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Příb ěh jihlavského rodu Risenfelder ů 
 

V jihlavském okresním archivu lze nalézt n ěkolik 
dokument ů,které umož ňují rekonstruovat životní osudy 
mnoha p říslušník ů rodu Risenfelder ů

1. Jde p ředevším o 
sbírku listin nazvanou „ Privilegien des Lucas Adalbert 
Risenfelder von Risenfeld “ 2. Jedná se o opis listin, 
které vznikly v polovin ě 17. století, v jazyce n ěmeckém 
a ve dvou p řípadech latinském. Patrn ě byly po řízeny 
podle písemné poz ůstalosti, kterou uspo řádal jihlavský 
archivá ř Johann Heinrich Marzy (též psáno Marzi či 
Marzÿ 3). Ten je také autorem dvou rukopis ů zabývajících 
se p římo historií rodu 4. Frantz Riesenfelder  (*1700) a 
jeho syn Johann Risenfelder  (*1725), Marzyho sou časníci, 
jsou pak autory dvou rodových kronik , popisujících 
jejich životní osudy. Všechny tyto dokumenty obsahu jí 
poutavé zprávy jak ze života t ěchto vzd ělaných a 
ambiciózních jihlavských m ěšťanů, tak ze života jejich 
příbuzných a mnohých dalších obyvatel Jihlavy a okolí . 

 
Tato studie je pokusem o ut říd ění informací 

získaných z výše uvedených listin, rukopis ů a kronik. 
Zveřejn ění již dávno zapomenutých st řípk ů ze života 
příslušník ů rodu m ůže být východiskem pro další 
badatele, zkoumajících pestrou historii našich p ředk ů. 
Sledujeme životní osudy od doložitelných zakladatel ů 
rodu až k autor ům obou kronik a jejich potomk ům. 
Seznámíme se s životními osudy devíti generací a t řemi 
sty lety jejich života, od poloviny století šestnác tého 
do poloviny století devatenáctého.  

 
Orientovat se v textech tohoto druhu bývá složité. 

Nutn ě budeme hovo řit o velkém po čtu osob, často stejného 
                                                 
1 Řekn ěme si na tomto míst ě ihned, že psaní jména Risenfelder ů má mnoho variant a ty se také 
vyskytují v tomto článku. P ředevším ve starých rukopisech, a ť již se vztahujících k Lucasovi 
Risenfelderovi  nebo Johannovi Risenfelderovi , se v první slabice za – i - neobjevuje –e- 
(Riesenfelder), ale je v ětšinou psáno Risenfelder. Johann ův  otec Frantz  naopak d ůsledn ě píše 
Rießenfelder (s ostrým ß a často rozd ělen ě Rießen felder) a také všechny moderní texty hovo ří o 
Riesenfelderech. Na konci jména pak zpravidla je ko ncovka – er, ale objevuje se i forma Risenfeld 
nebo Risenfeldt. V matri čních zápisech nacházíme st řídav ě všechny varianty psaní. P ři psaní 
křestních jmen dodržujeme latinskou podobu jména dolo ženou matrikami, pozd ěji n ěmeckou podobu 
doloženou kronikami. České tvary nacházíme v matrikách v 19. století v Po lné.  
2 Soupis rukopis ů Státního okresního archivu v Jihlav ě, František Hoffmann, Jihlava 2001, č. 150 -  
str. 143 a 159 – str. 149.  
3 Johann Heinrich Marzy (*15. 8. 1722 † 4. 1. 1801) – u čitel, m ědirytec, archivá ř, kroniká ř a 
historik. Jako ú ředník jihlavského magistrátu uspo řádal m ěstský archiv. Oženil se s Johannou 
Elisabeth Risenfelderin (dcerou Johana Antona Risen feldera *1676) dne 24. 4. 1752.  
4 Johann Heinrich Marzy – Anmerkungen zur Geschichte  des Geschlechtes der Riesenfelder von 
Risenfeld 1540 -1686 – sign. 24/18 (Sameš), 160 (Ho ffmann str. 149) a Johann Heinrich Marzy – 
Familie nobiles Iglaviae – str. 65r-68v, sign. VII 41 (Wurzinger), 55 (Sameš) 151 (Hoffmann str. 
144) 



 2 

křestního jména a tak by se mohlo p řihodit, že se 
v záplav ě jmen vytratí p říb ěh jejich života i ná črt doby 
a událostí kolem nich. Text je proto rozd ělen do dvou 
částí.  

 
První část se týká hlavní linie rodu (což je 

samozřejm ě subjektivní rozd ělení autora, dané jeho 
zájmem o vlastní p ředky a jejich genealogii). Každá 
kapitola této části je v ěnována v chronologickém řazení 
jednomu mužskému p říslušníkovi dané generace a popsán 
příb ěh života jeho rodiny.  

 
Ve druhé části jsou op ět chronologicky podle 

generací nazna čeny osudy sourozenc ů osob z části první, 
od nichž se odvíjí historie linií vedlejších. Výjim ečně 
se zmíníme o osudu jejich d ětí, ale další pokra čování 
vývoje t ěchto linií již p řekra čuje možnosti autora i 
tohoto článku.  

 
1. část 
 
Johann (1) Risenfelder (1. generace) 

 
Příb ěh jihlavských Risenfelder ů neza číná v Jihlav ě, 

ale v severo českém Mostu. Zde v první polovin ě 16. 
století žili Johann (1) 5 a Clara Risenfelderovi . Nevíme 
o nich nic jiného, než že byli manželé a že m ěli patrn ě 
nejmén ě dva syny – Johanna (2) a Jörga.  
 
Johann (2) Risenfelder (2. generace) 

  
Existenci Johanna (2) i jeho rodi čů dokládá první 

listina ze sbírky privilegií, která byla vystavena dne 
2. prosince 1540 6, ve které purkmistr a rada m ěsta Mostu 
vydávají osv ědčení čili list zachovací pro Johanna (2) 
Risenfeldera. Vyplývá z n ěj, že je k řesťanské víry, 
řádně z lože manželského zrozen a jeho rodi če ve m ěst ě 
dlouho pobývají. Protože Johann (2)  se rozhodl nalézt 
živobytí jinde, žádají se všichni, aby mu byli 
nápomocni.  
 
                                                 
5 Pro lepší orientaci u opakujících se jmen v jednot livých generacích je rozlišujeme po řadovým 
číslem 
6 Listina A -  Wir Burgermeister und Rath der … 
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 Můžeme odhadovat, že tento Johann (2) Risenfelder  
se narodil n ěkdy kolem roku 1520 a jeho rodi če pak n ěkdy 
kolem roku 1490 až 1500. Johann (2)  se rozhodl odejít z 
domova v roce 1540. Lze s velkou pravd ěpodobností 
předpokládat, že neopustil domov d říve než mu bylo 
dvacet let.  

 
Následující den po vydání zachovacího listu (podle 

Marzyho), tedy ve čtvrtek 3. prosince 1540 odchází 
Johann (2)  z Mostu. P řichází do Jihlavy a tady kupuje 
v roce 1541, jak zaznamenal Marzy, „Hostinec u divé ho 
muže“ (Gasthaus zum Wildemann) od Johanna Freislebe na. 
Rok koup ě potvrzuje i zápis v rejst říku osob p řijatých 
mezi jihlavské m ěšťany 7, podle kterého se Johann (2) ,  
v rejst říku uvedený jako Hans,  stal m ěšťanem roku 1541 a 
to bez vlastnictví nemovitosti nebylo možné.  

  
Tento d ům č. 44 se nacházel, resp. doposud nachází, 

na západní (opa čné stran ě náměstí než je radnice) stran ě 
Masarykova nám ěstí ( č. p. 1189). Jak dlouho rod 
Risenfelder ů hostinec vlastnil nevíme, ale patrn ě již 
Johann ův  syn Nicodem  a jist ě vnuk Lucas  hostinskou 
živnost neprovozovali. Hostinec nesl tento název až  do 
roku 1825, kdy dostal jméno „ U t ří knížat“ a nyní je 
zde „Restaurace T ři knížata“. 

 
Stejného roku jako Johann (2)  byl mezi m ěšťany 

zapsán též Jörg ( Ji ří )  Risenfelder,  pravd ěpodobn ě jeho 
bratr a je tedy pravd ěpodobné, že oba brat ři (ovšem také 
t řeba bratranci) odešli z Mostu do Jihlavy sou časn ě. 
Zachovací list pro Jörga  však asi neexistuje. Také jinou 
informaci, krom ě zápisu o ud ělení m ěstského práva, o n ěm 
zatím nemáme.  

 
Nevíme p řesn ě kdy, ale nejpozd ěji v roce 1547 či 

1548 v Jihlav ě uzav řel Johann (2)  s ňatek se Sofií 
Wolfin , dcerou Ondřeje Wolfa . Johann (2)  se Sofií měli 
nejmén ě dva syny Nicodema  a Andrease (1) .  

 
Johann (2)  zem řel 28. července 1584, tedy ve v ěku 

asi 64 let, je-li náš odhad jeho narození správný. Kdyby 
se narodil o 10 let d říve, bylo by mu p ři úmrtí 74 let. 
Ani tento v ěk by nemusel být chybný, ale zdá se již mén ě 
                                                 
7 Verzeichniss alle jener Männer, welchen das Bürger recht der Stadt Iglau erheilt wurde, Leopold 
Ratzer, 1870 
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pravd ěpodobný. Skute čné datum narození se bude asi 
pohybovat mezi t ěmito krajním hodnotami. Jeho hrobka, ve 
které je pochován s manželkou Sofií,  se údajn ě nacházela 
ve farním  kostele u sv. Jakuba vlevo u vchodu do v elké 
brány .  
 

Co se odehrálo za dobu Johannova (2) života? V dob ě 
jeho d ětství se roku 1526 uskute čnila bitva u Mohá če, 
v níž armáda Ludvíka Jagellonského byla po necelých  dvou 
hodinách poražena tureckou armádou sultána Sulejman a I. 
Král  Ludvík zde p ři út ěku zahynul, aniž po sob ě zanechal 
dědice tr ůnu. Králem byl téhož roku zvolen Ferdinand I. 
Habsburský. Jeho korunovace svatováclavskou korunou  se 
uskute čnila v únoru roku 1527 a v dubnu byl na zemském 
sněmu v Brn ě p řijat za markrab ěte moravského. Ferdinand 
se svou manželkou Annou Jagellonskou, p ři cest ě na 
pražskou korunovaci, strávil v lednu 1527 v Jihlav ě dva 
dny. 

 
Roku 1541, kdy se Johann (2)  usazuje v Jihlav ě, 

vypukl na Malé Stran ě v Praze požár, který zni čil mnoho 
domů a p ředevším sho řely Zemské desky, tedy evidence o 
šlechtickém majetku v Čechách. V lednu roku 1547 vydal 
Ferdinand I. mandát (bez souhlasu sn ěmu) povolávající 
zemskou hotovost „do pole“ proti vpádu saského kurf i řta 
Johanna Fridricha do Lužice. V únoru téhož roku se v 
Praze se sešel sjezd opozi ční stavovské obce, zejména 
nižší šlechty v čele s bratrskou šlechtou, který 
protestoval proti královu mandátu. Tímto prohlášení m 
vznikl stavovský spolek (za ú časti m ěst) namí řený proti 
Ferdinandovi. V čele odboje stála Praha a Jihlava se do 
něj též zapojila. Ferdinand I. ji po své výh ře v roce 
1549 potrestal zdan ěním piva – tzv. pivním grošem. 
Jihlavští se z n ěj vykoupili až v roce 1575. 
 
 Zhruba čty řicet šest let Johannova  (2)  produktivního 
života spadá do let 1541 až 1584. Žil v období 
šestnáctého století, v Jihlav ě nazývaného jako „velké 
století“, kdy m ěsto dosáhlo svého nejv ětšího rozkv ětu a 
bohatství. Jihlava byla tehdy centrem rozvinuté řemeslné 
výroby. Byla nejv ětším a mezinárodn ě proslulým 
st řediskem soukenictví ve st řední Evrop ě. V té dob ě 
městská rada postupn ě skupovala statky a vsi v okolí 
Jihlavy a vybudovala rozsáhlé m ěstské panství. V dob ě 
příchodu Johanna (2)  do Jihlavy to již bylo m ěsto, ve 
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kterém se obyvatelstvo v masovém po čtu p řiklonilo 
k luteránské reformaci církve. Jihlavu zasáhly v té  dob ě 
však i mnohé tragedie, p ředevším v letech 1541, 1571 a 
1574 zde byl mor. V roce 1561 bylo v Jihlav ě otev řeno 
latinské protestantské gymnázium, které bylo první na 
Morav ě a m ělo vysokou úrove ň. Zajímavé je také založení 
bratrstva mistr ů p ěvc ů v roce 1571. Sv ědčí to i o 
bohatém kulturním život ě v Jihlav ě. 
 
 Tento úsek života Johanna (2)  spadal do období, 
které je nyní nazýváno „malé klimatické optimum“, k teré 
trvalo od roku 1466 do roku 1618, tedy 152 let. Byl o to 
období výrazn ě teplejší než p řed a po t ěchto datech. 
V tomto období nastal rozkv ět vina řství a chmela řství, 
v Čechách se p ěstovaly melouny a šafrán. To neznamená, 
že v této dob ě nebyly také chladné zimy a či n ěkteré 
chladn ější roky. Ale nap ř. zima let 1540/1541, tedy 
období kdy brat ři  Risenfelderové  p řesídlili z Mostu do 
Jihlavy, byla velmi mírná, takže nás nep řekvapí, že k 
přest ěhování z dalekého Mostu se odhodlali v prosinci. 
Chladn ější roky v dalším období byly po roce 1549 
vyst řídány vysokým zastoupením teplotn ě nadnormálních 
rok ů a teplých zim, s výjimkou zimy 1556/1557. Bylo to 
tedy období relativn ě velmi p říznivé pro život 8. 
 
Nicodemus Risenfelder (3. generace) 

 
Patrn ě první syn Johanna (2)  a Sofie , který dostal 

jméno Nicodemus  se narodil v Jihlav ě roku 1548 9, když 
jeho otci bylo asi 28 let. O jeho osudech v mládí n emáme 
žádné zprávy. Až v ned ěli po Novém roce 1573, tedy 4. 
ledna 1573, ve v ěku 25 let, se oženil s Annou Kramerin , 
vdovou po Ond řejovi Schützenovi . A v dalším roce dne 
18. října 1574 se jim narodil syn Luca . Informace k roku 
1578 říká, že Nicodem  byl zapsán mezi jihlavské st řelce. 
O narození jiných d ětí z tohoto manželství nemáme 
zprávy. Syn Luca  zem řel ve svých devíti letech dne 9. 
října 1583. Zem řela též jeho manželka Anna, nevíme 
přesn ě kdy, protože matriky zem řelých v Jihlav ě jsou 
k dispozici až od roku 1626, ale stalo se tak nejpo zději 
v roce 1601.  
 
                                                 
8 Velká kniha o klimatu zemí koruny české, Ji ří Svoboda, Zden ěk Vašk ů, Václav Cílek, Regia 2003 
9 dle Marzyho 
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Nicodem  se podruhé, ve v ěku 54 let, oženil dne 25. 
listopadu 1602 s teprve 18letou Susannou Hadmerin 10 
(narodila se roku 1584), dcerou primátora Matyase 
Hadmera z Greiffenbergu. S ňatek je již doložen matri čním 
zápisem. Mezi sv ědky byl Andreas Risenfelder  a Hans 
Zofinger, Jacob Fossel a H. Schmilauer. Nicodem  pat řil 
v té dob ě mezi bohaté jihlavské m ěšťany – sladovníky, 
jak dosv ědčuje zápis o této skute čnosti v matrice p ři 
sňatku jeho syna Lucase . 
 

Od roku 1603 do roku 1621 se narodilo Nicodemovi  a 
Zuzan ě dev ět d ětí. Elisabeth (1)  se narodila jako první 
dne 12. listopadu 1603. Druhý byl Luca , narozen v roce 
1605. Elisabeth (1)  n ěkdy v této dob ě umírá, protože dne 
11. kv ětna 1607 se rodí dcera stejného jména Elisabeth 
(2) .  A pak p řichází na sv ět dne 14. kv ětna 1609  
Martha , 8. dubna 1611 Paul , 26. zá ří 1614 Rosina , 14. 
listopadu 1615 Daniel,  18. února 1619 Anna a dne 5. 
kv ětna 1621 Judith . Tuto Judith Marzy  nezmi ňuje a je 
možné, že zem řela již po porodu. P ři jejím narození bylo 
otci již 73 let a mamince 37 let.  

 
Období produktivního života Nicodema  lze ohrani čit 

roky 1568 a jeho smrtí roku 1624. Prvních skoro dva cet 
let se p řekrývalo s životem jeho otce. Takto dlouhý 
soub ěh aktivního života otce i syna jist ě p řisp ěl, by ť 
je to naše spekulace, k upevn ění postavení Risenfelder ů 
v Jihlav ě. Bylo to období, jak již bylo řečeno, velmi 
příznivé. Jihlava byla v té dob ě po Olomouci druhým 
nejv ětším moravský m ěstem s více než 700 domy 11. 

čtvr ť  dom ů  

1 severovýchod 109 
z toho 14 Krecl 

(uprost řed nám ěstí) 

2 jihovýchod 131  

3 jihozápad 162  

4 severozápad 160  

Město celkem 562  

Panenské p ředměstí západ 55 p řed Branou Matky Boží  

Špitálské p ředměstí sever 51 p řed Špitálskou branou  

Brtnické p ředměstí jih 55 p řed Brtnickou branou 

Předměstí celkem 161  

Úhrnem  723  
 

                                                 
10 Za zaznamenání stojí jazykový jev – ženská jména v  jihlavské n ěmčin ě se p řechylují koncovkou – 
in, která se p řidává tak jako v češtin ě – ová, k mužskému tvaru jména. Takže otec Susanny se 
jmenoval Hadmer, ona Hadmerin.  
11 Jihlava, str. 267 
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V tomto období došlo ke zm ěně panovníka. Nejstarší 
Ferdinand ův syn Maxmilián byl na zemském sn ěmu v Brn ě 
roku 1563 p řijat za markrab ěte moravského. Jihlavu 
navštívil v roce 1571 a 1575. Rok na to však na říšském 
sněmu v Řezn ě 12. října 1576 zem řel. Jeho syn Rudolf byl 
za markrab ěte moravského p řijat na zemském sn ěmu 
v Olomouci roku 1577. Potvrdil svobody, práva a 
privilegia Moravského markrabství a p řijal hold 
moravských stav ů.  
 

Roku 1579 český sn ěm přijal a tiskem dal vydat spis 
„Práva m ěstská Království českého“, který sestavil Pavel 
z Koldína, univerzitní profesor a kanclé ř Starého M ěsta 
pražského. V roce 1610 se stala jeho kodifikace záv azná 
pro všechna m ěsta v Čechách a od roku 1697 i na Morav ě. 
V platnosti z ůstala do roku 1811. Roku 1583 císa ř Rudolf 
II. p řenesl své sídlo z Vídn ě natrvalo do Prahy (žil zde 
již od roku 1579). Dne 7. ledna 1584 byl v Čechách 
zaveden gregoriánský kalendá ř. Ten byl vyhlášen papežem 
Řehořem XIII. již v roce 1582 a odstra ňoval disproporci 
mezi slune čním a kalendá řním rokem, která za dobu 
užívání dosavadního juliánského kalendá ře dosáhla 10 
dní. Na Morav ě byl zaveden až od 4. října 1584. 
Nekatolíci a z řejm ě tedy i Jihlava se však novému 
kalendá ři úporn ě bránili a p řijali ho až s vít ězstvím 
protireformace. V b řeznu roku 1599 papež jmenoval 
kardinálem Františka z Ditrichsteina, který byl v k větnu 
téhož roku kapitulou zvolen biskupem olomouckým a 
dalších 37 let výrazným zp ůsobem ovliv ňoval politický 
život na Morav ě i v celé říši. V b řeznu 1585 se 
v Jihlav ě konal zemský sn ěm moravských stav ů, ale bez 
účasti Rudolfa. 

 
Roku 1608 p řevzal na Morav ě od Rudolfa II. vládu 

jeho bratr Matyáš. Poslední roky Nicodemova  života byly 
poznamenány velkými zm ěnami ve spole čnosti. Politická 
situace byla v té dob ě zna čně napjatá. Krize vyvrcholila 
v kv ětnu roku 1618 vyhozením místodržících Jaroslava 
Bořity z Martinic a Viléma Slavata z Chlumu a Košumber ku 
a sekretá ře České dvorské kancelá ře Filipa Fabricia 
z oken hradních kancelá ří. Na to reagovali v Jihlav ě 
posílením hlídek u m ěstských bran a zazd ěním Špitálské i 
Brtnické brány. Na stranu povstání se Jihlava posta vila 
v dubnu 1619. Byla vyhlášena Konfederace a Fridrich  
Falcký se stal českým králem.  
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Bitva na Bílé Ho ře dne 8. listopadu 1620 však 

přenesla vít ězství a iniciativu na stranu sesazeného 
krále Ferdinanda II. Jihlava otev řela své brány 
císa řskému vojsku již dne 12. prosince 1620. Kardinál 
František z Ditrichsteina byl jmenován v lednu 1621  
zemským gubernátorem a plnomocným nejvyšším císa řským 
komisa řem. Stal se faktickým vládcem Moravy a zahájil 
nekompromisn ě její rekatolizaci. Roku 1623 byl císa řem 
v Jihlav ě ustaven císa řský rychtá ř, který získal v ůdčí 
postavení ve m ěst ě. Prvním rychtá řem byl Johann Rudolf 
Heller z Bukové. 

 
Tyto události nejspíš více či mén ě ovliv ňovaly život 

v rodin ě Nicodema  a Susanny . Do jejich života však 
nemilosrdn ě zasáhla morová epidemie, v Jihlav ě dost 
častá událost 12. Po morové nákaze z roku 1624 z ůstal 
z celé rodiny naživu pouze Lucas. Všech šest (nebo sedm, 
pokud mezi nimi byla i Judith ) jeho dalších sourozenc ů 
zemřelo 13. Dne 29. srpna 1624 zem řela též jeho matka 
Susanna  ve v ěku 40 let a patnáct dní poté dne 13. zá ří 
1624 i jeho šestasedmdesátiletý otec Nicodem .  
 
 Rok 1619 také p řinesl zásadní zm ěnu klimatu na našem 
území. Po teplém období „malého klimatického optima “, 
nastalo chladné období „malé doby ledové“, která tr vala 
až do roku 1897, tedy 278 let. Velká zima byla již 
v roce 1620/1621, za čala 27. listopadu 1620 a skon čila 
až 11. dubna 1621 14.  
 
 Lucas Adalbert Risenfelder (4. generace) 

 
Devatenáctiletý Lucas Risenfelder  (Lukáš) byl jediný 

z celé rodiny, který p řežil morovou epidemii v Jihlav ě 
v roce 1624 a je obdivuhodné jak se, i za t ěchto 
nepříznivých podmínek, vypracoval mezi nejúsp ěšnější a 
nejp řednější obyvatele Jihlavy té doby.  

