyv ot sya lpiu 
 

hlptb rmi rsyh jrdb 
hnqzb tm hdiv lhq ynpl 

 
q″pl x″lrt lvla h″y hbvu 

h″bent 
 

Hier ruhet sanft Herr 
Samuel Greipl 

aus Tepl gestorben 13. Sept. 
1878 in seiner 70 Lebensjahre 

 

Vážený pán Šemuel Greipl, sedlák. 
 

Zde je uložen 
 

z Teplé, člověk bezúhonný a přímý (1), 
kráčel 
cestami přímými a stával na modlitbách 
před shromážděním a pospolitostí (2), 
zemřel v požehnaném 
 

věku 15. elulu 638 malého počtu. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života. 
 
Zde odpočívá klidně pán 
Samuel Greipl 
z Teplé, zemřel 13. září 
1878 ve svých 70 letech života.

 
 

Náhrobek č. 31 se nachází ve čtvrté řadě uprostřed v západní polovině hřbitova. Stéla má 
rozměry 133 × 47 × 13 centimetrů i s podstavcem. Horní část náhrobku je ukončena klenutou 
špicí s ornamentem, po stranách jsou výstupky. Pod špicí s výstupky je reliéfní římsa chránící 
text před deštěm. Prostor s bilingvním textem, v hebrejštině a němčině, je ve dvou stupních 
prolomen do povrchu kamene. Eroze kamene narušuje nápis a znesnadňuje jeho četbu. 
 

V poutnovské matrice zemřelých se nachází záznam o úmrtí pana Samuela Kreipla, jenž 
tento svět opustil v šest hodin večer 13. září 1878230 v Teplé čp. 57. Téhož dne jeho ostatky 
ohledal lékař Dr. Eichler. Pohřben byl 14. září. Ve věku 70 let podlehl mozkovému krvácení a 
ochrnutí plic231. 
 

Zřejmě se jedná o Samuela Kreipla, psaného také jako Greipl232 nebo Kräupl233, který byl 
ve svazku manželském s Ester Kohn234 z Hradiště u Bezdružic235. Zdá se, že do společného 
manželství vstoupili 5. května 1833. Jednalo se o jeho druhou ženu, první se jmenovala 
Mariana Fuker, s kterou byl ve svazku manželském zřejmě od 4. dubna 1829. Pan Samuel 
Kräupl se narodil jako druhorozený syn Friedmana Kräupla a jeho ženy Sary, rozené Kraus. 
Jeho starší bratr se jmenoval Isak a přišel na svět v roce 1803. Pan Friedman Kräupl byl 
synem Löbla Kräupla a jeho choti Sary, rozené Bayer. V manželství s Annou Kraus byl 
nejspíše od 1. srpna 1794236. Zdá se, že v soupise židovských obyvatel z roku 1793 je uveden 
jako Ferdinand a jeho otec jako Juda, který se svou ženou Sarou žil v Poutnově s dalšími 

                                                 
230 Datace v hebrejštině a němčině na náhrobku souhlasí s údajem v matrice, dne 15. elulu roku 638 malého 
letopočtu byl pátek 13. září 1878. 
231 Gehirn und Lungenlähmung, NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
232 NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
233 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
234 Jednalo se o dceru chráněného žida Moisese Kohna z Hradiště u Bezdružic. NA Praha, HBMa 1670, Matrika 
narozených 1840–1883. 
235 Radisch Herrschaft Weseritz, NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
      V matrikách není specifikováno, zda se jedná o Okrouhlé Hradiště (Scheibenradisch) nebo Dlouhé Hradiště 
(Langenradisch). Tyto obě vesnice se nacházejí v blízkosti Bezdružic. 
236 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
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dvěmi syny, Bernardem a Benediktem. V Poutnově vlastnil čtvrtinu domu čp. I a obchodoval 
s peřím a veteší237. Manželům Samuelovi a Ester se narodil kolem roku 1839 syn Jacob. Lze 
to usoudit podle jeho stáří, jelikož v době sňatku s Annou Stingl konaného 23. června 1869 
v Mariánských Lázních mu bylo 30 let. V matrice narozených evidované od roku 1840 je 
uvedeno dalších několik jejich potomků. Jako první je zde zapsána 24. září 1841 dcerka 
Sophie, jež přišla na svět v Poutnově čp. VI. Syn Gottlieb se narodil 23. července 1843. 
Dívenka Maria se narodila 15. února 1845. Další dcera jménem Anna se narodila 21. 
listopadu 1846. Dcerka Mina238 spatřila světlo světa 25. dubna 1848. Dcera Adelheit239 přišla 
na svět 14. září 1850. Holčička Franziska se narodila 18. září 1852. Syn Leopold240 se narodil 
7. června 1855. Dcera Rösi241 se narodila 23. října 1857 Poutnově čp. IV. 
 

Dům čp. IV v Poutnově, ve kterém se narodily čtyři ratolesti manželů Samuela a Ester 
Kreiplových v letech 1850 až 1857, se nacházel v západní části návsi na stavební parcele č. 
33, jejíž rozloha činila 30 sáhů čtverečních. V roce 1839 ji vlastnili dědici po panu 
Funkensteinovi242. Kolem roku 1854 byla již v držení Samuela Kräupla243. Na císařském 
otisku je dům označen jako nespalný. 
 

Dům čp. VI v Poutnově, kde se v letech 1841 až 1848 narodilo pět potomků pana Samuela 
Kriepla, se nacházel v západní části obce v ulici, ve které se nalézalo několik židovských 
domků a synagoga. Stavení stálo na stavební parcele č. 39, označeno bylo čp. VI a v roce 
1839 ho vlastnil Moises Lappert244. Později přešlo do společného vlastnictví Samuela a 
Seligmanna Lappertových245. Dům je na císařském otisku označen jako nespalný. 
 
Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) Jób 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu 
rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“ 246 
„Hospodin se satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.‘“ 247 
(2) Přísloví 5:14 „O málo, že jsem nevlezl ve všecko zlé uprostřed shromáždění a zástupu.“ 248 
„Málem bych byl propadl nejhoršímu uprostřed shromáždění a pospolitosti.“ 249 

                                                 
237 Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin 
v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113. 
238 Dítka Sophie, Gottlieb, Maria, Anna a Mina se narodila v poutnovském domě čp. VI. NA Praha, HBMa 1670, 
Matrika narozených 1840–1883. 
239 V úředním záznamu při narození této holčičky se poprvé objevuje příjmení otce zapsané jako Kreipl. NA 
Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
240 Obřízku u obou chlapců provedl Samuel Kohn z Útviny (Uitwa). NA Praha, HBMa 1670, Matrika 
narozených 1840–1883. 
241 Děti Adelheit, Franziska, Leopold a Rösi se narodily v Poutnově čp. IV. NA Praha, HBMa 1670, Matrika 
narozených 1840–1883. 
242 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
243 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
244 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
245 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
246 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
247 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
248 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
249 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 32 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 32 se nalézá ve čtvrté řadě v blízkosti severní hřbitovní zdi. Rozměry 
této stély jsou 89 × 44 × 15,5 centimetrů. Horní část je zakončena mírným obloukem, po 
jehož stranách jsou malé plošky. Na lícní straně úzká linie vymezuje prostor, v němž je 
vytesán hebrejský text. Nápis je značně narušen erozí kamene, čímž je téměř nečitelný. 
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Náhrobek č. 33 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 33 se nalézá v páté řadě v severozápadní části hřbitova. Rozměry této 
stély jsou 66 × 45 × 12,5 centimetrů. Polovinu náhrobku představuje oblouk, po jehož 
stranách byly malé nepatrné plošky. Pravá ploška a část hrany kamene chybí. Eroze kamene 
téměř zcela zničila původní hebrejský text. 
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Náhrobek č. 34 – Abraham Straus 
 

n″p 
rrhk h″h rsyv ot sya 
q″qm cyvrus ohrba 

ovyb wra lk jrdb jlh [uyvp 
q″pl z″rt tnsb yrst h″k 

h″bent 
 

Zde je uložen 
 

muž bezúhonný a přímý (1), vážený pán 
 

Abraham Straus ze svaté obce 
Poutnov, odešel cestami vší země (2) v den 
 

25. tišri v roce 607 malého počtu. 
 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 
Náhrobní kámen č. 34 se nachází v páté řadě v severozápadní části hřbitova, vzdálen je tři 

metry od severní zdi. Stéla má rozměry 90 × 50 × 16 centimetrů. Horní část je zakončena 
malým obloukem uprostřed, po jeho stranách jsou stejně vysoké výstupky. Text v hebrejštině 
je ohraničen úzkou linií. Eroze kamene jen částečně narušuje nápis, jeho četbu to však 
výrazně neztěžuje. 
 

