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PRIBEH JIHLAVSKEHO
RODU RISENFELDERŮ
1. část

Ji í Klusáček

V jihlavském okresním archivu Ize rtalézt několik dokument , které umoŽ ují rekon-
struovat Životní osudy mnoha p íslušník rodu Risenfelderul/. Jde p edevším o sbírku
listin nazvanou,,Privilegien des Lucas Adalbert Risenfelder von Risenfeld2/". Jedná
se o opis listin' které vznikly v polovině l7. století, v jazyce německém a ve dvou p ípa-
dech latinském. Patrně byly po ízeny podle písemné pozt'istalosti, kterou uspo ádaljih-
lavsk archivá Johann Heinrich Marzy (též psáno Marzi či Marzy3l). Ten je také auto-
rem dvou rukopisri zabyvajících se p ímo historií rodua/. Frantz Riesenfelder (* 1700)
a jeho syn Johann Risenfelder (*I']25), Marzyho současníci, jsou pak autory dvou ro_
dovych kronik' popisujících jejich životní osudy. Všechny lrto dokumenty obsahují
poutavé zprálry jak ze života těchto vzdělanych a ambici zních jihlavskych měšťanri,
tak ze života jejich p íbuzn; ch a mnohych dalších obyvatel Jihlavy a okolí.

Tato studieje pokusem o ut ídě-
ní informací získarrychzvyše uve-
den1fch listin, rukopisťr a kronik'
Zve ejnění již dávno Zapomenu-
t_ ch st ípku ze Života p íslušníku
rodu rnriže b;.it \tÍchodiskem pro
další badatele, zkoumaj ících pest-
rou historii našich p edk . Sleduj e_

me životní osudy od doložiteln1 ch
zakladatelťl rodu až k autorum
obou kronik a jejich potomlďm.
Seznámíme se s Životními osu-
dy devíti generací a t emi sty lety
jejich Života, od poloviny stole-
tí šestnáctého do poloviny století
devatenáctého.

orientovat se v textech tohoto druhu b]ivá složité. Nutně budeme hovo it o velkém
počfu osob, často stejného k estního jména, a tak by se mohlo p ihodit, že se v záplavě
jmen vytratí p íběh jejich života t náčrt doby a událostí kolem nich. Text je proto roz-
dělen do dvou částí.

Jihlava a Polnd na Miillerově mapě
Moravy z roku 1716
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l't r tti t'lt',l ',r' |\'ll;t lllltt tti lttttr' lrrrllt (r rr., |(' '.illll()./iL.Itllč strbjektivní rozdělení auto-
llt r|,ltlr 1r lirr :,t1tlti llt r, l l,t',llll llí' rll. l .l 1r.;r, It 1lt.tlr..ltltlgii)' Každákapitolatéto části je
rr'iIr,r,tIt,1 ' ,lll,,t,,,|,,l't, l,ltt l't.-r_tll 1t'iltttrttttt llltlŽskÓlnup íslušníkovi dané generace
i |'l'It ,lIl l,íll',=lr ,t' l'l.l lI lllt llllllll\

\,,ItrrIr, ''l .lll.{'ll('l)a'l (lll()ll()|(lgickypodlegeneracíÍraznačenyosudySourozen-

' 1l ll {tl! j l lt 'll llltttl. rrtl ttIcltŽ sc tlclvíjí historie linií vedlejších. V;jimečně se zmíní-
tIi,,'l',ttrIttIt'll{ll(lť'll'lrlctlalší pokračováníl".ivojetěchtoliniíjižp ekračujemožnos-
lr ,rrlrrr,r t lolrolo t'lltnktt.

.lohlnn ( I ) Risenfelder (1. generace)
|'i ilrČlrjihlavsk ch Risenfelderu nezačíná v Jihlavě, ale v severočeském Mostu. Zde
V l]rvní polovině 16. století žili Johann (1)5/ a Clara Risenfelderovi. Nevíme o nich nic
jiného, než žebyli manželé a že měIi patmě nejméně dva Syny - Johan na (2) aliirga.

Johann (2) Risenfelder (2. generac )
Existenci Johanna (2) i jeho rodičri dokládá první listina ze sbírky privilegií, která byla
\ystavena dne 2' prosince 15406l ,ve které purkmistr a rada města Mostu r'ydávají osvěd-
čení čili list zachovací pro Johanna (2) Risenfeldera' V1,pl]fozá z něj, žeje k esťanské
víry ádně z lože manželského zrozen a jeho rodiče ve městě dlouho pobywají. Protože
.lrlhann (2) sc rozhodl nalcz'I Živobytí.jindc , ž'!tda'ií sc všichni, aby mu byli nápomocni.

MiiŽcrrlc rltlllittltlvlrl, Žc lcrtttr.lrlhann (2) t{iscnÍ'cldcr sc narodil někdy kolem roku
l \.)() lr it'lrrl rrltliť'c' 1rltk tlč'ktly kttlclrr rrrktr lzl()() lrŽ l_5(X). .ltlhann (2) se rozhodl odejít
u ,lrllIt,tt'lt t' ttlt't' |\'l() Lzt's t'clktrtl 1lr'ltvt|č'1ltltltrllrrrts(í 1l'ctlptlkl1rdat, Že neopustil do-
tll{|\ (ll ir t'. tlt.Ž ttttt llVItr tlr ltt.t.l lcl.

N,r''lt'tlrr1ír t rlt'tt 1rtr r'r'rliirri zltt'ltrlvltt'ilttl listtr (1liltllc Marzyho), tedy ve čtvrtek
1 l't,'',ttt,r'|'r'l(),rlrltlt;iut,ltlllttlllt(2)zMtlsltr. l''ich/rzí doJihlavyatadykupujevroce
| ''-l l 1;rl z;tztt;ttttt'tlltI Mlrtz.y. ,,l ltlstirlcc tr tlivÓho rnuže" (Gasthaus zum Wildemann)
,'r| |rlIt;tttIt;t |'tt'tslcllt'ttlt. I{tlk ktltr1lč potvrzujc i zápis v rejst íku osob p ija|fch mezi
1tIr l;r r :.k t' lllť'Šl'illl-y ' ' 1ltltllc ktcr'Ólro sc Johann (2), v rejst íku uveden1Í jako Hans, stal
lllť'Šl'llll('lll r'trkrr l_54l' ir ttl bcz vlastnictví nemovitosti nebylo možné.

'li'rtltr tltirrt č. 44 sc nacházel, resp. doposud nacházi,nazápadní (opačné straně ná-
rrrč'stí IrcŽ 'jc raclnice) straně Masarykova náměstí (č. p. 1189). Jak dlouho rod Risenfel_
tlcrii htlstinec vlastnil nevíme, ale patmě jiŽ Johannriv syn Nicodem a jistě vnuk Lu-
cas lrostirrskou živnost neprovozovali. Hostinec nesl tento název až do roku 1825, kdy
dostal jméno ,,U t íknižat" a nyní je zde ,,Restaurace T i knížata,,.

Stejného roku jako Johann (2) byl mezi měšťany zapsántéž Jorg(Ji í) Risenfel-
der' pravděpodobnějeho bratr aje tedy pravděpodobné, že obabrat i (ovšem také t e-
ba bratranci) odešli z Mostu do Jihlaly současně. Zachovací list pro JÓrga však asi
neexistuje. Také jinou infonnaci, kromě zápisu o udělení městského práva, o něm za-
tím nemáme.

Nevíme p esně kdy, ale nejpozději v roce I54J či 1548 v Jihlavě uzavŤeIJohann
(2) s atek se Sofií Wolfin, dcerou ond eje Wolfa. Johann (2) se Sofií měli nejméně
dva syny, Nicodema a Andrease (1).
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('l nkv a studie

.Iohann (2) zem el 28. července 1584, tedy ve věku asi 64 let, je-li náš odhadjeho
ttltrození správny. Kdyby se narodil o 10 let d íve, bylo by mu p i mrlí14let. Ani ten-
lrl věk by nemusel byt chybn; , ale zdá se již méně pravděpodobn . Skutečné datum
ttltr<lzení se bude asi pohybovat mezi těmito krajními hodnotami. Jeho hrobka, ve kte-
r Ú jc pochován s manželkou Sofií, se irdajně nachi'zela ve famím kostele u sv' Jakuba
vlevo u vchodu do velké brány.

C]o se odehrálo za dobu Johannova (2) žlvota? V době jeho dětství se roku 1526
tlt|clrrála bitva u Moháče, v níž armáďa Ludvíka Jagellonského byla po necel ch dvou
lltltlinách poražena tureckou armádou sultána Sulejmana I. Kfál Ludvík zde p i rítěku
zlrltynul, aniŽ po sobě zanechal dědice trunu. Králem byl téhož roku zvolen Ferdinand
l. l labsbursk . Jeho korunovace svatováclavskou korunou se uskutečnila v ťrnoru roku
l52] a v dubnu byl na zemském sněmu v Brně pÍljat za markraběte moravského. Fer-
t|irrand Se Svou manželkou Annou Jagellonskou, p i cestě na pražskou korunovaci,
slriivil v lednu 1527 v Jihlavě dva dny.

Roku 1541, kdy se Johann (2) usazuje v Jihlavě, vypukl na Malé Straně v Praze

1ltlŽár, kteryl zničil mnoho domri a p edevším sho ely Zemské desky, tedy evidence
rr šlechtickém majetku v Čechách. V lednu roku 1547 lydal Ferdinand I. mandát (bez
stluhlasu sněmu) povolávající zemskou hotovost,,do pole" proti vpádu saského kurfi -

ta Johanna Fridricha do LuŽice. V irnoru téhoŽ roku se v Praze sešel sjezd opoziční sta-
vovské obce, zejména nižší šlechty v čele s bratrskou šlechtou, kteryi protestoval proti
králol.u mandátu. Tímto prohlášením vznikl stavovsk spolek (za ričasti měst) namí e-
rry proti Ferdinandovi. V čele odboje stála Praha a Jihlava se do něj též zapojila. Ferdi-
nand I. ji po své v h e v roce 1549 potrestal zdaněním plva'tzv. pivním grošem. Jih-
lavští se z něj vykoupí|í až v roce 1 575.

