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ÚVOD

Vážení návštěvníci, vítejte v Poběžovicích, ve městě ležícím v podhůří Českého
lesa severozápadně od Domažlic, v mírně kopcovitém terénu s převládajícími
polnostmi, loukami, nehlubokými lesy a především městě s velmi bohatou historií.

Tento okruh Vás provede židovskou historií, která je velmi bohatá a má se
čím pochlubit. Trasa okruhu měří 5 km. Začátek okruhu je na náměstí Míru
u domu čp. 8. Dále Vás zavede na židovský hřbitov a do tehdejší Židovské
ulice (dnešní Masarykova ulice), kde stávala židovská synagoga. Okruh
zakončíte procházkou k Mandlerově vile, o jejíž historii se dočtete na dalších
stránkách této brožurky. 

Přejeme Vám příjemný zážitek z této netradiční procházky za poznáním
poběžovické židovské historie. 
Turistické okruhy POZNEJ POBĚŽOVICE pro Vás připravila Komise pro zámek
Poběžovice na začátku roku 2021 za účelem oživení  a připomenutí významných
památek v Poběžovicích.   

V současné době se Poběžovice stávají turistickým cílem především díky zámku,
jenž tvoří dominantu města. O jeho obnovu intenzivně usilujeme. Naší snahou je
co nejdříve zámek opět otevřít návštěvníkům. Pro záchranu zámku byl již v roce
2014 vytvořen sbírkový účet. Každá Vaše věnovaná koruna může pomoci 
k znovuotevření zámecké brány.

 
Děkujeme Vám za každý příspěvek a za snahu pomoci dobré věci. 

Vděčíme Vám za Vaši návštěvu a za Váš zájem o Poběžovice.
 

Sbírkový účet:  3030303399/0800   
IBAN – CZ49 0800 0000 0030 3030 3399

 
Více na: www.zamekpobezovice.cz



HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE

Židovská obec existovala v Poběžovicích snad již
za první křížové výpravy roku 1096. Byla ovšem
křižáky zcela zničena. Židé se zde pak dlouhou
dobu neusazovali, neboť blízkost bavorských
hranic znamenala velké nebezpečí. Nové osídlení
nejspíše nastalo v klidnějších dobách, zřejmě v 15.
století, kdy za Dobrohosta z Poběžovic byla Židům
vytyčena ulice, kterou mohli obývat. Židovská
obec v Poběžovicích udržovala čilý duchovní styk
s židovskou obcí v Praze. Podle pověsti údajně
roku 1582 Poběžovice navštívil známý židovský
učenec Rabi Jehuda Löw ben Becalel. V 17. století
začali své myšlenky šířit stoupenci židovského
reformátora Sabbataie Zéviho (1626 - 1676), který
ovlivnil mnoho východních Židů. Tyto myšlenky
zamířily i do židovské obce v Poběžovicích. Zde
již totiž existovala významná vyšší teologická
škola ješiva (do roku 1859), kde roku 1744 vypukl
velký boj proti sabatienismu. Poběžovice byly
zároveň i sídlem krajského rabína, který se do
sporu aktivně zapojil. Vyzval ke spolupráci i další
významné rabíny z Německa, Polska, Čech a
Moravy. Vedoucí osobností se prý stal ukrajinský
myslitel rabbi Israel ben Eliezer, zvaný Baal Šem
Tóv (1698 - 1760), zakladatel chasidismu. Podle
pověsti strávil Ball Šem Tóv v Poběžovicích téměř
celý rok, během něhož vymohl mnoho nových
náboženských ustanovení pro upevnění Tóry.
Během svého pobytu v Poběžovicích prý řekl: 
„Kdyby byl Bůh určil, chtěl bych zde strávit celý
svůj život.“ 