Podle poutnovské matriky zemřelých skonal Abraham Straus ve čtyři hodiny večer 6. října 
1847250 v Poutnově. Téhož dne bylo jeho tělo ohledáno a 8. října pohřbeno. Obchodník, 
poutnovský familiant a vdovec Abraham Straus žil v domě čp. 51. Ve věku 65 let podlehl 
tuberkulóze251. 
 

Pan Abraham Straus byl zřejmě prvorozeným synem Nathana Strause, který obchodoval se 
střižním zbožím a vlastnil v roce 1793 jednu třetinu domu čp. 2252. Se svou ženou 
Margarethou253 měl v té době kromě syna Abrahama ještě dvě dcery, Ester a Barbaru. Pan 
Nathan Straus vlastnil familiantskou koncesi od roku 1781. Zemřel 6. března 1817254. 
Z úředních záznamů se lze dozvědět, že manželka pana Abraham Strause se jmenovala Maria, 
rozená asi Pocher. Do společného svazku manželského vstoupili pravděpodobně 5. února 
1821. Narodili se jim čtyři chlapci, Nathan Löbl roku 1822, Lazar v roce 1824, Jakob o dva 
roky později, tedy 1826, a Israel přišel na svět v roce 1829255. Paní Maria Straus zemřela ve 
věku 45 let 21. října roku 1840 v Poutnově čp. 16. Pohřbena byla 23. října na poutnovském 
hřbitově. Příčinou její smrti byla stanovena vodnatelnost. Po její smrti se její manžel asi již 
neoženil, ale dne 22. července 1843 se mu v Poutnově čp. V narodil nemanželský syn Jonas. 
Matkou toho chlapce byla Juditha Straus256, dcera v té době již zesnulého Jony Strause, 

                                                 
250 Datace v hebrejštině na náhrobku nesouhlasí s úředním záznamem o jeden rok. Na kameni je vytesáno 25. 
tišrí 607 malého počtu, a to byl čtvrtek 15. října 1846. Naproti tomu matrika uvádí 6. říjen 1847, což byla středa 
26. tišrí 608 malého počtu. Chybu s nesprávnou datací mohl způsobit kameník nebo zadavatel zakázky. 
251 Lungensucht, NA Praha, HBMa 1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
252 Společně v tomto domě s nimi žil pacholek Michl Schleisner náležející k panství Rochlov (Rochlowa) 
v Plzeňském kraji. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis 
židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, 
s. 114. 
253 Paní Margaretha Straus je také uváděna jako Malka Straus, jež se za svobodna jmenovala Veit. NA Praha, 
HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan 
Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
254 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
255 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
256 Paní Juditha Straus zemřela v 81 letech 4. března 1888 v Poutnově čp. 3. Pohřbena byla 6. března na místním 
hřbitově. V matrice je uvedena jako manželka pana Abrahama Strause a také je v ní označena jako vdova. 
Zemřela na sešlost stářím (Altersschwäche). NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
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familianta a chráněného žida z Drmoulu čp. 53, a jeho choti Anny Straus, rozené Eisenstein 
z Drmoulu257. 
 

Dům čp. 2, kde Abraham Straus žil se svými rodiči v roce 1793, byl nejspíše domem čp. II, 
který se nacházel v blízkosti západní části poutnovské návsi na stavební parcele č. 34 
v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 
až 1859 byli vlastníky Ferdinand Fischer a Salomon Straus258. Výměra domu činila 20 sáhů 
čtverečních. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 

Dům čp. 16, ve němž zemřela manželka pana Strause Maria, stával v nepatrné vzdálenosti 
od západní strany návsi na stavební parcele č. 45, jejíž celková rozloha činila 60 sáhů 
čtverečních. V roce 1839 toto stavení vlastnil domkař Tegl259, o dvacet let později byl 
v držení Johanny Fischer260. Na císařském otisku je dům označen jako spalný. 
 

Dům čp. 51, ve kterém zemřel Abraham Straus, se nenacházel přímo v obci, ale u cesty do 
Babic261 na stavební parcele č. 61. Celková rozloha této parcely činila 50 sáhů čtverečních. 
V roce 1859 tento objekt vlastnil Norbert Fritsch262. Na císařském otisku je dům označen jako 
spalný. 
 
Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) (1) Jób 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu 
rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“ 263 
„Hospodin se satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.‘“ 264 
(2) 1 Královská 2:2 „Já ť již odcházím podlé způsobu všech lidí. Proto posilniž se měj se 
zmužile.“ 265 „Odcházím cestou všecho pozemskéo. Ty však buď rozhodný a mužný.“ 266 
Slovní spojení „wra lk jrdb jlh“ „odešel cestou celé země“ je eufemismus pro smrt. 

                                                 
257 Za otce chlapce Jonase je Abraham Straus uveden pouze jen v jedné matrice (HBMa 1670), v další záznam o 
otci zcela chybí (HBMa 1676). NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. NA Praha, HBMa 
1876. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
258 Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839 a 1859. 
259 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
260 NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních 
pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
261 Ves se německy nazývala Pabitz nebo také Papitz. 
262 NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních 
pro veškeré držitele pozemnosti v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
263 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
264 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
265 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
266 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 35 – Ferdinand Fischer 
 

z″krt tnsb [cyn z″k ovyb 
n″p 

wra lk jrdb jlh 
vymi la fcayv 
rsyv ot sya 

bl bydnv ′h ary 
-kámen je rozlomen- 
[iuyvp q″qm rsyp 

h″bent 
 

V den 27. nisanu v roce 627. 
 

Zde je uložen. 
 

Odešel cestami vší země (1) 
a připojil se k lidu svému. 
 

Muž bezúhonný a přímý, 
bohabojný (2) a ušlechtilého srdce, 
-kámen je rozlomen- 
 

Fišer ze svaté obce Poutnov. 

Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 
Náhrobní kámen č. 35 se nachází v šesté řadě v jihozápadní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 65 × 45 × 13 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem a po jeho stranách jsou 
malé plochy. Hebrejský text je ohraničen reliéfní úzkou reliéfní obrubou. Kámen ve spodní 
třetině byl rozlomen, nyní je maltovým pojivem opět spojen. Z tohoto důvodu je sedmý řádek 
nečitelný. Zbytek nápisu na náhrobku je v zachovalém stavu. Náhrobek je umístěn na nízkém 
podstavci. 
 

Obchodník Ferdinand Fischer zemřel v pět hodin večer 29. dubna 1867267 v Poutnově čp. I. 
Následujícího dne byly jeho ostatky ohledány. Pohřeb se konal 1. května. Na sešlost stářím268 
skonal ve věku 82 let. 
 