Zbruba čty icet šest let Johannova (2) produktivrrího Života spadá do \et 1541 až
1581 . ŽI v období šestrráctého století, v Jihlavě nazyvanéhojako,,velké století", kdy
rněsto dosáhlo svého největšího rozkvětu a bohatství. Jihlava byla tehdy centrem rozvi-
nuté emeslné q1;roby. Byla největším a mezinárodně proslulym st ediskem soukenictví
ve st ední Ewopě' V té době městská rada postupně skupovala statky a vsi v okolí Jihla-
vy a'uybudovala rozsáhlé městské panství. V době p íchodu Johanna (2) do Jihlavy to jiŽ
bylo město, ve kterém se obywatelstvo v masov m počtu p iklonilo k luteránské reforma-
ci církve. Jihlalu zasáh|y v té době však i mnohé tragédie, p edevším v letech 1 54 1, 1 57 1

a 1574 zde byl mor. V roce 1561 bylo v Jihlavě otev eno latinské protestantské gymnáni-
um, které bylo pn'ní na Moravě a mělo r,ysokou rirove . Zajimavé je také založenibratr-
stva mistru pěVc v roce 157l. Svědčí to i o bohatém kultumím životě v Jihlavě.

Tento sek Života Johanna (2) spadal do období' které je nynínazyvátto ,,malé kli-
matické optimum"' které trvalo od roku 1466 do roku 1618, tedy l52let' Bylo to obdo-
bívyrazně teplejší nežpÍed a po těchto datech. V tomto období nastal rozkvět vina ství
a chmela ství, v Čechách se pěstovaly melouny a šafrán. To neznamená, Že V této době
nebyly také chladné zimy a či některé chladnější roky' Ale napÍ. zimalet 1540 lI541,
tedy období, kdy brat i Risenfelderové p esídlili z Mostu do Jihlavy, byla velmi mír-
ná, takže nás nep ekvapí, že k p estěh ování z dalekého Mosťu se odhodlali v prosinci.
Chladnější roky v dalším období byly po roce 1549 vyst ídány vysokym Zastoupením
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It'1rf1rf 111r trirrllrolu,rlll{ lr rrrl. 1 ir tr 1,11, lr ,,rrrr. s yy.iintkou zimy 155611557. Bylo to tedy
,rlr,l,rlrl tr Lrltrrrr= \r lll Irlt;nt\{.lrto /t\ol',.

\* i l llrl r, ur u t l{ itr.tr I r.lrl c l' ( -1. gcnerace)
|"ilt ti'= ;'i i lll ,\ ll .ltrllttltttit (Ž) lr SrrÍie, kten-f dostaljméno Nicodemus se narodil V Jih_
l,'',- t,'l.rr l 'lii'.l'rlvz;clrtltltcibyloasi28 let.ojehoosudechvmládí nemámežád,-
lll' 

"|1l 'l\ t .'\.' r trt'tlr.\li 1ltl Novém roce 1573' teďy 4.ledna l573, Ve věku 25 let, se oŽe-rttl \ttlttttt ltr:ttttcrin, vdovou po ond ejovi Schtitzenovi. A v dalším roce dne 18.
ll|ll,l l \ /'l se .jirlr rrarodil syn Luca. Informace k roku 1578 íká, že Nicodem byl za-
lr"'ttt ttle zi .jilrlavské st elce. o ttarození jinych dětí z tohoto manželství nemáme zprá-
\ )' SyIt Luca zem el ve sqich devíti letech dne 9. íjna l583. Zem ela téŽ jeho man_
zcll<a Anna, nevíme p esně kdy, protože matriky zem el ch v Jihlavě jsou k dispozici
lrŽ od roku 1626, ale stalo se tak nejpozději v roce 160l.

Nicodem se podruhé, ve věku 54\et, oženil dne 25 .listopadu l602 s teprve l Sletou
Susannou Hadmerin10/(narodila se roku 1584), dcerou primátora Matyase Hadmera
z Greiffenbergu. S atek je již doložen matričním zápisem. Mezi svědky byl Andreas
Risenfelder a Hans Zoflnger, Jacob Fossel a H' Schmilauer' Nicodem pat il v té době
mezi bohaté jihlavské měšťany-sladovníky' jak dosvědčuj e zápis o této skutečnosti
v matrice p i sriatku jeho syna Lucase.

od roku 1603 do roku 162l se narodilo Nicodemovi aZuzaně devět dětí' Elis-
b9th (1) se narodila jako první dne l2.listopadu 1603. Druhy byl Luca, narozen V roce
1 605. Elisabeth (1) někdy v této době umírá, protože dne 1 1. května 1 607 se rodí dce_
ra stejného jména Elisabeth (2). A pak pÍicházi na svět dne 14. května 1609 Martha,
8. dubna 1611Paul,26.záii 1614Rosina, 14.listopadu 1615Danielo 18. rinora 1619
Anna a dne 5. května l621 Judith. Tuto Judith Marzy nezmi uje a je možné, že ze-
m ela již po porodu. P i jejím narození bylo otci již ]3 let a mamince 37 let.

období produktivního života Nicodema lze ohraničit roky 1568 a jeho smrtí roku
1624.Pwttich skoro dvacet let se p ekn-/valo s životem jeho oice. rako aloutry souběh
aktivního života otce i synajistě p ispěl, byt je to naše spekulace, k upevnění postavení
Risenfelderri v Jihlavě. Bylo to období, jak již bylo ečeno, velmi p íinivé.Jihlava byla
v té době po olomouci druhym největším moravsk}jm městem s více než 700 domylL/.

čtvď lomri
ieveror,lichod 09 z toho 14 Krecl (uprost ed náměstí)

2 iihol"Íchod 31
-l jihozápad 62

;everozápad 60
Město ;elkem s62
Panenské p edměsti západ 55 p ed Branou Matky Boží
Spitá1ské p edměsti seVeÍ 5l pted Špitálskou branou
Brtnické p edměstí iih 55 ced Brtnickou branou
P edměstí ;elkem l6l
Uhrnem 723

'lánkv a studie

PIdn historického centra Jihlavy

V tomto období došlo ke změně pa-

novníka. Nejstarší Ferdinand v syn Max-
milián byl na zemském sněmu v Bmě
roku 1563 pÍljat za markraběte moravské-
ho. Jihlavu navštívil v roce 1571 a 1515.
Rok na to však na íšském sněmu v Ře"-
ně 12. íjna |5]6 zemÍďl Jeho syn Rudolf
byl za markraběte moravského p ijat na

zemském sněmu v olomouci roku 1577.

Potvrdil svobody, práva a privilegia Mo-
ravského markrabství a p ijal hold morav-
skl ch stavri.

Roku 1579 česk sněm p rjal a tiskem
dal vydat spis ,,Práva městská Království
českého", kter sestavil Pavel z Koldí-
na, univerzitní profesor a kanclé Staré-
ho Města praŽského. V roce 1610 se stala
jeho kodifikace závazná pro všechna měs-

ta v Čechách a od roku ]'691 truMoravě.
V platnosti zťtstalado roku l8l1. Roku 1583 císa Rudolf II. p enesl své sídlo zVídně
natrvalo do Prahy (ž1I zďejiŽ od roku 1579). Dne '7 ' ledna 1584 byl v Čechách zave-

clen gregoriáns\ kalendá . Ten byl lyhlášen papežem Řeho em XIII. již v roce 1 582

a odstra oval disproporci mezi slunečním a kalendáním rokem, která za dobu uŽívá-
ní dosavadního juliánského kalendá e dosáhla 10 dní. Na Moravě byl zaveden aŽ od

4' íjna l584. Nekatolíci a z ejmě tedy i Jihlava se však novému kalendá i Írporně brá-

nili a p ijali ho aŽ s vítězstvím protireformace. V b eznu roku l599 papež jmenoval

kardinálem Františka z Ditrichsteina, ktery byl v květnu téhož roku kapitulou zvolen
biskupem olomouck m a dalších 37 let vyraznym zprisobem ovliv oval politick ži-
vot na Moravě i v celé íši. V b eznu 1585 se v Jihlavě konal zemskj' sněm moravskych
stav , ale bez írčasti Rudolfa.

Roku 1608 pÍevzal na Moravě od Rudolfa II. vládu jeho bratr Matyáš. Poslední
roky Nicodemova života byly poznamenány velk mi změnami ve společnosti' Po-
litická situace byla v té době značněmp1atá. Krize lyvrcholila v květnu roku 1618

vyhozením místodržících Jaroslava Bo ity z Martinic a Viléma Slavaty z Chlumu
a Košumberku a sekretá e České dvorské kancelá e Filipa Fabricia z oken hradních
kancelá í' Na to reagovali v Jihlavě posílením hlídek u městsli'ch bran a zazděrim
Špitálské i Br1nické brány. Na stranu povstání se Jihlava postavila v dubnu 1619. Byla
vyhlášena Konfederace a Fridrich Falc(il se stal česk1im králem.

Bitva na Bí1é ho e dne 8. listopadu 1620 však p enesla vítězství a iniciativu na Stra-

nu sesazeného krále Ferdinanda II. Jihlava otev ela své brány císa skému vojsku již
dne l2. prosince 1620. Kardinál František z Ditrichsteina byl jmenován v lednu 1621

zemsk;Ím guberrrátorem a plnomocn m nejr,yšším císa s$|um komisa em' Stal se fak-
tickjum vládcem Moravy a zahá1ll nekompromisně její rekatolizaci. Roku 1623 byl cí-
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:;;tit'tlt t''l ilrl;rrr'. ll,il;|\'(.ll t t.';ti:;lrt't1,r Itl:ll' klr.tt, zt:;k;tl r'ritlč'í 1ltlstavení ve městě. Prv-
nllt t\r ltl,ll''nt I'rl l,'lt,trrn llrrrlull llr.ll,.r z llrrl.rrrr..