 
Narodil se v ned ěli na sv. Pavla, tj. 13. b řezna 

1605, mezi druhou a t řetí hodinou odpoledne, kmotry byli 
pan Zlabinger (Michl Zlansinger dle matriky), Dietr ich 
Heuser a Kundl Weinschenkin (Kunigund Stridlin dle 
                                                 
12 Jihlava, NLN 2009, str. 272   
13 Dörferbuch der Iglauer Sprachinsel, dr. Anton Altr ichter, Rothenberg 1976, str. 108 - 109 
14 Velká kniha o klimatu str. 329 
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matriky). Své d ětství jist ě prožil v Jihlav ě, ale již 
v roce 1617, tedy v jeho dvanácti letech, jej rodi če 
poslali studovat do Čech. Všechny další listiny z výše 
zmín ěných privilegií, se vztahují k jeho životu. První 
je latinsky psaná listina 15, kterou sestavil  a podepsal 
dne 4. srpna 1623 Johann Eberhard 16, správce (corector) 
městské školy v Jihlav ě. V listin ě hovo ří o tom, že se 
Lucas , se souhlasem svých rodi čů, rozhodl pokra čovat ve 
studiích v cizích krajích. Potvrzuje jeho p ůvod, dobré 
mravy a vzd ělání a doporu čuje jej všem u čitel ům k 
přijetí. Podle Marzyho se jej rodi če snažili uchránit 
před rekatolizací, která v Jihlav ě již v této dob ě, pod 
vedením kardinála Ditrichsteina probíhala.  

 
Lucas  se jako osmnáctiletý v srpnu 1623 vydal na 

studia do Šopron ě (Ödenburgu) v Uhrách. M ěsto, které 
vzniklo již v dob ě antického Říma, se nachází na hranici 
s Rakouskem. Vyplývá to z dalšího latinského dokume ntu 17, 
který byl vystaven 15. kv ětna roku 1624 a podepsán 
Pavlem Schubertem, pastorem církve v Šoproni. List je 
adresován m ěšťanu a radnímu v Jihlav ě Pavlovi Hadmerovi . 
Ten z řejm ě po necelém roce napsal do Šopron ě, aby se 
Lucas vrátil dom ů, protože jeho otec byl, jak v list ě 
stojí, ochromen stá řím. M ůžeme se s velkou 
pravd ěpodobností domnívat, že Pavel Hadmer  byl bratrem 
Lucasovy  matky Susanny  rozené Hadmerin . V listu je 
hodnocen Lucas  jako vynikající student, který se 
vyzna čoval výjime čnou píli a vít ězil v sout ěži 
s ostatními spolužáky. Získal si p říze ň mnohých. Mohl by 
ješt ě dlouho dostávat t ělesný pokrm od magistrátu a 
dušení potravu od svých u čitel ů, kdyby nebyl odvolán 
domů. Pastor vyjad řuje d ůvěru v to, že bude moci Lucas 
vyznávat svou rodnou (luteránskou) víru. Morová epi demie 
vrcholila v Jihlav ě v srpnu a zá ří roku 1624. Nevíme, 
kdy se vydal Lucas na zpáte ční cestu dom ů, ale není 
vylou čeno, že pozd ější p říchod do Jihlavy mu zachránil 
život, protože v infek čním prost ředí nepobyl dlouho nebo 
snad dorazil dom ů až po odezn ění moru.  
 
                                                 
15 Listina B - Salutem et prosperi - tatem benevolo l ectori… 
16 Byl údajn ě posledním rektorem protestantského latinského gymn ázia v Jihlav ě (v dopise se však 
podepisuje jako corektor a uvádí, že rektor není p řítomen), než byl roku 1623, tedy stejného roku 
kdy podepsal listinu pro Lucase  ze školy vyhnán. Latinské protestantské gymnázium bylo otev řeno 
roku 1561. P ůvodn ě katolická Jihlava se stala protestantskou - luterá nskou po 2letém p ůsobení 
kazatele Pavla Sperma již v letech 1522 – 1523. 
17 Listina C - Dem Ehren Wösten Ehrsamben und Wohlweÿß en Herrn Paul Hadmer, Burger und Raths 
Verwandter in Iglau      
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Lucasova  víra však uchrán ěna nebyla. Rok na to, již 
jako úplný sirotek a bez sourozenc ů, dvacetiletý Lucas 
Risenfelder 18. října 1625 p řestoupil ke katolické ví ře, 
jak uvádí první odstavec další listiny 18. Následn ě pak 
v roce 1627 od kardinála Ditrichsteina p řijal svátost 
bi řmování a jméno Adalbert (Vojt ěch) . P ři bi řmování byl 
přítomen správce jihlavské farnosti premonstrát ze 
Strahova Augustin Kotzauer.  

 
Tuto listinu (D), krom ě prvního odstavce 

informujícího o p řestoupení Lucase  ke katolické ví ře, 
však vystavil Johann Hartvík z Nostic. Vyplývá z ní , že 
Lucas  v letech 1627 až 1630 byl sekretá řem u n ěmeckého 
místokanclé ře svobodného pána Oty z Nostic 19. Výstavce 
listiny Johann Hartvík 20, který zd ědil po Otovi majetek, 
oce ňuje Lucasovy  vlastnosti, jeho diskrétnost, to že dva 
a p ůl roku až do Otovy smrti mu dob ře sloužil. A 
propouští ho touto listinou datovanou ve Vídni dne 24. 
ledna 1631 ze služby a doporu čuje jej čtená řům listu. 
Lucas  nastoupil do této služby v roce 1628 (bylo mu 23 
let) a odchází z ní ve v ěku 26 let. 

 
Rok 1627 byl též rokem p řijetí tzv. Obnoveného 

zřízení zemského, jehož vznik ovliv ňoval jak kardinál 
z Ditrichsteina, tak Lucas ův  šéf Ota z Nostic. V témže 
roce, dne 27. listopadu 1627, dal císa ř Ferdinand II. 
v Praze korunovat na českou královnu svou manželku 
Eleonoru a svého syna Ferdinanda III. na českého krále.  

 
                                                 
18 Listina D -  Anno 1625 dem 18 Octobr am Festtag de s heÿligen Luca … 
19 Ota z Nostic, byl synem Jeronyma z Nostic, zemskéh o hejtmana ve Zho řelci († 1574). Ota se stal 
se roku 1606 radou nad apelacemi, roku 1610 byl pov ýšen na n ěmeckého místokanclé ře a pak se stal 
říšským dvorským radou. Dne 3. července 1623 byl povýšen do panského stavu starožit ných rod ů, dne 
3. října 1623 stal se palatinem a dne 24. října 1623 byl povýšen do stavu říšských svobodných 
pánů. Obohatil se skupováním konfiskovaných statk ů po Bílé Ho ře. Roku 1622 koupil Sokolov 
(Falknov), roku 1624 n ěkteré vesnice pat řící Loktu, roku 1627 Jind řichovice (Heinrichsgrün), roku 
1628 Řehlovice, roku 1629 Hli ňany (asi Lienau) a též domy na Malé Stran ě, pozd ěji p řestav ěné na 
nyn ější palác Nostický. M ěl velký vliv na sestavení Obnoveného z řízení zemského roku 1627. Zem řel 
ve Vídni v prosinci roku 1630. Posledním po řízením datovaným ve Vídni dne 16. dubna 1630 ustavi l 
dědicem svého jm ění a panského stavu Johanna Hartvíka, syna své sest ry Žofie, která byla druhou 
manželkou Johanna z Nostic z linie Rotenburské († 1 619) 
( http://leccos.com/index.php/clanky/nosticove ) 
20 Johann Hartvík z Nostic (* 1610) se p řist ěhoval z Lužice do Čech, aby se ujal d ědictví po strýci 
Otovi. Byl povýšen dne 29. ledna 1631 do panského s tavu starožitných rod ů v království Českém. V 
letech 1638 – 1642 byl radou dvorského a komorního soudu, roku 1644 byl jmenován prezidentem nad 
apelacemi, dne 6. srpna 1646 byl povýšen do hrab ěcího stavu království Českého a dne 9. kv ětna 
1651 obdržel říšské hrabství. Dne 16. kv ětna 1651 byl jmenován nejvyšším komorníkem a dne 5.  února 
1652 se stal nejvyšším kanclé řem. V ú řadě nejvyššího kanclé ře z ůstal až do smrti. Krom ě toho byl 
c. k. tajným radou, komorníkem a rytí řem zlatého rouna. Zd ědil po svém strýci výše uvedené statky 
a pražský d ům, který roku 1660 velikým nákladem p řestav ěl. Skoupil další statky, jako roku 1651 
Grabštejn, roku 1652 Pakom ěřice a Líbeznice, roku 1654 Bašt, roku 1662 Trmice, roku 1666 Kraslici, 
roku 1667 Ž ďár, též Žernoseky a zd ědil M ěšice. Od arcibiskupa mohu čského obdržel roku 1673 část 
hrabství Rhienek a tím nabyl i práva sedat na hrabs ké lavici kolegia franckého kraje, do n ěhož byl 
roku 1674 uveden. Ženatý byl nejd říve s M. Kate řinou hrab ěnkou ze Ž ďáru a po druhé s M. Eleonorou 
Popelovnou z Lobkovic ovdov ělou Berkovou († 22. srpna 1681).  
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Podle Marzyho se dne 21. kv ětna 1631 rozhodl Lucas  
uzav řít s ňatek a 15. července 1631 téhož roku se v 9 
hodin ráno ve farním kostele tak stalo. Jeho manžel kou 
se stává Elisabeth Skalko  (nebo Schalko ) ze Sitzenhofu , 
dcera člena rady (senatoris) Johanna Skalko (Schalko) ze 
Sitzenhofu . Sv ědky ženicha byli Johann Freisleben, 
císa řský služebník a Andreas (2) Risenfelder , jak 
uvidíme dále, nejspíše bratranec Lucase , syn otcova 
bratra Andrease (1) , asi jediný jeho žijící p říbuzný. 
Svědky nev ěsty byli Johann Skalko (asi bratr nev ěsty) a 
Martin Ranitzer.  

 
Sitzenhof (také Maierhof) byl dv ůr ve vsi Pístov 

(Pistau), která je poblíž Jihlavy a pat řila k jejímu 
městskému panství. Dv ůr vlastnil Johann Skalko 
( Schalko ). Tento dv ůr p řinesla z řejm ě  Elisabetha do 
manželství s Lucasem  nebo jej po smrti tchána Lucas  
zdědil.  

 
Lucas  měl se svou první manželkou Elisabethou  

(manželství trvalo 12 let) asi sedm d ětí. Z historie 
Risenfelder ů nás zajímá p říb ěh linie pokra čující 
z nejstaršího syna z prvního manželství  Johanna 
Heinricha , který se narodil 7. listopadu 1632. Druhý syn 
Ludovicus Augustinus se narodil po dvou letech roku 
1634. Další syn Frantz se narodil 6. října 1637, ale 
zemřel 12. listopadu téhož roku, jak je doloženo 
matrikou. O dalším synovi jménem Johann Georg  se zmi ňuje 
Marzy, ale záznam o jeho narození se v matrice 
nepoda řilo dohledat (ale patrn ě se narodil koncem roku 
1638 nebo po čátkem roku 1639). Narození dalšího syna 
pojmenovaného Henric Otto je doloženo matri čním zápisem 
ze dne 25. b řezna 1641. Jeho kmotrem byl hejtman 
jihlavského kraje Jind řich Halbich (districti 
Iglaviensis Capitaneus Henricus ab Halbich). Franciscus 
(pojmenovaný po svém starším a zem řelém bratrovi 
Frantzovi )  se narodil roku 1642. Jediná dcera Martha  se 
narodila dne 22. ledna 1645. Dosp ělosti se dožili pouze 
synové Johann Heinrich, Ludovicus Augustinus  a 
Franciscus . 
 

Lucasovo  další p ůsobení je z řejmé z listiny ozna čené 
jako 1. privilegium 21, kterou ve Vídni dne 26. října 1634 
                                                 
21 Listina E - 1. Privilegium - Wir Wilhelmb Graff Sl awata  
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uděluje Vilém Slavata z Chlumu a Košumburku 22, z titulu 
své funkce palatina, Lucasovi Risenfelderovi  erb a 
predikát von Risenfeld . V listin ě Slavata oce ňuje rozum, 
šikovnost, mravní kvality Lucase  a výslovn ě hovo ří o 
tom, že Lucas  prokázal tyto vlastnosti u n ěj osobn ě. Erb 
a predikát mu ud ěluje jako vyznamenání za jeho zásluhy. 
Z listiny lze snad dovodit, že Lucas  sloužil asi i 
v n ěkterém z ú řadů zastávaných Vilémem Slavatou. Kdy to 
bylo, není jasné, ale nejspíše to mohlo být v obdob í 
1626 – 1627 p řed nástupem k Otovi z Nostic, pop ř. také 
krátce po odchodu ze služby od Nostic ů v roce 1631, p řed 
uzav řením s ňatku a návratu do Jihlavy. 
 
 Oba pisatelé p ředešlých listin, tedy Johann Hartvík 
z Nostic a Vilém Slavata z Chlumu a Košumburku m ěli 
významný vliv na život Lucase  i v dalším období. Oba 
zastávali d ůležitou funkci nejvyššího kanclé ře českého 
království, Vilém Slavata od roku 1628 do své smrti  roku 
1652, tedy 24 let a Johann Hartvík ihned po n ěm od roku 
1652 do své smrti 1681, celkem 29 let. Zcela jist ě na 
svého bývalého služebníka nezapomn ěli. Jejich podpisy 
z titulu nejvyššího kanclé ře nacházíme i na dalších 
listinách. 
 

Dne 29. kv ětna 1634, čty ři dny po narození druhého 
syna Ludovica Augustina,  se stává Lucas  poprvé radním 
v Jihlav ě, jak píše Marzy 23. Bylo mu 29 let. Lze to též 
odvodit z dále uvedené listiny (H) z ledna roku 165 2, ve 
které se uvádí, že je již 17 let radním a z listiny  (I) 
ze srpna 1653, kde se uvádí, že je již 19 let radní m.  
 
 Roku 1641, ve v ěku 36 let, se stává primátorem. 
Následujícího roku, osm let po povýšení mezi erbovn í 
měšťany, byl Lucas  císa řem Ferdinandem III. listinou, 
ozna čenou jako 2. privilegium 24, vystavenou dne 12. října 
                                                 
22 Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (1. 12. 1572 -  19. 1. 1652) v roce1597 p řestoupil od jednoty 
bratrské ke katolictví, poté byl p ředstavitelem úto čného k řídla katolické strany. Spojenec Rudolfa 
II., od roku 1600 císa řský komo ří a dvorský maršálek, od roku 1604 purkrabí karlšte jnský. Odp ůrce 
Majestátu Rudolfa II. V letech 1609 a 1611 dvorský sudí, od roku 1612 prezident komory, roku 1615 
nejvyšší sudí zemský. Podporoval zvolení Ferdinanda  II. českým králem, v období 1617-19 královský 
místodržící v Čechách. Dne 23. kv ětna 1618 se stal ob ětí t řetí pražské defenestrace. V letech 
1619-21 žil v Pasov ě. Ferdinanda II. podn ěcoval k tvrdému postupu proti českým stav ům (konfiskace, 
absolutismus), pozd ěji byl odp ůrcem pon ěmčování zem ě a cizí šlechty, která se obohatila na 
konfiskacích. Od roku 1621 říšský hrab ě, roku 1622 tajný rada, v roce 1627 nejvyšší číšník. V 
období 1623-28 nejvyšší komorník Českého království, od roku 1628 nejvyšší kanclé ř. V roce 1629 
získal všechny výsady rožmberského a hradeckého rod u (vlada řství, první místo na sn ěmu po 
knížatech), roku 1630 palatin a roku 1643 obdržel Řád zlatého rouna. Je autorem rozsáhlých Pam ětí.   
23 Marzy 
24 Listina F - 2. Privilegium Wür Ferdinand der dritt e von Gottes 
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1642, obdarován novým erbem a povýšen do vladyckého  
stavu s predikátem von Risenfeld .  

 
Toto povýšení se odehrálo krátce p řed po čátkem 

období, které bylo pro Jihlavu a její obyvatele nes mírn ě 
složité. P římo se jich dotkly události 30leté války. Již 
v červnu roku 1642 obsadil švédský vrchní velitel armá dy 
Torstensson Olomouc a v roce 1643 ovládl celou seve rní 
Moravu. V b řeznu 1645 zvít ězil v bitv ě u Jankova poblíž 
Votic a ovládnul i jižní Moravu (krom ě Brna) a velkou 
část Dolních Rakous. Odpoledne 11. b řezna 1645 se vojsko 
švédského generála Witenbergra objevilo p řed Jihlavou. 
Ráno dne 13. b řezna 1645 m ělo prob ěhnout jednání 
zástupc ů radních se Švédy, ale kdosi nechal otev řenou 
Špitálskou bránu a vojáci bez boje obsadili m ěsto. Pro č 
k tomu došlo s nikdy p řesn ě nevyšet řilo. M ěsto zaplatilo 
výpalné ve výši 30 000 tolar ů a 30 000 lokt ů sukna. 
Velitelem m ěsta byl ustaven plukovník Samuel Österling, 
byla zde ponechána posádka a za čala okupace m ěsta. 
Z Jihlavy se m ěla stát pevnost a Švédové za čali m ěsto 
opev ňovat. Nechali pobo řit p ředměstí a pokácet stromy 
kolem m ěsta a budovali opevn ění s deseti bastiony. 

 
V dubnu 1646 nechal Österling popravit n ěkolik 

měšťanů, protože se snažili domluvit s císa řskými oddíly 
na vydání m ěsta. M ěstská rada s Lucasem  jako primátorem 
žádala velitele m ěsta v zá ří 1646 o zmírn ění kontribucí 
a zmenšení robotních povinností ob čanů města na 
opev ňovacích pracích. Bez úsp ěchu.  
 
 Pro Lucase bylo toto období tragické i osobn ě, 
protože 2. zá ří 1646 zem řela ve v ěku 32 let a 28 týdn ů 
jeho manželka Elisabeth  roz. Skalko  ze Sitzenhofu . 
Současn ě zem řely i jejich t ři d ěti. Matri ční zápis ke 
dni 3. zá ří uvádí poh řeb jednoho dít ěte primátora a ke 
dni 4. zá ří poh řeb Elisabethy  (Hausfrau dle matriky) a 
dvou d ětí, jejich jména však nejsou uvedena. Marzy říká, 
že zem řely t ři d ěti: Frantz,  Johann Georg  a Martha . 
Frantz  ale zem řel již v roce 1637, jak správné Marzy 
uvádí sedm týdn ů po narození a to je doloženo matrikou a 
i časový údaj je správný. Martha  měla žít 1 rok a 9 
měsíc ů a tento údaj souhlasí s matrikou; dne 22. ledna 
1645 se narodila a zem řela výše uvedeného dne, tedy 
přesn ě za 1 rok a 9 m ěsíc ů. Johan Georg  - m ěl žít podle 
Marzyho 7 let a 9 m ěsíc ů. Pokud zem řel stejný den jako 
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Martha  narodil se v lednu 1639. Tento zápis o narození 
v matrice nebyl nalezen, ale z řejm ě bude tím druhým 
mrtvým dít ětem. T řetím bude z řejm ě matrikou doložený syn 
Henricus Otto , který se narodil roku 1641 a dál o n ěm 
nikde není ani zmínky. Marzy jeho jméno nezná, ale je 
pravd ěpodobné, že bude tím  t řetím zem řelým potomkem. 
Byli poh řbeni spole čně p řed oltá řem sv. Uršuly ve farním 
kostele u sv. Jakuba.  
 

Lucas  z ůstal sám se t řemi syny. Nejstarší Johann 
Heinrich  měl 14 let, prost řední Ludovicus Augustinus  12 
let a nejmladší Franciscus čty ři roky.  

 
Na konci roku 1646 se rozhodl císa řský dv ůr dobýt 

Jihlavu zp ět a po čátkem následujícího roku v lednu a 
únoru se u m ěsta objevili císa řští vojáci. Podle 
sčítání, které na řídil Österling, žilo na ja ře roku 1647 
v Jihlav ě pouze 218 m ěšťanských rodin, 131 podruh ů 
s vlastní domácností a 32 vdov 25. M ěsto bylo obklí čeno 
císa řským vojskem, byl p řerušen p řívod vody do m ěsta a 
situace byla čím dál tím složit ější. Obyvatelé m ěsta 
včetn ě žen a d ětí byli nuceni pracovat na zlepšení 
opevn ění. Byli dokonce nuceni k vydávání svého oble čení 
švédským voják ům. P řes tuto složitou situaci byly 
zaznamenány i jiné p říb ěhy. N ěkte ří m ěšťané dobrovoln ě 
obchodovali se Švédy, či vstoupili do jejich vojska. 
Několik žen se provdalo za švédské vojáky. Koncem 
listopadu roku 1647 byl Österling zabit a 5. prosin ce 
1647 pronikli císa řští do m ěsta. Dne 8. prosince 1647 
pak 300 švédských voják ů opustilo m ěsto. S nimi i 
některé z jejich jihlavských manželek. 

 
Smrt Elisabethy  a t ří d ětí byla s velkou 

pravd ěpodobností vyvolána t ěžkými pom ěry za švédské 
okupace. Lucas  uzav řel velmi rychle, ješt ě za okupace 
dne 4. července 1647, s ňatek s Rosinou Waldthauserin .  
Svědky byli na stran ě ženicha Martin Silvestr Ziulach a 
Tobiáš Patzel, na stran ě nev ěsty její otec Mathias 
Waldthauser a Salomon Jakub Stryrer.  

 
Se svou druhou manželkou Rosinou  (toto manželství 

trvalo 18 let) m ěl Lucas  nejmén ě čty ři syny. Jako první 
se narodil dne 17. dubna 1648 syn Joannes Wilhelmus. 
                                                 
25 Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidových novin, 200 9, str. 348 
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Druhý syn Carolus Norbertus se narodil 12. b řezna 1650 a 
Fridericus  pak dne 26. ledna 1652. Poslední syn 
Fridericus Ferdinandus . se narodil 17. února 1653 a na 
rozdíl od svým bratr ů založil jednu z dalších linií 
Risenfelder ů. P ři jeho narození bylo Lucasovi  48 let.   
 
 Následky okupace, trvající 2 roky a tém ěř 10 m ěsíc ů, 
byly tíživé. Byla pobo řena všechna p ředměstí, z 550 dom ů 
zůstalo obydleno pouze 189, zbytek byl pustý nebo 
pobořený 26. T řicetiletá válka skon čila podepsáním 
mírových smluv 24. října 1648, ve kterých bylo též 
stanoveno, že švédští vojáci opustí zemi do 6. července 
1650. D ěkovné bohoslužby na oslavu ukon čení války se 
konaly 27. července 1650 27. M ěstská rada, jejímž 
primátorem byl Lucas Risenfelder,  byla prý na řčena 
z ne čestného jednání v pr ůběhu okupace, ale žádné sankce 
nenásledovaly. 
 