Pan Ferdinand Fischer byl synem obchodníka Israela Füschera269 a jeho choti Lisabeth, 
rozené Veit270. Otec vlastnil jednu čtvrtinu poutnovského domu čp. 1271, familiantskou 
koncesi měl v držení od roku 1785. Familiant Israel Fischer zemřel 3. srpna 1805272. Pan 
Ferdinand Fischer, jenž je také uváděn jako Friedman, se oženil s Rosalií Bloch zřejmě 10. 
února 1815. Z jejich svazku vzešli tři chlapci, nejstarší Gottlieb se narodil roku 1816, druhý 
syn Moritz přišel na svět v roce 1820 a nejmladší Samuel spatřil světlo světa roku 1822273. 
Manželka Rosalia zemřela 30. června 1854 v Poutnově čp. I. Pohřbena byla 2. července na 
zdejším hřbitově274. Ve věku 79275 zemřela na sešlost věkem. Do dalšího svazku manželského 

                                                 
267 Datace na náhrobku v hebrejštině nesouhlasí s úředním záznamem o tři dny, jelikož 27. nisanu roku 627 byl 
čtvrtek 2. května 1867. 
268 Altersschwäche, NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
269 NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
270 Uváděna také jako Elisabeth. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, 
Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, 
Praschnaugezd Gut. 
271 Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin 
v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 114. 
272 HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, 
Plan Hersschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
273 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
274 NA Praha, HBMa 1676. Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
275 NA Praha, HBMa  1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
     Podle jiné matriky zemřelých (HBMa 1676) mělo být paní Rosalii Fischer 80 let, číslovka „8“ by se dala 
snadno přečíst i jako číslice „6“. 
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vstoupil Ferdinand Fischer 7. února 1855 v Chodové Planné. Ve svých pětašedesáti letech276 
si bral osmatřicetiletou Judithu Fischer, dceru Nathana Fischera z Arnoltova. Matka nevěsty 
Theresie se jmenovala za svobodna Kastner a pocházela z Drmoulu. Novomanžele oddal 
rabín Adam Wunder z Chodové Planné277. Dne 10. ledna 1856 se jim v Poutnově čp. I278 
narodil syn Moriz279. Paní Juditha Fischer zemřela v devět hodin večer 7. července 1897 
v Teplé čp. 58. Pohřbena byla 9. července v Poutnově. Ve věku 82 let skonala na sešlost 
věkem280. 
 

Manželka Rosalia je uvedena na náhrobku č. 45 a syn Moritz, syn manželky Judithy, je 
zmíněn na náhrobním kameni č. 7. 
 

Dům čp. I, ve kterém žil a zemřel Ferdinand Fischer, se nacházel na stavební parcele č. 34 
v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 
až 1859 stavení společně vlastnili Ferdinand Fischer se Salomonem Strausem281. Výměra 
domu činila 20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 
 
Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) 1 Královská 2:2 „Já ť již odcházím podlé způsobu všech lidí. Proto posilniž se měj se 
zmužile.“ 282 „Odcházím cestou všecho pozemskéo. Ty však buď rozhodný a mužný.“ 283 
Slovní spojení „wra lk jrdb jlh“ „odešel cestou celé země“ je eufemismus pro smrt. 
(2) Jób 1:8 „I řekl Hospodin Satanovi: Spatřil-lis služebníka mého Joba, že není jemu 
rovného na zemi, a že jest muž sprostný a upřímý, bojící se Boha a varující se zlého.“ 284 
„Hospodin se satana zeptal: ,Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.‘“ 285 

                                                 
276 Věk pana Ferdinanda Fischera uvedený v matrice oddaných nesouhlasí o pět let s tím, který je zapsán při jeho 
úmrtí v matrice zemřelých. Podle matriky zemřelých by se měl narodit v roce 1785, ale podle matriky oddaných 
se narodil až v roce 1790. Takovéto nepřesnosti ve stáří mezi různými matrikami je však velmi běžný jev. 
277 Kutenplan, NA Praha, HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. 
278 NA Praha, HBMa 1676, Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 
1840–1867. 
     Také se podle jiné matriky mohl narodit v domě čp. II. NA, HBMa 1670, Matrika narozených 1840 –1883. 
279 Psán také jako Moritz, NA, HBMa 1670, Matrika narozených 1840 –1883. 
     Obřízku chlapci provedl Samuel Kohn z Útviny. NA Praha, HBMa 1676, Matrika narozených 1840–1867, 
Matrika oddaných 1840–1868, Matrika zemřelých 1840–1867. 
280 Marasmus, NA Praha, HBMa 1675, Matrika zemřelých 1896–1931. 
281 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, 
Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele pozemnosti 
v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
282 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
283 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
284 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
285 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 36 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 36 se nalézá v šesté řadě téměř uprostřed hřbitova, od západní zdi je 
vzdálen necelé tři metry. Celkové rozměry stély i s podstavcem jsou 87 × 39 × 11 centimetrů. 
Horní část je zakončena zaoblenou špicí, po jejíž stranách jsou malé zaoblené výstupky. Špice 
i výstupky jsou na lícní straně zdobeny reliéfními ornamenty. Prostřední část náhrobku, kde se 
nachází bilingvní text v hebrejštině a němčině, je od vršku oddělena vystouplou 
prolamovanou římsou. Spodní část náhrobku se mírně rozšířuje. Stéla se nachází na nízkém 
obdélníkovém podstavci. Nápis na náhrobku je značně narušen erozí kamene, jež znemožňuje 
jeho četbu. 
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Náhrobek č. 37 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 37 se nachází v šesté řadě téměř uprostřed hřbitova, od západní zdi je 
vzdálen necelé tři metry. Rozměry této stély jsou 122 × 60 × 15 centimetrů. Horní část je 
uprostřed zakončena mírným obloukem s malými zaoblenými výstupky po stranách. Dvě 
úzké římsy, mezi nimiž je několikacentimetrový odstup, oddělují vršek náhrobku od 
prostřední části, kde je uprostřed umístěn hebrejský text. Nápis je po stranách lemován mírně 
vystouplými reliéfy. Pata náhrobku je mírně rozšířena. Eroze kamene neumožňuje četbu 
textu. 
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Náhrobek č. 38 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 38 se nachází v šesté řadě v severozápadním cípu hřbitova, od západní 
zdi je vzdálen necelé tři metry. Rozměry této stély jsou 72 × 49 × 13,5 centimetrů. Horní část 
je zakončena mírným obloukem, jenž se po stranách zplošťuje. Na lícní straně je oblouk 
lemován reliéfní římsou. Eroze kamene vážně narušila hebrejský text, proto je jeho četba 
nemožná. 
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Náhrobek č. 39 – Theresie Lederer 
 

′l a″rt [vsxrm ′h ′a ovyb 
u″p 
hsah 

′m hbvsx 
flavv ′k hlyq 

rirridil 
[iuyvp q″qm 

 
DEN 1. NOVEMB.1840 

 

V neděli 5. marchešvanu 601 malého počtu 
 

Zde je uložena 
žena 
 

vážená, paní 
 

Kila váženého Wolfa 
Lederera 
 

ze svaté obce Poutnov 
 
1. listopadu 1840

 
Náhrobní kámen č. 39 se nachází v šesté řadě v severozápadní části hřbitova. Stéla má 

rozměry 82 × 48 × 12 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem. Prostor textu je 
prolomen do prostoru kamene. Dále je tento prostor ohraničen úzkou linií po celém svém 
obvodu. Nápis je z větší části v hebrejštině, v němčině je pouze poslední řádek s datací úmrtí 
zesnulé. Eroze kamene narušuje nápis a značně znesnadňuje jeho četbu. 
 

Dne 31. října roku 1840 ve čtyři hodiny odpoledne zemřela v Poutnově čp. VI paní 
Theresie Lederer, manželka místního familianta a obchodníka Wolfa Lederera. Ostatky této 
ženy byly ohledány téhož dne a pohřbeny byly 2. listopadu. Z tohoto světa odešla ve věku 40 
let. Příčinou jejího úmrtí byly úbytě286. 
 