Rozkvět prožívala židovská obec zejména od
roku 1864, kdy poběžovické panství koupil
hraběcí rod Coudenhove. Právě od tohoto rodu
obec získala do své knihovny mnoho vzácných
knih. V této době se židovská obec skládala 
z obcí Poběžovice, Meclov (dodnes zde stojí
synagoga) a Nemanice – Lísková. Ovšem i přes
dobré životní podmínky začal počet Židů v Po-
běžovicích klesat. Většina z nich odcházela do
měst, a to jak v Čechách, tak do zahraničí. Roku
1921 zde žilo trvale 45 Židů. Na začátku října
roku 1938 byly Sudety obsazeny německou
armádou. Mnoha Židům se podařilo před Němci
uprchnout do vnitrozemí. Ti, kteří zůstali, byli v
listopadu 1938 zatčeni a dopraveni do Staňkova.
Nikdo neunikl pozdějším transportům do
sběrného tábora Terezín, z něhož Židé putovali
dál na východ do vyhlazovacích táborů. Pro
mnoho z nich to znamenalo poslední cestu.

Židovská ulice



1. zastavení
DŮM čp. 8

Místo dnešního domu čp.
8 stával několikapatrový
zděný dům, jehož
majitelem byl i Abraham
Langshur. Abraham
Langshur se stal
významnou osobností pro
celé Poběžovice. Narodil
se 22. 6. 1841 

v domě čp. 45. Navštěvoval místní židovskou
školu, poté odešel do Tachova studovat střední
školu. Po svém návratu do Poběžovic se 16. června
1869 oženil s Pauline Gruener (1849 - 1928), s níž
žil ve šťastném manželství až do své smrti dne 3.
9.1923. Abraham dokázal zastat několik funkcí
najednou. Do roku 1905 pronajímal poběžovický
panský pivovar, jenž se rozprostíral v místech pod
synagogou. Poté se s rodinou přestěhoval do domu
čp. 8 na náměstí, kde v přízemí zřídil obchod se
smíšeným zbožím. Několik let také řídil místní
spořitelnu. Roku 1913 byl zvolen do městského
výboru. Abraham se také aktivně podílel na oživení
židovské obce. Po celý život vytvářel velmi dobré
vztahy mezi židy a katolíky. Sám často navštěvoval
majitele poběžovického panství Jana Evangelistu
Coudenhove-Kalergiho (1893 - 1965) a jeho bratra
Richarda Mikuláše (1894 - 1972). Abraham je se
svoji ženou pohřben na místním židovském
hřbitově. Jeho syn Sigmund, který zahynul během
druhé světové války, byl významným profesorem
na gymnáziu v Krnově. Vnuk Abrahama (syn
Sigmunda) Hugo Herbert Langshur se svojí ženou
navštívili Poběžovice v roce 2007. Hugo Herbert
Langshur zemřel v roce 2019 v Kanadě.

Pauline Langshur, rozená Gruener

Abraham Langshur

Sigmund Langshur



Manželé před obchodem čp. 8

Hugo Herbert na návštěvě v Poběžovicích, rok 2007

Celá rodina Langshur na návštěvě v Poběžovicích



2. zastavení
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Založení židovského hřbitova v Poběžovicích
spadá již do konce 16. století. Podle povrchu
hřbitova lze usoudit, že byl v minulosti
pravděpodobně vrstven pouze jednou. Stalo se tak
před jeho prvním rozšířením. Můžeme tak
odhadovat, že nejstarší část se nachází na
jihovýchodní straně. Vstup do nejstarší části byl
zajištěn jednokřídlými vrátky. Tento vstup je nyní
zcela zrekonstruován. Na vstupním portálu je
vytesána část Přísloví 17,5 ze Starého zákona -
"Kdo se posmívá chudému, tupí toho, kdo jej
učinil."