 Měsíc po slavnostním Te Deum za ukon čení války 
vystavila jihlavská m ěstská rada dne 24. srpna 1650 
listinu, ozna čenou jako 3. privilegium 28. V n ěm se hovo ří 
o tom, že  Lucas  vlastní ve vsi Pístov dv ůr zvaný 
Maierhof či Sitzenhof, který získal po svém tchánovi. Na 
přímluvu Jana Jakartovského ze Sudic 29 a arcivévody 
rakouského Leopolda Viléma 30 p řiznává m ěstská rada 
Lucasovi Risenfeldovi právo držet dv ůr jako svobodný, 
osvobozený od všech poddanských dávek a robot, 
stávajících i budoucích. Toto právo se p řiznává též jeho 
mužským d ědic ům na v ěčné časy. Pokud ale mužští potomci 
zemřou a rod vym ře, navrátí se dv ůr do p ředchozího 
právního stavu. P řestože Lucas ův  tchán, uvád ěl název 
dvora jako p řídomek u svého jména, nem ěl za jeho života, 
jak vyplývá z listiny, dv ůr všechna práva svobodného 
                                                 
26 Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidových novin, 200 9, str. 350 
27 Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidových novin, 200 9, str. 351 
28 Listina G - Wür Burgermeister und Rath der konig. Stadt Iglau ... 
29 V roce 1629 byli Jan starší a Jan mladší, „strejco vé" Jakartovští ze Sudic, s odvoláním na 
majestát Ferdinanda I. daný jejich p ředku Františku K řížovi p řijati mezi novožitné moravské 
rytí řské rody s podmínkou, že oba do termínu svátku sv. Kunhuty p řijmou katolickou víru. Sedm let 
poté  (1636) byl Jan starší Jakartovský ze Sudic p řijat mezi starožitné moravské rytí ře. V té dob ě 
byl písa řem menšího soudu olomouckého a manským písa řem olomouckého biskupství. Za p řijetí se 
přimluvili nejvyšší zemští ú ředníci a zejména olomoucký biskup kardinál Františe k z Ditrichsteina. 
V roce 1642 se Jakartovský stal nejvyšším písa řem zemským a roku 1647 byl jmenován podkomo řím. V 
roce 1649 byl ustaven do ú řadu nejvyššího dvorského sudího. Po vzniku ú řadu královského Tribunálu 
se Jakartovský stal po smrti Václava z Hrádku t řetím p řísedícím. I po smrti svého protektora 
kardinála Ditrichsteina v roce 1636 si zachovával ú zké kontakty k olomouckému biskupskému dvoru a 
novému biskupovi arcivévodovi Leopoldu Vilémovi. ( http://is.muni.cz/th/7732/ff_d/Dizertace.txt  ) 
30 Leopold Vilém byl druhým synem císa ře Ferdinanda II. narodil se dne 6. ledna 1614. Byl biskupem 
v n ěkolika diecézích, od roku 1636 biskupem Olomouckým a velmistrem řádu N ěmeckých rytí řů od roku 
1642. Byl též v roce 1639 vrchním velitelem císa řské armády. Od roku 1646 do roku 1656 
místodržícím špan ělského krále Filipa IV. v Nizozemských provinciích.  Zemřel dne 20. listopadu 
1662. 
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statku 31. Stejnou listinou byl Lucasovi  a jeho d ědic ům 
věnován, jako uznání služeb pro m ěsto Jihlavu, les a 
pastvina, ležící p ři cest ě na Vysokou a p ři rybníku 
zvaném Auer, v četn ě rybníku samého a to se svolením 
císa řského rychtá ře Martina Silvestra Ziulacha 
z Lilienfelsu. Toto právo držby svobodného dvora 
Sitzenhof v Pístov ě je potvrzeno císa řem Ferdinandem 
III. listinou 32, nadepsanou 4. privilegium ze dne 16. 
ledna 1652.  
 

O tom, že byl Lucas  dob ře zapsán u císa řského dvora, 
sv ědčí i poslední listina 33 ozna čená jako 5. privilegium.  
Tímto listem ze dne 28. srpna 1653 vyzvedá Ferdinan d 
III. Lucase  mezi své „Služebníky“ („Diener“) a p řiznává 
mu svou ochranu „Salva guardia“. Na své domy mohl 
umístit císa řský znak a on i jeho rodina a nemovitý 
majetek byli chrán ěni tímto privilegiem p řed vojskem a 
dalšími službami, které postihovaly jiné osoby.   
 

Nejvyššího postavení dosáhl Lucas  na sklonku svého 
života, kdy byl dne 16. ledna 1663 jmenován císa řským a 
královským rychtá řem v Jihlav ě. Stal se tak nevyšším 
úředníkem císa ře a krále ve m ěst ě. Lucas z Risenfeldu  
zemřel v 60 letech 3. listopadu 1665 v Jihlav ě

34. P ůsobil 
31 let ve funkci radního a 21 let jako primátor. Ja ko 
císa řský a královský rychtá ř 2 roky a 6 m ěsíc ů.  

 
Jeho druhá manželka jej p řežila. Ke dni 25. února 

1670 se zachovala zpráva, že vdova Rosina , prodala mlýn 
v Pelh řimov ě. V dalších letech nacházíme n ěkolik 
matri čních zápis ů kde se o ní hovo ří jako o kmot ře. 
Poslední takový zápis je z b řezna roku 1677. V roce 1684 
zemřel v Českém Krumlov ě její syn Joannes Wilhelmus, člen 
Jesuitského řádu. V matrice úmrtí je zápis o tom, že 
                                                 
31 Tento dv ůr byl v Pístov ě vedle b ěžných selských hospodá řství. Na po čátku 16. století byl v 
držení rodiny Lukas. Zmínka je o ní již v roce 1490 . Lukaswald nesl ješt ě nedávno její jméno. V 
roce 1510 se hovo ří o rybníku mezi "Kernteich" a "Strasteich" od jedn é "Hierwisen" a "Küemlwisen" 
při dole (apud czecham). Dv ůr Lukase ležel mezi gruntem Sigla a Nyblera (Curia Inter Siglini et 
curias Nybler). V roce 1510 p ředal Lukas z Pístova dv ůr svému synovi Henslinusovi. Pozd ěji p řešel 
na Johanna Skalko (Schalko), který používal po svém  sídle predikát "z a na Sitzenhofu". (V roce 
1630 musel zaplatit úrok 7 groš ů z rybníku). Po smrti Lucase Risenfeldera  jeho d ědicové 
"Sitzenhof" roku 1684 prodali obci Jihlava. M ěstský dv ůr Maierhof z ůstal obci až do jeho zrušení a 
rozd ělení v roce 1778. Dobytek byl prodán a pole rozd ělena mezi ostatní pístovské hospodá ře a 
poddané. Vzhledem k jeho místu v historii rodiny Risenfelder ů si o zrušení dvora u činil poznámku 
do své kroniky Johann Riesenfelder . V roce 1750 m ěl 379 m ěřic polí, 40 m ěřic pastvin a z luk 18 
voz ů sena a 4 vozy otavy. 
32 Listina H - 4. Privilegium Kaÿserliche Confirmatio n ... 
33 Listina I - 5. Privilegium Wür Ferdinand der dritt e Von Gottes Gnaden ... 
34 Dörferbuch der Iglauer Sprachinsel, dr. Anton Altr ichter, Rothenberg 1976, str. 108 – 109, též 
matrika zem řelých (chybná je tudíž informace v publikaci Jihlav a o tom, že rychtá řem byl až do 
1666) 
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jeho matka Rosina zaplatila 7 zl. 29 kr. za zvon ění na 
jeho památku. Zem řela tedy až po tomto datu. Zápis o 
úmrtí se nepoda řilo dohledat. 

 
Přes všechny úsp ěchy, které Lucas  dosáhl, byl jeho 

aktivní život kratší než u jeho otce i d ědečka. Od jeho 
odchodu do Šopron ě v 18 letech do smrti prob ěhlo 42 let 
a prakticky se nep řekrývaly s produktivním životem jeho 
otce Nicodema . Byl to však život nesporn ě bohatý a 
napln ěný dramatickými událostmi. 
 
Joannes Henricus Riesenfelder (5. generace) 

 
Matri ční zápis z roku 1632 uvádí, že 7. listopadu se 

narodil Joannes Henricus ( Johann Heinrich ), „filius Luca 
Adalberti Risenfelder  ex Elisabetha“ . Narodil se 2 roky 
před tím, než se jeho otec Lucas stal radním v Jihlav ě a 
byl mu Vilémem hrab ětem Slavatou z titulu palatina 
přiznán erb a predikát von Risenfeld . O jeho život ě jsme 
zpraveni již mén ě než o jeho otci.  

 
Když b ěhem švédské okupace Jihlavy po čátkem zá ří 

roku 1646 Johannu Heinrichovi zemřela maminka, bylo mu 
teprve 14 let. Celé své d ětství prožíval v období 30leté 
války a po čátek dospívání v letech okupace.   
 

Nevlastní matka a nejmén ě dva vlastní a t ři malí 
nevlastní brat ři mohli být d ůvodem, pro č se Johann 
Heinrich  již ve v ěku 22 let dne 26. ledna 1654 oženil s 
Rosinou Wožiczkin  a tak se rychle dostal z rodného domu. 
Narození manželky se nepoda řilo dohledat, ale bylo to 
někdy kolem roku 1635; její otec se jmenoval Vožický – 
psáno však v té dob ě Wožiczky a do Jihlavy z řejm ě p řišel 
z českého m ěste čka Vožice u Tábora. Heinrich ův  otec 
Lucas  byl v té dob ě na vrcholu své kariéry, nedlouho 
před s ňatkem svého syna je vyzdvižen císa řem Ferdinandem 
III. mezi jeho „služebníky“ a obdrží právo ochrany Salva 
guardia. Sv ědky na svatb ě byl otec (v té dob ě primátor 
města) Lucas  a tehdejší císa řský rychtá ř (v dob ě 1648-
1663) čili Cesareus Judex , jak se píše v matrice, 
urozený Martinus Sylwester Ziulach (Martin Silvestr  
Zielauch z Lilienfelsu) a pánové Mathias Mathousek a 
Daniel Eberhärth. 
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Marzy uvádí, že Johann Heinrich  byl 21 let 
jihlavským radním. Pokud byl radním do smrti, byl p oprvé 
do této funkce ustaven v roce 1669. P řesný nástup do 
této funkce bude možné jist ě dohledat. 

 
Johann Heinrich  s Rosinou měl nejmén ě sedm d ětí. 

Patrn ě první Leopoldus  se narodil kupodivu až šest let 
po svatb ě v roce 1660, tedy když bylo otci 28 let. Anna 
Rosina  se narodila dne 24. dubna 1665, tedy až dalších 
pět let po Leopoldovi . Teprve pak p řicházely d ěti na 
sv ět pravideln ě. Dalším potomkem byl Franciscus , 
narozený dne 17. zá ří 1666, Ferdinandus  narozený dne 25. 
února 1669, Anna Regina  narozená 10. dubna 1672, Joannes 
Henricus (2)  narozený 4. února 1674. Poslední syn 
Joannes Antonius se narodil 18. ledna 1676; to bylo již 
otci 44 let. O čty řech d ětech narozených po Leopoldovi  
nemáme další informace. O dalších dvou pojednáme ve  2. 
části. 

 
Aktivní život Johanna Heinricha  trval 36 let 

v letech 1654 až 1690. Z toho prvních 11 let se kry lo se 
životem otce, dalších 25 let se odehrálo v letech 1 665 – 
1690. Po čátek tohoto období je ješt ě obdobím vlády 
Ferdinanda III., který zem řel v roce 1657, t ři roky po 
svatb ě Johanna Heinricha . Jeho nástupcem se stal jeho 
syn Leopold I., který byl p ůvodn ě ur čen pro církevní 
dráhu. Byl to vzd ělaný člov ěk, který se často v ěnoval 
hudbě, ale nezanedbával ani vládní záležitosti. Ješt ě za 
života otce byl korunován na uherského krále (roku 1655) 
i českého krále (roku 1656). Vyvinul velké úsilí, aby 
získal císa řskou korunu, což se mu poda řilo v roce 1658. 
Po celou dobu vlády bojoval na stran ě jedné s Osmanskou 
říší a na stran ě druhé s Francií. Leopoldova armáda pod 
velením prince Evžena Savojského úsp ěšně roku 1683 
porazila Turky u Vídn ě. Pod tlakem habsburské armády a 
spojenc ů postupn ě do konce 17. století byli Turci 
vytla čeni z okupovaných Uher. Válka s Francií a Švédskem 
skon čila územními ztrátami Habsburk ů v roce 1679 a 
teprve následný konflikt ukon čený v roce 1697 byl 
vít ězný. Leopold vládl 48 let, prakticky tedy celé delš í 
období produktivního života Johanna Heinricha . Leopold 
zemřel až roku 1705. Leopold ův syn Josef I. byl ale již 
roku 1690 zvolen římským králem.   
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Život Johanna Heinricha  nebyl naopak dlouhý, pouhých 
58 let. Zem řel 13. října 1690 v Jihlav ě. Jeho manželka 
Rosina Risenfelderin  zem řela o 13 let pozd ěji 27. 
července 1703. Je ozna čena jako Mältzerin, tedy 
sladovnice a je tedy z řejmé, že i Johann Heinrich  pat řil 
mezi jihlavské sladovníky. 

 
Leopoldus Risenfelder (6. generace) 
 

Leopoldus Risenfelder se narodil, resp. byl pok řt ěn, 
dne 26. listopadu 1660 v Jihlav ě. Matri ční zápis dokládá 
jméno jeho otce, kterým byl Johannis Heinrici 
Risenfelder  a matka Rosina rozená  Wožiczkin . Kmotrem byl 
Wilhelm Daiud s manželkou Marthou.  

 
Dětství a mládí jist ě prožil v Jihlav ě, ale 

informace k tomuto období nemáme. Další zprávu o n ěm 
přináší až kronika jeho syna Frantze  i vnuka Johanna 
Antona. Dětství a mládí, tedy léta 1660 až 1680, prožívá 
v dob ě vlády císa ře Leopolda. 
 
 Byl dvakrát ženatý. Nejd říve se jako 25letý dne 16. 
ledna 1685 žení s urozenou vdovou Annou Catharinou 
Osterlammin  z Vídn ě. S ní však patrn ě nemá žádné 
potomky. Anna Catharina  po osmiletém manželství umírá 
dne 29. prosince 1693. Po necelých 5 m ěsících Leopold  
uzavírá 11. kv ětna 1694 druhý s ňatek (podle kroniky 
Frantze  to bylo 6. kv ětna 1694). Jeho manželkou se stává 
Anna Sammorin (též psáno  Zammorin či Szammorin ), která 
se narodila v Brn ě roku 1666. P řesné datum neznáme.  
 

O jeho život ě nevíme mnoho, patrn ě se v ůbec 
neangažoval v m ěstské správ ě. Ze zápisu matriky 
zemřelých i kronik se dozvídáme, že byl Meltzer, tedy 
sladovník, jako jeho otec a pat řil tak ke špi čce m ěšťanů 
v Jihlav ě. 
 

Leopold a Anna měli spolu 5 d ětí, které se narodily 
v rozmezí 11 rok ů v letech 1695 až 1706. První se 
narodil Ludovicus dne 26. července 1695, ale dožil se 
jen 26 let, když 8. prosince 1721 zem řel. Druhý syn 
Joseph  se narodil 10. února 1698 a t řetí syn Frantz , 
autor první kroniky a pokra čovatel linie, kterou sleduje 
tato část článku, dne 13. zá ří 1700. O t ři roky pozd ěji 
dne 26. dubna 1703 se narodila jediná dcera Marie 
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Catharina . Poslední syn Lucas  se narodil dne 27. 
července 1706, ale dožil se jen dvou let, když 15. 
července 1708 zem řel. 

 
Leopold  zem řel ve v ěku 63 let dne 23. ledna 1723 

v p ůl 12. hodiny dopoledne. Matri ční zápis potvrzuje v ěk 
při úmrtí, jako datum je však uvedeno 26. ledna. Patr ně 
jde o den poh řbu. Frantz  ve své kronice uvádí opis 
záv ěti svého otce Leopolda , která je datována 19. ledna 
1723. Leopold  zem řel o 4 dny pozd ěji. Záv ět je zajímav ě 
koncipována a spravedlivá v ůči poz ůstalým, p řesto se 
stala p ředmětem spor ů mezi Frantzem  a jeho bratrem 
Josephem  i jejich sestrou Marií Catharinou . Leopold  
ustavil d ědici svou manželku Annu a t ři žijící d ěti 
Josepha , Frantze  a Marii Catharinu . Mají d ědit rovným 
dílem, avšak podobu ur čí jeho žena. Dokud bude živa a ve 
vdovském stavu, z ůstane celá poz ůstalost jí. V p řípad ě 
že by jeho manželka zem řela, pak si d ěti rozd ělí jm ění 
rovným dílem. Dcera Marie Catharina  p ředem a vedle 
jejího podílu dostala částku 300 zl. a to z lásky a 
protože „m ě jiné d ěti mnoho ona ale málo stála“. Kdyby 
jeho manželka vstoupila do druhého manželství , pak 
poz ůstalý obytný a sladovnický d ům má od svých d ětí 
zakoupit. V záv ěti dále pamatuje na zem řelého syna 
Ludovica  resp. jeho manželku Annu Catharinu , nov ě již 
provdanou Schleinin , krej čovskou mistrovou, které 
odkazuje dobrovoln ě 369 zl., které p řijal od svého 
bratra Johanna Antona Rießenfeldera za obytný d ům a 
sladovnu. Kontrolu provedení záv ěti sv ěřuje jihlavskému 
magistrátu. Sv ědky byli Jakub Schneider a Lorenc Matz. 
 
 Jeho žena Anna zem řela za podivných okolností 
( Frantz  uvádí, že byla nalezena mrtvá v Ethe?) po dvou 
letech dne 28. listopadu 1725 ve v ěku 59 let. Na její 
pohřeb vynaložil Frantz   37 zl. 50 kr. Potom tém ěř dva 
roky až do dubna 1727 trvaly spory a soudy o d ům. 
 
 Klima bylo za Leopoldova života chladné, p ředevším 
v letech 1655-1665 a v letech 1687 až 1697. V lét ě roku 
1693 byl zaznamenán nálet kobylek. 
 
Frantz Riesenfelder (7. generace) 
 

Frantz byl t řetím synem Leopolda a jeho manželky 
Anny roz.  Sammorin . Narodil se v Jihlav ě dne 13. zá ří 
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1700. Jeho kmotrem byl urozený pan Krampuka (Grampu ka), 
člen rady a lékárník se svou manželkou Clarou Teresi í. O 
jeho d ětství nevíme mnoho, jist ě ho prožil v Jihlav ě.  
Ve svých dvaceti letech života zakládá knihu, do kt eré 
vpisuje tento úvodní zápis: 

 
 

Anno 1720: 
den 1. octobris hab ich  
Frantz Rießenfelder: 
Seiffen Siedergesell mir 
diß Buch zum gedächnuß  
mit aigener handt geschri 
eben und auf gerichtet: 
Lieber Lesser denchse also 
Waß nicht geändert werd 
entlan daß nehme mann 
gedultig ans Wehr gott 
Vertraut hat wohl gebauth  
in himmel und Erden  
Q. S. J. C.  
Amen. 

Roku 1720: 
dne 1. října jsem já 
Frantz Rießenfelder:  
mydlá řský tovaryš si 
tuto knihu na památku 
vlastní rukou na- 
psal a sestavil: 
Milý čtená ři pomysli tedy 
co nezm ěnitelného jest,  
přijmi to, dej se shovívav ě 
v ochranu boha  
důvěřuj že dobro stvo řil 
na nebi i zemi 
Q. S. J. C. 
Amen. 

 
V té dob ě se ješt ě u čil mydlá řskému řemeslu 

(Seiffensieder). V lednu roku 1723 zem řel jeho otec 
Leopoldus . N ěkolik významných událostí se odehrálo 
v únoru roku 1724. Dne 15. února se Frantz  oženil 
s Catharinou Taubenkorbin , která byla  o dva roky starší, 
narodila se dne 25. listopadu 1698. S ňatek se uskute čnil 
ve farním kostele v Ran čí řově, kde byl bratr nev ěsty 
fará řem. Dne 20. února 1724 byl p řijat u jakéhosi 
mydlá řského mistra a za čal vykonávat svou profesi. A o 
dva dny pozd ěji si zapsal: „Roku 1724 dne 22. února jsem 
se u slavného magistrátu o m ěšťanství ucházel a p řijat 
byl, toho času primátorem byl pan Ferdinand Abisch, 
purkmistrem pan Adolf František Seid a m ěstským 
rychtá řem pan Ferdinand Gosko ze Sachsenthalu“. Stal se 
měšťanem ve v ěku 24 let. Podmínkou k tomu bylo 
vlastnictví domu a v tomto p řípad ě šlo z řejm ě o d ům jeho 
otce. Dne 18. listopadu 1725 složil Frantz  p řísahu 
mydlá ře do rukou purkmistra Jakuba Siegla. Královským 
rychtá řem byl Martin Joseph Leipoldt. Deset dní poté 
zemřela – byla nalezená mrtvá – jeho matka Anna a 
nedočkala se tak narození svého vnuka  Johanna Antona , 
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autora druhé kroniky, který se narodil na Št ědrý den 
roku 1725. 

 
V platnost vstoupila ustanovení poslední v ůle otce 

Leopolda . A nastalo n ěkolik let spor ů o toto d ědictví, 
především s bratrem  Josephem  a částe čně i sestrou 
Catharinou . Frantz  popisuje spor na mnoha stránkách své 
kroniky, první 2 strany této historie jsou však 
vy říznuty. Pod patronací magistrátu m ěl být rodný d ům a 
sladovna, v četn ě zahrady ležící p řed Špitálskou branou, 
formou dražby prodán tomu ze sourozenc ů, který nabídne 
nevyšší sumu a z této sumy by pak byli ostatní dva 
vyplaceni. Frantz  měl v první dražb ě vyhrát p ři nabídce 
2 060 zl., p ři čemž částku m ěl složit na radnici p ři 
příští sch ůzi dne 30. srpna. Tyto peníze m ěl Frantz  
přislíbené od švagra Augustina Taubenkorba,  fará ře 
v Ran čí řově. P řed zaplacením  m ěl být vyhotoven 
dluhopis, ale Augustin Taubenkorb cht ěl odjet do 
Reichenau a ptal se purkmistra zda peníze musí být 
složeny v ur čený termín, že by kv ůli  tomu neodjel. 
Purkmistr odpov ěděl, že složeny být nemusí, protože má 
stížnost na pr ůběh dražby od Josepha , který říká, že 
dražbu získal za 2 100 zl. a protestuje proti koupi  i 
ovdov ělá bývalá manželka  Ludovica Rießenfeldera  (zem řel 
dne 8. prosince 1721 stár 26 let) Anna Cathrina  roz. 
Dornkreilin , nyní již op ět provdaná Schleinin . Na 
základ ě této informace patrn ě Augustin  sm ěnku 
nevyhotovil a Frantz  se odebral na radnici druhý den bez 
peněz. Zastihl tam bratra a čekali na vy řízení, ale 
nakonec byli posláni dom ů, protože „slavný Magistrát 
mnoho práce má s dopisy z Brna“ 

 
Druhý den  byli op ět na Magistrátu a rozhodnutí, 

které p řečetl purkmistr bylo nakonec takové, že Frantz  
dům v dražb ě získal, ale protože dle dohody m ěly být 
složeny peníze na prvním sezení a to se nestalo a t ak se 
bude konat dražba nová. Také pro stížnost sestry 
Cathariny , že nebyla jako d ědi čka p řítomna dražb ě a 
protože Joseph  dal o 40 zl. víc, m ěl mu d ům být p řiznán. 
Frantz  si vyžádal opis protokolu a trval na své dražb ě. 

 
Frantz se vydal dne 5. zá ří 1726 do Prahy za 

advokátem dr. Felixem, u kterého praktikoval syn dr . 
Weckera z Jihlavy (dr. Wecker byl sv ědkem na Frantzov ě 
svatb ě a byl z řejm ě rodinným p řítelem). Dr. Felix 
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potvrdil, že by se m ěl odvolat a že se ujme jeho 
právního zastoupení a vyzval ho, aby mu doru čil spisy. 
Tak se Frantz  2. zá ří 1726 vydal op ět do Prahy a donesl 
mu ov ěřenou kopii rozhodnutí m ěstského soudu. Advokát 
podal odvolání k tzv. Královské Apelaci, což byla 
odvolací soudní instance proti rozhodnutím m ěstských 
soud ů.  