Paní Theresie se jmenovala za svobodna také Lederer a svého muže Wolfa si vzala zřejmě 
30. října 1827. V roce 1833 se jim narodil syn Bernard287. Vdovec Wolf Lederer se po smrti 
své ženy Theresie podruhé oženil 4. října 1849 v Poutnově. Ve věku dvaapadesáti let si vzal 
za manželku osmatřicetiletou Amalii288, dceru Mathiase Blocha z Úbočí a jeho choti Johany, 
rozené Hirschhauer. Ženich Wolf289 byl synem úbočského familianta Simona Lederera290 a 

                                                 
286 Abzehrung, NA Praha, HBMa 1676, Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
287 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
288 Amalia Bloch (Blochin) se narodila 27. března 1811 v Úbočí čp. V. Matka Anna, rozená Hirschhorn, 
pocházela z Milíkova. Jejími rodiči byly Markus a Barbara Hirschhornovi. Babička Amalie Blochin byla 
původně z Drmoulu. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730–1840. 
289 Podle údaje z poutnovské matriky oddaných se pan Wolf Lederer měl narodit kolem roku 1797. V úbočské 
matrice se však nachází jen záznam o narození Georga Lederera z 15. května 1796, jehož rodiči byli Simon a 
Cecilia Ledererovi. Je tedy možné, že se pan Wolf Lederer narodil jako Georg Leder. V poutnovské knize 
familiantů se uvádí, že pan Wolf Lederer je druhorozeným synem Simona Lederera z Lázní Kynžvart. NA Praha, 
HBMa 1672, Matrika oddaných 1840–1893. NA Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730–1840. NA 
Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, 
Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
290 Pan Simon Lederer se narodil 20. října 1761 v úbočském domě čp. 15 obchodníkovi Baruchovi Ledererovi a 
jeho choti Rebbece. Matka Rebeka pocházela pravděpodobně z obce Labuť (Lobat), doposud se nepodařilo 
zjistit její příjmení. Pouze jsou známá jména jejich rodičů, otec se jmenoval Joachim a matka Roachel. NA 
Praha, HBMa 2217, Matrika narozených 1730–1840. 
     Pan Simon Lederer vstoupil do svazku manželského ve věku třiceti šesti let s dvacetiletou Cecilii Heinrich 
z Úbočí, dcerou Markuse Heinricha a jeho choti Barbary, rozené Mayer. Jejich svatba se konala 20. srpna 1790. 
NA Praha, HBMa 2219, Matrika oddaných 1769–1835. 
     Pan Simon Lederer vlastnil familiantskou koncesi č. 4072 od roku 1790. NA Praha, HBF/XI/II, č. 98, 
Elbogner Kreis, Jud. Fam. Buch, Königswarth Herrschaft, Miltigau, Amonsgrün, Kuzferberg Stadl, Kulm Stadt, 
Lauterbach Stadl. NA Praha. 
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jeho manželky Cecilie, rozené Heinrich. Novomanžele oddal rabín Simon Popper 
z Bečova291. 
 

Dům čp. VI v Poutnově, kde zemřela paní Theresie Lederer, se nacházel v západní části 
obce v ulici, ve které se nacházelo několik židovských domků a synagoga. Stavení stálo na 
stavební parcele č. 39, označeno bylo čp. VI a v roce 1839 ho vlastnil Moises Lappert292. 
Později přešlo do společného vlastnictví Samuela a Seligmanna Lappertových293. Dům je na 
císařském otisku označen jako nespalný. 

                                                 
291 Petschau, NA Praha, HBMa 1676, Matrika narozených 1840–1867, Matrika oddaných 1840–1868, Matrika 
zemřelých 1840–1867. 
     Rabín Simon Popper se narodil ve Vlachově Březí. Jeho manželkou byla Resi, dcera novobydžovského rabína 
Abrahama Mosese Freunda. V Bečově sloužil pan Popper jako rabín v letech 1845 až 1852. Bydlel v místním 
domě čp. 33. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Bečov nad 
Teplou, s. 7. 
292 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. 
293 Objekt vlastnili kolem roku 1854. Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na 
území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Náhrobek č. 40 – Löbl (Leib) Funkenstein 
 

u″p 
′k rsyh syah 
hnvkmh hrvhy 
[yyusniqnvp byl 

b″k ′b ovyb rupnh 
rbqnv [vsxrm 

′l b″eqt vb ′gb 
h″bent 

Zde je uložen 
 

muž přímý, vážený 
Jehuda zvaný též 
 

Leib Funkenstein. 
 

Zemřel v pondělí 22. 
marchešvanu a pohřben 
 

v úterý téhož měsíce 592 malého počtu. 
Buď jeho duše svázána ve svazku života.

 
 

Náhrobní kámen č. 40 se nachází v šesté řadě v severovýchodní části hřbitova. Stéla má 
rozměry 104 × 60 × 12 centimetrů. Horní část je ukončena obloukem, jehož lícní část je 
lemována reliéfní obrubou a v ní jsou uvnitř ozdobné kruhové výstupky. Po obou stranách 
navazují na konce oblouku reliéfní sloupky s dekorativními hlavicemi. Text v hebrejštině je 
značně poškozen erozí kamene a jeho četba je obtížná. 
 

Podle datace na náhrobku v hebrejštině zemřel pan Löbl Funkenstein 22. morchešvanu 
roku 592 malého počtu, tedy v sobotu 29. října 1831. Sice není možné toto úmrtí potvrdit 
v matrice, ale v knize familiantů se uvádí, že zemřel 21. října 1829, tedy 14. chešvanu roku 
592 malého počtu. 
 

V soupise židovských rodin z roku 1793 lze nalézt zmínku o jistém Löblovi 
Funkensteinovi, jedná se zřejmě o toho muže, jenž je na tomto náhrobku uveden. Tento muž 
byl prvorozeným synem jistého Kopela Funkensteina a jeho choti Evy. Pan Kopel vlastnil 
v Poutnově jednu čtvrtinu domu čp. 1. Obchodoval se střižním zbožím, peří a veteší 
(Lumpen). Manželé Funkensteinovi měli v tu dobu celkem pět svobodných synů, Löbla, 
Davita, Heinericha, Jacoba294 a Isacka295, a také dvě svobodné dcery, Lisabeth a Barbaru296. 
V knize familiantů je uveden jako Koplman Funkenstein, jehož žena se jmenovala za 
svobodna Eva Ehrlich. Tento muž vlastnil familiantskou koncesi údajně od 29. července 
1773. Zemřel 31. prosince 1825. Syn Löbl vstoupil do svazku manželského s Judithou Klein 
zřejmě 28. září 1804. Těmto manželům se narodili čtyři chlapci, syn Hermann v roce 1807, 
Elias 1809, Jakob 1813 a nejmladší David přišel na svět roku 1815. Prvorozený syn Hermann 
Funkenstein vstoupil asi 5. září 1839 do svazku manželského s Annou Kips297, s dcerou 
Lippmana Kipse a jeho choti Theresie z Chlístova. Syn Phillipf 8. ledna 1841 v poutnovském 
domě čp. 50298. 
 

                                                 
294 Druhorozený syn David Funkenstein zemřel v roce 1813, Heinerich nebo také psaný jako Henoch skonal 29. 
března 1825, Jakob zemřel 23. března 1826. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten 
Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, 
Praschnaugezd Gut. 
295 Isak Funkenstein se narodil v roce 1791. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten 
Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, 
Praschnaugezd Gut. 
296 Dcera Lisabeth posluhovala v Chodové Plané a Barbara v Bečově. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., 
Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M., Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský 
kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113. 
297 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
298 NA Praha, HBMa 1670, Matrika narozených 1840–1883. 
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Dům čp. 1 byl pravděpodobně dům čp. I, který se nacházel na stavební parcele č. 34 
v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 
až 1859 stavení společně vlastnil Ferdinand Fischer se Salomonem Strausem299. Výměra 
domu činila 20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 

                                                 
299 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, 
Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele pozemnosti 
v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
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Náhrobek č. 41 – Malka Straus 
 

hllhmv han hsa 
u″p 

hydyv ynil hsrp hpk 
′ayh [vybal hxls 

hklm ′m hivnehv hah 
cyvrus byl lun ′k tsa 
vylck ′h ′d ohyb htm 

q″pl a″eqt tns 
h″bent 

Žena líbezná a obdivuhodná. 
 