Itl,'rl,l,rl,''lttt,;.1rt '\lll lIl||l||l'l'\ltrttrrr'ltlyliV()t VrodiněNicodemaaSusan-
ll! |l" 1' 1rr lr -'trrrl,1 . .'tl tt,'ttttl,,'.t,lttt' zltsliltl;t Ill()f()Vá epidemie, v Jihlavě dost čas-
t'r lr'l'il" l |',, trtrrt,,,, lt'ti.,l.'t'z trrl tt ltr.]_l ziistal Zcelérodiny Íaži\"gpouzeLucas.
\ 

"' ' 
lr "' '| ítr' Irl''.r'rlttt. 1rrrlrtttl tltť./'l Illllli byla i Judith) jeho dalších sourozenc ze-

riri' lr' lltt, "l ',lllll;l ltr.''l zetlti'clit tcŽ.jchomatkasusannaVevěku 40letapatnáct
rIrri Irr,|, ,lrrr. lt ,',Ill |(}.).l rjclrrlŠcstasedrrrdesátile$;otecNicodem.

lJ,,l. lt'l') l,lLt'1ri tttcsl zlisaclní Změnu klimatu na našem uzemi. Po teplém obdo-
l'l .ttt,tl,'ltrr l'lrrrrlrlie liclrrl ()ptilna", nastalo chladné období ,,malé doby ledové.,, kte-
t,t ltrltllt ill (l() ll)kll ll{c)7, te<ly 2]8let.YeIkázimabyla jižv toce 1620/162l,začala
.'/ ltslt11llttltt l(l2() askončiLaaž1l .dubna7621|al '

l,ucas Adalbert Risenfelder (4. generace)
I)cvaten1rctilety Lucas Risenfelder (Lukáš) byl jedin)i z celé rodiny, kteq,i p eŽil mo-
rovou epidemii v Jihlavě v roce 1624' a je obdilrrhodné, jak se, i zatěchto nep ízniq ch
podmínek, \,ypracoval mezi nejuspěšnější a nejp ednější obyvatele Jihlar,y té doby.
Narodil se v neděli na sv. Pavla, tj' 13. b ezna 1605, mezi druhou a t etí hodinou od-
poledne, kmotry byli pan zrabinger (Michl zransinger dle matriky), Dietrich Heuser
a Kundl Weinschenkin (Kunigund Stridlin dle matriky). Své dětství jistě proŽil v Jihla-
vč, ale j iž v roce l 6 l 7, tedy v jeho dvanácti letech, jej rodiče poslali sťudovat do Čech.
Všechny další listiny z v1iše zmíněn ch privilegií se vztahují k jeho životu. První je la-
tinsky psaná listinal5', kterou sestavil a podepsal dne 4. srpna 1623 Johann Eberhardl /,

správoc (corector) městské školy v Jihlavě' V listině hovo í o tom, že se Lucas, Se sou-
hlascIn sv;ich rodič , rozhodl pokračovat ve studiích v cizíchkrajích. Potvrzuje jeho
pťrvod, dobré mravy a vzděláni a doporučuje jej všem učitelrim k p ijetí. Podle Mar-
zyho se jej rodiče snaŽili uchránit p ed rekatoliz ací, která v Jihlavě jiŽv této době pod
vedením kardinála Ditrichsteina probíhala.

Lucas se jako osmnáctile{i v srpnu 1623 l,rydal na studia do Šoproně (Ódenburgu)
v Uhrách. Město, které vzniklo již v době antického Říma, se nacháni na hranici s Ra-
kouskem. Vypl]ívá to z dalšího latinského dokumentu'7/, kter]i byl \ystaven 15. května
toku 7624 a podepsán Pavlem Schubertem, pastorem církve v Šop.o.'i. Listje adresován
měšťanu a radnímu v Jihlavě Pavlovi Hadmerovi. Ten z ejmě po necelém roce napsal
do Šoproně, aby se Lucas vrátil domri, protože jeho otec byt, jak v listě stojí, ochromen
stá ím. Mrižeme se s velkou pravděpodobností domnívat, že Pavel Hadmer byl bratrem
Lucasoly matky Susanny rozené Hadmerin. V listu je hodnocen Lucas jako vynikají-
cí student, kteryi se l,'yntačovalqljimečnou píli a vítězil v soutěži s ostatními spolužáky.
Získal si p ízeri mnohych. Mohl by ještě dlouho dostávat tělesn]i pokrm od magistrátu
a duševní potra\u od sr' ch učitelri, kdyby nebyl odvolán dom . Pastor l,yjadruje drivc-
ru v to, Že bude moci Lucas vyznávatsvou rodnou 1luteránskou.) víru. Morová epidemie
vrcholila v Jihlavě V Slpnu a záií roku 1624. Nevíme' kdy se Lucas lydal naipáteční
cestu dom , ale není r,yloučeno, že pozdější p íchod do Jihlar,y mu zachránil život, pro-
tože v infekčním prost edí nepobyl dlouho nebo snad dorazil domri až po odeznění moru.
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Lucasova víra však uchráněna nebyla. Rok na to, již jako ripln sirotek a bez sou-
rozencti' dvacetileli Lucas Risenfelder l 8. íjrta 1625 p estoupil ke katolické ví e, jak
tlvádí první odstavec další listiny's'. Následně pak v roce 1627 od kardinála Ditrichs-
teina p ijal svátost bi mování a jméno Adalbert (Vojtěch). P i bimování byl p ítomen
správce jihlavské farnosti, premonstrát ze Strahova Augustin Kotzauer.

Tuto listinu (D)' kromě prvního odstavce informujícího o p estoupení Lucase ke
katolické ví e, však r,ystavil Johann Hartvík z Nostic. Vypl1ivá z ni, že Lucas v letech
| 62] až 1630 byl sekretá em u německého místokanclé e svobodného pána oty z Nos-
ticl91. Vystavce listiny Johann Hartvík2o/, kteq zdědil po otovi majetek' oce uje Lu-
casovy vlastnosti, jeho diskrétnost, to že dva a p l roku až do otovy smrti mu dob e
sloužil. Apropouští ho touto listinou datovanou ve Vídni dne24.ledna 1631 ze služby
a doporučuje jej čtená rim listu. Lucas nastoupil do této služby v roce 1628 (bylo mu
23 let) a odcházizníve věku 26 let.

Rok 1627 byl též rokem pÍ1jetí tzv. obnoveného zÍízení zemského, jehož vznik
trvliv oval jak kardinál z Ditrichsteina, tak Lucas v šéf ota z Nostic. V témže roce,
tlne 2'7 .listopadu 762'7, da| císa Ferdinand II. v Praze korunovat na českou královnu
svou manželku Eleonoru a svého syna Ferdinanda III. na českého krále.

Podle Marzyho se dne 2 1 ' května 163 1 rozhodl Lucas uzav ít s atek a 1 5. července
l 63 1 téhož roku se v 9 hodin ráno ve farním kostele tak stalo. Jeho manželkou Se stá-
vá Elisabeth Skalko (nebo Schalko) ze Sitzenhofu, dcera člena rady (senatoris) Jo-
hanna Skalko (Schalko) ze Sitzenhofu. Svědky ženicha byli Johann Freisleben, cí-
sa sk1i sluŽebník, a Andreas (2) Risenfelder, jak uvidíme dále, nejspíše bratranec Lu-
case, Syn otcovabratraAndrease (1), asi jedin1 jehož1jicip ibuzny. Svědkynevěsty
byli Johann Skalko (asi bratr nevěsty) a Martin Ranitzer.

Sitzenhof (také Maierhof) byl dvrir ve vsi Pístov (Pistau), která je poblíž Jihlaly
a pat ila k jejímu městskému panství. Dvrir vlastnil Johann Skalko (Schalko). Ten-
to dvrir p inesla z ejmě Elisabetha do manŽelství s Lucasem nebo jej po Smrti tchá_
na Lucas zdědil'

Lucas měl se svou první manželkou Elisabethou (manželství trvalo 12 let) asi
sedm dětí. Z historie Risenfelderu nás zajímá p íběh linie pokračující z nejstaršího
syfla z prvního manželství Johanna Heinricha, kteni se narodil 7. listopadu 1632.
Druh; syn Ludovicus Augustinus se narodil po dvou letech roku 1634. Další syn
Frantz se narodil 6. Ííjna 7631, aIe zemŤel 12. listopadu téhož roku, jak je doloŽe-
no matrikou. o dalším synovi jménem Johann Georg se zmi uje Marzy, ale záznam
o jeho narození se v matrice nepoda ilo dohledat (ale patrně se narodil koncem roku
l638 nebo počátkem roku 1639). Narození dalšího syna pojmenovaného Henric Otto
je doloženo matričním zápisem ze dne25.bÍezta 1641' Jeho kmotrem byl hejtman jih-
lavského kraje Jind ich Halbich (districti Iglaviensis Capitaneus Henricus ab Halbich)'
Franciscus (pojmenovany po svém starším a zem elém bratrovi Frantzovi) se narodil
roku 1642. Jediná dcera Martha se narodila dne 22.ledna l645. Dospělosti se dožili
pouze synové Johann Heinricho Ludovicus Augustinus a Franciscus.

Lucasovo další p sobeni je zŤejmé z listiny označené jako 1. privilegiunťl/, kterou
ve Vídni dne 26. Ííjna 1634 uděluje Vilém Slavata z Chlumu a Košumburku22l , z titll-
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lu své funkce palatina, Lucasovi RisellÍ'cldcrrlvi crb a predikát von Risenfeld. V 1isti-
ně Slavata oce uje rozum, šikovnost, lnravtrí kvality Lucase a vyslovně hovo í o tom,
Že Lucas prokázal tyto vlastnosti u nčj osobnč. t]rb a predikát mu uděluje jako vyzna-
menání za jeho zásluhy' Zlistiny lze snad dovodit' Že Lucas sloužil asi i v některém
z uÍaď zastávanych Vilémem Slavatou. Kdy to bylo, není jasné' ale nejspíše to moh-
1o b;;it v období 1626-1627 p ed nástupem k otovi z Nostic, pop . také krátce po od-
chodu ze sluŽby od Nosticrj v roce l 63 1, p ed uzav ením s atku a návratem do Jihlavy.

l'; r h-y Il i r sr t t.fi,I ilc r il pttd Ie M arr.yho

( )lllr 1lisirtclet pr"cclcšlych listin, tedy Johann Har'tvík z Nostic a Vilém Slavata
z ('hltrrrltr a Košumburku měli v)iznamny vliv na život Lucase i v dalším období. oba
zastirvali d ležitou funkci nejvyššího kanclé e českého království, Vilém S|avata od
roku l 628 do své smrti roku 1 652, tedy 24let, a Johann Hartvík ihned po něm od roku
1652 do své smrti 1681' celkem 29 let. Zcela jistě na svého b;Ívalého sluŽebník a neza-
pornněli. Jejich podpisy z titulu nejvyššího kanclé e nacházíme i na dalších listinách.

Dne 29. května 1634, čtyÍi dny po narození druhého syna Ludovica Augustina,
se stává Lucas poprvé radním v Jihlavě, jak píše Matzy23l . Bylo mu 29 let. Lze to též
odvodit z dále uvedené listiny (H) z ledna roku 1 652, ve které se uvádí, Že je jiŽ l7 Iet
radním a z listiny (I) ze srpna l653, kde se uvádí, že je již l9 let radním.

Roku l 64 l , ve věku 3 6 let, se stává primátorem. Následuj ícího roku, osm let po po-
v]išení mezi erbovní měšt'any, byl Lucas císa em Ferdinandem III' listinou, označenou
jako2.privilegium2a/,vystavenoudne l2. Ííjna1642,obdarovánnovymerbemapov)i-
šen do vladyckého stavu s predikátem von Risenfeld.