 
Nato dne 10. prosince 1726 podal Magistrátu  Joseph  

stížnost na Frantze  a ten kontroval stížností na  
Josepha . St ěžuje si, že Joseph  špatn ě hospoda ří v rodném 
domě, ni čí a pálí jeho vybavení a že požaduje aby: 
1) Joseph  provedl správné vyú čtování za výstav piva a 
vyrovnal náklady na poh řeb jejich matky 
2) aby hotov ě platil výdaje spojené s p řisouzeným domem 
(da ň z komín ů), aby nenabíhalo penále 
3) ne činil škody na domovním vybavení ke kterým dochází 
a požaduje jeho rozd ělení 
4) aby byli ustaveni dva kuráto ři na rozd ělení movitého 
majetku 
5) se podílel na nájemném, které musí platit Frantz,  
protože musí žít odlou čen z rodného domu a bratr žije v 
domě otce 
 
 Dne 29. ledna 1727 cestuje Frantz  op ět do Prahy 
k apela čnímu soudu a 31. ledna dostává od advokáta 
Frantze Weckra rozsudek o otcovském dom ě. Stálo ho to 10 
zl. 15 kr. Dne 10. února 1727 se vrací z Prahy do 
Jihlavy a 23. února 1727 odevzdal rozsudek primátor ovi. 
Dne 4. b řezna 1727 byl na magistrátu p řečten rozsudek, 
jehož výsledkem bylo vyhlášení nové dražby na 20. b řezna 
v dev ět hodin. Výsledkem této dražby bylo p řiznání domu 
Josephovi  za 2 800 zl. a Frantz  odstoupil od dražby 
s tím, že za 2 800 zl. mu d ům přenechává. Joseph  se ale 
vyjád řil, že m ůže peníze složit až 25. dubna 1727. Toho 
dne sezení zrušil purkmistr a následujícího dne se 
zjistilo, že Joseph  peníze nemá, protože je m ěl slíbené 
od paní Ferdinandy Goskin, ale ta také peníze nedos tala. 
Naopak jí dlužilo direktorium 4 000 zl. a Joseph  žádá 
Magistrát, zda by jeho závazek nezapo čítal proti t ěmto 
4 000 zl. ale bylo to odmítnuto.  
 
 Další sezení bylo 29. dubna 1727. Joseph  již den 
předtím vyzýval Frantze , aby se srovnali doma, že jeho 
podíl dá dohromady. Jak p řesn ě dopadlo sezení na 
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Magistrátu se z kroniky nedovíme, protože další dv ě 
strany byl op ět vy říznuty, ale d ům byl z řejm ě opravdu 
vydán Josephovi . Stejný den se však Joseph ův  syn 
Johannes Joseph , který se narodil dne 26. prosince 1726, 
v noci v posteli udusil a pes Josepha  vysko čil oknem a 
zlomil si vaz. Následovaly další vzájemné stížnosti  mezi 
bratry. Dne 4. července 1727 pak celá tato d ědická kauza 
skon čila výplatou zbytku Frantzova  podílu. 

 
Ke dni 30. února 1727 si Frantz  poznamenal, že 

přestal vykonávat mydlá řskou živnost. Dne 1. kv ětna 1728 
zakoupil 35 Frantz Riesenfelder , ve  věku 28 let, tzv. 
Schubert ův d ům a sladovnu č. 235 v Materngaße 36 za 2 300 
zl. (dále jej ozna čuji jako „dolní d ům“). K tomu výlohy 
činily 60 zl. a 58 kr. Na d ům si vyp ůj čil celou částku 
2 300 zl. na 4 % úrok od svého švagra, bratra manže lky, 
Augustina Taubenkorba , již zmín ěném fará ři v Ran čí řově37. 
Dne 1. října 1728, kdy složil na jihlavském magistrátu 
přísahu, se stal Frantz  výb ěr čím mýta u brány U Matky 
boží a ihned za čal mýto vybírat. V červenci 1731 zahájil 
Frantz  rekonstrukci dolního domu. Podrobn ě vypo čítává 
položky a výdaje s tím spojené. Za stavební práce v ydal 
99 zl. 56 kr., za sklená řské práce 21 zl. 41 kr. a za 
zámečnické práce 40 zl. 48 kr. Od 1. ledna 1743 pak 
působil jako jihlavský poštovní ú ředník. Poznamenal si, 
že jezdil do Slavonic. Ke dni 14. července 1750 byla 
pošta p řenesena do Jihlavy a poštmistrem se stal 
dosavadní poštmistr z Jind řichova Hradce. 

 
 V kronice je vylí čeno n ěkolik p říb ěhů ze života 

Frantzových  p řátel a soused ů. Jedním z nich byl  
Leopoldt Thomas Pauernberger, který je ozna čován jako 
Saltzversielber (Cesareus salis prefectus), což byl o 
postavení vedoucího správy rakouského solného monop olu v 
Jihlav ě. Tento Leopoldt je se svou manželkou kmotrem 
všech Frantzových  d ětí. Manželky byly dv ě. Nejd říve 
Anna, která zem řela jako 25letá dne 13. listopadu 1728. 
Roku 1731 dne 9. července se pak urozený Leopoldt Thomas 
                                                 
35 Tento den si p ůj čil peníze, p řesné datum uzav ření kupní smlouvy v kronice chybí, protože stránky 
této v ěci se týkající byly vy říznuty 
36 D ům č. 235, podle stabilního katastru č. 272 na parcele č. 35, nyní č. p. 1082 na parcele č. 
2507, Kosmákova 7 
37 Augustin Taubenkorb , bratr Cathariny , manželky Frantze , zem řel dne 15. prosince 1749 ve ¼ na 4 
odpoledne. Byl fará řem v Ran čí řově, ale zem řel u Johanna Antona  syna Frantze  v  Jihlav ě ve v ěku 64 
let. Poh řben je ve farním kostele v Ran čí řově. Kn ězem byl 37 let. Kostelu v Ran čí řově zanechal 5 
564 zl. 
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Pauerberger oženil podruhé s Annou Neumannovou, dce rou  
radního urozeného pana Frantze Ludvíka Neumanna. 
 

Několik slov k rodin ě Taubenkorb ů. Otcem Cathariny  
byl v Jihlav ě narozený Paul Taubenkorb,  který byl 
peka řem, p řesn ěji řečeno peka řem bílého pe čiva 
(Weisböck). Zem řel 10. b řezna 1732 ve ¾ na 4 odpoledne 
ve v ěku 83 let, z čehož lze odvodit, že se narodil 
v roce 1649. Pochován byl v Ran čí řově (Rantzern), kde 
byl jeho syn Augustin fará řem. Jeho manželkou byla 
Catharina  Hellmerin , která se narodila v Jihlav ě roku 
1656. P řesné datum neznáme, zem řela však ve v ěku 75 let 
dne 3. června 1731. Zajímavá a nesporn ě ne zcela obvyklá 
je informace o tom, že dne 19. července 1727 Paul  
s Catharinou  oslavili výro čí 50. výro čí uzav ření 
manželství, oddáni tedy museli být v roce 1677 38, kdy 
Paulovi  bylo 28 let a jeho nev ěst ě Catharin ě 21 let. 
Taubenkorbovi měli šest d ětí, které se vesm ěs dožily 
dost vysokého v ěku. Krom ě Frantzovy  manželky Cathariny  
to byla Regina  – jako jediná zem řela relativn ě mladá ve 
30 letech, Anna Marie  – zem řela v 86 letech, Martin  – 
zemřel v 68 letech, Augustin  – zem řel v 64 letech a 
Joseph  – zem řel v 74 letech.  
 

Frantz  s Catharinou  měli spolu celkem šest d ětí, 
které se narodily v rozmezí 14 rok ů v letech 1725 až 
1739. Prvorozený Johann Anton  se narodil v roce 1725, 
první dcera Anna Maria Clara  roku 1728, druhá dcera 
Terezie Catharina  v roce 1730. Následoval další syn 
Augustin Joseph , který se narodil roku 1733 a další syn 
Joseph Joachim , narozený roku 1736. Dne 7. července 
1739, se narodil poslední syn Ignatz Ludovicus , který 
však zem řel po roce a 6 týdnech života dne 17. srpna 
1740. 

 
Roky, kdy se rozr ůstala rodina Frantze  a jeho ženy 

Cathariny , bylo obdobím druhé poloviny vlády císa ře 
Karla VI., který byl v čele státu od roku 1711 do roku 
1740. Snažíme-li se zjistit n ějakou významnou politickou 
událost let 1725 až 1739, zjiš ťujeme, že jich není 
mnoho. V roce 1725 uznal špan ělský král Filip V. tzv. 
pragmatickou sankci, nástupnický řád Habsburk ů, jako 
důsledek toho, že se Karel VI. vzdal nárok ů na špan ělský 
                                                 
38 Zápis o s ňatku v matrice se nepoda řilo najít, k roku 1677 kon čí zápisy 20. červencem a pak je 
prázdná strana a pokra čuje až rok 1678. 
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tr ůn. Jeho dcera Marie Terezie se roku 1736 vdala za 
Františka Lotrinského. Dramatické události nastaly až 
koncem tohoto období. Karel VI. umírá a vlády se v říjnu 
roku 1740 ujímá Marie Terezie a již dva m ěsíce poté jsou 
její zem ě napadeny armádou pruského krále Fridricha II., 
který prakticky obsadil Slezsko a Kladsko. Bavorský  
vévoda a kurfi řt Karel Albrecht (který pragmatickou 
sankci neuznal) v listopadu 1741 obsadil, za velké 
vojenské pomoci Francie a Saska, Prahu a nechal se 
provolat českým králem Karlem III. Roku 1741 se Jihlava 
stala zásobovacím centrem císa řské armády, vojáci byli 
v po čtu 20 - 40 osob ubytováni v domech m ěšťanů. Po 
odchodu císa řské armády, obsadili Jihlavu po čátkem roku 
1742 Sasové. V lednu 1742 byl Karel Albrecht zvolen  
římským císa řem pod jménem Karel VII. V červenci 1742 
uzav řela Marie Terezie mír s Fridrichem (za cenu ztráty 
Slezska) a koncem roku 1742 byla Praha op ět v jejích 
rukách.  

Ke dni 23. b řezna 1772 si Johann Anton  zapsal do své 
kroniky: „v pond ělní noci mezi 10 a ¼ na 11 má milovaná 
matka Catharina Risenfelderin  rozená Taubenkorbin  
blažen ě zem řela, ve v ěku 72 let a 4 m ěsíc ů“. Johann  
matku, zdá se, velice miloval. Bylo mu tehdy 47 let . 
Podrobn ě vypsal náklady na poh řeb maminky, kde jsou 
takové položky jako: panu d ěkanovi 1 zl. 25 kr., dv ěma 
pánům kaplan ům 1 zl. 30 kr., za da ň 1 zl. 25 kr., za 
zápis do úmrtní matriky 7 kr., za hudbu p ři zádušní mši 
2 zl. 15 kr., za poh řební od ěv 24 kr., kopá čům za hrob 1 
zl. 30 kr. atd., celkem 37 zl. a 26 kr. Catharina  byla 
pohřbena na h řbitov ě u sv. Ducha v Jihlav ě. Její 
manželství s Frantzem Risenfelderem  trvalo 48 let, 1 
měsíc a 9 dní, jak si Johann  pe čliv ě poznamenal. Záznam 
o úmrtí manželky nacházíme i v kronice Frantze . 

Frantz  zem řel odpoledne v ½ 4 dne 28. února 1783 a 
dožil se vysokého v ěku 83 let a tém ěř 6 m ěsíc ů. Svou 
manželku p řežil o 11 let. Pochován byl v deset hodin 
ráno dne 3. b řezna 1783 na h řbitov ě u Sv. Ducha. Svou 
záv ět sepsal již 16. července 1780, ale do kroniky byla 
patrn ě vepsána až jeho synem  Johannem Antonem . Z ní se 
dovídáme, že:  
1. si p řál si být pochován dle k řesťanského katolického 
zvyku na h řbitov ě u Svatého Ducha, 
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2. odkázal po 2 zl. c. k. Invalid ům, Normální škole a 
Chudým lidem,  
3. odkázal synovi Johannu Antonovi , c. k.  krajskému 
komisa ři obytný a právováre čný d ům a sladovnu v hodnot ě 
3 tis. zl., ale bez dluhu k ran čí řovskému farnímu 
kostelu ve výši 900 zl. , který na dom ě stále vázl,  
4. odkázal svým dv ěma vnuk ům Adalbertovi (Vojt ěchovi)  a 
Johannu Paulovi  svou sbírku zbroje, která mezi n ě měla 
být rozd ělena ve dvou stejných částech , 
5. ustanovuje svých p ět d ětí, které jmenovit ě uvádí:  
Johann Ant. Rießenfelder c. k. krajský komisa ř,  
Anna Clara  provdaná Plitzkin  do Ž ďáru,  
Augustin Josephus  (v záv ěti Joachim) Rießenfelder ,  
Terezia  provdaná Englischin  a  
Joseph Rießenfelder  městský jirchá ř,  
universálními d ědici ostatního majetku, ale též na dom ě 
váznoucích dluh ů, s tím, že se rovným dílem p řátelsky a 
jednotn ě mají mezi sebou rozd ělit. Sv ědky záv ěti byli 
advokát Joseph Hermann Noe a Johann Russwurm. 
 

Závěť na první pohled straní Johannovi Antonovi , 
protože získává rodný d ům, který je vyjmut z celkového 
majetku. Frantz  se ovšem v pr ůběhu života z řejm ě 
postaral i své ostatní d ěti. Dcery dostaly v ěno. Anna 
Rießenfelderin  p ři prvním s ňatku s Eliase Creützbergerem  
měla v ěno 400 zl. a obv ěnění činilo 800 zl. ze strany 
Eliase . O druhém s ňatku Anny, resp. jejím v ěnu 
s Thomasem Plitzkou , ale kronika ml čí. Druhá dcera 
Theresia Catharina  se provdala za Johanna Engliesche  a 
měla v ěno 300 zl. a obv ěnění ze strany Johanna Englische  
1 000 zl. Augustin Rießenfelder  kupuje dne 11. listopadu 
1751, ve v ěku 18 let, d ům a sladovnu za 1 600 zl. Z řejm ě 
stejný d ům, tentokrát p řesn ě ur čený, jako d ům a sladovna 
mezi domem Johanna Georgleinera, nákladníka piva a domem 
Andrese Schleina, v četn ě rybníka a kusu pole, pak dne 
10. července 1752 prodává své sest ře  Theresii  op ět za 1 
600 zl. Dne 19. dubna 1763 postupuje Frantz  (20. 
července 1763 vloženo do pozemkové knihy) Josephovi  
Joachimovi  obytný d ům v četn ě u n ěj ležící zahrady a nov ě 
zařízené jirchá řské dílny na Brtnickém p ředměstí 
nacházející se vedle domu Andrease Wurtze v hodnot ě za 
osmi set zlatých. 
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Johann Anton Risenfelder (8. generace) 
 

Celým jménem Johann Anton Leopold Risenfelder von 
Risenfeld , se narodil 24. prosince 1725, v ½ 10 ve čer 
v Jihlav ě, jako první potomek Frantze  a Cathariny . 
Pokřt ěn byl následující den kaplanem Hermanem Weberem. 
Vzhledem k jeho obsáhlé kronice jsou informace o je ho 
život ě velmi podrobné. 
 

Své d ětství prožil Johann Anton  v Jihlav ě. Ani 
dědečka ani babi čku ze strany otce Johann Anton  nemohl 
znát, protože zem řeli oba ješt ě p řed jeho narozením, 
poznal ale babi čku a d ědečka ze strany maminky. I když o 
tom ve své kronice nehovo ří, m ůžeme p ředpokládat, že 
kolem šesti let svého v ěku, tedy asi v roce 1731, za čal 
navšt ěvovat základní školu. K roku 1736, tedy po p ěti 
letech základní školy, uvádí, že šel na studia 
v Jihlav ě.  

 
Jihlavské školství bylo v dob ě, o které hovo říme, 

spojeno s p ůsobením jezuitského řádu, který byl uveden 
do města již 29. srpna 1625. Jezuité ve m ěst ě vybudovali 
svou kolej, seminá ř, kostel a v roce 1727 postavili 
novou budovu gymnázia. Organizovali jihlavské st řední 
školství 148 let - až do roku 1773, kdy byl jejich řád 
papežem Klimentem XIV. zrušen a školy byly postátn ěny. 
Johann Anton nepochybn ě tedy navšt ěvoval toto jihlavské 
gymnázium ješt ě tém ěř novotou vonící. Studium trvalo 
zpravidla 6 let, skon čilo nejspíše v roce 1742. 
 

Johannovi Antonovi  bylo necelých 17 let, když po 
ukon čení gymnázia od 1. listopadu 1742 do 24. ledna 
1743, tedy pod dobu necelých 3 m ěsíc ů, rozši řoval své 
vzd ělání u kantora Johanna Weise a to v oboru 
„po čtá řského um ění“, tedy v matematice a ú četnictví. Tím 
zakon čil svá studia.  

 
Následn ě odchází Johann Anton  do praxe, jak sám 

říká, k obro čnímu a výb ěr čímu daní Martinu Gráfovi do 
Tel če, na panství hrab ěte Liechtensteina. Zde je od  25. 
ledna 1743 do 25. dubna 1745, tedy po dobu dvou rok ů a 3 
měsíc ů. Patrn ě však šlo spíše o jakousi stáž, protože si 
poznamenal, že platil za stravu ro čně 30 zl., ale nem ěl 
žádný plat.  
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Krátce poté, co Johann Anton  ukon čil své studium, 
vjela Marie Terezie do Prahy a 12. kv ětna 1743, 
v p ředve čer svých 26. narozenin, byla v chrámu sv. Víta 
na Hrad ě korunována za českou královnu. Rakouská armáda 
úsp ěšně obsadila tém ěř celé Bavorsko v roce 1743, ale 
v lét ě 1744 zaúto čil proti Rakousku op ět pruský král 
Fridrich II. Po čátkem zá ří 1744 oblehl Prahu, která brzo 
kapitulovala. Prusové drželi Prahu jen 3 m ěsíce, protože 
armáda vedená princem Karlem Lotrinským (bratrem ma nžela 
Marie Terezie) po čátkem roku 1745 vytla čila Prusy z 
Čech. Praha však byla poni čená, venkov vydrancovaný a 
armádou nekryté Bavorsko bylo ztraceno. Císa ř a bavorský 
vládce Karel Albrecht se vrátil dom ů, ale náhle v lednu 
1745 zem řel. Tím se uvolnil císa řský tr ůn, na který byl 
již v zá ří roku 1745 zvolen František Lotrinský, manžel 
Marie Terezie, jako František I. Rakouské armády 
v dalších bojích s Prusy již úsp ěšné nebyly a tak se 
Slezsko nepoda řilo dobýt zp ět. V prosinci roku 1745 byl 
v Dráž ďanech uzav řen mír. Marie Terezie dále vál čila 
s Francouzi na italském a nizozemském území. Období  
válek bylo ukon čeno až 18. října 1748 podpisem mírové 
smlouvy v Cáchách. Skon čilo osmileté údobí válek, 
skon čilo pro Rakousko ztrátou Slezska, Kladska, Parmy a 
části Lombardie, ale Marie Terezie uhájila své právo  na 
vládu v ostatních zemích i postavení manžela Franti ška 
jako římského císa ře a obnovila prestiž své dynastie. 
Marii Terezii bylo 31 let a Johann Anton , který patrn ě 
práv ě uvažuje o zm ěně zam ěstnavatele, m ěl 23 roky.  
 

První skute čné zam ěstnání získává op ět na panství 
Liechtenstein ů v Tel či a to v d ůchodním ú řadě vedeném 
Františkem Jenesinem. Sem nastupuje v necelých 20 l etech 
26. dubna 1745 a p ůsobí zde 2 a ½ roku do 15. října 
1747. Jeho ro ční plat je 40 zl. Druhé zam ěstnání – místo 
písa ře – p řevzal 16. 10. 1747 v Žirovnici 39(Serowitz)na 
panství Adama Šternberka (Adamo comiti de Sternberg ) u 
pana Václava Zli čského. Pracoval tam 1 rok a 2 ½ m ěsíce 
až do konce roku 1748 (bylo mu 23 let) s ro čním platem 
50 zl. T řetí zam ěstnání ho p řivádí 1. ledna 1749 do 
Polné, kde je jako obro ční na polenském dvo ře a ú ředník 
angažován 3 roky a 3 m ěsíce do 8. b řezna 1752. Jeho 
ro ční plat je 70 zl. plus naturálie. 

 
                                                 
39 Mezi Jihlavou a Jindřichovým Hradcem 
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Po skon čení války v Rakousku a tím i Českém 
království následovalo 9 mírových a klidných let, v e 
kterých zahájila Marie Terezie rozsáhlé reformy stá tní 
správy. Byla provedena da ňová reforma, tzv. tereziánský 
katastr byl vyhlášen již 1. kv ětna 1748. V roce 1749 
byla zrušena staletá instituce Českého království - 
Česká dvorská kancelá ř s nejvyšším kanclé řem sídlícím ve 
Vídni i Pražské místodržitelství, jež nahradila 
Královská reprezentace a komora, která byla pod řízena 
centrálnímu Ředitelství pro záležitostí ve řejné a 
finan ční ve Vídni.  
 

V roce 1751 došlo k reform ě krajské správy. Čechy 
byly rozd ěleny na 16 kraj ů, Morava na 6 a zbytek Slezska 
na 2 kraje. Do čela kraje byl postaven vždy jen jeden 
hejtman jmenovaný panovníkem (do té doby byli krajš tí 
hejtmani dva, jeden za panský a druhý za rytí řský stav), 
který m ěl v krajském m ěst ě stálou ú řední rezidenci 
(nemusel již také v kraji vlastnit nemovitost) a by l 
placen ze státní pokladny stejn ě jako jeho další 
úředníci (komisa ři, sekretá ři, adjunkti atd.). Krajskými 
hejtmany jsou nadále jmenováni profesionální a 
kvalifikovaní státní ú ředníci (a nikoliv zástupci 
šlechty). Posláním krajského hejtmanství byla veške rá 
berní a politická správa v kraji, dohled na vztahy mezi 
vrchnostmi a poddanými, pé če o rozvoj školství, 
komunikací, řemeslné velkovýroby, atd. Ve stejném roce 
prošlo reformou také soudnictví a v krajských m ěstech 
začaly fungovat stálé magistráty s ú řednickým 
profesionálním aparátem a pevn ě stanovenými ú ředními 
hodinami.  