Zde je uložena. 
Svoje dlaně otevírala chudým a své paže 
 

rozevírala nuzným (1), byla 
 

to vážená a skromná žena Malka, 
manželka váženého Natala Lejba Strause, 
 

zemřela ve středu 5. kislevu 
 

roku 591 malého počtu. 
Buď její duše svázána ve svazku života.

 
 

Náhrobní kámen čp. 41 se nachází na konci šesté řady v severozápadní části hřbitova, od 
severní zdi je vzdálen jeden metr. Stéla má rozměry 67 × 53,5 × 12,5 centimetrů. Horní část je 
ukončena obloukem, který zaujímá jednu třetinu náhrobku. Po obou stranách oblouku jsou 
malé plochy. Hebrejský text je po celém obvodu lemován úzkou plastickou obrubou, jež je 
lehce poškozena u jednoho zakončení oblouku. Nápis je zachovalý v dobrém stavu. Pouze 
první řádek je částečně poškozen erozí kamene, to však vážně nekomplikuje jeho četbu. 
 

Podle datace na náhrobku zemřela paní Malka Straus 5. kislevu 591 malého počtu, tedy 
v neděli 21. listopadu roku 1830. Z důvodu absence matriky před rokem 1840 není možné 
toto úmrtí potvrdit v úředním zápise. 
 

V soupise židovských rodin z roku 1793 se uvádí pro obec Poutnov rodina Nathana 
Strause, který vlastnil jednu třetinu domu čp. 2 a obchodoval se střižním zbožím. Se svou 
ženou Margarethou měli v té době tři děti, syna Abrahama a dvě dcery, Ester a Barbarou. 
Všichni byli svobodní. Společnou domácnost s nimi sdílel čeledín Michl Schleisner z panství 
Rochlov300. Zdá se že, paní Malka by mohla být paní Margarethou. Lze to doložit i záznamem 
z poutnovské knihy familiantů, kde je uvedena jako manželka pana Nathana Strause jistá 
Malka, rozená Veit. Její manžel získal familiantskou koncesi v roce 1781 a zemřel 6. března 
1817. Jejich jediný syn Abraham vstoupil 5. února 1821 do svazku manželského s Marii 
Pocher. Z jejich sňatku vzešli čtyři synové, Nathan, Lazar, Jakob a Israel. Abraham Straus 
zemřel 6. října 1847301. 
 

Syn paní Malky (Margareth) Straus Abraham je uveden na náhrobku č. 34. 
 

Dům čp. 2 byl pravděpodobně dům čp. II, který se nacházel v blízkosti západní části 
poutnovské návsi na stavební parcele č. 34 v blízkosti návsi v sousedství domů s židovským 
obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 až 1859 byli vlastníky Ferdinand Fischer a 
Salomon Straus302. Výměra domu činila 20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům 
označen jako nespalný. 
 
 

                                                 
300 Rochlowa, Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M., Soupis 
židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, 
s. 114. 
301 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
302 Duplicat Bau Parzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839 a 1859. 
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Poznámky k překladu textu na náhrobku: 
(1) Přísloví 31:20 „Ruku svou otvírá chudému, a ruce své vztahuje k nuznému.“303 „Dla ň má 
otevřenou pro utištěného a ruce vztahuje k ubožáku.“304 

                                                 
303 Biblí Svatá, To jsou všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle vydání Kralického z let 1579–1593. 
304 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 
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Náhrobek č. 42 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 42 se nalézá v sedmé řadě v jihozápadním cípu hřbitova, od západní 
zdi je vzdálen necelý jeden metr. Rozměry této stély jsou 78,5 × 47 × 14,5 centimetrů. Horní 
část je zakončena obloukem, po jehož stranách jsou malé plošky. Oblouk představuje téměř 
jednu třetinu z celkové výšky kamene. Horní polovina kamene je v současné době spojena 
maltovým pojivem, jelikož byla tato část rozlomena na několik kusů. Na lícní straně kolem 
textu je vytesána po celém obvodu stély jemná linka. Text je kvůli pokročilé erozi kamene 
nečitelný. 
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Náhrobek č. 43 –Šejndl Winter 
 

n″p 
trm hsah 
tsa ldnys 
ohrba h″k 
q″qm riunyvv 
rupn [iuyvp 
rbqnv ′g ovyb 
[cyn ′h ovyb 
a″lrt tnsb 

h″bent 

Zde je uložena 
 

žena, paní 
Šejndl, manželka 
 

váženého Abrahama 

Wintera ze svaté obce 
 

Poutnov, zemřela 
3. a pohřbena byla 
 

5. nisanu 
roku 631. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života.
 
 

Náhrobní kámen č. 43 se nachází v sedmé řadě v jihozápadní části hřbitova, od západní zdi 
je vzdálen půl metru. Stéla má rozměry 57 × 41 × 13,5 centimetrů. Horní část je zakončena 
obloukem do jedné čtvrtiny kamene. Po stranách oblouku jsou malé plochy. Hebrejský text je 
lemován po stranách kamene úzkou reliéfní obrubou. Eroze kamene na několika místech 
narušuje nápis na náhrobku, především pátý řádek je velmi poškozen. Četba je proto obtížná a 
vyžaduje značné úsilí. 
 

Podle datace na náhrobku zemřela paní Šejndl Winter 3. nisanu 631 malého počtu, tedy 
v sobotu 25. března 1871, a pohřbena byla o dva dny později, což bylo pondělí 27. března. 
V poutnovské matrice zemřelých však o jejím skonu není žádná zmínka. Nalézá se zde jen 
záznam o úmrtí Abrahama Wintera, který odešel z tohoto světa 22. března 1875 v Poutnově 
čp. 52. Zemřel jako vdovec ve věku 75 let let na sešlost stářím305. 
 

Dům čp. 52, ve kterém pan Abraham Winter zemřel, se nacházel na stavební parcele č. 42 
v ulici západně od návsi, kde stávaly domy jiných židovských obyvatel. Celková rozloha 
parcely činila 30 sáhů čtverečních. V roce 1839 ji vlastnila místní vrchnost. Kolem roku 1854 
měli tento dům ve společném vlastnictví Abraham Winter a Salomon Weis. O pět let později 
je v archivním dokumentu o vlastnictví uveden jen Salomon Weis306. Dům je na císařském 
otisku označen jako nespalný. 

                                                 
305 Altersschwäche, NA Praha, HBMa 1677, Duplikáty matrik narozených 1865–1913, oddaných 1865–1911 
a zemřelých 1866–1909. 
306 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, 
Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele pozemnosti 
v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
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Náhrobek č. 44 – nečitelný 
 

Náhrobní kámen č. 44 se nalézá v sedmé řadě v jižní polovině hřbitova, od západní zdi je 
vzdálen necelý jeden metr. Rozměry této stély jsou 83 × 53 × 13,5 centimetrů. Horní část byla 
zakončena obloukem s malými ploškami po stranách. V současnosti z něho zbývá jen část. 
Náhrobek je nyní v torzálním stavu a jeho některé zlomky jsou spojeny maltovým pojivem. 
Vzhledem k poničení kamene a jeho pokročilé erozi je text nečitelný. 
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Náhrobek č. 45 – Rosalia (Rejzl) Fischer 
 

……….. den 30. Juni 1854 
 

n″p 
hivneh hsah 

′r hk tsa lzyr ′m 
[uyvpm disyp [mpq 
hmi la hpcan rsa 

tnsb zvmt v″yv ′a ovyb 
q″pl dyrt 
h″bent 

………… 30. června 1854 
 
 

Zde je uložena 
žena ctnostná, 
paní Rejzl, manželka váženého pana 
 

Kopmana Fišera z Poutnova. 
Byla připojena ke svému lidu 
 

v neděli 6. tamuzu roku 
 

614 malého počtu. 
Buď její duše svázána ve svazku života.