Toto povyšení se odehrálo krátce p ed počátkem období, které bylo pro Jihlavu
a její obyvatele nesmírně složité' P ímo se jrch dotkly události 301eté válkv. J1žv červ-
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nu roku 1642 obsadil švédsk; vrohní velitel armády Torstensson olomouc a V roce
l643 ovládl celou sevemí Moravu. V b eznu 1645 zvitězil v bitvě u Jankova poblíž
Votic a ovláďl i jižní Moravu (kromě Brna) a velkou část Dolních Rakous. odpoledne
11 . bÍezna 1645 se vojsko švédského generála Witenbergra objevilo p ed Jihlavou'
Ráno dne 13. bÍezna 1645 mělo proběhnout jednání zástupcri radních se Švédy, ale
kdosi nechal otev enou Špitálskou bránu a vojáci bez boje obsadili město. Proč k tomu
došlo, se nikdy p esně nevyšet ilo. Město zaplatilo vj'palné ve v ši 30 000 tolaru
a 30 000 loktri sukna. Velitelem města byl ustaven plukovník Samuel Ósterling, byla
zde ponechána posádka a začala okupace města. Z Jihlar,y se měla stát pevnost a Švé_
dové začali město opev ovat. Nechali pobo it p edměstí a pokácet stromy kolem měs_
ta a budovali opevnění s deseti bastiony.

V dubnu 1646 nechal Ósterling popravit několik měšťan , protože se snaŽili do-
rnluvit s císa sk mi oddíly na vydání města. Městská rada s Lucasem jako primáto-
rem Žádala velitele měSta v záŤi |646 o zmírnění kontribucí a zmenšení robotních po-
vinností občanťr města na opev ovacích pracích. Bez uspěchu.

Pro Lucase bylo toto období tragické i osobně, protože 2. záÍí ]'646 zemiela ve
věku 32 let a 28 tydnri jeho manželka Elisabeth roz. Skalko ze Sitzenhofu. Součas-
rrě zem ely i jejich t i děti. Matriční zápis ke dnt 3. záí uvádí poh eb jednoho dítěte
primátora a ke dni 4. záí pohÍeb Elisabethy (Hausfrau dle matriky) a dvou dětí, je-
jichž jménavšaknejsouuvedena. MarzyÍiká,žezemŤely t i děti: Frantz,Johann Ge-
org a Martha. Frantz ale zemÍel již v roce 1637 , jak správně Marzy uvádí, sedm tyd-
nťl po narození, a to je doloŽeno matrikou a i časov1i írdaj je správn1i. Martha měla
Žít 1 rok a 9 měsícli a tento ridaj souhlasí s matrikou; dne22. ledna 1645 Se naro-

dila a zem ela vyše uvedeného dne, tedy
p esně za I rok a 9 měsícri. Johan Georg

měI žít podle Marzyho 7 let a 9 měsíc .

Pokud zem el stejn den jako Martha,
narodil se v lednu 1639. Tento zápis o na-
rozeni v matrice nebyl nalezen, ale zŤej-
mě bude tím druhjzm mr1r' m dítětem.
T etím bude z ejmě matrikou doloženy
syn Henricus Otto, ktery se narodil roku
1641 a dál o něm nikde není ani zmín-
ky. Marzy jeho jméno nezná, ale je prav-
děpodobné, Že bude tím t etím zem elym
potomkem. Byli poh beni společně p ed
oltá em sv. Uršuly ve farním kostele u sv.

Jakuba.
KosÍel sv. Jakuba v Jihlavě

Lucas zristal sám se t emi syny. Nejstarší Johann Heinrich měl 14 let, prost ední
Ludovicus Augustinus 72 Iet a nejmladší F'ranciscus čty i roky.
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Na konci roku 1646 se rozhodl císa sk dvrir dob1it Jihlar,u zpět a počátkem ná-
sledujícího roku v lednu a noru se u města objevili císa ští vojáci. Podle sčítání, kte-
ré na ídil Ósterling, ž1lo naja e roku 1647 v Jihlavě pouze 278 měšťansk ch rodin,
13l podruhri s vlastní domácností a 32 vdov25l ' Město bylo obklíčeno císa s\ m voj-
skem, bylp erušen p ívod vody do města a sifuace byla čím dáltím složitější. ob1wa-
telé města včetně žer'a děti byli nuceni pracovat na zlepšení opevnění. Byli dokonce
nuceni k vydávání svého oblečení švédsk1 m vojákum. P es tuto složitou situaci byly
zaznamenáty i jiné p íběhy. Někte í měšťané dobrovolně obchodovali se Švédy, či
vstoupili dojejich vojska. Několik žen se provdalo za švédské vojáky. Koncem listo_
padu roku 1647 byl Ósterling zabít a 5. prosince 1647 pronikli císa ští do města. Dne
8. prosince 1647 pak 300 švéds\ ch vojákri opustilo město. S nimi i některé z jejich
jihlavsk ch manželek.

Smrt Elisabethy a t í dětí byla s velkou pravděpodobností vyvolána těžk]fmi pomě-
ry za švédské okupace. Lucas uzav el velmi rychle, ještě za okupace dne 4. července
l647, s atek s Rosinou Waldthauserin. Svědky byli na straně ženicha Martin Silvestr
Ziu|ach a Tobiáš Patzel, na straně nevěsty její otec Mathias Waldthauser a Salomon Ja-
kub Stryrer.

Se svou druhou manŽelkou Rosinou (toto manželství trvalo 18 let) měl Lucas nej_
rrr rrč čty i syny. Jako první se narodil dne 17. dubna 1648 syn Joannes Wilhelmus.
I)rLrlry syn (]arolus Norbertus se narodil 12. bÍezna l650 a Fridericus pak dne 26.
lctlrr;r l (l52. l'tlslctllrí syn l,'ridcricus Ferdinandus. se narodil 7J.inora 1653 anaroz-
tlil trrl svyclr lrl'irlrii zlrlrrŽil.jctlnLr z clalŠích linií Risenfelderri. P i jeho narození by|o
Lucnsovi .ll{ lcl.

Nlisletlky tlktt1litcc' lrvirjicí 2 rtlky a tÓrnč l0 rnčsícri, byly tiŽivé. Byla pobo ena
vŠt't'ltttll lri'ctlrrrčslí, z 55() tltrrlrt'r ztistalo obydlcno pouze l89, zbytek byl pust]i nebo
1trrlltrlctly]''. 

'l''icctilctii v1rlka skorrčila podepsáním mírovych smluv 24' íjna 1648, ve
ktcryclr llyltl t Ž stanovcno, Že švédští vojáci opustí zemi do 6. července 1650. Dě-
ktlvrlc bohosluŽby rra oslavu ukončení války se konaly 2J . července 165027l . Městská
racla, jejímŽ primátorem byl Lucas Risenfelder, byla pry na čena z nečestného jedná-
ní v pruběhu okupace, aležádné sankce nenásledovaly.

Měsíc po slavnostním Te Deum za ukončení války vystavila jihlavská městská rada
dne 24. srpna 1650 listinu, označenou jako 3. privilegium28/. V něm se hovo í o tom'
že Lucas vlastní ve vsi Pístov ďvtr zvany Maierhof či Sitzenhof, kter'-i získal po svém
tchánovi. Na p ímluvu Jana Jakartovsk ho ze Sudic29/ a arcivévody rakouského Leo-
polda Viléma3ol pÍiznává městská rada Lucasovi Risenfeldovi právo držet dvrir jako
svobodny' osvobozen od vŠech poddansk1fch dávek a robot, stávajících i budoucích'
Toto právo se p iznává též jeho mužsk 'm dědicrim na věčné časy. Pokud ale muŽští
potomci zem ou a rod r,ym e, navráti se dv r do p edchozího právního stavu. P estože
Lucasriv tchán, uváděl název dvora jako p ídomek u svého jména, neměl za jeho živo-
ta' jak vypl;filá zlistítty, dvrir všechna práva svobodného statku3l/. Stejnou listinou byl
Lucasovi a jeho dědicťrm věnovány, j ako uznár služeb pro město Jihlar,u, les a pastvi_
na,Iežící p i cestě na Vysokou a p i rybníku zvaném Auer, včetně rybníku samého, a to
se svolením císa ského rychtá e Martina Silvestra Zíulacha z Lilienfelsu. Toto právo
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držby svobodného dvora Sitzenhofv Pístově je poťvrzeno císa em Ferdinandem III.32/

listinou nadepsanou 4. privilegium ze dne 16.Iedna 1652.
o tom, Že byl Lucas dob e zapsán u císa ského dvora' svědčí i poslední listina33/

označenájako 5. privilegium. Tímto listem ze dne28. srpna 1653 vyzvedáFerdinand III'
Lucase mezi své ',SluŽebníky" 

(,,Diener") a pÍiznává mu Svou ochranu ,,Salva gu-
ardia". Na své domy mohl umístit císa s$i' znak a on i jeho rodina a nemovity maje-
tek byli chráněni tímto privilegiem p ed vojskem a dalšími službami, které postihova-
ly jiné osoby.

Nejvyššího postavení dosáhl Lucas na sklonku svého života, kdy byl dne 16. led-
rra l663 jmenován císa skym a královsk m rychtá em v Jihlavě. Stal se tak nejlyšším
ťr edníkem císa e a krále ve městě. Lucas z Risenfe|du zem el v 60 letech 3. listopadu
l 665 v Jihlavě3a/. Prisobil 3 1 let ve funkci radníh o a 21 let jako primátor. Jako císa skjl
a královs! rychtá 2 roky a 6 měsícri.

Jeho druhá manželka jej pÍežila. Ke dni 25. unoru 1670 se zachovala zpráva, že
vdova Rosina' prodala ml n v Pelh imově. V dalších letech nacházíme několik mat-
ričních zápisri kde se o ní hovo í jako o kmot e' Poslední takov.i zápis je zbteznaroku
l6]] .Y roce 7684 zemŤe|v Českém Krumlově její s1'n Joannes Wilhelmus, člen jesu-

itského ádu' V matrice irmr1í je zápis o tom, že jeho matka Rosina zaplatí|a1 zI.29 W.

za zvoněni na jeho památku' ZemÍe|a teďy až po tomto datu. Zápis o mrtí se nepoda-
ilo dohledat.

P es všechny rispěchy, kterych Lucas dosáhl, byljeho aktivní život kratší nežjeho
otce i dědečka. odjeho odchodu do Šoproně v 18 letech do smrti proběhlo 42 let
a prakticky se nep ek4Ívaly s produktivním životem jeho otce Nicodema. Byl to však
Život nespomě bohaq a naplněn dramatickymi událostmi.