 
Roku 1751 se Jihlava též stala posádkovým m ěstem a 

sídlem štábu 8. p ěšího pluku. Roku 1750 zavedla státní 
pošta dostavníkovou p řepravu osob a zásilek mezi Prahou 
a Vídní.  Téhož roku v listopadu 1750 byla 
provedena pen ěžní reforma a ve všech d ědi čných zemích 
habsburské monarchie a byla zavedena jednotná m ěna. 
Jeden zlatý (který ovšem nebyl zlatý ale st říbrný) se 
dělil na 60 krejcar ů a jeden krejcar na 6 denár ů. V zá ří 
roku 1753 byla uzav řena s Bavorskem dohoda o konven ční 
měně, sm ěřující k zavedení jednotné říšské m ěny. Tato 
tzv. konven ční m ěna p řetrvala až do roku 1857. Platilo 
se v ní tedy 104 let. Byly vydány nové soudní řády pro 
občanské i trestní právo. Soudní řízení bylo sv ěřeno 
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zkoušeným justiciár ům a v roce 1752 bylo zrušeno tém ěř 
600 malých m ěstských a vrchnostenských soud ů.  Byly 
sjednoceny celní tarify. Roku 1755 byl Jihlav ě po 102 
letech odebrán statut pevnosti (byl jí ud ělen roku 1653) 
a postupn ě došlo na bourání hradeb a zavážení p říkop ů. 
 

V té dob ě však, dne 5. zá ří 1750 (22 let poté kdy 
jeho otec koupil „dolní d ům“), koupil v Jihlav ě Johann 
Anton, ve v ěku necelých 25 let, tzv. Honlisch ův 
(Hondl ův) 40 d ům č. 327 za 1 100 zl. podle Johanna Antona  
či 2 100 zl. podle Frantze (dále jej ozna čuji jako „d ům 
na nám ěstí“) a stává se m ěšťanem a sladovníkem. 
 

V roce 1752 pak krátce po sob ě p ůsobí na t řech 
místech, nejd říve 3 m ěsíce od 1. dubna v c. k. 
jihlavském bankovním ú řadě, od 1. července pod 
Špitálskou branou jako výb ěr čí (Shanckn Einnehmer) – bez 
platu, a od 1. října do konce roku ve stejném ú řadě „ 
přehlíží konta“, s m ěsí čním platem 13 zl.  

 
V roce 1753 nacházíme Johanna Antona  na dovolené, 

v Praze, kam se vydal kv ůli n ějaké slíbené služb ě, ovšem 
nedovídáme se, jaké a jak to s ní dopadlo. V Praze 
pobývá 6 m ěsíc ů a pak se vrací do Jihlavy a až do konce 
roku 1754 je bez zam ěstnání, či lépe „služby“ jak sám 
říká. Je mu 29 let. 
 

Ve stejném roce 1753 se stává státním kanclé řem – 
nejvýše postaveným ú ředníkem monarchie - Václav Antonín 
Kounic (1711-1794), který pak ovliv ňuje politiku po 
dlouhá desetiletí. Roku 1754 bylo též provedeno prv ní 
sčítání lidu, které zjistilo (by ť s mnohými 
nepřesnostmi), že v Čechách žilo 2 260 tis. obyvatel a 
na Morav ě 1 420 tis. obyvatel, celkem tedy 3 680 tis., 
což bylo necelých 20% z celkové populace v Rakousku , 
která činila 18,8 mil. osob.   
 

Přelomovým rokem v život ě Johanna Antona  se stává 
rok 1755, t řicátý rok jeho života.  Ke dni 1. lednu 1755 
je jihlavským magistrátem jmenován správcem (Curato r) 
Zebonského dvora (Zebonishr Hof) na Panenském p ředměstí. 
Ve stejném m ěsíci tohoto roku, 22. ledna, Johann Anton  
                                                 
40 D ům č. 327, podle stabilního katastru č. 366 na parcele č. 446, nyní č. p. 1198 na parcele č. 
2634, Masarykovo nám. 39 
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uzav řel s ňatek s Antonií Schauflerin , dcerou správce 41 
klášterního panství Pohled (Frauenthall) Johanna Josepha 
Schauflera  a jeho manželky Bernardy Nev ěst ě bylo 23 let, 
ženichovi 30 let.  

 
Po p ěti letech od koup ě „domu na nám ěstí“, jej dne 

8. července 1755 vym ěnil Johann Anton se svým otcem 
Frantzem  za „dolní d ům“ a zaplatil za n ěj hotov ě 2 300 
zl. Na dolním dom ě vázl dluh - zbytek p ůj čky 1 275 zl. 
od farního ú řadu v Ran čí řově, která se splácela ro čně 
částkou 15 zl. Tento dluh byl p řeveden na d ům na nám ěstí 
a splácel jej nadále Frantz . V letech 1758 až 1780 
provedl Johann Anton  na dolním dom ě četné úpravy a 
přístavby. Nová okna, nový krov, klenby, nová stáj, n ová 
šindelová st řecha, nové okapy, malování pokoj ů atd. 
celkem za dobu 22 let vydal na tento ú čel 972 zl. 7 kr. 
1 d. Zápisy o stavebních pracích na dolním dom ě č. 235 
skon čily roku 1783, kdy se po smrti otce vrací Johann 
Anton  do domu na nám ěstí č. 327 a dále se dozvídáme o 
činnostech zlepšujících tento d ům. 
 

Pro správu m ěsta p řestal Johann Anton  pracovat po 
dvou letech, k poslednímu dni roku 1756, a p řešel do 
služeb státu, krajského ú řadu v Jihlav ě.  

 
Tímto rokem 1756 skon čilo období klidu a míru. Hrab ě 

Kounic uzav řel mír s dlouholetým nep řítelem Rakouska, 
Francií, na což reagoval Fridrich II. dalším vpádem  do 
Čech p řes Sasko a 1. října 1756 v bitv ě u Lovosic 
rakouskou armádu porazil. P ři jarní ofenziv ě roku 1757 
pak Prusové op ět oblehli Prahu a bezohledn ě ji 
bombardovali. Maršál Leopold Daun však v červnu 1757 
porazil Prusy v bitv ě u Kolína a Prahu zachránil. 
Následující rok ješt ě Prusové oblehli Olomouc, ale 
                                                 
41 Johann Josef Schaufler  byl správcem klášterního panství Pohled, ženský kl ášter zde byl založen 
již v roce 1265. Obec se n ěmecky jmenovala Frauenthall – Panenské Údolí. Schau fler zem řel 21. 
listopadu 1748, tedy 7 let p řed s ňatkem své dcery s Johannem . Když zem řel, bylo Antonii 16 let. 
Správce nebyl poddanými milován, dodnes o n ěm kolují strašidelné historky. “Dokud ješt ě Pohled 
býval klášterním majetkem, byl správcem klášterního  panství zlý Šaufler. Poddaní se za jeho 
panování m ěli zle, museli t ěžce pracovat a byli často správcem p řipraveni i o sv ůj zd ěděný 
majetek, jímž Šaufler rozši řoval majetek klášterní. Jednou Šaufler t ěžce onemocn ěl. Poslali mu pro 
léka ře do N ěmeckého Brodu. Lidé, kte ří potkali povoz s léka řem, tvrdili, že vedle ko čího sed ěl též 
záhadný černý pán, čert. Šaufler p řes pomoc léka ře zem řel, byl mu vystrojen nádherný poh řeb a 
přišli i poddaní ze všeho klášterního panství. Šaufle ra pochovali, ale jaké bylo udivení všech, 
když se vraceli ze h řbitova Šaufler se na n ě díval ze zámeckého okna. Poh řbili ho podruhé, ale 
když se vraceli, byl Šaufler op ět v zámku. Usoudili z toho, že Šaufler nem ůže být poh řben v 
posv ěcené zemi. Naložili proto jeho rakev na v ůz a kon ě nechali jít, kam sami cht ěli. Kon ě došli 
až na Dejpuš na rozhraní obce Pohledu, Jilemníku a Krátké Vsi, kde se zastavili. Synové Šauflerovi 
tam svého otce poh řbili, p ři čemž jeden z nich mu urýpnul hlavu. Ale ani potom ne měla duše zlého 
správce pokoj a v lese Dejpuši lidé v noci vídávali  pobíhat černého psa - Šauflera“ (webové 
stránky Pohledu).  
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v červnu 1758 je v bitv ě u Doušova porazila armáda 
vedená generálem Laudonem. Boje se p řenesly mimo naše 
území, ale vál čilo se sedm let až do roku 1763, kdy byla 
v únoru podepsána mírová smlouva. 

 
Dne 1. ledna 1757 – bylo mu 32 let – se stal Johann 

Anton  ú ředníkem krajského hejtmanství v Jihlav ě, které 
v té dob ě vedl krajský hejtman baron Adam 42 Fridrich 
svobodný pán Verner.  Johann Anton  byl jmenován pr ůvod čím 
vojsk (Conducteur), což koresponduje s napjatou vál ečnou 
situací té doby. Zmi ňuje se o svých cestách v roce 1757 
s císa řským skladem sena do Čáslavi, Kolína a Freibergu, 
o cest ě s dopisy na generalitu do Olomouce, cest ě s 80 
koni do Míšn ě a shrnuje, že „takové nebezpe čné 
povinnosti“ trvaly do 15. zá ří 1757, tedy 9 m ěsíc ů. 

 
Dne 16. zá ří 1757 se vrátil do Jihlavy a nastoupil 

do expedice c. k. skladu obilí. S tímto skladem op ět, 
jako zemský pr ůvod čí, jezdil k armád ě (Kolín, Čáslav, 
Kutná Hora) a to až do 8. kv ětna 1760, tedy po dobu 2 
let, 8 m ěsíc ů a 9 dní. Jeho plat byl 1 zl. denn ě. Dne 9. 
kv ětna 1760 byl Johann Anton  jmenován nadpo četným 
pr ůvod čím komisa řem (Super Numerori führungs 
Commissaries) jihlavského kraje, na náklady zemskéh o 
úřadu v Brn ě, a p ůsobil v této funkci do 16. června 
1763. V té dob ě je v matrice p ři narození jeho d ětí 
uvád ěna profese zythopola, což je latinské ozna čení pro 
nákladníka piva či právováre čníka (p řekládá se také jako 
vý čepní piva).  

 
 Po 3 letech ve funkci pr ůvod čího komisa ře p řevzal 

dne 17. června 1763, jako 38letý, funkci krajského 
komisa ře (Polliceÿ Commihsari). Potvrzení této funkce se 
dovídáme též z matriky p ři zápisu k řtu posledního syna 
Johanna Paula  v roce 1764. Krátce p řed jmenováním do 
funkce krajského komisa ře dne 15. kv ětna 1763 zakoupil 
Johann Anton  od vdovy Habermaninové na Brtnickém 
předměstí zahradu mezi Töpfermistrem a Znauerem za 165 
zl., na poplatcích p ři vkladu zaplatil 3 zl. 42 kr. a 
advokátovi pak 1 zl. a 18 kr., celkem tedy 170 zl. O t ři 
roky pozd ěji si však poznamenává, že jeho švagr 
                                                 
42 Baron Adam Fridrich svobodný pán Verner se stal kr ajským hejtmanem 1. 5. 1754 a byl v této 
funkci až do 31. kv ětna 1773 kdy byl p řeložen do Tábora. V zá ří 1780 odešel do výslužby. Na jeho 
místo p řišel z Tábora Baltazar Klement z Bohsi.  
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Engliesch  (manžel jeho sestry Terezie Cathariny ) tuto 
zahradu prodal, za cenu 170 zl.  

 
Bylo to nedlouho po uzav ření míru a ukon čení 

sedmileté války. V té dob ě nastala v Rakouské monarchii 
druhá fáze reforem. Roku 1764 byla p řijata d ůležitá 
reforma, kterou byly unifikovány míry a váhy. Tato tzv. 
víde ňská soustava byla v platnosti po dlouhou dobu 112 
let až do roku 1876, kdy za čala platit soustava 
metrická. Roku 1765 se syn Marie Terezie Josef stáv á 
oficiáln ě jejím spoluvlada řem a po svém zesnulém otci je 
zvolen římským císa řem Josefem II. Cílem snažení 
reformátor ů bylo modernizovat státní mechanismus a 
centralizovat řízení monarchie.  
 

Dne 16. prosince 1765 zakoupil Johann Anton  jinou 
zahradu, též na Brtnickém p ředměstí v uli čce U Matky 
boží, od perniká ře Gotharda Schöditze za 260 zl. Od roku 
1765 do roku 1794, tedy po dobu 29 let byl v zahrad ě 
provád ěny r ůzné investi ční práce, postaven letohrádek 
(Lusthaus), stodola, zhotovena terasa atd. 
 

Ve funkci krajského komisa ře pak p ůsobí po dobu 
dlouhých 22 let až do roku 1785, tedy do svých 60 l et, i 
když dvakrát byl v rámci tohoto období pov ěřen dalšími 
úkoly.  
 

Celkem m ěli Johann Anton  s Antonií  sedm d ětí, které 
se narodily v rozmezí 14 rok ů v letech 1755 až 1769. T ři 
z nich však v d ětském v ěku zem řely a to  druhá dcera 
Marie Johanna , která se narodila 23. června 1757 a 
zemřela po 7 letech dne 21. července 1764; druhý syn a 
páté dít ě celkem Johann Paul , který se narodil dne 21. 
června 1763 a zem řel ve v ěku 10 týdn ů a t ří dn ů 2. zá ří 
1763; poslední dcera Maria Catharina , která se narodila 
až 5 let po p ředchozím dít ěti 20. listopadu 1769 (otci 
bylo 44 let, matce 37 let) a p ředčasn ě zem řela dne 7. 
ledna 1771 ve v ěku 1 roku a 7 dn ů.  

 
Dospělosti se dožili dva synové a dv ě dcery.  První 

dít ě - dcera Maria Elisabetha se narodila  roku 1755.  
Třetí potomek a první syn Adalbert Florian se narodil 
roku  1759. Roku 1761 se narodila t řetí dcera Apollonie 
Maria Catharina  a roku 1764, tém ěř do roka a do dne od 
narození Johanna Paula  , následn ě zem řelého, se narodil 
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poslední syn a dostal jméno po svém zem řelém bratrovi – 
Johann Paul . O t ěchto čty řech potomcích Johanna Antona  
pojednáme dále. Zajímavá je skute čnost, že úmrtnost d ětí 
v rodin ě Johanna Antona  byla výrazn ě vyšší, než v rodin ě 
jeho rodi čů Frantze  a Cathariny . Z jejich šesti 
narozených d ětí zem řelo pouze jediné, t ři synové a dv ě 
dcery se dožili dosp ělosti.  

 
V pr ůběhu p ůsobení Johanna Antona ve funkci 

krajského komisa ře byl do časn ě od 1. prosince 1770 do 
30. června 1771 jmenován zemským komisa řem (Provenzial 
Commihsari) p ři s čítání lidu. S čítání lidu  čili 
konskripce obyvatelstva bylo na řízeno konskrip čním 
reskriptem Marie Terezie, ze dne 10. b řezna 1770. 
Hlavním ú čelem s čítání bylo zjišt ění po čtu muž ů 
schopných vojenské služby. Práce na s čítání m ěly zapo čít 
1. října 1770 a krom ě obyvatelstva m ěl být proveden také 
soupis tažného dobytka. Byly jmenovány konskrip ční 
komise (složené z d ůstojník ů a zástupc ů civilní správy), 
jejichž povinností bylo podat soupis všeho obyvatel stva, 
na jehož základ ě by potom bylo možno spolehliv ě provád ět 
odvody do armády (tzv. rekrutýrku). M ěly si všímat též 
životních pom ěr ů obyvatelstva, pokud by p ůsobily na jeho 
t ělesnou zdatnost. Jejich hodnocení stavu obyvatel na  
vesnici jsou vesm ěs dost tristní. S čítání probíhalo 
poch ůzkou d ům od domu, a proto v tomto roce došlo také k 
prvnímu o číslování všech dom ů. Domy a obyvatelé v nich 
měly být v sídlech se čteny bez ohledu na p říslušnost k 
jednotlivým panstvím, t řebaže to m ělo být řádně 
vyzna čeno. Ve stejné dob ě se obyvatelstvu zakazovalo 
napříšt ě měnit p říjmení. V té dob ě (1770/1771) žilo 
v českých zemích 4 286 332 43 obyvatel. 

Ve stejné dob ě, tedy v letech 1770 a 1771 nastala 
v českých zemích velká neúroda. V roce 1770 následkem 
tuhé zimy a pozdního sn ěhu vymrzly ozimy a 
dlouhotrvající dešt ě zni čily ja řiny v roce 1771. Ceny 
obilí stále rostly, mezi lidem se zmáhal hlad. Vlád a se 
snažila zabrzdit r ůst cen vydáním na řízení o maximálních 
(tzv. královských) cenách, zakázala vývoz obilí a 
organizovala jeho dovoz. Neúroda vyvolala hladomor,  za 
něhož zem řely v českých zemích tisíce lidí, po čet 
obyvatel, se čtený v roce 1773, byl 3 651 234 osob 12, tj. 
                                                 
43 Ludmila Kárníková, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754 – 1914, Praha 1965, Nakladatelst ví 
ČSAV str. 327 
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o 635 098 mén ě než v roce 1770/1771, tedy na po čátku 
hladomoru. Ubylo tak tém ěř 15 % všeho obyvatelstva. 
Obětí mohla být i poslední dcera Johanna Antona  a 
Antonie  – Maria Catharina , která zem řela v roce 1771. 
Důsledkem hladomoru bylo hromadné rozší ření p ěstování 
brambor. 

Dne 15. dubna 1772 byl Johann Anton Risenfelder  
jmenován rozhodnutím zemského ú řadu v Brn ě ú ředníkem c. 
k. obilného skladu. P řevzal 25 000 m ěřic žita a je čmene 
a 106 cent ů rýže. Zrní bylo ur čeno pro chudé nouzí 
trpící a m ělo jim být vydáváno, proti jakémusi závazku. 
Nepochybn ě se jednalo o reakci na výše popsané 
zásobovací potíže. V této pozici p ůsobí Johann Anton  
jeden rok a 10 m ěsíc ů až do 8. února 1774. Jeho plat 
činil 75 zl. m ěsí čně, tedy 900 zl. ro čně. 

K jeho p ůsobení v této funkci se váže rozsáhlý zápis 
v kronice. Ukázalo se, že n ěkteré zaplombované pytle 
nemají deklarované množství obilí. Emanuel Zebo 
z Brachfeldu, zástupce krajského hejtmana Vernera, se 
zapojil do vyšet řování t ěchto úbytk ů a jeho postup nebyl 
v souladu s názorem Johanna Antona Risenfeldera . P řesto 
Johann Anton  splnil Zeb ův rozkaz, patrn ě spo čívající 
v tom, že se ztráty pouze poznamenají na dodacích 
listech. Zebo prohlásil, že budou-li na tento postu p 
nějaké stížnosti, sám se z toho bude zodpovídat. Mezi  
tím ovšem došel z Vídn ě p řípis, že má být brán 
k zodpov ědnosti Johann Anton  Risenfelder  a Zebo, jak 
Johann Anton  píše, jej nechal na holi čkách, a k tomu, co 
nařídil, se nep řiznal. Dokonce potají napsal Guberniu, 
že jeho pokyn byl nezávazný a celou odpov ědnost shodil 
na Johanna Antona .  Zajímavá informace je o tom, že spor 
mezi  Zebem a Johannem Antonem  se řešil i p řes kurýry, 
když Johann Anton  p řebíral v Terstu obilí. Zebo p řijel 
do Terstu a cht ěl klí če od Rantí řovské sýpky 
(Rantziger). Johann Anton  dostal p říkaz dostavit se do 
Jihlavy, poté došlo na p řeměření obsahu sýpky, m ěření 
ovšem za čalo bez jeho p řítomnosti. I když text není 
zcela srozumitelný, vyplývá z n ěj, že celý konflikt 
způsobil Zebo a nakonec byl Johann Anton  z na řčení 
vyvin ěn a p ři odchodu ze skladu se prokázalo, že vše 
učinil správn ě a jeho postup byl schválen vlastnoru čním 
podpisem Marie Terezie.   
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V kv ětnu roku 1775, jak zaznamenal i Johann Anton 
Risenfelder,  se vzbou řili sedláci v Čechách, rabovali 
zámky a odmítali robotovat. Podn ětem ke vzbou ření byly 
fámy o tom, že císa ř Josef II. vydal „zlatý patent“ o 
zrušení roboty, ale že vrchnost jej p řed podanými tají. 
V červnu se vzbou řili i sedláci v Jihlavském kraji a 
Johann Anton Risenfelder  jako krajský komisa ř spole čně 
s krajským hejtmanem Bohsi a druhým krajským komisa řem 
Ulhausenem se podíleli na potla čení a potrestání 
vzbou řenc ů. V tomto roce vydala Marie Terezie „Robotní 
patent“, který podrobn ě upravil povinnosti poddaných p ři 
robot ě.  

Od roku 1774 nacházíme v kronice stru čné záznamy o 
tom, že u Johanna Antona  bydleli a byli na stravu r ůzní 
studenti 44 jihlavského gymnázia. Zdá se, že to byl pro 
něj i ur čitý p říjem navíc, k platu krajského komisa ře a 
zisku z výroby sladu a výstavu piva. V prosinci rok u 
1774 byl vydán Všeobecný školní řád, který zavedl 
povinnou školní docházku od 5 do 12 let. Byly zaved eny 3 
stupn ě škol. Nejnižší triviální školy m ěly být z řízeny 
všude, kde žilo 80 až 100 d ětí. V Jihlav ě bylo 7 
triviálních škol. Vyšší tzv. hlavní školy o t řech 
(pozd ěji čty řech) t řídách se z řizovaly v krajských 
městech, tedy i v Jihlav ě. Nahradily i část zrušených 
gymnázií. Kladly d ůraz na výuku d ějepisu, matematiky, 
fyziky a zem ěpisu. Nejvyšším stupn ěm pak byly 4leté 
školy normální v hlavních m ěstech zemí. Z hlavní nebo 
normální školy bylo možné p řejít na gymnázium, v té dob ě 
(po zrušení Jezuit ů) již též postátn ěné. Výuka na 
gymnáziích se zkrátila od roku 1777 z 6 na 5 let, 
vyu čovacím jazykem v prvních dvou letech se stala 
němčina a jen ve t řech vyšších ro čnících z ůstala latina. 

 
                                                 
44 studenti na byt ě u Johanna: 
Bernard Horrens z Chrudimi, student poesie, platil ro čně 50 zl. za stravu i ošacení, 1774-5 
(Johann folio 20r) 
Antonín Dumont z Pelh řimova, studoval rétoriku, 1775 (Johann folio 20r)  
František Pocenský z Chrudimi, syn pana primátora, studoval rétoriku, platil 50 zl., 1779 (Johann 
folio 24r) 
František Vrabec z Tel če, syn porybného písa ře, platil 60 zl. ro čně, 1779; následující rok 
vykonával léka řskou praxi u krajského ú řadu (Johann folio 24r) 
Syn Johanna Kleina z Brtnice, výb ěr čího daní, navšt ěvoval normální školu, 1779-1782, 1783 šel do 
seminá ře (Johann folio 24r) 
Ignác Pfabl, syn správce z Kostelního Vyd ří, studoval v Jihlav ě 2. školu, platil 50 zl., 1781-1783 
(Johann folio 24v) 
Josef Praschinger, syn vrchního ú ředníka z Českého Rudolce, normální škola, 50 zl. 1781-1783, 1 783 
šel do seminá ře (Johann folio 24v) 
Johann Wesselÿ, syn lesního správce z Mezi ří čí, 1790 - 1792, platil 60 zl. 



 38 

Roku 1778 v červenci op ět pruská armáda vtrhla do 
Čech. Za čala tzv. bramborová válka. Prusové a Sasové 
byli zastaveni generálem Laudonem a válka skon čila 
mírových jednáním v T ěšín ě v kv ětnu 1779.  