 
 

Náhrobek č. 45 se nachází v sedmé řadě uprostřed, od západní zdi je vzdálen půl metru. 
Stéla má rozměry 57 × 41 × 13,5 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem do jedné 
třetiny z celé výšky kamene. Bilingvní text, v němčině a hebrejštině, je ohraničen z vrchu a ze 
stran úzkou reliéfní obrubou. Dvě třetiny hebrejského nápisu jsou stále vybarveny černě. 
Ostatní část textu je narušena erozí kamene, především německý nápis v němčině v první 
řádce, který lze přečíst jen s velkými obtížemi. 
 

Paní Rosalia Fischer zemřela v jedenáct hodin dopoledne 30. června roku 1854307 
v poutnovském domě čp. I. Následujícího dne byly její ostatky ohledány. Pohřeb se konal 2. 
července 1854. Paní Rosalia Fischer zemřela ve věku 79 let na sešlost stářím308. 
 

Paní Rosalia Fischer byla první ženou Ferdinanda Fischera, jehož jméno je uvedeno na 
náhrobku č. 35. 
 

Dům čp. I, kde zemřela Rosalia Fischer, se nacházel na stavební parcele č. 34 v blízkosti 
návsi v sousedství domů s židovským obyvatelstvem a synagogou. V letech 1839 až 1859 
stavení společně vlastnil Ferdinand Fischer se Salomonem Strausem309. Výměra domu činila 
20 sáhů čtverečních. Na císařském otisku je dům označen jako nespalný. 

                                                 
307 Na náhrobku je uvedeno, že odešla ke svému lidu v neděli 6. tamuzu 614 malého počtu, což bylo 2. července 
1854. V ten den se konal pohřeb Rosalie Fischer. 
308 Altersschwäche, NA HBMa 1674, Matrika zemřelých 1840–1895. 
309 NA Praha, SK 3067, Bauparzellen Protocoll der Gemeinde Pauten 1839. NA Praha, SK 3067, Kraj Eger, 
Okres Tepl, Katastrální obec Pauten, Seznam katastrálních archů výtažních pro veškeré držitele pozemnosti 
v obci svrchu dotčené, a průkaz toho, že jim byly dodány. 
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Náhrobek č. 46 – dcera Leiba Menera (?) 
 

u″p 
.................................. 
.................................. 
.................................. 
.................................. 

(q″qm rynym byl h″k tb) 
 

ba ′h ′a ovy tm asvl 
′l wqt ′s u″sb rbqnv 

 

h″bent 

Zde je uložen 
 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
 

dcera váženého Leiba Menera (?) ze svaté 
obce 
 

Losau (?). Zemřela v neděli 5. avu 
a pohřbena v dobrém jménu roku 590 
malého počtu. 
Buď její duše svázána ve svazku života.

 
 

Náhrobní kámen č. 46 se nachází v sedmé řadě v severozápadním rohu hřbitova a je 
vzdálen půl metru od západní zdi. Stéla má rozměry 85 × 56 × 12,5 centimetrů. Horní část je 
zakončena obloukem sahajícím do jedné třetiny kamene. Oblouk je na líci ozdoben reliéfní 
obrubou širokou pět centimetrů a na samotném vrcholu je poškozen. Pod obrubou po obou 
stranách jsou až k patě náhrobku plastické sloupky s tvarovanými hlavicemi a patkami. Text 
v hebrejštině je zpodobněn reliéfním písmem, které je zachovalé pouze jen ve spodní části. 
Vrchní část nápisu je zcela narušena erozí kamene. 
 

Podle datace na náhrobku zemřela dcera pana Leiba Menera zřejmě v neděli 5. avu roku 
590 malého počtu, tedy 25. července 1830. Z důvodu absence matriky před rokem 1840 není 
možné toto úmrtí potvrdit v úředním zápise a zjistit přesnou totožnost osoby, uvedené na 
tomto náhrobním kameni. 



 74 

Náhrobek č. 47 – paní Sara 
 

u″p 
trm hrqy hsah 
....h″k tsa hrs 
b................. srh 
uk .... zvmt ud 
q″pl w″qt tns 

h″bent 
 

Zde je uložena 
 

žena bohabojná, paní 
 

Sára, manželka váženého…… 
…………….... 
……………… 
 

roku 590 malého počtu. 
 

Buď její duše svázána ve svazku života.

 
Náhrobní kámen č. 47 se nachází na konci sedmé řady v severozápadním rohu hřbitova. 

Maceva je vzdálena metr a půl od severní zdi a půl metru od zdi západní. Rozměry této stély 
jsou 56 × 40 × 11 centimetrů. Horní část je zakončena obloukem o velikosti jedné čtvrtiny 
kamene. Po stranách oblouku jsou malé plochy, z nichž je jedna uražena. Text v hebrejštině je 
zčásti poškozen erozí kamene. 
 

Podle datace na náhrobku zemřela paní Sara zřejmě v měsíci tamuzu roku 590 malého 
počtu, tedy během června či července roku 1830. Z důvodu absence matriky před rokem 1840 
není možné toto úmrtí potvrdit v úředním zápise a zjistit přesnou totožnost osoby, uvedené na 
tomto náhrobním kameni. 
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Závěr 
 

Výsledkem dokumentace židovského hřbitova v Poutnově není jen získání informací o 
samotné nekropoli, ale také připomenutí života nepočetné náboženské skupiny v místní obci. 
Pohřbívalo se zde více než sto let, nejstarší náhrobky pocházejí z roku 1830 a poslední z roku 
1931. Dá se však předpokládat, že některé pohřby se mohly uskutečnit i o několik let dříve 
než pocházejí nejstarší stély a i o několik let později, než je uvedeno v matričních knihách 
zemřelých. Podle archivních dokumentů obce Poutnov z let 1840–1935 na tomto hřbitově 
nalezlo poslední spočinutí kolem 130 osob. Konečný počet zemřelých byl ale zřejmě vyšší. 
Do současné doby se dochovalo jen čtyřicet sedm náhrobků. U třiceti pěti se podařilo zjistit 
jméno zemřelého. V dochovaných písemných pramenech byly nalezeny údaje o těchto 
jedincích, čímž se prokázaly vzájemné rodinné vazby v místní vsi. Příbuzenské a náboženské 
vztahy se neomezovaly jen na tuto obec, ale byly prokázány na dalších jednadvaceti místech v 
Čechách. Jedná se o Arnoltov, Bečov nad Teplou, Bezdružice, Drmoul, Hradiště u Bezdružic, 
Chodová Planá, Karlovy Vary, Kořen, Labuť, Luka, Mnichov u Mariánských Lázní, Nový 
Bydžov, Okrouhlé Hradiště, Rochlov, Polná u Havlíčkova Brodu, Stráž u Tachova, Tachov, 
Teplá, Teršice, Úbočí a Útvina. 
 

Zpracováním dokumentace židovského hřbitova v Poutnově se podařilo zjistit cenné 
informace o místní židovské komunitě. Povedlo se tedy přispět k dalšímu rozšíření pramenů 
týkající se Židů v Karlovarském kraji. 
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Příloha 1 
 
Seznam náhrobků se jmény zemřelých 
 
Číslo 

náhrobku 
Jméno 

zemřelého 
Datum 
úmrtí 

Příčina 
úmrtí 

Obec 
původu 

Stáří 
zemřelého 

1 Simon Lappert 11. 8. 1914 infarkt Teplá (Poutnov) 65 let 
2 Marie Strauss 25. 4. 1931 utonutí 

(sebevražda) 
Mnichov u M. L. 