Joannes Henricus Riesenfelder (5. generace)
Matriční zápis zroku 1632 uváď| že 7. listopadu se narodil Joannes Henricus (Johann
Heinrich), ,,filius Luca Adalberti Risenfelder ex Elisabetha'.. Narodil se 2 roky p ed

tím,než se jeho otec Lucas stal radním v Jihlavě a byl mu Vilémem hrabětem Slavatou
z titulu palatina pÍíztán erb a predikát von Risenfeld. o jeho životě jsme zpraveni již
méně než o jeho otci.

Když během švédské okupace Jihlaly počátkem záÍíroku l646 Johannu Hein-
richovi zemÍela maminka, bylo mu teprve 14 let. Celé své dětství prožival v období
301eté války a počátek dospívání v letech okupace.

Nevlastní matka a nejméně dva vlastní a t i malí nevlastní brat i mohli byt drivo-
dem, proč se Johann Heinrich j iž ve věku 22 let dne 26. ledna 1654 ožen1l s Rosinou
Wožiczkin a tak se rychle dostal z rodného domu. Narození manŽelky se nepoda ilo
dohledat, ale bylo to někdy kolem roku 1635; její otec se jmenoval Vožickji - psáno
však v té době WoŽiczky a do Jihlavy z ejmě p išel z českého městečka Vožice u Tábo-
ra. Heinrichriv otec Lucas byl v té době na vrcholu své kariéry nedlouho p ed s atkem
svého syna je vyzďvížen císa em Ferdinandem III. mezi jeho ,,služebníky" a obdr-
ží právo ochrany Salva guardia. Svědky na svatbě byl otec (v té době primátor města)
Lucas a tehdejší císa s$iz rychtá (v době l648-1663) čili Cesareus Judex, jak se píše
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Byl dvakrát žetaty. Nejd íve Sejako 25le| dne 16.ledna 1685 Žení S urozenou
vdovou Annou Catharinou osterlammin z Vídně. S ní však patrně nemá žádné po-
tomky. Anna Catharina po osmiletém manželství umírá dne 29. prosince 1693' Po
necel ch pěti měsících Leopold uzavírá 11. května 1694 druhy s atek (podle kroniky
l'rantze to bylo 6. května 1694). Jeho manželkou se stává Anna Sammorin (téŽ psá-
no Zammorin či Szammorin), která se narodila v Brně roku 1666. P csné datum ne_
známe.

o jeho životě nevíme mnoho, patrně se v bec neangažoval v městské správě. Ze
zirpisu matriky zem elych i kronik se dozvídáme, žebyl Meltzer, tedy sladovník, jako
.jcho otec a pat il tak ke špičce měšťanri v Jihlavě.

Leopold a Anna měli spolu 5 dětí' které se narodily v rozmezi 11 rokťl v letech
l695 až 1706. První se narodil Ludovicus drc26. července 1695, ale doŽil se 1en26
lct, když 8. prosince 1]21 zemÍel' Druh syn Joseph se narodil 10. nora 1698 a t e-
tí syn Frantz, autor ptvní kroniky a pokračovatel linie' kterou sleduje tato část článku,
clne 13. záŤí1700. ot irokypozději ďte26. dubna 1703 senarodilajedinádceraMa_
rie Catharina. Poslední Syn Lucas se narodil dne 2]. července l706, ale dožil se jen
clvou let, když 15. července 1708 zem el.

Leopold zem el ve věku 63 let dne 23.leďta 1123 v pril 12. hodiny dopoledne. Ma-
triční zápis potvrzuje věk p i mrtí, jako datum je však uvedeno 26. |eďna. Patrně jde
o den poh bu . Frantz ve své kronice uvádí opis závěti svého otce Leopolda, která je
clatována l9. ledna 1723 ' Leopo|d zem el o 4 dny později. Závěť je zajimavě koncipo-
vána a spravedlivá v či poz stal m, p esto Se Stala p edmětem sporri mezi Frantzem
a jeho bratrem Josephem i jejich Sestrou Marií Catharinou. Leopold ustavil dědici
svou manželku Annu a tÍi žtjící děti Josepha ,Frantze a Marii Catharinu. Maií dědit
rovnym dílem, avšak podobu určí jeho Žena. Dokud bude Živa a ve vdovském Stavu,
zťrstane celá pozristalost jí' V p ípadě, že by jeho manželkazernŤela, pak si děti rozdě_
lí jmění rovnym dílem. Dcera Marie Catharina p edem a vedle jejího podílu dostala
částku 300 zI. a to z lásky a protoŽe ,,mě jiné děti mnoho ona ale málo stála". Kdyby
.jeho manželka vstoupila do druhého manželství, pak pozristaly obytny a sladovnick
cl m má od sr.".fch dětí zakoupit.Y závěti dále pamatuje na zemŤelého syna Ludovi-
ca resp' jeho manželku Annu Catharinu, nově již provdanou Schleinin, krejčovskou
tnistrovou, které odkazuje dobrovolně 369 z1., které p ijal od svého bratra Johanna
Antona RieÍJenfeldera za obytny drim a sladovnu' Kontrolu provedení závěti svě uje

.jilrlavskému magistrátu. Svědky byli Jakub Schneider a Lorenc Mátz'
Jeho žena Anna zem el a za podivnych okolností (Frantz uvád| že byla nalezena

Ilttvá v Ethe?) po dvou letech dne 28. listopadu 1725 ve věku 59 let. Na její poh eb
vynaloŽil Brantz37 zI.50 kr. Potom témě dva roky až do dubna 1727 trvaly spory
a soudy o drim.

Klima bylo za Leopoldova Života chladné, p edevším v letech 1 655-1665 a v le-
tech 1687 až 1691. V létě roku 1693 byl zazttamenártnálet kobylek.
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iii,.r,r,, ur,, . n\ \l,rrlrrrr: Sylrvc:stcr. Ziulach (Martin Silvestr Zielauchz Lilienfel-
il| .i Il.lIlll\, l\l'rllrt,r:. l\'llrllrtltrsck a Daniel Eberhárth.

\l,rt.. l tttlttll.Žc,lrlhannHeinrichbyl 21 letjihlavsk1imradním.Pokudbylradním
'|'' ''1111tI' llyl |ltl1lt'vé do této funkce ustaven v roce l669. P esny nástup do této funk-
t'e [ltttlc rnoŽné jistě dohledat.

Johann Heinrich s Rosinou měli nejméně sedm dětí. Patrně první Leopoldus se
narodil kupodir,u až šest let po svatbě v roce 1660, tedy když byio otci 28 let. Anna
Rosinasenarodila dne24. dubna l665' tedyaždalšíchpěttetpor'eopoldovi.Teprve
pak p icházely děti na svět pravidelně' Dalším potomkem byf rranciscus' narozeny
dne l7' zá i 1666, Ferdinandus narozeny dne 25. rinora 1669' Anna Regina narozertá
10. dubna 1672,Joannes Henricus (2)narozen, 4. rinora l674. Poslední synJoannes
Antonius se narodil 18. ledna 1676: to bylo již otci 44let. o čty ech dětech Í|atoze-
n ch po Leopoldovi nemáme další informace. o dalších avou po;eaname ve 2. části.

Aktivní život Johanna Heinricha twal36let v letech rcíq az rc90. Ztoho prv-
ních l 1 let se krylo se Životem otce, dalších 25 let se odehrálo v letech 1 665_1 690. Po-
čátek tohoto období je ještě obdobím vlády Ferdinanda III., ktery zem el v roce l 657,
t i roky po svatbě Johanna Heinricha. Jeho násfupcem se staijeho syn Leopold I.,
ktery byl pťlvodně určen pro církevní dráhu' Byl to izdělany človik, kteqi se často vě-
noval hudbě, ale nezanedbáva| ani vládil záIežítosti. Ještě za života otce byl koruno-
vánna uherského krále (roku 1655) i českého krále (roku 1656). Vyvinul velké risilí,
aby získal císa skou korunu, což se mu poda ilo v roce 1658. Po celou dobu vlády bo-joval na straně jedné s osmanskou íší a na straně druhé s Francií' Leopoldova armá-
cla pocl vclenírn prince Evžena Savojského spěšně roku 1683 porazllaTurky u Víd-
ttč' Ptltl tlakcnr lrabsbrrrské armády a spojencri byli postupně do i<once 17' století Turci
vytllrčcrli z <lktt1lovatlyclr Ulrer. Válka s Francií a Švédskem skončila llzemnimi zÍtáta-
rrri llirbsbtrrkti v rocc líl79 a teprve následn konflikt ukončeny v roce 769J bylvítěz-
Iry' Looptllcl vlácll 4ll let, prakticky tedy celé delší období produktivního života Johan-
na Heinricha. Leopold zem el až roku 1705. Leopoldriv syn Josef I. byl ale již rokul 90 zvolen ímskym králem.

Zivot Johanna Heinricha nebyl naopak dlouhy' pouh]fch 58 let. Zem el 13. íjna
l 690 v Jihlavě. Jeho manželka Rosina Risenfelderin zemiela o l3 let pozd ěji 27 . čer-
vence l703. Je označena jako Máltzerin, tedy sladovnice' a je tedy z ejmé,Že i Johann
Heinrich pat il mezi jihlavské sladovníky.

Leopoldus Risenfelder (6. generace)
Leopoldus Risenfelder se narodil. resp. byl pok těn, dne 26. lrstopadu l660 v Jihla-
vě. Matriční zápis dokládá jméno jeho otce, kter5ím byl Johannis Heinrici Risenfel-
der a matka Rosina rozená Wožiczkin. Kmotrem byl Wilhelm Daiud s manželkou
Marthou.