 
K roku 1779 si Johann Anton  poznamenal p říchod 

nových koleg ů či spíše nad řízených na krajské 
hejtmanství – Leopold Pertholt jako druhý zástupce 
(substitut) hejtmana a pan z Rosenzeigu jako t řetí 
zástupce dorazili do Jihlavy.  

 
Koncem listopadu 1780, Johannovi Antonovi  bylo 55 

let, zem řela Marie Terezie a samostatné vlády se ujal 
Josef II., který za 10 let své vlády vydal asi 6 00 0 
patent ů, výnos ů a na řízení, zasahujících do všech obor ů 
a oblastí života. V dubnu 1781 byl zm ěněn systém odvod ů 
do armády. Každý pluk m ěl pevn ě stanovený dopl ňovací 
obvod, p ři čemž z celkem 59 p ěších pluk ů jich bylo 23 
dopl ňováno v Českých zemích. Mezi nejd ůležit ější reformy 
lze za řadit povolení nekatolických vyznání v říjnu 1781 
a zrušení nevolnictví patentem z listopadu 1781. V únoru 
1784 byl vydán matri ční patent, který zavedl jednotnou 
formu zápis ů do matri čních knih.  

 
Dne 7. června 1783 byl suspendován krajský hejtman 

Bohsi a 12. června p řevzal ú řad hejtmana Johann Nepomuk 
Hofer, který p řijel ze Znojma. V kv ětnu roku 1784 byl 
krajský ú řad p řeložen z Jihlavy do Velkého Mezi ří čí a 
byl tam až do roku 1793. Návratu ú řadu do Jihlavy se 
však Johann Anton  ve funkci komisa ře již nedo čkal. 
K roku 1785, bylo mu 60 let, si poznamenal: „ my 
nadpo četní komisa ři krajského ú řadu jsme byli koncem 
srpna všichni z krajského ú řadu odbyti, bez obdržení 
důchodu za v ěrn ě vykonané služby“. 
 

Konec služby na krajském ú řadu neznamenal konec 
aktivit Johanna Antona . Čty ři m ěsíce roku 1785 nebyl 
ni čím zam ěstnán, ale již 11. ledna 1786, v 61 letech, je 
angažován jihlavským magistrátem a p řebírá agendu 
kolkování. Tuto činnost patrn ě vykonává až do kv ětna 
1789. Dne 27. kv ětna 1789 je Johann Anton  pov ěřen 
vedením stavby či spíše rekonstrukce pivovaru na 
Panenském p ředměstí. Pod jeho vedením jsou vystav ěny 
některé nové zdi, nové krovy, technické za řízení 
pivovaru. Stavba však skon čila ješt ě v tom samém roce.  
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V té dob ě však Evropa dozrává pro další krizové 

období. Ve Francii 14. července roku 1789 padla Bastila 
a tak za čala revoluce, která v dalších letech ovlivnila 
politický vývoj celé Evropy.   

 
Dne 6. listopadu 1789 je Johann Anton  pov ěřen 

jihlavskou m ěstskou obcí funkcí da ňového soudce (Steüer 
Richter) a po p řezkoušení na krajském ú řadě p řevzal 
agendu výb ěru pozemkové dan ě v Jihlav ě, Špitálském 
předměstí a D řevěných mlýnech (Holtzmühl). Plat 24 zl. 
ro čně, což bylo proti jeho p ředchozím plat ům výrazn ě 
méně. Již k 30. dubnu 1790 však byla pozemková da ň 
zrušena. Zde se siln ě prolíná osud Johanna Antona  
s politickou situací v monarchii. Pozemková da ň byla 
výsledkem da ňové reformy Josefa II. P řípravou na tuto 
reformu bylo vypracování nového berního katastru, b yly 
zřízeny katastrální obce a stanoveno da ňové zatížení 
výnosu – 12 % m ělo být odvád ěno státu v podob ě pozemkové 
daně a 18 % ve form ě dávek vrchnosti. Patent byl 
vyhlášen 10. února 1789 a vstoupil v platnost 1. 
listopadu 1789 (což byl po čátek vojenského a berního 
roku). Po roce roboty za pen ěžní náhradu m ěla být robota 
od 1. listopadu 1790 zrušena. Ovšem nestalo se tak pro 
odpor šlechty, a protože Josef II. ve svých 49 lete ch 
dne 20. února 1790 zem řel. Císa řův bratr a následník 
tr ůnu Leopold II. po p řevzetí vlády reformu zrušil a 
obnovil bývalé poddanské robotní povinnosti. Nicmén ě 
část reformy, rovnom ěrné zdan ění šlechtické p ůdy se 
zdan ěním p ůdy poddanské z ůstalo zachováno.  

 
K 1. listopadu 1791 byl Johann Anton  ustanoven 

městským výb ěr čím daní, ale zda v této funkci p ůsobil i 
další roky, nevíme. U p říležitosti Leopoldovy korunovace 
se v srpnu 1791 uskute čnila v Klementinu první 
pr ůmyslová výstava. Leopold II. uzav řel mír s Osmanskou 
říší a pruským králem Bed řichem Vilémem II. V b řeznu 
1792 ve v ěku 45 let ne čekan ě Leopold II, císa ř římský a 
král český, zem řel ve Vídni. Jeho nástupcem se stal jeho 
syn František II., resp. jako král český František I. 
Jeho korunovace se konala v Praze v srpnu 1792. Již  
v dubnu 1792 vstoupili Francouzi do habsburského 
Nizozemí a za čala první válka s nimi.  Období dalších 23 
let bylo obdobím zápasu Evropy s francouzskou revol ucí. 
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Ke dni 23. b řeznu 1793, tj. v jeho 68 letech si 
Johann Anton  poznamenal, že byl zvolen starším 
v nákladnické (pivovarnické) spole čnosti, s platem 80 
zl. Poslední zápis o jeho profesním za řazení se vztahuje 
ke dni 1. prosince 1795, bylo mu 70 let, kdy byl, j ak 
říká, potvrzen jako výb ěr čí nápojové dan ě. Jeho plat byl 
5 kr. z každé várky piva.  

 
Co se dále d ělo v domácnosti Johanna Antona  se již 

z jeho zápisk ů nedovídáme. Rok 1795 je posledním rokem, 
který Johann Anton  zmi ňuje. Podle zápisu v matrice úmrtí 
zemřel Johann Anton Risenfelder  dne 29. července 1797. 
Dožil 45 se tak necelých 72 let.  
 
Elisabetha Risenfelderin (9. generace) 
 

Celým jménem Maria Elisabetha Catharina 
Risenfelderin se narodila dne 8. listopadu 1755 ve čty ři 
hodiny odpoledne. Bylo to po 9 m ěsících a 17 dnech od 
sňatku Johanna Antona Risenfeldera  a Antonie roz.  
Schaufler. Porodní bábou byla Anna Rosina Staudlin, 
které bylo již 78 let. Johann Anton  si poznamenal, že 
zemřela o rok pozd ěji na mrtvici. Poznamenal si též 
pečliv ě výdaje spojené s k řtinami Elisabethy . Dovídáme 
se, že utratil celkem 17 zl. a 47 kr. Šlo o platby např. 
kaplanovi 39 kr., kostelníkovi 7 kr., kmotr ům 2 zl. 34 
kr., za mši 30 kr. a za pohošt ění – víno 2 zl., chléb 6 
kr., jablka 18 kr. atd.  K řest provedl následující den 
kaplan Bernard, kmotrem byl Leopold Pauernberger a jeho 
manželka Marie Anna. Jako kmot ři jsou uvedeni i u 
většiny dalších d ětí. 
 

Jaký byl další osud Elisabethy  v d ětství a mládí 
nevíme. Až ke dni 8. srpna 1785, si Johann Anton  ve své 
kronice poznamenal, že „byla moje milovaná dcera 
Elisabetha s panem Antonem Großem  ve zdejším farním 
kostele, ráno v 7 hodin, tehdejším panem zemským d ěkanem 
otcem Michalem Loßem oddána“. Sv ědkem byl pan Joseph 
Kammermaÿer, jihlavský m ěšťan - jirchá řský mistr a radní 
města Polné Mangold. Druži čkou byla její sestra 
                                                 
45 Zápis o jeho smrti nebyl uveden v kronice. V zápis níku obsahujícím informace o narozeních a 
úmrtích v rodin ě Johanna  (obsahov ě tém ěř totožný s obdobnými zápisy v kronice) je uvedeno, že 
Johann v. Risenfeld  zem řel 22. února 1806. Toto datum jsem chybn ě uvedl v článku o Johannu 
z Risenfeldu z roku 2010 (Polensko č. 4, ro čník IX., Polná 2010, str. 20). Ve skute čnosti je to 
datum úmrtí jeho stejnojmenného syna. 
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Apolonie . Po ob ědě v Jihlav ě odjeli novomanželé do 
Polné.  

 
Než budeme pokra čovat v p říb ěhu Alžb ěty  ( české 

matriky uvád ějí její jméno v českém tvaru a dále ji tak 
bude nazývat i v tomto článku) a Antona  ( či též 
Antonína ), je t řeba se zmínit o rodin ě Großových . 

 
Otcem Antona  byl Ignác Groß (v českých matrikách 

Hynek ) ,  který je uvád ěn jako mistr (Glassmeister) ve 
sklá řské huti ve Vo ňově (Wonow), nyní Zvon ějov ě, osad ě 
obce Štoky, poblíž Polné, náležící do St řítežského 
panství. Narodil se asi kolem roku 1698, ale nevíme  kde. 
Jist ě to nebylo v Polné, kam Ignác  p řišel až jako asi 
čty řicetiletý. Dne 11. b řezna 1738 v Polné zakoupil d ům 
na nám ěstí č. 47 46 od Jana Salufa za 2 470 zl. V kupní 
smlouv ě je Ignác  uvád ěn jako „panství St řítežskýho 
sklených hutí mistr“. Kupní cenu byl kupující povin en 
složit „na právo“ m ěsta N ěmeckého Brodu, jehož magistrát 
dával k prodeji souhlas. Prodávajícího zastupoval p rávní 
zástupce (judicis delegati), šlo tedy z řejm ě o prodej 
majetku z d ědictví pod patronací m ěstské rady N ěmeckého 
Brodu. K domu náležely pole, louky, stodola, zaseté  
ozimy, zásoba sena a slámy i vybavení k orb ě.  

 
Ignác  Groß  uzav řel s ňatek s Annou Tocz , která se 

narodila dne 24. června 1717 v Polné. Jejím otcem byl 
Pavel Tocz  a matkou Rosina Wodak . Nevíme, ale kde se 
konala jejich svatba, polenská matrika s ňatk ů ji 
neuvádí. 

 
Otázkou je, zda nejd říve Ignác  p řišel do Polné a pak 

se seznámil s Annou  a uzav řeli s ňatek nebo se s ní 
seznámil a uzav řel s ňatek a pak p řišel do Polné. Manželé 
spolu m ěli nejmén ě 4 d ěti, ale pouze k řest posledního 
z nich je uveden v polenské matrice. To znamená, že  
narození prvních t ří d ětí se odehrálo n ěkde jinde, snad 
ve St říteži, ale prokázáno to nemáme. Také v ěk otce (je-
li údaj o v ěku v matrice úmrtí správný) p ři narození 
dětí byl relativn ě vysoký; 51 let p ři narození 
posledního dít ěte. Zdá se tedy reáln ější, že Ignác 
v roce 1738 koupil v Polné d ům, ale stále se zdržoval 
někde u svého p ůsobišt ě ve sklá řské huti (od Polné to 
                                                 
46 V mém článku Osm generací rodu Klusá čků, Genealogické a Heraldické listy 4/2008, ro čník XXVIII. 
je uvedeno č. 48, které je uvedeno v jednom rodném list ě, ale je z řejm ě chybné 
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sice není daleko, ale v tehdejších podmínkách každo denní 
dojížd ění do práce se také nezdá jako pravd ěpodobné). 
Teprve asi po čty řech letech, n ěkdy kolem roku 1742 se 
žení čty řia čty řicetiletý Ignác  s p ětadvacetiletou Annou 
Tocz  a to ješt ě v p ůvodním p ůsobišti Ignáce  a tam se 
také rodí první 3 d ěti Ignác (2) , Theresia  a Anton  a 
teprve poslední dcera Johanna Barbora  se rodí dne 18. 
června 1749 v Polné v dom ě č. 47, ale vzáp ětí zde také 
30. června 1749 umírá.  

 
Patrn ě první dcera Theresia, narozená asi kolem roku 

1743 ,  dne 18. dubna 1763 uzavírá v Polné s ňatek s 
Philipem Gehrem. Ten byl vojenským chirurgem pluku 
Anspach 47, který byl v té dob ě v Polné ubytován, což bylo 
zřejm ě d ůsledkem tzv. sedmileté války s Pruskem, která 
skon čila práv ě v roce 1763. Ignác  je již v matrice 
uvád ěn jako polenský m ěšťan. Ze zápisu plyne, že ohlášky 
byly provedeny v Halbensdorfu v Sasku v únoru téhož  
roku, odkud z řejm ě pocházel manžel. S manželem Theresia  
též jist ě z Polné navždy odešla. 

 
Syn Ignác (2)  je prokázán smlouvou o postoupení domu 

č. 47 na Antona  ze dne 5. listopadu 1784. D ůvodem 
převodu domu za života Ignáce (1)  byl neshody mezi 
bratry Antonem  a Ignácem (2)  v hospoda ření. Protože 
nebyla nad ěje na shodu obou bratr ů, dohodli se, že d ům 
přejde na Antona , který se ale sou časn ě touto smlouvu 
zavazuje vyplatit odstupné ve výši 3 000 zl. ve pro spěch 
Ignáce (2 ). Ten se sou časn ě z řekl d ědictví. S domem se 
zavázal Anton p řevzít i závazky a pe čovat až do jejich 
smrti o své rodi če. V n ěmčin ě sepsanou smlouvu podepsali 
otec a synové Großovi  a jako sv ědci Jakub Vendelka a 
Franc Vassiczek. Jiné informace o Ignácovi (2)  nemáme, 
v Polné se neoženil ani nem ěl potomky. 

 
Půl roku po p řevodu domu Ignác (1) Groß zemřel dne 

13. června 1785 v Polné ve v ěku 87 let (je-li tento údaj 
podle matriky správný). Dožil se tak vysokého v ěku a 
prožil z řejm ě i úsp ěšný život. Zem řel v červnu a již 
počátkem srpna téhož roku se též v relativn ě vysokém 
věku žení Anton , jako by trochu čekal, až otec zem ře. 
Jeho maminka Anna Grossová  zem řela dne 21. zá ří 1791 ve 
                                                 
47 Polná 1242-1992, kolektiv, MÚ Polná 1992, str. 70 
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věku 74 let (v matrice je uvedeno 78) a dožila se tak  
narození čty ř z p ěti svých vnou čat.  
 
 Pokra čujeme p říb ěhem Alžb ěty  a Antona Großových . Ani 
u Antona  nevíme p řesné datum narození. P ůvodní informace 
z rodinných podklad ů, že se narodil v Polné v roce 1753, 
je chybná. Jeho rok narození m ůžeme dopo čítat podle dvou 
údaj ů o v ěku p ři s ňatku a úmrtí. P ři s ňatku 1785 se 
uvádí, že je mu 37 let, p ři úmrtí 1798 je uveden v ěk 51 
let. I když tyto údaje bývají často velmi nep řesné, zde 
se shodují a odkazují na rok 1747 jako rok narození  
Antona . Také jeho profese není zcela bez otazník ů. P ři 
sňatku je v jihlavské matrice ozna čen tak jako jeho otec 
Ignác  jako Glassmeister. Roku 1786 je v polenské matrice  
uveden jako m ěstský kontribu ční (ú ředník m ěstské da ňové 
správy). Podle záznamu v kronice Johanna Antona 
Risenfeldera  k roku 1786 „v m ěsíci zá ří byl m ůj p. Adam 
Anton Gross  jako m ěstský rychtá ř a policejní dozor čí v 
Polné ustaven a zárove ň jako m ěstský da ňový výb ěr čí. 
Roku 1788 odstoupil.“ (m ěstský rychtá ř je škrtnuto již 
Johannem Antonem ). P ři narození dalších d ětí je již 
uvád ěn pouze jako „soused“ nebo „obyvatel“ Polné. Z řejm ě 
se tedy dále živil hospoda řením, na pozemcích pat řících 
k domu č. 47.  

 
Nejasná rodinná pam ěť měla za to, že Alžb ěta  utekla 

od rodi čů proti jejich v ůli a že to byl nerovný s ňatek. 
Skute čnost však byla jiná, s ňatek se konal v Jihlav ě u 
sv. Jakuba, v míst ě nev ěstina bydlišt ě a postavení 
jejího manžela Antona Große   odpovídalo i postavení otce 
Alžb ěty . Romantický p říb ěh o nerovném vztahu se tedy 
nekonal. Také Alžb ěta  bylo p ři s ňatku v relativn ě 
pokro čilém v ěku 30 let (nikoliv 27 jak uvádí matrika) a 
tak se m ůžeme spíš domnívat, že rodi če byli rádi, že 
svou dceru kone čně provdali. Sv ědčí o tom i druhý zápis 
v kronice o jejím s ňatku s Großem, kde Johann Anton  o 
své dce ři píše jako o „meine herumstehende Tochter“, což 
by se dalo asi p řeložit, jako „má neprovdaná – na ocet – 
dcera“.  

 
Manželé Alžb ěta  a Anton Großovi  měli p ět d ětí, 

narozených v rozmezí devíti let v letech 1786 až 17 95. 
Jen jedno z nich se nedožilo dosp ělosti. Dcera Anna, 
která se narodila dne 18. srpna 1789, zem řela 1. 
prosince 1791 ve stá ří 2 let 3 m ěsíc ů a 14 dní.  
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Narození první vnu čky si  Johann Anton  poznamenal do 

kroniky. Dne 17. června 1786 se v Polné č. 47 narodila 
Antonie Großová, která se posléze, po s ňatku s  Janem (2) 
Klusá čkem dne  25. února 1808, stala matkou mého 
prad ědečka Jan (3) Klusá čka, narozeného dne  29. srpna 
1827 v Polné. Antonie  zem řela roku 1871 jako 85letá, ale 
to je však již jiný p říb ěh. 

 
Dne 6. listopadu 1787 se v Polné č. 47 Alžb ět ě 

narodil syn Jan Groß , který žil 71 let až do 1. prosince 
1858 a byl ševcem. Oženil se roku 1823 s Evou Roštok  a 
měli p ět dcer Antonii  nar. 1825, Aloisi  nar. 1828, 
Františku  nar. 1831, Marii nar. 1833 a Annu, která se 
narodila i zem řela roku 1835. Všechny dcery se vdaly do 
Vídn ě, jak je poznamenáno v matrice. První Antonie  
v roce 1851 jako 26letá, druhá Marie  v roce 1858 jako 
25letá, t řetí Františka  v roce 1860 jako 29letá a 
poslední Aloisie  v roce 1863 jako 35letá. Rodina se dost 
st ěhovala po Polné. S ňatek byl vypraven z č. 142 M a 
první dcery se narodily v č. 145 M. Ve stejném dom ě se 
narodila i v ětšina d ětí Janovy  sestry Antonie 
Klusá čkové , takže po ur čitou dobu sdíleli stejné obydlí. 
Dále obývali domy č. 52 M, 68 M a 115 M. Jan  zem řel v č. 
37 D. 

 
Dalším synem Alžb ěty  a Antonína Großových  byl Josef , 

který se narodil v Polné č. 47 dne 22. kv ětna 1791 a byl 
soukeníkem . Josef zemřel dne 9. zá ří 1879 a dožil se tak 
vysokého v ěku 88 let. Oženil se roku 1816 s Františkou 
Strnadovou  a m ěli šest d ětí: Jan Groß  se narodil roku 
1816, František  roku 1817, ale již 1818 zem řel, Antonín  
se narodil roku 1819 a žil až do roku 1887, Marie  se 
narodila roku 1824, Františka se narodila 1828 a ži la do 
roku 1892 a Filip  se narodil roku 1834, ale zem řel již 
roku 1836. Josefova rodina od s ňatku obývala d ům č. 140 
M. 

 
Dne 26. zá ří 1793 prodal Anton  d ům č. 47 v Polné a 

rodina se z řejm ě p řest ěhovala do domu č. 55 M, kde se 
narodila dne 8. b řezna 1795 poslední dcera Františka . Ta 
se pozd ěji provdala za rukavi čkáře Antonína Röhricha  a 
jejich syn Josef Röhrich si vzal roku 24. kv ětna 1848 za 
manželku Johanu Svobodovou . Její setra Anna Svobodová  si 
pak vzala Ludvíka Klusá čka , dalšího syna Antonie Großové  
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a Jana (2) Klusá čka . Rodiny Röhrich ů a Klusá čků spole čně 
v roce 1898 slavili zlatou svatbu. Františka zemřela 
v Polné roku 1862 v 67 letech. 
  
 Manželství Antona  a Alžb ěty  trvalo jen 13 let. Anton  
zemřel na souchotiny dne 1. července 1798 ve v ěku 
pouhých 51 let. Alžb ět ě bylo 43 let a z ůstala sama se 
čty řmi nedosp ělými d ětmi. Nejstarší Antonii  bylo 12 let 
a nejmladší Františce  jen 3 roky. Asi nem ěla jednoduchý 
život, protože podporu nemohla čekat ani od svého otce 
Johanna Antona, který zem řel rok p řed jejím Antonem . 
Přesto Alžb ěta  své potomky dokázala zabezpe čit. Všichni 
uzav řeli manželství a p řivedli na sv ět velký po čet d ětí. 
Nejd říve narozené vnou če se však narodilo až 18 let po 
smrti d ědečka Antona Grosse . Alžb ěta  jej naopak p řežila 
o dlouhých 43 let a zem řela v polenském špitále ve v ěku 
86 let dne 24. listopadu 1841 a tak se dožila naroz ení 
prakticky všech vnou čat. 
 
 Elisabethou  či Alžb ětou  kon čí historie námi 
sledované linie Risenfelder ů. Jejich genetický kód 
pokra čuje dále v rodu Gross ů a v dalších rodech, na 
jejichž po čátku je Alžb ěta , mezi jinými i rodu Klusá čků.  
 
2. část 
 
Sourozenci Nicodema (3. generace) 
 
Andreas (1) Risenfelder 

Sourozenc ů Nicodema  bylo patrn ě více, ale víme zatím 
pouze o jednom  - Andreasovi (1).  Kdy se druhý syn 
Johanna (2)  narodil nevíme. Marzy potvrzuje, že je 
bratrem Nicodema  a uvádí u jeho jména z řeteln ě datum 
1589 48. Protože ale jeho otec Johann (2)  zem řel roku 
1584, nem ůže to být datum jeho narození. Odhadujeme, že 
se mohl narodit kolem roku 1550. Z analýzy matri čních 
zápis ů však tém ěř jist ě vyplývá, že žil ješt ě jeden 
Andreas (2) a je velmi pravd ěpodobné, že byl synem svého 
stejnojmenného otce. A je též možné, že rok 1589 je  
rokem narození tohoto druhého Andrease . 

 
Marzy uvádí, že Andreas (1)  měl za manželku Sofií  a 

měli dceru Annu, jejímž manželem se posléze stal Gallus 
                                                 
48

 Marzy, str. 67a 



 46 

Pautz . Anna se mohla narodit kolem roku 1580, ale 
protože matriky k řt ů jsou vedeny až od roku 1599 
nemůžeme to prokázat. P ředpokládáme, že z tohoto 
manželství se narodil i onen Andreas (2) . Sofie  zem řela 
asi kolem roku 1598, protože ke dni 30. říjnu 1601 je 
doloženo narození Davida , syna Andrease  z matky Justiny . 
Záznam o s ňatku však v matrice nebyl nalezen a 
uskute čnil se tedy asi p řed rokem 1599. Není zcela 
jisté, zda již to není první manželka Andrease (2) , ale 
přikláním se spíše k názoru, že je to druhá manželka 
Andrease (1) . 