(Bezdružice) 
71 let 

3 Adolf Strauss 27. 3. 1929 sešlost stářím Mnichov u M. L. 
(Poutnov) 

77 let 

4 Katti Kraus 13. 1. 1929 sešlost stářím Teplá (Poutnov) 76 let 
5 Gottlieb Fischer 29. 8. 1925 sešlost stářím Teplá (Polná) 92 let 
6 Jakob Kraus 31. 5. 1924 zánět ramenného 

kloubu 
Teplá 

(Kořen) 
71 let 

7 Moritz Fischer 4. 5. 1930 utonutí 
(sebevražda) 

Teplá 
(Poutnov) 

74 let 

8 Moritz Buxbaum 31. 3. 1899 otok plic 
a srdeční vada 

Teplá 
(Luka) 

59 let 

9 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
10 Hermann Stern  --------- --------- --------- ------- 
11 Anna Lappert 8. 11. 1898 mozkové 

krvácení 
Mnichov u M. L. 

(Poutnov) 
88 let 

12 Moritz Kohn 20. 10. 1913 vodnatelnost 
a otok plic 

Teplá 
(Okrouhlé 
Hradiště) 

69 let 

13 Amalia Fischer 17. 2. 1921 zánět plic Teplá 71 let 
14 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
15 Ida Funkenstein 20. 2. 1911 rakovina jater Mnichov u M. L. 

(Rozvadov) 
47 let 

16 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
17 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
18 Josef Stern 20. 8. 1888 zánět střeva Teplá 

(Nový Bydžov) 
81 let 

19 Anna Kraus 16. 5. 1888 záškrt Teplá 4 roky 
20 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
21 Wilhemina Stern 17. 8. 1883 ochrnutí plic Teplá 

(Nový Bydžov) 
79 let 

22 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
23 Samuel Lappert 30. 3. 1906 sešlost věkem Mnichov u M. L. 92 let 
24 Josef Löwenstein 23. 9. 1880 tuberkulóza Poutnov 54 let 
25 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
26 David Rosenberger 5. 10. 1873 --------- Kořen ------- 
27 Josef Löwenstein 8. 12. 1884 nádor trávícího 

ústrojí 
Poutnov 

(Chodová Planá) 
72 let 

28 Barbara Buxbaum 28. 6. 1895 zánět plic Teplá (Poutnov) 50 let 
29 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
30 Anna Funkenstein 11. 11. 1879 břišní tyfus Poutnov 68 let 
31 Samuel Kreipl 13. 9. 1878 ochrnutí plic Teplá (Poutnov) 70 let 
32 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
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Číslo 
náhrobku 

Jméno 
zemřelého 

Datum 
úmrtí 

Příčina 
úmrtí 

Obec 
původu 

Stáří 
zemřelého 

33 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
34 Abraham Straus 6. 10. 1847 tuberkulóza Poutnov  65 let 
35 Ferdinand Fischer 29. 4. 1867 sešlost věkem Poutnov 82 let 
36 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
37 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
38 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
39 Theresie Lederer 31. 10. 1840 úbytě Poutnov 40 let 
40 Löbl Funkenstein 29. 10. 1831 --------- Poutnov (?) ------- 
41 Malka Straus  21. 11. 1830 --------- Poutnov (?) ------- 
42 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
43 Šejndl Winter 25. 3. 1871 --------- Poutnov ------- 
44 nečitelný --------- --------- --------- ------- 
45 Rosalia Fischer 30. 6. 1854 sešlost stářím Poutnov 79 let 
46 dcera Leiba Menera  25. 7. 1830 --------- Losau (?) ------- 
47 paní Sara 1830 --------- --------- ------- 
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Příloha 2 
 
Mapka hřbitova v Poutnově 
 

 
 

Mapka byla vyhotovena ve spolupráci s Janem Tajerem a Markem Vopršálem. 
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Příloha 3 
 
Fotografie náhrobních kamenů na židovském hřbitově v Poutnově 
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Příloha 4 
 
Fotografie židovského hřbitova v Poutnově 
 
 

 
 

Židovský hřbitov v Poutnově v roce 1982. Foto Stanislav Wieser. 
 
 

 
 

Dva náhrobky na židovském hřbitově v Poutnově v roce 1985. Foto Jiří Klsák. 
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Situace hřbitova na podzim roku 2005. 
 
 

 
 

Situace hřbitova dne 9. září 2007. 
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Hřbitov v Poutnově dne 18. 12. 2007. 
 
 

 
 

Židovský hřbitov v Poutnově dne 11. 1. 2011. 
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Příloha 5 
 
Židovští vlastníci nemovitého majetku v obci Poutnov v letech 1793 až 1859 
 
Číslo 

parcely 
Číslo 
domu 

Jméno 
vlastníka v daném období 

Výměra 
domu310 

Poznámka 

26 42 Isak Neumann 25 dům získal kol. 1854311 
33 IV Funkensteinovi dědicové 

Samuel Kräupl  
30 1839 

dům získal kol. 1854312 
34 I 

 
II 
 

I a II 

Juda Kreipl & Kopel Funkenstein 
& Israel Füscher & Abraham Steiner 
Salomon Straus & Nathan Straus 
& Gabriel Hächner 
Ferdinand Fischer 
Salomon Straus 

20 1793 
 

1793 
 

1839–1859 
 

36 III Heinrich Straus & Barbara Straus 
Davida a Leopold Funkenstein 

25 1839 
dům získali kol. 1854313 

39 VI Moises Lappert 
Samuel a Seligmann Lappert 
Samuel Lappert 

25 1839 
dům získal kol. 1854314 

1859 
40 V Manases Picker 

Isak Funkenstein 
Pikertovi dědicové 
David Funkenstein 
& Ferdinand Strauss 

25 1810 
1823–1825 

1839 
dům získali kol. 1854315 

42 52 Abraham Winter & Salomon Weis 30 dům získali kol. 1854316 
43 69 Juden Gemeinde 40 1839–1859  

 

                                                 
310 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. 
311 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
312 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
313 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
314 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
315 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
316 Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Poutnov, s. 5. 
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Příloha 6 
 
Soupis židů z roku 1724317 
 

Rok 
usazení 

Jméno 
otce rodiny 

Jméno 
manželky 

Počet 
synů 

Počet 
dcer 

Jména 
sloužících 

1707 Aberham Natan Entel 3 1 Jacob Levi a jeho choť Hana  
      

1707 Wolf Natan Reinl  --- --- ------------------- 
      

1720 Salomon Natan Geliba 1 1 ------------------- 
 

                                                 
317 NA Praha, HBS 15 XII, Soupis židů Plzeňského kraje 1724–1811, č. 29, Poutnov. 
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Příloha 7 
 
Soupis židovských familiantů v Poutnově v roce 1783318 
 

Jméno familianta Rodinný stav Obživa 
Lebel Abraham ženatý s dětma kantor 
Isak Lipmann vdovec s dětma obchodník 
Salomon Isak ženatý s dětma obchodník 

Lebel Perl ženatý s dětma obchodník 
Koppel Per ženatý s dětma obchodník 
Nat Lebel ženatý bez dětí obchodník 
Khalme ženatý s dětma obchodník 
Dawid ženatý s dětma obchodník 
Sroule svobodný obchodník 

Feischel svobodný obchodník 
Ketzel svobodný slouží jako čeledín 
Isaak svobodný slouží jako čeledín 

 

                                                 
318 Ebelová, I., kolektiv: Soupis židovských familiantů v Čechách z roku 1783 II., Verzeichnis der 
Judenfamilianten in Böhmen von 1783 II., s. 153–154. 
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Příloha 8 
 
Soupis židovských rodin v Poutnově v roce 1793319 
 

Rodina 
a její členové 

Rodinný 
stav 

Příslušnost 
k panství 

Vlastník 
domu 

Obživa 
nebo služba 

Juda Kraipl otec Poutnov 1/4 čp. 1 obchodník s peřím a 
veteší 

Sara manželka    
Ferdinand svobodný syn    
Bernard svobodný syn    
Benedikt svobodný syn    

     
Kopel Funkenstein otec Poutnov 1/4 čp. 1 obchodník se střižním 

zbožím, peřím a veteší 
Eva matka    
Löbl svobodný syn    
Davit svobodný syn    

Heinerich svobodný syn    
Jacob svobodný syn    
Isack svobodný syn    

Lisabeth svobodná dcera   slouží v Chodové Plané 
Barbara svobodná dcera   slouží v Bečově n. Teplou 