"

Roku 1931 provedl odborný průzkum hřbitova Dr.
Josef Veinstein. Jeho zpráva obsahuje seznam
hrobů, přepisy epitafů v hebrejštině a několik
dobových fotografií. Na hřbitově se toho roku
nalézalo 533 náhrobních kamenů. Hřbitov byl
používán až do roku 1938, kdy byly Poběžovice
obsazeny německou armádou. Po té byl postupně
devastován - nejprve nacisty, později poválečným
rozkrádáním náhrobků. Roku 1960 nestál na
hřbitově už ani jeden náhrobek. Na počátku 90. let
minulého století byl zpustošený hřbitov převeden
do vlastnictví Federaci židovských obcí v Praze a 
v roce 2006 započala jeho rekonstrukce, které se
ujalo Občanské sdružení Abraham. Nejstarší
náhrobek se nalézá v horní části vlevo. Jedná se o
malou pískovcovou stélu, která pochází z roku
1634.

Stav před válkou

Stav hřbitova v roce 2006

Dolní část během rekonstrukce

Stav v roce 2017



3. zastavení
ŽIDOVSKÁ ULICE

Židovská ulice (dnes oficiální název zní
Masarykova) tvořila osu jihovýchodní části města a
vedla k východní městské bráně zvané Týnská.
Víme jistě, že ji Židé obývali již koncem 15. století,
kdy jim toto území vytyčil tehdejší majitel
poběžovického panství Dobrohost z Poběžovic.
Židé tak měli být vytlačeni na okraj města a
seskupeni na jednom místě. Několik let byla tato
ulice dokonce uzavřena dvěma řetězy. Židé ji
nesměli od soboty do pondělí ráno opustit.
Židovská ulice byla po celou dobu své existence
hojně osídlena. Objevovaly se i dvojdomky, v nichž
žilo několik rodin najednou. Domy byly mnohdy
přeplněné lidmi, a tak v židovské ulici nebyly
výjimkou rozsáhlé požáry. Jeden z největších
požárů vypukl 7. 6. 1819, při němž shořely čtyři
domy. Od roku 1770 musely být židovské domy
označeny římskými číslicemi, aby se odlišily od
domů katolíků. Až v roce 1913 domy získaly stejné
označení jako domy křesťanské. V padesátých
letech 20. století byla převážná část židovský domů
zbořena. Jeden z mála domů, jenž stojí dodnes, je
dům s čp. 261. I zde byl v přízemí zřízen obchod, 
z něhož se po roce 1945 stalo holičství prvního
Čecha, který do Poběžovic přišel v květnu 1945. Od
počátku 19. století dům vlastnily rodiny Weishutů a
Winternitzů. Pod čp. 35 se skrývá budova bývalého
panského pivovaru, který byl roku 1898 přestavěn
na hotel Austria. Na počátku 1. světové války
sloužil hotel jako špitál s kapacitou šedesáti lůžek
pro lehce raněné.

Synagoga

Nádražní ulice se židovskými domy

Interiér synagogy - pohled na hlavní vchod

Interiér synagogy - bima a Aron ha-kodeš

(Svatostánek)



4. zastavení
ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA

Protokol s rozhodnutím o stavbě synagogy byl
všemi členy obce podepsán roku 1814. Téhož roku
byla stavba synagogy v židovské ulici zahájena. 
K její stavbě bylo vybráno místo, které už po
staletí sloužilo jako napajedlo pro židovskou
rituální lázeň tzv. mikvi. Hlavním materiálem pro
stavbu se stal kámen a hlína, jež se dovážely na
malých kárách. Stavba byla dokončena roku 1816.
Synagoga byla pak nepřetržitě užívána až do roku
1938, kdy došlo k obsazení Sudet německou
armádou. Ihned po příchodu vojsk do Poběžovic
byla 9. října 1938 vypálena. Po druhé světové
válce byly její trosky srovnány se zemí a plocha
zalita asfaltem. Na místě synagogy byl vystavěn
dřevařský podnik. V 90. letech 20. století byl
proveden v místech bývalé synagogy
archeologický průzkum, při němž byla odhalena
malá podzemní místnost. Po větším přezkoumání
se zjistilo, že v místnosti se dochovala téměř v ne-
porušeném stavu studně, jež napájela rituální
koupel tzv. mikve. Její voda byla již odedávna
považována za zázračnou a léčivou, především pak
při neplodnosti. Mikve se tak stala cílem mnoha
židovských poutníků z celého světa. Dnes je
majitelem pozemku Židovská obec Plzeň a s další-
mi židovskými příznivci tohoto místa uvažuje o
výstavbě nové synagogy.