 
 Další informace z matriky říká, že dne 12. února 

1620 si Andreas  bere za manželku Susannu  Leipoldt  a o 
rok pozd ěji dne 6. ledna 1621 je doloženo narození 
jejich syna Pauluse.  Sv ědkem na svatb ě byl Nicodemus 
Risenfelder. Nevíme zda nejde o t řetí manželství Andreas 
(1) , ale s ohledem na jeho p ředpokládaný v ěk se to nezdá 
pravd ěpodobné. Jediné co trochu tuto hypotézu 
zpochyb ňuje je ta skute čnost, že mezi sv ědky je otec 
nev ěsty, bratr otce, ale ne otec sám. Ovšem šest let 
poté, dne 23. kv ětna 1626, umírá Andreas  a tato 
skute čnost je doložena matrikou. Mohli bychom se 
domnívat, že zem řel Andreas (2) , ale tuto skute čnost 
vylu čuje další matri ční zápis o k řtu Susanny 
Risenfelderin  ze dne 5. kv ětna 1631. A v tomto roce je 
již tém ěř prakticky vylou čeno, aby otcem byl Andreas 
(1) , i kdybychom posunuli jeho narození z roku 1550 o 
deset či dvacet let kup ředu. V roce 1626 bylo Andreasovi 
(1)  hezkých 76 let a to je v ěk pravd ěpodobný pro jeho 
dožití; stejného v ěku se dožil i bratr Nicodemus . 

 
Uvedli jsme již, že Andreas  byl též roku 1631 

sv ědkem na svatb ě Lucase Risenfeldera , tedy z řejm ě svého 
bratrance. Není zase zcela jisté, který z nich to b yl, 
ale st ěžejním d ůkazem se zdá ono narození Susanny roku 
1631 a mám za to, že šlo o Andrease (2) . Jaké byly další 
osudy potomk ů obou Andreas ů nevíme a je to úkol pro 
další badatele. 

 
Sourozenci Joannese Henrica (5. generace) 
 
Ludovicus Augustinus Risenfelder 
 Ludovicus Augustinus Risenfelder se narodil dne 25. 
kv ětna 1634 v jednu hodinu v noci jako druhorozený po 
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Johannovi Heinrichovi . Byl pok řt ěn páterem Františkem 
Bühnem. Jedním z jeho kmotr ů byl Johann Höfer ze 
Sparbergu, v té dob ě císa řský rychtá ř v Jihlav ě.  
 

Z matri čního zápisu o s ňatku vyplývá, že Ludovicus 
Augustinus  byl doktorem filosofie. K jeho životnímu 
osudu bude z řejm ě možné dohledat další informace, 
vzhledem k jeho p ůsobení ve správ ě města. Již od roku 
1659, tedy od p ětadvaceti let je uvád ěn jako ú ředník 
města Jihlavy (v té dob ě byl tatínek stále primasem 
Jihlavy), 10 let byl radním a pozd ěji krá čel ve 
šlép ějích svého otce a od 13. února 1674 do své smrti 
18. července 1703, tedy 29 let byl císa řským  a 
královským rychtá řem a tedy faktickým nejvyšším 
představitelem Jihlavy. Rychtá řem se stal ve čty řiceti 
letech. Tuto funkci p řevzal po Petrovi Pauspertovi 
z Drachenthalu, který ji vykonával po úmrtí Ludovicova 
otce Lucase .  
 

Ludovicus  Augustinus  byl jist ě dvakrát, možná 
t řikrát ženatý a založil tak druhou linii rozrodu 
Risenfelder ů. První manželkou byla Anna, podle Marzyho 
dcera Kryštofa Wožiczkého. Podle matri čního zápisu o 
sňatku ze dne 28. lednu 1659 byl ale otcem Anny  radní 
(senatoris)  Wenceslaus Ksatiborskÿ ( Wožiczkin  byla 
Rosina  manželka Johanna Heinricha , staršího bratra 
Ludovica Augustina  a informace Marzyho bude asi mylná). 
Z tohoto manželství se poda řilo dohledat sedm d ětí – 
šest dcer a jednoho syna. Dorothea  se narodila dne 19. 
ledna 1660. Marzy Dorotheu zná, neví datum narození, ale 
pouze datum s ňatku - 25. října 1677 49. Dorothea podle 
Marzyho  zemřela 11. srpna 1684. Bylo jí 24 let. Další 
dcera, Anna Regina, se narodila dne 13. prosince 1661, 
Rosina  dne 11. dubna 1664, Ferdinandus Ernestus v roce 
1666, Maria Magdalena  dne 28. dubna 1670, Maria 
Catharina dne 13. dubna 1673 a Anna Elisabeth  dne 11. 
července 1675. Otci bylo v tomto roce 41 let.  Marzy  ví 
též o narození Rosiny  a uvádí že si pozd ěji vzala Jakuba 
Kindera, ale jiné informace již Marzy nezná.  
 

Druhou manželkou, kterou však Marzy neuvádí, je 
Dorothea Apollonie , nám neznámého rodu. Zápis o s ňatku 
nebyl nalezen, ale existují zápisy o narození čty ř syn ů. 
                                                 
49 zápisy v matrice z tohoto období chybí 
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První Ludovicus Antonius  se narodil dne 25. srpna 1680. 
Leopoldus Adalbertus  se narodil 9. února 1682. Dne 17. 
kv ětna 1686 narodil Josephus Antonius Eusebius  a 10. 
dubna 1688 se narodil Joannes Georgius Eusebius , když 
otci byly 54 roky.  

 
Informace Marzyho k této v ětvi Risenfelder ů jsou 

neúplné a pon ěkud zmatené. Jako druhou manželku uvádí  
Annu Paulinu  dceru Ferdinanda Ernsta Goska. S ňatek není 
doložen matrikou a nepoda řilo se dohledat ani žádný 
zápis o narození d ětí. Pokud nejde o omyl Marzyho, 
muselo toto bezd ětné manželství být velmi krátké, 
uzav řené n ěkdy mezi roky 1676 a 1678 – po smrti první 
manželky Anny a narozením prvního syna z druhého 
manželství s Dorotheou Apollonií . Zmatek ješt ě umoc ňuje 
informace Marzyho o narození dcery Anny Pauliny dne  10. 
dubna 1688, p řesn ě v den narození výše uvedeného 
Joannese Georgia Eusebia . Záznam o jejím narození 
v matrice existuje, její matkou je opravdu Anna Pau lina, 
ale otcem je Bernard Stögner. Další údajná dcera An na 
Regina se m ěla narodit dne 25. ledna 1686. Tohoto dne se 
však narodila Anna Regina, jejímž otcem je op ět Bernard 
Stögner. Anna Regina  narozená z prvního manželství se 
narodila již 13. prosince 1661. Z t ěchto fakt ů lze 
s velkou pravd ěpodobností usuzovat o tom, že údajné 
druhé manželství nevzniklo.  

 
Není cílem tohoto p říb ěhu dále sledovat životní 

osudy této v ětve Risenfelder ů. Ponecháváme to dalším 
badatel ům. Stojí však za zmínku nahlédnout krátce do 
života jediného syna z prvního manželství Ludovica 
Augustina  a Anny  a to Ferdinanda Ernesta  (6. generace). 
Narodil se dne 3. července 1666. Oženil se dne 11. února 
1697 s Clarou Millerin . Z tohoto manželství se narodili 
dva synové a dv ě dcery. Ludovicus Adalbert (7.generace) 
byl pok řt ěn 29. b řezna 1698, ale narodil se nejspíš již 
25. b řezna 1698. K tomuto datu je doloženo narození 
Johanna Risenfeldera , který 13. listopadu 1720 vstoupil 
do řádu Premonstrát ů. Protože v matrice zápis o narození 
Johanna  chybí, je pravd ěpodobné, že Ludovicus Adalbert  
přijal p ři vstupu do řádu jméno Johann a jede tedy o 
totožné osoby.  Prošel r ůznými funkcemi v řádu a zem řel 
v klášteru Geras v Rakousku (dodnes existujícím) dn e 8. 
kv ětna 1754 ve v ěku 56 let.  
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Druhý syn Ignatius Adolphus  (7. generace) se narodil 
dne 30. července 1701. Také on se rozhodl pro církevní 
karieru. Do řádu jezuit ů vstoupil dne 27. října 1717. 
Studoval v Brn ě dva roky a v Olomouci čty ři roky. 
V dalších letech prošel jezuitskými kolejemi ve Zno jmě, 
v Nise, Svídnici, op ět Olomouci, Chomutov ě, Jind řichov ě 
Hradci, Lehnici, Praze, Ji čín ě a Klatovech. V roce 1739 
pobýval na Sv. Ho ře u P říbrami. Zem řel v Klatovech dne 
15. února 1742 ve v ěku necelých 41 let.  

 
Zdá se, že pobyt v klášterech spíše život zkracoval  

a to i u dalších člen ů jezuitského řádu, jak uvidíme. 
Ženatí Risenfelderové  se dožívali často podstatn ě 
vyššího v ěku. Jejich d ědeček Ludovicus Augustinus  zem řel 
ve v ěku 69 let.  

 
Dcera Maria Barbara se narodila dne 6. srpna 1703 a 

Rosina Catharina dne 16. února 1706.  
 
Franciscus Risenfelder  
 Franciscus Risenfelder , t řetí p řeživší syn 
z Lucasova  prvního manželství se narodil 24. prosince 
1642. Jeho kmotrem byl Adam Kram a jeho žena Judith . 
Franciscus se oženil asi v roce 1667, i když zápis 
v matrice chybí. Bylo by mu 25 let. Jeho manželka s e 
jmenovala Martha . Doloženo je narození čty ř dcer a 
jednoho syna. První dcera Anna Elisabeth  se narodila dne 
6. b řezna 1667,  Maria  Elisabeth 23. června 1669, Eva 
Rosina  25. prosince 1671 a Regina  dne 7. zá ří 1674, 
Godefridus  ( Gottfried) Risenfelder se narodil jako 
poslední dne 26. července 1677. Franciscus  zem řel dne 
29. února 1684 ve v ěku 47 let. Jiné informace o n ěm 
nemáme.  
 

Jeho synovi Godefridovi (6. generace) bylo p ři úmrtí 
otce pouhých 10 let. To byl asi také d ůvod pro č jako 
sedmnáctiletý vstoupil dne 20. října 1694 jezuitského 
řádu. Studia za čínal v Brn ě a poté p ůsobil v Praze, 
Svídnici, Chomutov ě, Tel či, Olomouci. V roce 1706 ve 
dnech 19. zá ří až 21. zá ří, v t řech dnech po sob ě, 
absolvoval sv ěcení na podjáhenství (subdiaconatus), 
jáhenství (diaconatus) a kn ěžské sv ěcení 
(presbyteriatus). Zem řel v Chomutov ě 8. června 1715. 
Bylo mu jen 38 let.  
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Joannes Wilhelmus Risenfelder  
 Joannes Wilhelmus Risenfelder se narodil 17. dubna 
1648, jako první syn z druhého manželství Lucase 
s Rosinou Waldthauserin . Jeho narození se uskute čnilo 
zhruba 4 m ěsíce po dobytí m ěsta císa řskými a ukon čení 
švédské okupace. Vstoupil do řádu Jesuit ů dne 9. února 
1664, tedy v 16 letech. Po roce stráveném v Jihlav ě 
studuje dva roky v Brn ě, rok v Chomutov ě a t ři roky 
v Praze. P ůsobí pak v Chebu, Chomutov ě, Praze, Ji čín ě, 
Opavě, Nise Znojmu, Brn ě, Kladsku a Českém Krumlov ě. 
Nižší sv ěcení obdržel dne 5. b řezna 1667 a vyšší sv ěcení 
ve dnech 29.února 1676 a prvního a druhého b řezna, byl 
vysv ěcen na kn ěze (presbyteriatus). Podle Marzyho složil 
čtvrté sliby dne 15. srpna 1678. Zem řel dne 29. dubna 
1684 v Českém Krumlov ě, také velmi mlád, ve v ěku 36 let. 
 
Carolus Norbertus Risenfelder 

Carolus Norbertus Riesenfelder  se narodil dne 12. 
března 1650 jako druhý syn Lucase  z druhého manželství. 
Marzy u n ěj uvádí chybné datum narození i chybné datum 
vstupu do řádu jezuit ů. Je dalším ( čtvrtým a posledním) 
z Lucasových  potomk ů, který vstoupil do řádu jezuit ů. To 
se stalo dne 21. ledna 1668. Bylo mu 18 let. Prošel  
školským systémem jezuit ů. Studia za čal v Jihlav ě, 
přešel do Brna, pak do Českého Krumlova a studia 
zakon čil v Olomouci. Na rozdíl od bratra nep řijal 
kněžské sv ěcení. P ůsobil jako profesor v Žagani a 
Hlohov ě v dnešním Polsku, dva roky v Praze, rok v Tel či 
a ke konci života op ět v Hlohov ě a Wartenbergu. Zem řel 
v dnes polském Bradu (poblíž Wartenbergu 50, kde byla 
residence řádu ve které ke konci života pobýval) dne 1. 
kv ětna 1681. Bylo mu pouhých 31 rok ů.  
 
Fridericus Ferdinandus  Risenfelder  
 Fridericus Ferdinandus  Risenfelder, čtvrtý syn 
z druhého manželství Lucase  se narodil se dne 17. února 
1653. K roku 1686 je uvád ěn jako Salis Praefecti – 
správce solného monopolu (skladu) v Jihlav ě (n ěmecky 
Saltzversilber) a k roku 1687 uvádí Marzy jeho post avení 
                                                 
50 „Domy Tovaryšstva (jezuit ů) v Čechách se zpo čátku po čítaly k provincii n ěmecké, od jejího 
zřízení r. 1563 k provincii rakouské. Roku 1623 byla zřízena zvláštní provincie česká, k níž 
náležely také koleje na Morav ě (Olomouc 1566; Brno 1572, s rezidencí v Tu řanech; Jihlava 1624; 
Znojmo 1624; Krom ěříž 1636; Tel č 1651) a ve Slezsku (Nisa 1622; Hlohov 1625; Opava 1625, s 
rezidencí v Jemeticích; Zahá ň 1628; Vratislav 1638, s rezidencí ve Wartenbergu; Svídnice 1652; 
Lehnice; rezidence v T ěšín ě, Tarnovicích, B řehu, Opoli). R. 1625 bylo v české provincii 288 člen ů 
řádu (mezi nimi 118 kn ěží), r. 1633 již 547 člen ů (202 kn ěží), r. 1653 628 člen ů (322 kn ěží). R. 
1639 m ěly jezuitské školy 5600 žák ů“.( http://www.jesuit.cz/old/?id=historie )  
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jako c. k. Tazeneinwehrer - výb ěr čí dan ě pivní, tzv. 
pivního tácu. S ůl i pivo byly významným zdrojem daní. 
Byl dvakrát ženatý. První s ňatek uzav řel jako 18letý dne 
12. kv ětna 1671 s Reginou  (narodila se 31. srpna 1650), 
jejímž otcem byl Raphaelis Hoppstädter. Z tohoto 
manželství se narodily čty ři dcery: Maria Rosalia  dne 
25. zá ří 1672, Barbara Apolonia  dne 12. b řezna 1676, 
Anna Francisca  dne 25. ledna 1680 a Regina Theresia  11. 
srpna 1682. Jejich maminka Regina umírá m ěsíc po 
narození poslední dcery dne 22. zá ří 1682.  
 

Vdovec se čty řmi dcerami Fridericus Ferdinandus 
uzavírá dva m ěsíce nato dne 23. listopadu 1682 s ňatek s 
Marií Catharinou Ziglerin.  Měli t ři syny. Franciscus 
Ferdinandus  se narodil 11. zá ří 1683, Franciscus 
Josephus Risenfelder  se narodil 31. ledna 1686 a 
Franciscus Leopoldus dne 26. dubna  1688.  
 
 Ferdinandus  v dubnu roku 1697 z řejm ě zpronev ěřil 
z pokladny solného monopolu, jehož byl šéfem, ohrom nou 
částku 30 000 zlatých a utekl z Jihlavy. S ním asi u tekl 
i jeho kamarád Matouš Krenberger, soukenický mistr,  
který si vyp ůj čil sukno v hodnot ě 70 000 zlatých. O rok 
pozd ěji bylo jméno Ferdinanda pov ěšeno na šibenici 
postavené na Horním nám ěstí. Tyto zprávy jsou obsaženy 
v Müllerov ě kronice 51 a publikoval je František Hoffmann. 
Jak to s Ferdinandem  dopadlo nevíme, ale nakonec se 
zřejm ě vrátil do Jihlavy, protože je v matrice doloženo 
jeho úmrtí 10. července 1709  a stejné datum uvádí i 
Marzy. Sledování osud ů této v ětv ě op ět z ůstává na 
dalších generacích badatel ů. 
 
Sourozenci Leopolda (6. generace) 
 
Joannes Henricus (2) Risenfelder  
 Joannes Henricus (2)  se narodil 4. února 1674 jako 
šesté dít ě manžel ů Johanna Heinricha  a Rosiny rozené  
Wožiczkin.  Jméno dostal po otci. Kmotry byli urozený 
Martinus Gosko se svou manželkou Annou a pan Petri 
Pauspertl, císa řský rychtá ř. S ňatek uzav řel ve v ěku 42 
let dne 27. ledna 1716 s Annou Paulinou Achutzin  a dne 
9. ledna 1717 se jim narodil syn Ferdinandus Norbertus 
(7. generace). Kmotrem byl Ferdinandus Norbertus Kostka  
                                                 
51 Müller, Kronika fol. 41b a 42a; František Hoffmann , Listy a obrazy z minulosti Jihlavy, EKON, 
Jihlava 1999, str 250. 
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a jeho manželka Christina . Jiné informace o n ěm zatím 
nejsou. 
 
Joan 52 Antonius Risenfelder 
 Joan Antonius Risenfelder se narodil 18. ledna 1676. 
V 28 letech se dne 24. 11. 1704 oženil s Marií Blandinou 
Reitzerin  manželskou dcerou Jeremia Reitzera a matky 
Elisabethy. Manželé m ěli nejmén ě šest d ětí, čty ři syny a 
dvě dcery. Podle publikace „Almanach českých 
šlechtických a rytí řských rod ů 2009“ 53 t ři ze syn ů 
založili t ři samostatné v ětve Riesenfelder ů. Joseph 
Johann Antonius Risenfelder  se narodil 25. prosince 1711 
v Jihlav ě. Když mu bylo 32 let oženil se s Marií 
Magdalenou Koch. Ve Falci byl povýšen na barona a b yl 
vrchním ú ředníkem na panství Sternstein 54 u Lobkowitz ů. 
Zemřel roku 1776 ve Falci. Druhý syn Johann Riesenfelder 
se m ěl narodit roku 1723 v Jihlav ě a jeho potomci žili 
ve Vysokém Mýt ě. Poslední syn  Augustin Risenfelder , se 
měl narodit roku 1725 v Jihlav ě a jeho potomci dále 
působit v Jarom ěři. U t ěchto dvou syn ů jsem však 
nenalezl matri ční zápis o k řtu.  
 

Naopak je doloženo narození syna jménem Ignatius 
Antonius , který se narodil dne 27. července 1714. 
Manžel ům se narodily také dv ě dcery, v Almanachu též 
neuvedené. Rosina Catharina  se narodila dne 9. června 
1709. Dcera Johanna Elisabetha Risenfelderin , která se 
narodila  dne 23. června 1720 se dne 24. dubna 1752 jako 
t řiceti dvouletá provdala za již mnohokrát zmín ěného 
úředníka a kroniká ře v Jihlav ě Johanna Heinricha Marzy . 
Ten byl o dva roky mladší než nev ěsta, narodil se dne 
                                                 
52 Jako Joan  je zapsán v matrice narozených. Obecn ě se p řevážn ě se držím latinských variant jmen 
z matriky. U n ěkterých jmen, ale používám n ěmeckou variantu, p ředevším tam, kde je nap ř. po tímto 
jménem veden v kronikách.   
53 Nakladatelství Zden ěk Vav řínek, Praha 2008, str. 289 až 292 
54 Okresní m ěsto v Bavorsku Neustadt an der Waldnaab (Nové M ěsto nad řekou Waldnaab) leží 420 m nad 
mořem, m ěří 10 km² a má 6 000 obyvatel. Bylo poprvé zmín ěno v roce 1218 jako Nova civitas. V roce 
1261 jej koupil rod Wittelsbach ů. V roce 1329 p řipadlo panství Störnstein-Neustadt falckému 
hrab ěti Rupertovi. Leží na území s hisorickým názvem Hor ní Falc. Její v ětší část se nazývala též 
Česká Horní Falc, ( Böhmische Oberpfalz , též Neuböhmen) . Za Karla IV. byla krátkodob ě českou 
korunní zemí. Jádrem území bylo 24 panství, jež v r oce 1353 získal Karel IV. od falckrab ěte 
Ruprechta (Karel IV. jej vyplatil ze saského zajetí ) jako náhradu za jeho dluhy. K nim Karel 
připojil další území a celek roku 1355 zvláštní listi nou inkorporoval do Českého království. 
Centrum tohoto celku bylo ve m ěst ě Sulzbach na hrad ě Rothenbergu. V čele zem ě stál hejtman 
jmenovaný v ětšinou z řad české šlechty. V roce 1373 postoupil Karel v ětší část Nových Čech zp ět 
Wittelsbach ům výměnou za Braniborsko a o zbytek p řišel Václav IV., zejména za války s Ruprechtem 
Wittelsbachem na po čátku 15. století.   Lobkowitzové získali Neustadt v  roce 1562 jako léno. Držel 
jej Ladislav II. z Lobkowicz, poté jeho syn  Zden ěk z Lobkowicz s manželkou Polyxenou z Pernštejna 
a dále jejich jediný syn Václav Eusebius Popel z Lo bkowicz, rada dvorské vále čné rady od roku 
1636, polní maršál od roku 1647 a prezident dvorské  vále čné rady od roku 1652. Říšské panství 
Neustadt a. d. Waldnaab a Störnstein povýšil císa ř Ferdinand III. dne 23. srpna 1641 na okn ěžněné 
hrabství se jménem Sternstein, které se stalo suver énní říšskou doménou. V roce 1807 bylo 
okn ěžněné hrabství Sternstein postoupeno nov ě vzniklému Království bavorskému. Titul okn ěžněný 
hrab ě ze Sternsteinu byl Lobkowicz ům ponechán. 
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15. srpna 1722. Její narození i s ňatek jsou doloženy 
matrikou. Marzy  zem řel ve v ěku tém ěř 79 let. Kdy zem řela 
Joanna Elisabetha  zatím nevíme. Sledování osud ů této 
linie p řekra čuje cíle této studie a ponecháváme je 
dalším badatel ům. 
 
Sourozenci Frantze (7. generace) 
 
Ludovicus Augustinus Risenfelder  

Ludovicus Risenfelder  se narodil 26. července 1695. 
Ve svých 25 letech, dne 28. října 1720, se oženil 
s Annou Catharina Dornkreilin . Následujícího roku 
v lednu se Ludovicus  stal m ěšťanem v Jihlav ě, ale tentýž 
rok 8. prosince 1721 zem řel ve v ěku 26 let. Manželství 
bylo bezd ětné. Poz ůstalá vdova Anna Catharina  již za 
necelé dva m ěsíce 31. ledna 1722 uzav řela svatební 
smlouvu s Janem Jind řichem Schleinem a dne 10. února 
byli oddáni.  
 