Israel Füscher otec Poutnov 1/4 čp. 1 obchodník 
     

Lisabeth matka    
Ferdinand     

Abraham Steiner otec Poutnov 1/4 čp. 1 obchodník se střižním 
zbožím a peřím 

     
Rachel matka    
Wolf  svobodný syn    

Markus svobodný syn    
Joseph Fischer  Stráž320  čeledín 

 

                                                 
319 Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M., Soupis židovských rodin 
v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113–115. 
320 Neustastädl, Hayder Hersschaft (Panství Bor u Tachova).  Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., 
Sádlová, R., Štěpánová, M., Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský 
kraj, Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 113. 
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Rodina 

a její členové 
Rodinný 

stav 
Příslušnost 
k panství 

Vlastník 
domu 

Obživa 
nebo služba 

Salomon Straus otec Poutnov čp. 2 obchodník s veteší 
Sara matka    

Enoch svobodný syn    
Markus svobodný syn    

Eva svobodná dcera    
Barbara svobodná dcera    
Barbara svobodná dcera    

Isack Straus vdovec Poutnov   
Davit Manlein  Hachabach  čeledín 
Salamon Straus  z Německa   

     
Nathan Straus otec Poutnov 1/3 čp. 2 obchodník 

se střižním zbožím 
Margareth matka    
Abraham  svobodný syn    

Ester svobodná dcera    
Barbara svobodná dcera    

Michl Schleisner  Rochlow  čeledín 
     

Gabriel Hächner otec Poutnov 1/3 čp. 2 obchodník 
s peřím a veteší 

Rachel matka    
Wolf svobodný syn    

Heinerich svobodný syn    
Jacob svobodný syn    
Jacob svobodný syn    

     
David Zeitler otec Poutnov321  obchodník 

s peřím a veteší 
Barbara matka    
Keila svobodná dcera    
Anna svobodná dcera    

Theresia svobodná dcera    
Samuel Zeitle  Kynžvat - Plasy322  čeledín 

 

                                                 
321 Tou dobou žil v obci zvané Herber. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., 
Štěpánová, M., Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, 
Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 114. 
322 Graf Klementsteinischen Herrschaft, toto označení znamená, že příslušel k některému z Metternichovských 
panství Kynžvart nebo Plasy. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, M.: 
Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, 
Hradecký kraj, s. 114. 
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Rodina 

a její členové 
Rodinný 

stav 
Příslušnost 
k panství 

Vlastník 
domu 

Obživa 
nebo služba 

Isack Wolf otec z Polska323  učitel324 
Barbara matka    
Salomon syn    

 

                                                 
323 Bez známého sídelního místa (Schutzort). Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., 
Štěpánová, M.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, 
Žatecký kraj, Hradecký kraj, s. 114. 
324 Placený místní židovskou obcí. Holý, M., Wasková, M., Boháček, J., Mádlová, V., Sádlová, R., Štěpánová, 
M.: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793, IV. díl, Chrudimský kraj, Plzeňský kraj, Žatecký kraj, 
Hradecký kraj, s. 114. 
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Příloha 9 
 
Soupis familiantů v Poutnově325 
 
Číslo Jméno 

familianta 
Jména 
rodičů 

Jméno 
manželky 

Držení 
koncese od: 

Jména 
syna/synů 

1. Funkenstein 
Koplman 

neznámá Eva 
Ehrlich 

29. 7. 1773 1. Löbl 
2. Dawid 
3. Henoch 
4. Jakob 
5. Isak 

 Funkenstein 
Löbl 

Koplman Funkenstein 
Eva Ehrlich 

Judith 
Klein 

28. 9. 1804 1. Herman 
2. Elias 
3. Jakob 
4. Dawid 

 Funkenstein 
Herman 

Löbl Funkenstein 
Judith Klein 

Anna 
Kips 

5. 9. 1839 Philipp 

2. Straus 
Nathan 

neznámá Malka 
Veit 

1781 Abraham 

 Straus 
Abraham 

Nathan Löbl Straus 
Malka Veit 

Maria 
Pecher 

5. 2. 1821 1. Nathan 
2. Lazar 
3. Jakob 
4. Israel 

3. Fiescher Israel neznámá Elisabeth 
Veit 

1785 Friedman 

 Fiescher 
Friedman 

Isak Fiescher 
Elisabeth Veit 

Rosalia 
Bloch 

10. 2. 1815 1. Gottlieb 
2. Moritz 
3. Samuel 

4. Kräupl 
Friedman 

Löbl Kräupl 
Sara Lazar 

Anna Kraus 1. 8. 1794 1. Isak 
2. Samuel 

 Lappert 
Moses 

Abraham Lappert Barbara 
Funkenstein 

15. 6. 1801 1. Isak 
2. Samuel 
3. Seligmann 

5. Picker 
Manases 

Herschl Picker 
Rozina Moises 

Sibilla 
Zindler 

15. 8. 1800 Dawid Herschl 

6. Straus 
Salomon 

neznámá Sara Lipman 1777 1. Henoch 
2. Markus 

 Straus 
Henoch 

Salomon Straus 
Sara Lipman 

Mariana 
Straus 

8. 8. 1801 1. Salomon 
2. Anton 
3. Isak 

 Straus 
Salomon 

Henoch Straus 
Maria Straus 

Elisabeth 
Löbner 

2. 1. 1829 Leopold 

7. Braun Jakob Nathan Braun 
Maria, dcera Isaka 

Susana 
Fröhlich 

3. 3. 1801 1. Valentin 
2. Markus 
3. Emanuel 
4. Isak 

8. Schwarz 
Henoch 

neznámá neznámé neznámé --------------- 

                                                 
325 NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft 
und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
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Číslo Jméno 
familianta 

Jména 
rodičů 

Jméno 
manželky 

Držení 
koncese od: 

Jména 
syna/synů 

8. Lederer 
Wolf326 

Simon Lederer 
 

Theresia 
Lederer 

30. 10. 1827 Bernard 

9. Ehrlich 
Veit327 

neznámá Rachel 1778 1. Dawid 
2. Samuel 
3. Nathan 
4. Jakob 
5. Salomon 
6. Daniel 

 Kräupl 
Samuel 

Friedman Kräupl 
Anna Kraus 

Mariana 
Puter 

Ester Kohn 

4. 4. 1829 
 

5. 5. 1833328 

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

10. Steiner 
Abraham 

neznámá Ritchel 
Baroch 

23. 12. 1785 1. Wolf 
2. Markus 

11. Hochhäuser 
Michael 

neznámá neznámé 30. 12. 1766 1. Moises 
2. Henoch 
3. Emanuel 
4. Samuel 
5. Löbl 

 Hochhäuser 
Henoch 

Michael Hochhäuser Theres 
Greßel 

19. 9. 1798  

 Guttwillig 
Salomon329 

Löbl Gutwillig Barbara 
Kräupl 

Elisabeth 
Heller 

6. 10. 1821 
 

14. 1. 1823 

 

 

                                                 
326 Familiantskou koncesi měl udělenou po Henochovi Schwarzovi, protože byl až druhorozeným synem Simona 
Lederera. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen 
Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
327 Předtím nazývaný Joachim Moises z města Loket. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. 
Buch, Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, 
Plasz Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
328 Datum sňatku s druhou manželkou Ester Kohn. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, 
Pauten Gut, Pablowitz Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz 
Herrschaft, Praschnaugezd Gut. 
329 Pocházel z Bezdružic. NA Praha, HBF 111/XII/VII, Pilsner Kreis, Jud. Fam. Buch, Pauten Gut, Pablowitz 
Gut, Pilsen Herrschaft und Stadt, Plan Herrschaft und Potschau Gut, Plan Stadt, Plasz Herrschaft, Praschnaugezd 
Gut. 