Dětství a mládí jistě proŽil v Jihlavě' ale informace k tomuto období nemáme' Další
zpril,u o něm p ináší až kronika jeho syna Frantze i vnuka Johanna Antona. Dětství
a mládí, tedy léta 1 660 až 1 680, prožív áv době vlády císa e Leopolda.
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rr, rrr I q 1yt,,r1,lir .r ;,.1r,, rrr:rnzcll<y Anny roz. Sammorin . Narodil
..lÍl l i l|(l lr.ltlr l'ttttrltcttl llyl urozeny pan Krampuka (Grampuka),

ttttll. ',' ',\ ()ll lll:llIle lli()tl ('larou Teresií. o jeho dětství nevíme mnoho'
'| rlrl;rr't'. Ve svycll clvaceti letech života zakládá knihu, do které vpisu-

zir p is.
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V té době Se ještě učil mydlá skému
emeslu (Seiffensieder). V lednu roku
1]23 zemÍel jeho otec Leopoldus. Ně-
kolik vyznamn}Ích událostí se odehrá-
1o v noru roku 1,724. Dne 15. nora se

Frantz oženil s Catharinou Tauben-
korbin' která byla o dva roky starší, na-
rodila se dne 25. listopadu 1698. S atek
se uskutečnil ve farním kostele v Ran-
čí ově, kde byl bratr nevěsty fará em.
Dne 20. inora 7724 byl p tjat u jakého-
si mydlá ského mistra a začal r,ykonávat
svou profesi. A o dva dny později si za-
psal: ,$oku 1124 dne 22. utorajsem se
u slavného magistráfu o měšťanství uchá-
zel apÍijat byl, toho času primátorem byl
pan Ferdinand Abisch, purkmistrem pan
Adolf František Seid a městskym rych-
tá em pan Ferdinand Gosko ze Sach-
senthalu." Stal se měšťanem ve věku 24
let. Podmínkou k tomu bylo vlastnictví
domu a v tomto p ípadě šlo z ejrně o d m
jeho otce. Dne 18. listopadu 1725 složtl
Frantz p ísahu mydlá e do rukou purk-
mistra Jakuba Siegla. Královskjum rych-
tá em byl Martin Joseph Leipoldt. Deset
dní poté zem ela -bylanalezena mrtvá _

.jcho matka Anna a nedočkala se tak narození svého vnuka Johanna Antona, autora
clruhé kroniky, ktery se narodil na Šteary den roku l725.

V platnost vstoupila ustanovení poslední v le otce Leopolda' A nastalo několik
let sporu o toto dědictví, p edevším s bratrem Josephem a částečně i sestrou Cathari-
nou. Frantz popisuje Spor na mnoha stránkách své kroniky, pwní 2 Strany této histo-
rie jsou však vy íznuty. Pod patronací magistrátu měl b; t rodn1i d m a sladovna, včet-
rrě zahrady ležící p ed Špitálskou branou, formou &ažby pro<lán tomu ze sourozenc ,

kteqi nabídne nejvyšší sumu, a z této sumy by pak byli ostatní dva vyplaceni. Frantz
rněl v první ďražbě vyhrát p i nabídce 2 060 zI', p ičemž částku měl složit na radnici
p i p íští schrizi dne 30. srpna. Tyto peníze měl Frantz p islíbené od švagra Augustina
Taubenkorba,faráÍe v Rančí ově. P ed zaplacením měl b t vyhotoven dluhopis, ale
Augustin Taubenkorb chtěl odjet do Reichenau a ptal se purkmistra zda peníze musí
bjzt složeny v určeny termín, že by kluli tomu neodjel. Purkmistr odpověděl' Že sloŽe-
ny byt nemusí, protože má stížnost na pruběh dražby od Josepha' kten-f íká' že draž-
bu získal za 2 I00 zl. a protestuje proti koupi i ovdovělá b;i'valá manželka Ludovica
RieBenfelďera (zem el dne 8. prosince 1]2l stát 26 let) Anna Catharina roz. Dorn-
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Anno i720
den 1. octobris hab ich
Frantz RieBenfelder:

Seillen Siedergesell mir
diB Buch zum gedáchnuB
mit aigener handt geschri
eben und aufgerichtet:

Lieber Lesser denchse also
WaB nicht geándert werd
entlan daB nehme mann
gedultig ans Wehr gott

Vertraut hat wohl gebauth
itt lrilnrncl rrncl llrtlcrr

() s l('
Atrr,'rr

Roku 1720
dne l. íjnajsem já

Frantz RieBenfelder,
mydlá sk1 tovaryš si

tuto knihu na památku
vlastní rukou napsal

a sestavil.
Milj' čtená i pomysli tedy
co nezměnitelného jest, to
p ijmi' dej se shovívavě

v ochranu Boha
dťtvěhtj Že dobro stvo il

na nebi i zemi
Q S..1. C.

Auten.

Lrkázka rukopisu z kroniky Franze
Riesenfbldera založené roku ]700

Uvodní strana z kroniky Franz.e Riesenfelclera založené roku 1720
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1.5
lil'eililr' rrvrri jrŽ ()|)(il |)l1)V(lllll;'r Sclrleilrin. Na základě této infotmace patmě Augustinsrrri'rrkrr rro,.ylrotovil ir liranlz sc oclcbral na radnici druhlii den i"lr-i"nir. Zastihltamllrltlt-lt lt čel<illi ttlr vyr-'ízcrrí, alc nakonec byli posláni domri, protože],slavny Magistrátrrrrroho pr.iicc ruh s clopisy zBrna,,.

l)rtlh1i clon byli opčt na magistráťu a rozhodnutí, které p ečetl purkmistr bylo na-kolrcc takové , že Frantz drim v dražbě získal, aleprotože aje aor'-o-av měly byt slože-ny pe níze na pruním sezení a to se nestalo a tak se b'd" k";;;'" a nová.Také prostíŽnost sestry Cathariny, že nebyla jako dědička p ítomna aruzte u p.ái;'" il ;dal o 40 zl' víc, měl mu drim byt pŤí lán. Frantz 
"i 

q,zaaaopis protokolu a ttval nasvé dražbě.
Frantz se r'ydal dne 5. záŤí 1726 doPrahy zaadvokátem dr. Felixem' u kteréhopraktikoval syn dr. Weckera z Jlhlaqt (dr. Wecker byl svědkem na Frantzově svat-bě a byl zÍe1mě rodinn1im p ítelem). br. Felix potvrdil, že by se měl odvolat a že seujme jeho právního zastoupení' a l1tzval ho, aby -u'dor.rčil ,piry. r"r. se Frantz2' záí 1726 vydal opět do Prahy a áonesl mu ově enou kopii rozhodnutí městskéhosoudu. Advokát podal odvolání k tzv' Královské Apelaci, 

""z 
tvru oouolací soudní in-stance proti rozhodnutím městsk ch soudli.

Nato dne 10' prosince- 1 lz9 uoaatmagistrátu Joseph stížnost na Frantze a ten kon-troval stížností na Josepha. StěŽuje si, ie Joseph špatně hospoda í v rodném domě,ničí a pálí jeho vybavení a že požiduje aby:
1) Joseph provedl správné vyríčtování záv ,stav piva a vyrovnal náklady na poh ebjejich matky;
2) aby hotově platil v.,idaje spojené s p isouzenym domem (dar' z komín ), aby nena-bíhalo penále;
3) nečinil škody na domovním vybavení ke kte4im d'ocházia poŽaduje jeho rozdělení4) aby byli ustaveni dva kuráto i na rozdělení movitého majetku;5) se podílet na nájemném, které musí platitErantz, protožemusí žít odloučen z rod-ného domu, abratr Žije v domě otce.

' 
Dne 29. tedna 1'727 cestuje Frantz opět do Prahy k apelačnímu soudu a 3 1 . lednadostává od advokáta Frantze Weckra rozsudek o otcovském domě. Stálo ho to 10 zl.

1 5 kr. Dne 1 0. rinora 172-7 se vrací zPrahy do Jihlaly a 23 . unora l72./ odevzdal rozsu-dek primátorovi. Dne +.|r7t21727 bytna magistrátu p ečten .o'rua"t 
' 1"r,ož vysled-kem bylo r,yhlášení nové dražby nuz .ar"rni',, devěihodin. vysleák"m této &ažbyby|o pŤiznáti domu .Ioseph ovi za 2 800 zl. a Frantz odstoupil od, dražby s tím, že za2800zl'mudrimp enechává'Josephsealevyjád il, žemižepenízesložitaž25.dub-

na 1]2] ' Toho dne sezení zrušil pu.k^irt. a nísiedujícího dne se zjistilo, Že Joseph pe-ttízenemá, protože je měl slíbené od paní Ferdinandy Goskin, ur" tu tffiJ;;;;á;stala' Naopak jí dlužilo direktorium i ooo ,t. a Joseph žádámagistrát, zdaby jeho zá-vazek nezapočítal proti těmto 4 OO0 zl.,ale bylo to odmítnuto.
Další sezení bylo 29 ' dubta 1721 .loseptr jiz den p edtím vyz, valFrantze, aby sesrovnali doma, žejeho podíl dá dohromady iat presne dopadío se"ení .'a magistrátuse z kroniky nedovíme, protože další dvě .truny uy opět r,yiznuty, ur. át* byl z ejmě

Íi;lsa znamenal. Že p estal ,rutronávat lnyclllii.-

Dtin č. 235 v utici Kosmdkova skou žvnost. u"''r'*'n' l 728 zlrktlrr-

opravdu vydán Josen6orí. StcjIrÝ tlcrr sc
vSak Josqph v svn .|0Íanncs Jrrsc;llr.
K1ery.se narodil clne 2t prosirrcc l7J(r.
u, no:l u Posteli udusil a pcs Josepha vy-
sl(oČll ol<lreÍn a zIomiI ,i vaz' Nlislctltr-
VaIy dalŠí vzáiemne *tíŽ1rosti 

tttczi hrlr-
tpl...Dne 4. července |1].1 

pak ecllt tltltl
oedlcká kauza skonČi12 ryplatt'tr zhytkLr
t rantzova podílu'

Ke dni 30. unora 1121 
si Frantr. 1to-

(MaÍerngaJle), rii'íi,ir'ir|r, |.]'','|'i": R'"';;;ilr'" vc včkrr ]l(

tliesenfeněry v letech lzzt až tzs9 ;;'-"Y' 
Schuberfuv o"' a sladovntr č'

'5 v MaterngaBero za 2)00 zl. (tlilc ic'i

K tomu v:,ilohy činily 60 zl. a 58k ' N" d ;xli!"j:j:t" ,,aolní drirrr'')'

r r l< cl d sveho svagra, bt lt :manželky, ** r"'+l"Jffi*.T;Ťl ji 
ll' l l; Jl;l,'' í:r;iic v Rančí ově37/. Dne' 1. ijna 1728,kdy 

'tozrt 
nu jihla.,,.t;* ,-^]ji^*rr,n,p ísahtr. sc';llrl l''rantz vyběrčím myta u brány U Mutky b"Ží ;i#;'; ;xjill',:',I,ll,,rat. V čcrvcrl_

, i l 73 l zahájil Frantz rekonstrukci dolniho don
, I; r jc s tím spq ené. Za stavebnípráce lydal nn ,'-u 'o*otne ovoáe itáu i polclŽky a vy -

lil' ll Z l zámečnické práce 40 zl' 48L<r.od 1. 1"d": ,'j'9'' '" skienárské prácc 2l 'zl' 4l

trl'rrí uedník. Poznamenal si, že jezdi' d" Sh';l"]1.'jff\i:::T#iffiil in-l;l |)Icnesena do Jihlar,y a pošhnistrem se stal dos