Joseph Risenfelder 

Joseph Risenfelder  se narodil 10. února 1698. Dne 
18. října 1726 Joseph uzav řel svatební smlouvu s Rosinou 
Steinhauserin a 4. listopadu pak s ňatek. S Josephem  měl 
Frantz  velké spory o zd ěděný majetek. Následující m ěsíc, 
sedm týdn ů po s ňatku, jak Frantz  ve své kronice 
neopomněl zd ůraznit, se Rosin ě dne 26. prosince 1726 
narodil syn Johann Joseph . Otec Joseph  byl v takové 
hanbě, že ani k oltá ři s kmotrem nešel, zapsal do své 
kroniky Frantz . Kmotrem byl Lukáš Tadeáš Pernfus. Osud 
narozeného dít ěte nebyl dobrý, protože 29. dubna 1727 se 
v noci v posteli udusilo. Bylo to stejný den, kdy 
Josephovi  byl p ři řčen p ři sporu a dražb ě rodný d ům. 
Joseph  byl v letech 1744 až 1764 (tedy ve v ěku 46 až 66 
let) zam ěstnáván u hospodá řského direktoria, ú řadu 
zřízeného jihlavskou m ěstskou radou, který zabezpe čoval 
správu jihlavského m ěstského statku či panství, a to 
jako lesní pojezdný (Waldbereiter) 55. Podle Johannovy 
kroniky se svého místa vzdal v roce 1764 a odešel d o 
Falce ke svému strýci. Roku 1766 se vrátil do Jihla vy a 
byl tam až do roku 1773, v červenci tohoto roku odjel do 
Vídn ě. Podle kroniky nebylo známo kdy a kde zem řel. 
 
Maria Catharina Risenfelderin 
                                                 
55 Jihlavské panství za p ůsobnosti hospodá řského direktoria v letech 1726-1754, Lubomír Peltan , 
Vlastiv ědný sborník Vyso činy, Jihlava, 1998, str. 170. 
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Marie Catharina  se narodila 26. dubna 1703. Dne 15. 
listopadu 1727 Marie Kate řina uzav řela svatební smlouvu 
s peka řem Johannem Georgem Kammermeirem  a dne 25. 
listopadu po ohláškách uzav řeli s ňatek. Marie Kate řina 
zemřela 23. dubna 1771 ve v ěku 68 let.  
 
Sourozenci Johanna Antona (8. generace) 
 
Anna Maria Clara Risenfelderin 
 První sestra Johanna Antona  - Anna Maria Clara  se 
narodila 2. srpna 1728 a byla tak o necelé 3 roky m ladší 
než Johann . Dne 29. srpna roku 1740 byla, tak jako 
ostatní sourozenci bi řmována – dostala jméno Josefa. 
Anna Maria Clara  se 5. července 1751 ve v ěku 23 let 
provdala za Eliase Creützbergra , m ěstského černobarví ře 
(Burgers Schwartzfärber) ve farním kostele Matky Bo ží. 
Manželovi bylo 51 let. V manželství nebyli dlouho, 
protože Elias  následujícího roku 29. srpna 1752 ve  ¾ na 
12. hodinu v noci ve v ěku 52 let a 3 m ěsíc ů zem řel. Dne 
8. kv ětna 1753 se vdova Anna Maria Creüzbergerin  po 
druhé vdává a bere si Tomáše Plitzku , též černobarví ře 
(Schwartzferber) a dále její p řechýlené jméno zn ělo 
Plitschlin . Dne 12. července 1754 se manžel ům narodil 
syn Antonín Leopold . Tomáš Plitzka  zem řel 13. zá ří 1788  
ve Ž ďáru nad Sázavou. Anně Marii  bylo 60 let. Kdy 
zemřela zatím nevíme. 
 
Terezia Catharina Risenfelderin 

Druhá sestra Teresia Catharina  se narodila 8. října 
1730 mezi 6 a 7 hodinou ráno, jméno p ři bi řmování 
dostala Barbara . Provdala se 15. října 1753 za Johanna 
Engliesche  nar. 1724. Tento Johann Nep. Engliesch  se 
uvádí jako sv ědek na svatební smlouv ě Johannovy  dcery 
Apolonie  ke dni 30. červnu 1787. Terezie Catharina  
zemřela 6. listopadu 1791 ve v ěku 61 let. Její manžel 
zemřel 14. listopadu 1795 ve v ěku 71 let a 8 m ěsíc ů. 
Měli spolu 3 d ěti, Eugen Frantz  se narodil 1754, ale po 
4 letech 10 týdnech a 3 dnech zem řel. Pozd ěji se 
narodila Teresia  a Johanna . Teresia Englischin  se vdala 
8. února 1790 za Johanna Matouška , m ěšťana mistra 
provazníka. Johanna Englischin  se 8. října 1787 vdala za 
Johanna Kunda , peka ře. Smlouvou ze dne 18. srpna 1789 
kupují „dolní d ům“ - sladovnu a pivovarnický d ům č. 235 
Johann Kund , peka řský mistr a jeho manželka Johanna 
Kundin za 5 050 zl., p ři čemž 4 050 složili kupující 
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v hotovosti a 1 500 z ůstali dlužni, a tento dluh byl 
úro čen 5 %. Úrok byl splatný v p ůlro čních částkách, 
s p ůlro ční výpov ědní lh ůtou. Johann  a Johanna  měli p ět 
dětí, Johann  se narodil 15. kv ětna 1788, Augustin  25. 8. 
1795 a mezi tím Joseph  (+) Frantz  a Anton , bez uvedení 
data narození. 
 
Augustinus Josephus Risenfelder 
 První Johann ův  bratr Augustin Josephus , se narodil 
23. srpna 1733 (bi řmován byl Antonín).  
Augustin  zakoupil 6. dubna 1769 od Emanuela Zeba 
z Brachfeldu za 4 000 zl. právováre čný d ům na nám ěstí 
mezi domem Johanna Schwarze a Františka Stuze. Byl 
sladovníkem. Manželka se jmenovala Barbara . M ěli spolu 
nejmén ě čty ři d ěti. Ignatius Leopoldus  se narodil dne 
26. června 1760, Franciscus Borgius  dne 10. října 1762, 
Maria Barbara  dne 28. ledna 1764 a Francisca  dne 24. 
dubna 1770. 
 
Joseph Joachim Risenfelder 
 Druhý Johann ův bratr Joseph Joachim , se narodil dne 
2. b řezna 1736. Následující den byl pok řt ěn; kmotrem byl 
Leopold Tomáš Pauernberger s manželkou Annou Marií 
(bi řmován byl František). Dne 21. října 1753 byl Joseph  
přijat do u čení k jirchá ři panu Josephu Raabovi. U čební 
doba byla 4 roky. M ěstská rada vystavila Josephovi  dne 
7. prosince 1753 list osv ědčující jeho p ůvod. Frantz  jej 
opsal do své kroniky. Za vystavení bylo zaplaceno 3  zl. 
45 kr. Ke dni 22. října 1758 byl Joseph  p řijat mezi 
jirchá ře, za ú řadování primátora Josepha Kunda. Ale hned 
následujícího roku 15. kv ětna 1759 odchází Joseph  do 
ciziny. V roce 1761 podalo 7 jirchá řských mistr ů 
stížnost k c. k. reprezentaci 56 a komo ře v Brn ě na 
Josepha Rießenfeldera  resp. radního komisa ře Josepha 
Schwarzmanna, který schválil Josephovo  mistrovské dílo a 
přiznal mu mistrovské oprávn ění. Uvád ějí, že Joseph  je 
synem městského nákladníka piva a sladovníka, který p řed 
2 lety a 5 m ěsíci se za čal u čit jirchá řské řemeslo, pak 
pracoval 26 týdn ů a pak se dal na putování, kde byl 
                                                 
56 Správa Moravy byla od roku 1636 provád ěna z nového ú řadu nazvaného Královský tribunál, který p ři 
svém vzniku p řevzal politickou agendu zemského hejtmana a získal i zna čnou moc soudní. P ůsobnost 
tohoto orgánu se postupn ě zv ětšovala a to na úkor stav ů. Dne 18. ledna 1748 byl vydán reskript, 
kterým byla z řízena tzv. Deputace, která byla postavena na rove ň Tribunálu a omezovala jeho 
kompetence v oblasti komorní, kontribu ční a vojensko-hospodá řské. Deputace byla reskriptem z 24. 
kv ětna 1749 p řeměněna na Královskou reprezentaci a komoru, které Tribu nál p ředat i zbytek 
politické agendy. Její činnost byla ukon čena a nahrazena od 1. července 1763 Královským zemským 
guberniem http://www.phil.muni.cz/~dopitova/  
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jeden rok a 8 týdn ů, vrátil se a 29 týdn ů pracoval. Tím 
ale nedodržel článek 11 cechovních pravidel, že má každý 
učeň dodržet svá léta na zkušenou a nem ůže se vymlouvat, 
aby mu tato léta byla odpušt ěna. A také proto, že osmého 
mistra v tak malém m ěst ě není pot řeba, protože oni se 
sotva uživí.  
 

Spor skon čil 12. zá ří 1762, kdy Frantz  i Joseph 
navrhli dohodu o narovnání, že uhradí škodu 290 zl.  33 
kr. a další peníze na nákup vlny, zaplacení starých  
dluh ů, mistrovský ob ěd, do spolkové pokladny atd. Dne 
25. dubna 1763 se  Joseph  oženil s Elisabeth Longin , 
poz ůstalou dcerou řeznického mistra Františka Longa . 
Svatební smlouva ur čila, že nev ěsta obdrží v ěno 500 zl. 
a ženich jí dá po roce 500 zl. Sou časn ě mu otec Frantz  
postoupil za 800 zl. d ům s jirchá řskou dílnou ležící na 
Brtnickém p ředměstí. Podruhé se Joseph  ženil dne 22. 
září 1783 ve 47 letech a vzal si vdovu Margarithu 
Bergmanin . Za ob ěd po svatb ě pro 16 osob bylo utraceno 
15 zl. 24. kr. ½ d. 
 
Sourozenci Elisabethy (9. generace) 
 
Adalbertus Florianus Risenfelder 

První syn celým jménem Adalbert Florianus 
Risenfelder  se narodil dne 21. dubna 1759. Bylo to v 
období, kdy otec Johann Anton  vedl pon ěkud dobrodružný 
život na cestách v dob ě války, p ři provád ění armádních 
celk ů krajem. Další informaci o n ěm máme k roku 1775, 
kdy 16letý Adalbert jel na studia do Pelh řimova a bydlel 
u Františka Antonína Dumonta. Naopak jeho syn Anton ín 
Dumont byl na byt ě u Johanna Antona  a v Jihlav ě studoval 
rétoriku. V letech 1779 až 1782 byl pak Adalbert na 
praxi v Brtnici u da ňového výb ěr čího Johanna Kleina a 
jeho syn op ět u Johanna Antona  v Jihlav ě, kde 
navšt ěvoval normální školu. Adalbert  byl v Brtnici mezi 
20 až 24 rokem svého života. 

 
Když dne 28. února 1783 zem řel Johann ův  otec Frantz  

a Johann Anton získal zp ět d ům na nám ěstí č. 327 a za čal 
v n ěm bydlet, p řevedl dne 29. srpna 1783 dolní d ům a 
sladovnu č. 235 na Adalberta , který se tak stal m ěšťanem 
a sladovníkem. Adalbertovi je v tomto roce 24 let, tedy 
tolik, kolik bylo Johannovi,  když tento d ům v roce 1750 
zakoupil. Částku, za kterou byl dolní d ům postoupen, se 
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nedovídáme, naopak zajímavá informace je o tom, jak é 
byly výlohy s tímto administrativním p řevodem:  

 

Dem Lebs. Magistrat          Slav. Magistrátu        3 zl. 30 kr. 
Der Canzleÿ helfter          Kancelá řský pomocník  1 zl. 45 kr. 
Burgerwacht                  M ěstská stráž        3 zl. 55 kr. 
Den Raths Dienern            Radní sluha              1 zl. 31 kr. 
Den Rechtsfreund für         Právnímu zástupci za 
2 mahl Eintrats              dvojí zastupování 
auf den Haus Kauf            p ři koupi domu        1 zl.  8 kr. 
Stempl Papier                Kolkovaný papír        2 zl.  
Den Rechtsfreund für die     Právnímu zástupci za 
Arbeit                       práci                    4 zl. 10 kr.  
Fa.                                          Celkem  17 zl. 59 kr. 
 

O dva roky pozd ěji dne 30. kv ětna 1785 se Adalbert 
Risenfelder  vydal na blíže neur čené cesty. A tak byl již 
ode dne 1. června 1785 dolní d ům pronajat jakémusi 
krej čovskému mistrovi a to za ro ční nájem 50 zl. Výdaje 
za palivo a opravy a poplatek za byt – patrn ě magistrátu 
– činily 19 zl. 24 kr., čistý výnos činil 30 zl. 36 kr. 
O 4 roky pozd ěji prodává Adalbert  sladovnu a obytný d ům 
č. 235 své sest řenici Johann ě Kundin , roz. Englischin  a 
jejímu manželovi Johannu Kundovi  (viz výše). 

 
O dalším osudu Adalberta  nemáme zprávy. Z matri čního 

zápisu o jeho úmrtí se dovídáme, že zem řel svobodný a 
uveden je jako písa ř. P řed smrtí žil v dom ě svého otce, 
domě na nám ěstí č. 327. Zem řel dne 14. února 1805 ve 
věku pouhých 46 let a 8 let po smrti svého otce Johanna 
Antona  a nezanechal žádné potomky. P ří činou smrti byl 
Schleimschlag čili hnisavý zán ět pr ůdušek (mucoid 
impaction). Adalbert zem řel v roce, kdy se konala bitva 
u Slavkova. V prosinci roku 1805 Napoleon zvít ězil nad 
koali čním vojskem ruským a rakouským. Adalbert 
Risenfelder  se nedožil srpna 1806, kdy zanikla Svatá 
říše římská národa n ěmeckého, když se František II. 
vzdal císa řské koruny a jako František I. se stal prvním 
císa řem rakouským.  

 
Apollonia Maria Catharina Risenfelderin  

Dne 30. ledna 1761, se narodila jako t řetí v po řadí 
dcera Apolonia Maria Catharina . Otci bylo v té dob ě 36 
let a mamince 29 let. O jejím d ětství a mládí se kronika 
jejího otce nezmi ňuje. Je v ní však vepsána svatební 
smlouva mezi Apollonií  a Karlem Lachenbauerem , 
soukeníkem a nákladníkem piva. Dozvídáme se, že 
Apollonie  měla mít v ěno 300 zl. a Karel  jej m ěl navýšit 
o 2 000 zl. V p řípad ě úmrtí Apollonie  celá částka 2 300 
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zl. p řipadne Karlovi , v p řípad ě úmrtí Karla  p řipadne 
Apollonii  a vedle toho jí bude náležet i výt ěžek 
nákladnického domu, ale zavazuje se, že bude mate řsky 
pečovat o výchovu jejich d ětí až do jejich zletilosti. 
Svatba se konala v Jihlav ě 30. června 1789. O rok 
pozd ěji dne 10. června 1790 se manžel ům narodil syn 
Antonín Karel  a o 3 roky pozd ěji dne 24. července 1793 
se pak narodila dcera Anna.  

 
Johann Paul Risenfelder 

Dne 26. června 1764 se narodil poslední syn a dostal 
jméno po svém p ředčasn ě zem řelém bratrovi Johann Paul . O 
jeho d ětství ani mládí se otec nezmi ňuje.  

 
První informace se týká devatenáctiletého Johanna 

Paula . V listopadu 1783 odchází do Pernštejna jako písa ř 
a setrvává tam až do konce listopadu 1785, tedy do 21 
let v ěku. Ke dni 13. ledna 1786 pak nacházíme poznámku, 
že  Johann Paul Risenfelder  zakoupil v Jihlav ě 
Weltzovský d ům, čímž se stal m ěšťanem a sladovníkem. 
Bylo mu v té dob ě 22 let. O čty ři m ěsíce pozd ěji dne 5. 
kv ětna 1786 odešel jako písa ř do Velkého Mezi ří čí 
k obro čnímu Sandrovi a po dvou letech 1. listopadu 1788 
přešel k lesnímu správci do Zahradišt ě

57 (Sahratist).  O 4 
roky pozd ěji dne 11. zá ří 1790 Johann Paul  odchází do 
Velkého Mezi ří čí k panu Johannu Veselému, lesnímu 
správci u Liechtenstein ů. 

 
 O deset let pozd ěji,v roce 1800 nacházíme Johana  

Paula  ve funkci nadlesního jihlavského panství (Stadt 
Oberjäger, dle matriky s ňatk ů). V tomto roce provedl 
ocen ění výnos ů obecních les ů

58. Dne 8. ledna 1804 ve v ěku 
40 let uzav řel s ňatek s 26letou Marií Annou Gregorovou , 
narozenou 21. ledna 1778 v Polné č. 9.  

 
Z tohoto manželství se narodily dv ě dcery. Další 

osud jeho rodiny však nebyl moc veselý. První dcera  
Maria Anna  se narodila dne 30. ledna 1804 v dom ě na 
náměstí č. 327. P říchod této dcery na sv ět dostává 
                                                 
57 „P ůvodní ves Zahradišt ě, poprvé p řipomínaná v r. 1351, zanikla za válek česko-uherských v druhé 
polovin ě 15. století. Stávala v místech dnešní polní trati zvané Staré Zahradišt ě. Dnešní ves 
Zahradišt ě byla obnovena v r. 1552 a stala se sou částí velkomezi ří čského panství. V 80. letech 18. 
století dala Eleonora z Lichtensteina postavit pobl íž vsi uprost řed les ů jednopatrový lovecký 
zámek s dvorem a myslivnou. Zámek se nachází 12 km severozápadn ě od Velkého Mezi ří čí“. Podle 
http://www.hrady.cz/index.php?OID=7800  
58 viz http://www.zjihlavy.cz/s1-historie-mestske-lesy  
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trochu skandální p říchu ť, porovnáme-li její datum 
narození s datem s ňatk ů rodi čů. Maria Anna  se narodila 
pouhých 22 dní po s ňatku. Co se tehdy odehrálo se již 
asi nedozvíme.  

 
Narození druhé dcery Johanny bylo ješt ě smutn ější. 

Narodila se dne 14. dubna 1806, též v dom ě č. 327, ale 
již jako pohrobek. Otec Johann Paul zemřel již 22. února 
1806. Bylo mu pouhých 42 let a tak jeho slibn ě se 
rozvíjející kariéra skon čila neo čekávan ě rychle. Jako 
pří čina smrti je uveden v matrice Faulfieber čili tyfus.  
 
 Nahlédn ěme stru čně i do života další generace. 
Nevíme jak se vyvíjel život obou osi řelých dívek 
v d ětství, ani jaký byl osud její matky. Ob ě sestry se 
rychle provdaly. Marie Anna  se dne 9. ledna 1825 ve 21 
letech provdala za 23letého Ignaze Alle , narozeného dne 
28. kv ětna 1802 v Jihlav ě č. 545. Manželé m ěli další 
potomky, ale to je již nad rámec této historie. Johanna  
se provdala dne 28. prosince 1830 v Jihlav ě č. 366 za 
sládka Antona Grubice do Plzn ě. Porodila dceru Theresii 
Katharinu v Plzni č. 108 dne 15. října 1830, ale ve 
stejném roce o 2 m ěsíce pozd ěji dne 28. prosince 1830 
zemřela na horkou nemoc. Dcera pak zem řela v p ěti letech 
dne 27. dubna 1835. 
 
Závěr  
 

Sledovali jsme t řistaleté d ějiny devíti generací 
rodu Risenfelder ů. Historie, která za čala kolem roku 
1540 v Mostu a skon čila smrtí Alžb ěty  provdané Grossové  
roku 1841 v Polné. Hlavní pozornost jsme v ěnovali jen 
jedné rodové linii, ale v návaznosti na ní jsme 
nazna čili vždy i osudy sourozenc ů popisované osoby. 
Ukázalo se, že tato linie vym řela „po me či", protože 
jeden ze syn ů Johanna Antona  zem řel svobodný a druhý 
neměl mužské potomky. Oba zem řeli p ředčasn ě rychle za 
sebou, starší Adalbert  ve v ěku 46 let a mladší Johann 
Paul  ve v ěku 42 let. Historie rodu „po p řeslici" však 
pokra čuje dál. Maria Elisabetha  se dožila vysokého v ěku 
86 let a její d ěti m ěly mnoho další potomk ů. A též druhá 
sestra Apollonia Maria  založila rodinu a m ěla d ěti. 

 
Privilegia Lucase Risenfeldera , Marzyho informace o 

dějinách rodu a kroniky otce Frantze  a jeho syna Johanna 
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Antona Risenfelderových  obsahují veliké množství 
zajímavých informací nejen o život ě jich samých a jejich 
rodin, ale i o hospodá řských a politických d ějinách 
Jihlavy a jejího okolí v 18. století. Ambicí tohoto  
článku je p řiblížit zapomenutou historii v regionu 
Jihlavy významné rodiny Riesenfelder ů a na jejím pozadí 
se odehrávajícímu všeobecnému politickému d ění. Dnes 
v Česku nacházíme pouze t ři p říslušníky stejného jména, 
kte ří však patrn ě nemají s jihlavskými Riesenfeldery  nic 
spole čného. V Evrop ě i USA však nositel ů tohoto jména je 
stále hodn ě a jejich rodinné vzpomínky mohou snad 
přinést další informace o vývoji rodu a naopak rozší řit 
jejich pov ědomí o svém p ůvodu. Snad se i poda ří v další 
etap ě vydat privilegia a ob ě kroniky tiskem a budou 
jist ě významným pramenem a podkladem pro práci badatel ů 
o regionální historii v dalších letech.  
 

Kroniky dokládají také, že v dob ě 18. století 
existovaly úzké vazby nejen mezi jihlavskými m ěšťany a 
ostatními obyvateli n ěmeckého tzv. jihlavského 
jazykového ostrova, ale i m ěsty s p řevládající českou 
populací jako byla Polná. P řechod mezi českým a n ěmeckým 
územím byl, jak se zdá velmi snadný a častý. D ěti 
původn ě n ěmecky hovo řící matky se stávají Čechy 
příchodem do oblasti, kde se hovo ří česky a nositelé 
ryze českých jmen se stávají N ěmci, p říchodem do 
oblasti, kde se hovo ří n ěmecky. Zdá se tedy dost 
pošetilé rozlišování národnosti tak, jak je p řineslo 19. 
století v období národního obrození a upevnilo stol etí 
dvacáté, kdy vyvrcholilo nep řátelství mezi ob ěma 
„národy“, ale vlastn ě jen dv ěma mate řskými jazyky 
hovo řícími skupinami pokrevn ě velmi p říbuzných osob. 
Stávající výsledky výzkum ů DNA prokazují zcela 
přesv ědčiv ě, jak blízcí z hlediska p říbuznosti v linii 
otcovské i mate řské si sou časní Evropané jsou. 
 
Ji ří Klusá ček, V Praze–Ruzyni dne 1. června 2012 
Uveřejn ěno v publikaci Genealogické a heraldické listy 
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