5. zastavení
MANDLEROVA VILA

Záznamy o této podnikatelské rodině pocházejí již
z roku 1793, kdy v Poběžovicích v domě čp. 10 žil
Selig Mandler se svoji ženou Rosou a třemi dětmi
Markusem, Beerem a Nathanem. První
podnikatelský úspěch zaznamenal Šimon Mandler.
V roce 1895 založil v Poběžovicích výrobnu na
plstěné papuče. Roku 1900 získal další člen této
rodiny Sigmund Mandler zastaralý živcový mlýn
na konci Poběžovic. Sigmund postupně mlýn
rozšiřoval a zdokonaloval, až se z něho stal jeden
z největších živcových mlýnů v Rakousku-
Uhersku. K úspěchu mlýna přispěla také jeho
výhodná poloha v blízkosti železniční tratě, od níž
byla k mlýnu vybudována železniční vlečka pro
snadnější přepravu živce. Později Sigmund předal
jeho vedení svému synovi Františkovi. Ten, a
mnoho jeho příbuzných, zahynul za války v Osvě-
timském táboře. Rodina Sigmunda Mandlera
bydlela ve vile  čp. 286, jež se nalézá v těsném
sousedství mlýna. Honosná vila byla postavena
podle návrhu pražského architekta Maxe
Spielmanna z roku 1922. Za druhé světové války
zde sídlila německá Říšská pracovní služba RAD
pro ženy. Dnes vila patří společnosti LB Minerals,
s.r.o..

Mandlerova vila, rok 1930Návrh nové synagogy



OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ABRAHAM

Odstranění náletových dřevin 

Rozebrání dvou hromad, na kterých se
nalézaly svezené náhrobky z celého hřbitova a
jejich následné opření podél vnitří části zdi
(nebylo známo jejich původní umístění).
U hrobů Pauline a Abrahama Langschurových
byla opravena pamětní deska se vzpomínkou
na jejich syna Huga, jež zahynul na frontě
během 1. světové války.

Obnovena původní vstupní branka ve spodním
rohu hřbitova. Kamenný portál nese hebrejský
citát z knihy Přísloví 17,5: "Kdo se posmívá
chudému, útržku činí Učiniteli jeho" (tj. uráží
jeho tvůrce). Původní portál byl nalezen
rozlomený poblíž branky. Autorkou jeho
obnovené podoby je akademická sochařka
Martina Niubo.
Vytyčena původní cesta.

Přemístění několika desítek náhrobků
nalezených na různých místech Poběžovic.
Některé z nich ležely na pozemku místní
základní školy, jiné byly objeveny v okolí
poběžovického zámku.
Úprava přístupové cesty.

Občanské sdružení Abraham vzniklo v roce 2006 a
od uvedeného roku provádí ve spolupráci se
správou židovských objektů Matana obnovu
celého areálu židovského hřbitova v Poběžovicích.

Obnova hřbitova v datech
r. 2006 - 2007

a vztyčení náhrobků na jejich pravděpodobně
původních místech.

r. 2009

r. 2010 - 2013

Slavnostní otevření, červen 2007

Pracovní skupina OS Abraham, rok 2009

Práce v horní části hřbitova, rok 2009



Zd
ro

j: 
M

ap
y.

cz



Vydalo: Město Poběžovice
Zpracování: Komise pro Zámek Poběžovice
Fotografie: Archiv MKIS Poběžovice, Státní okresní
archiv Horšovský Týn, Archiv Hugo Lanshura,
Dominika Adamcová, Eva Vondrašová

Tisk: Město Poběžovice

© 2021 Poběžovice

zamekpobezovice.cz | pobezovice.cz |
 FB Hrad a zámek Poběžovice | Instagram zamek_pobezovice