''';x*tÍl**"'#;íxť**:T';"'ffi **:y":#*í*i'*{:j}Íl 't'r ( C'esareus salis prefechrs)' což bylo po.tuu-.ni vedoucího spráw rakorrského solnéhortttlIltlpolu v Jihlavě. Tento Leopoldt je se svou manŽelk";'d;ir"il""š.ch Frantzo-
t ít'h dětí. Manželky byly dvě. Nejd íve Anna, k
1rlrtltr l728. non t1:iane 9. července r" p* u|lT^Íern 

ela jako 25letitdne 13' listo-

, ,Žcrr il podruhé s Annou Neumannovou' dcerou ,.'?'"-o 
L"opátat Thomas Pauerberger

l':r Ncumarrna. "'uul4luluvuu' ucerou radniho urozeného panafÍantze Ludví-

Několik slov k rodině Taubenkorbri. otc
ry Paul Taubenkorb, 5:., byl peka em, oriilq!fu'"j j,J-''|1ill""TJ!í:;

tWcisbÓck). Zemel l0. b ezna 1732ve3Ána4odpoled1g'";;;';;',rt,zčehožlze
''tlvtlclit, že se narodilv roce 1649. Pochován byl ;R"uiJilJu.,fjJr''#, kde byl jeho
''vlt Augustin fará em' Jeho manželkou byla ir
r lihlavě roku 1656. Pesné datum neznám", "J[L'ii:uT:li:;:'llT::'Í"*::*l;l / \l. Zajímavá a nesporně ne zcela obr.yklá je 

'"'"* 
"o;ff:'!'! jirr, čeryencel /)7 PauI s Catharinou oslavili 50. vyiočí uzt

ll'vt v roce 167J3'3 ,kdy Paulovi bylo zďlet 
" 
jJJT:i.T,1t""','ill;1Ťii:i. {"H[:lrrlrbovi měli šest dětí, které se vesměs dozily dost rrysokého věku. Kroríě Frantzovy
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manželky Cathariny to byla Regina - jako jediná zem-ela relativně mladá ve 30 le-
tech, Anna Marie - zemÍela v 86 letech, Martin - zem el v 68 letech, Augustin - ze-

m el v 64 letech a Joseph zem el v 74 letech.
Brantz s Catharinou měli spolu celkem šest dětí, které se narodily v rozmezí 74

rokri v letech 1'/25 až 1139 . Prvorozeny Johann Anton se narodil v roce 1725, ptv-
ní dcera Anna Maria Clara roku I'728, druhá dcera Terezie Catharina v roce 1730.

Následoval další syn Augustin Joseph, kteqil se narodil roku 1733 a další syn Joseph
Joachim' narozeny roku 1736. Dne 7. července 1739' se narodil poslední syr Ignatz
Ludovicus, kten_i však zemÍe| po loce a 6 qi'dnech života dne l7 . srpna l740.

Roky, kdy se rozr stala rodina Frantze a jeho ženy Cathariny, byly obdobím dru-

hé poloviny vlády císa e Karla VI., kte4 byl v čele stáfu od roku l7l1 do roku 1740.

Snažíme-li se zjistit nějakou vyznamnou politickou událost Let I'725 až 1139, zjišťuje-
rn:e, Žejich není mnoho. V roce l]25 lznal španělsh.i král Filip Y. tzv. pragmatickou
sankci, nástupnick ád Habsburkri, jako drisledek toho, že se Karel VI. vzdal nárok
na španělskj' trun. Jeho dcera Marie Terezie se roku 1'736 vdala za Františka Lotrinské-
ho. Dramatické události nastaly až koncem tohoto období. Karel VI. umírá a vlády se

v íjnuroku1740ujímáMarieTerezíeajiždvaměsícepotéjsoujejízeměnapaďenyar-
rnádou pruského krále Fridricha II', kter._il prakticky obsadil Slezsko a Kladsko' Bavor-
sky vévoda a kurfi t Karel Albrecht (kter.-i pragmatickou sankci neuznal) v listopadu
l 74 l trbsaclil. za velké vojenské pomoci Francie a Saska, Prahu a nechal se provolat
ť'eskyrrr l<riilcrrl Kat'lcnl llt. Roktr l]4l sc Jihlava stala zásobovacím centrem císa ské
ltttttlitlY. r'rlilici llyli v 1lrlčttt 2() 4() tlsrlb Lrbytováni v clomech měšťanri. Po odchodu cí-
.;:tisl.ti ltttttlitly rrlrslrrlili .Iilrllrvrr 1ltlč'litkcrtt rtlktr l742 Sasové. V lednu 1742bylKarel

'\llltt't'ltl ,, r'rrlt'rt i'itrlskyrrt císlricttt 1-ltltl 'irlt tlctrl Karcl VIl. V čeruenci IJ42 lzavŤela
Ňllrttr'It'tt'ztt'tltiI sl;l ttltit'ltettt(zltccttttztr1rtySlczska)akoncemroku1'742bylaPra-
Irr opt-l r' 1t'1ir'lr rtrkr'rt'lr.

l(c tlrli ] 1' lli'czttit l]72 st.ltllrann Anton zapsal do své kroniky: ,,V pondělní noci
tttt,;:i l0 tt I,'r ntt I I ttrti tnilovunu matka Ccttharina Risenfelderin rozena Taubenkorbin
lllttL'ttL\:t'ttti'clu, ve věku 72 let a 4 měsíc ". Johann matku, zdáse, velice miloval.
Bylcl rnu tehdy 47 let. Podrobně vypsal náklady na poh eb maminky' kde jsou takové
položky jako: panu děkanovi 1 z1. 25 kr., dvěma pánrim kaplanrim I zl' 30 kr., za ďa:'

1 zI. 25 kr, za zápis do ťrmrtní matriky 7 kr., za hudbu p i zádušní mši 2 zI. 75 kr., za
poh ební oděv 24 kr., kopáčrim zahrob l z1.30 kr. atd., celkem 37 zI. a26|<r. Catha-
rina byla poh bena na h bitově u sv' Ducha v Jihlavě. Její manŽelství s F'rantzem Ri-
senfelderem trvalo 48 let, 1 měsíc a9 ďni, jak si Johann pečlivě poznamenal. Záznam
o rmrtí manželky nacházime i v kronice Frantze.

Frantz zemŤel odpoledne v Y,4 dne 28. nora 1783 a doŽil se vysokého věku 83

let a témě 6 měsícťl. Svou manŽelku p eŽil o 1l let. Pochován byl v deset hodin ráno
dne 3. b ezna 1]83 na h bitově u Sv. Ducha. Svou závěť sepsaljiž 16. července 1780,

ale do kroniky byla patrně vepsána aŽ jeho Synem Johannem Antonem. Z ní se do-
vidáme, že:
1. si p á1 si byt pochován dle k esťanského katolického zvyku na h bitově u Svatého

Ducha,

Clánlcv a studie

2' oďkázalpo 2 zL c. k. Invalidrim, Normální škole a Chud m lidem'
3. odkázal synovi Johannu Antonovi, c. k. krajskému komisa i obytn a právováreč-

nj' dťrm a sladovnu v hodnotě 3 tis. z1., alebez dluhu k rančí ovskému famímu ko-
stelu ve vyši 900 zL,ktery na domě stáIe vázl,

1. odkázal sl m dvěma vnukrim Adalbertovi (Vojtěchovi) a Johannu Paulovi svou
sbírku zbroje,kterámezi ně měla bjlt rozdělena ve dvou stejn ch částech,

5. ustanovuje sl ch pět dětí, které jmenovitě uvádí:
Johann Ant. RieBenfelder, c. k. krajskli komisa ,

Anna Clara provdaná Plitzkin do Žďaru,
Augustin Josephus (v závěti Joachim) RieRenfelder,
Terezia provdaná Englischin a
Joseph RieBenfelder, městskjz jirchá ,

universálními dědici ostatního majetku, a|e též na domě váznoucích dluhri, s tím,
že se rovn m dílem p átelsky a jednotně mají mezi sebou rozdělit. Svědky závěti
byli advokát Joseph Hermann Noe a Johann Russwurm.

Závěť na prrmí pohled straní Johannovi Antonovi, protože získává rodny drim,
kter; je vyjmut z celkového majetku. Frantz se ovšem v pruběhu Života z ejmě posta-

ral i o své ostatní děti. Dcery dostaly věno. Anna RieBenfelderin p i prvním s atku
s Eliase Creiitzbergerem měla věno 400 zl. a obvěnění činilo 800 zl. Ze Strany Eliase.
o druhém s atku Anny, resp. j ejím věnu s Thomasem Plitzkou, ale kronika mlčí' Dru-
lrá dcera Theresia Catharina se provdala za Johanna Engliesche a měla věno 300
zl. a obvěnění ze strany Johanna Englische l 000 zl. Augustin RieÍJenfelder kupuje
dne l1. listopadu 1751, ve věku 18 let, d m a sladovnu za 1 600 zl. ZÍejmě stejn d m,
tentokrát p esně určen;Í, jako drim a sladovna mezi domem Johanna Georgleinera,
nákladníka piva a domem Andrese Schleina' včetně rybníka a kusu pole, pak dne
1 0' července I7 52 prodává své sest e Theresii opět za I 600 zl. Dne l 9. dubna 1 763
postupuje Frantz (20. července 1763 vloŽeno do pozemkové knihy) Josephovi
Joachimovi obytn; drim včetně u něj ležící zahrady a nově zaÍízenéjirchá ské dílny
na Brtnickém p edměstí nacházející se vedle domu Andrease Wurtze v hodnotě osmi
set zlat ch.

Johann Anton Risenfelder (8. generace)
Celym jménem Johann Anton Leopold Risenfelder von Risenfeld' se narodil
24' prosince 7]25, v Yz 10 večer v Jihlavě, jako první potomek Frantze a Cathariny.
Pok těn byl následující den kaplanem Hermanem Weberem. Vzhledem k jeho obsáhlé
kronice jsou informace o jeho životě velmi podrobné.

Své dětsrví proŽil Johann Anton v Jihlavě. Ani dědečka, ani babičku ze strany
otce Johann Anton nemohl znát, protože oba zem eli ještě p ed jeho narozením, po-

ztal a\e babičku a dědečka ze strany maminky. I když o tom ve své kronice nehovo í,
mrižeme p edpokládat, že kolem šesti let svého věku, tedy asi v roce 1731, začalta-
vštěvovat záklaďlí školu. K roku 1736, tedy po pěti letech záklaďni školy, uvádí, že
Šel na studia v Jihlavě.
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.l ilrlrrvskÓ Šl<olství bylo v době, o které hovo-
rítlte , sptl jctltl s piisobením jezuitského ádu, kte-
ry byl uvetlcrt tltl rnčsta jiŽ 29. srpna 1625. JezuiÍé
vc tnčstč vybLrclovali svou kolej, seminá , kos-
tel a v rocc ll27 postavili novou budovu gym-
názia. organizovali jihlavské st ední školství l48
let aŽ do roku l 773, kdy byl jejich ád papežem
Klimentem X]V. zrušen a školy byly zrstátněny.
Johann Anton nepochybně tedy navštěvoval toto
jihlavské gymnázium ještě témě novotou vonící.
Studium trvalo zpravidla 6 let, skončilo nejspíše
v roce 1J42.

Johannovi Antonovi bylo necelych 17 let,

kdyŽ po ukon čení g5,mnázta od 1 . listopa du I1 42 ďo

24.Iedna I743, tedy pod dobu necelych 3 měsícťr,
rozši oval své vzdělání u kantora Johanna Weise,
a to v oboru,,počtá ského umění", tedy v matema-
tice a ričetnictví. Tím zakončil svá studia.

Ukázka rukopisu x kroniky Následně odchází Johann Anton do praxe'
,Ioltanna Riesenfeldera jak sám íká, k obročnímu a v běrčímu daní Mar-
ttantl,cttéIto roku I725 tinu Gráfovi do Telče, na panství hraběte Liech-

tcnstcina. Zdeje od 25. ledna 1143 ďo 25. dubna
l /,ll. tetlv 1lrr tltllltt tlvrltt r'tlkti ir.l rnčsícii. [)atrnč však šlo spíše o jakousi stáž,protože
\l |)(),/tlillll('lIlrl. ,re 1rllrliI Zll sll'ilVtl rrlČlrč 3() zl., alc ncrněl Žádn plat.

lr,tlilt't' ;lrrlt'. t'lr.ltllt:ltttt Altltln ttkttttčil sv sttrclilrrn, vjela Marie Terezie do Pra-
llv lr l .)' lrvr'\(lllt l 

'/.l.\' v 1ri'ctlvci'cr' svyclr 2(r. rtarozcnin, byla v chrámu sv. Víta na Hra-
tlť' lirltttttrlvlittlt zlt ť'csli.tttt krliltlvtttt. l{ak<ltrská arrrráda spěšně obsadila témě celé Ba-
vtrtsktl v rtlcc l74.], alc V litč l744 zaítoči'l proti Rakousku opět prusk král Fridrich
ll. i'tlčlitkcrtr ÁŤí 1144 oblelrl Prahu, která brzo kapitulovala. Prusové drželi Prahu jen
J rnčsícc, protoŽe armáda vedená princem Karlem Lotrinskym (bratrem manžela Ma-
rie Terezie) počátkem roku 1745 vytlačila Prusy z Čech. Praha však byla poničená'
venkov vydrancovan;Í a armádou nekryté Bavorsko bylo ztraceno' Císa a bavorsky
vládce Karel Albrecht se vrátil dom , ale náhle v lednu 1745 zem el' Tím se uvolnil cí-
sa sk1i trun, na kter byl jiŽ v zá í roku 1'7 45 zvolen František LotrinslqÍ, manžel Ma-
rie Terezie, jako František I. Rakouské armády v dalších bojích s Prusy jiŽ ríspěšné ne-
byly a tak se Slezsko nepoda ilo dob1ft zpět. V prosinci roku 1745 byl v Drážďanech
uzav en mír. Marie Terczie dále válčila s Francouzi na italském a nizozemskémuzem|
období válek bylo ukončeno aŽ 18' Íi1na 1748 podpisem mírové smlouvy v Cáchách.
osmileté udobí válek skončilo pro Rakousko ztrátou Slezska, Kladska, Parmy a části
Lombardie, ale Marie Terezie uhájila své právo na vládu v ostatních zemích i postave-
nímanŽela Františka jako ímského cíSa e a obnovila prestiž své dynastie. Marii Te-
rezii bylo 31 let a Johann Anton, kteryi patrně právě uvažuje o změně zaměstnavate-
le, měl 23 roky.

Čh"tq, a studie

První skutečné zaměstnání získává opět na panství Liechtensteinri v Telči, a to v d -

chodním u adě vedeném Františkem Jenesinem. Sem nastupuje v necelj'ch 20 letech

26.ďvbna 1745 aprisobízde2aYzrokudo 15. íjna 1141.Jeho ročníplatje 40z|.Dru-
lré zaměstnání - místo písa e - p evzal 16. 10. 17 47 v Noq ch Syrovicích (Serowitz) na
panství Adama Štemberka u pana Václava Zličského. Pracoval tam 1 rok a 2 Yz měsice
až do konce roku l748 (bylo mu 23 let) s ročním platem 50 zI.TÍeti zaměstnání ho p ivá-
dí l. ledna 1749 ďo Polné, kdejejako obroční na polenském dvo e a u edník angaŽován

3 roky a 3 měsíce do 8. b ezna 1152. Jeho roční plat je 70 z1. plus nafurálie'

Po skončení války v Rakousku a tím i Českém království následovalo 9 mírov;Ích
a klidn; ch let, ve ktery;ch zaháji|a Marie Terezie rozsáhlé reformy státní sprály. Byla
provedena da ová reforma, tzv. tereziáns\ katastr byl vyhlášen jiŽ 1. května 1748.

V roce 1149 byla zrušena staletá instituce Českého království - Česká dvorská kan-
celá s nejvyšším kanclé em sídlícím ve Vídni i Pražské místodržitelství, jež nahradi-

la Královská reprezentace a komora, která byla pod ízena centrálnímu Ředitelství pro

záIežttosti ve ejné a finanční ve Vídni.
V roce 1751 došlo k reformě krajské sprár,y. Čechy byly rozděleny na 16 krajri,

Morava na 6 a zbytek Slezska na 2 k;raje. Do čela kraje byl postaven vŽdy jen jeden

hejtman jmenovan panovníkem (do té doby byli krajští hejtmani dva, jeden za pal-
sk1 a druh zarytíÍsky stav), ktery měl v krajském městě stálou Ír ední rezidenci (ne-

rnusel již také v kraji vlastnit nemovitost) a byl placen ze státní pokladny stejně jako
jeho další ir edníci (komisa i, sekretá i, adjunkti atd.). Krajsk mi hejtmany jsou nadá-

le jmenováni profesionální a kvalifikovaní státní ri edníci (a nikoliv zástupci šlechťy).

Posláním krajského hejtmanství byla veškerá bemí a politická správa v kraji' dohled
navztahy mezi vrchnostmi a poddan mi, péče o rozvoj školství, komunikací, emeslné

velkol"_iroby atd. Ve stejném roce prošlo reformou také soudnictví a v krajskych měs-

tech začaly fungovat stálé magistráty s rí ednick117m profesionálním aparátem a pevně

stanoven;Ími ir edními hodinami.
Roku l751 se Jihlava též stalaposádkovym městem a sídlem štábu 8. pěšího plu-

ku. Roku 1]50 zavedla státní pošta dostavníkovou p epral'u osob a zásilek meziPra-
hou a Vídní. Téhož roku v listopadu 1750 byla provedena peněžní reforma ve všech
dědičn;ich zemích habsburské monarchie abyIa zavedena jednotná měna. Jeden zlaty
(ktery ovšem trcbylzlaty, ale st íbrn-i) se dělil na 60 krejcaru ajeden krejcar na 6 de-

náru. V záÍi roku 1753 byla uzav ena s Bavorskem dohoda o konvenční měně, smě-

iující k zavedení jednotné íšské měny. Tato tzv' konvenční měna p etrvala až do roku
1857. Platilo se v ní tedy l04 let. Byly vydány nové soudní ády pro občanské i trestní
právo. SoudníÍizeni bylo svě eno zkoušen m justiciárum a v roce 1752bylo zrušeno

témě 600 maljlch městsk ch a vrchnostenskjuch soud . Byly sjednoceny celní tarify'
Roku 1755 byl Jihlavě po l02 letech odebrán statut pevnosti (byljí udělen roku 1653)

a postupně došlo na bourání hradeb a zaváženi p íkopri.
V té době, dne 5. záÍí 1150 (22let poté, kdy jeho otec koupil ,,dolní drim"), koupil

v Jihlavě Johann Anton, ve věku necelych 25 let, tzv. Honlisch v (Hond1riv)39/ drim

č. 32'7 za 1 1 00 z1. podle Johanna Antona či 2 1 00 z1. podle Fruntze (dále j ej označu-
ji jako ,,drim na náměstí") a stal se měšťanem a sladovníkem.

39
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V roce |752 pak krátce po sobě pri-
stlbí na t ech místech, nejd íve 3 měsíce
rlcl |. dubna v c. k. jihlavském bankov-
n írn Úr adě, od 1 . července pod Špitálskou
branou .jako vyběrčí (Shanckn Einne-
lrlrrcr) - bez plafu, a od 1' íjna do konce
roktt ve stejném ri adě ,,p ehlížikotta",
s rrrěsíčním platem 13 z1.

V roce 1753 nacházíme Johanna
Antona na dovolené Y Praze, kam se vy-
dal kvrili nějaké slíbené sluŽbě, ovšem
nedovídáme se' jaké a jak to s ní dopadlo.
Y Praze pobjzvá 6 měsícťl a pak se vra-
cí do Jihlaly a až do konce roku 1754 je
bezzaměstnání' či lépe,,služby", jak sám
íká. Je mu 29 let.

Ve stejném roce 1753 se stává stát-
ním kanclé em - nejv še postaven m
rí edníkem monarchie - Václav Antonín
Kounic (1711-1794), kteni pak ovliv-
uje politiku po dlouhá desetiletí. Roku

17 54 bylo též provedeno první sčítání lidu, které zjistilo (byť s mnoh mi nep esnost-
mi), Že v Čechách ž1lo 2 260 tis. obyvatel a na Moravě l 42O tis' obyvatel, celkem tedy
3 680 tis., coŽ bylo necelych 20 oÁ z celkové populace v Rakousku, která činila 18,8
rnil. osob.

P elornov1im rokem v Životě Johanna Antona se stává rok 1755' t icáÚ rokieho
živoÍa. Ke dni 1. lednu 1755 je jihlavsk1 m magistrátem jmenován správcem (Cura-
tor) Zebonského dvora (Zebonishr HoÍ) na Panenském p edměstí' Ve stejném měsí-
ci tohoto roku,22. ledna, Johann Anton uzav eI s atek s Antonií Schauflerin, dce-
rou SpráVce40/ kláštemího panství Pohled (Frauenthall) Johanna Josepha Schauflera
a jeho manželky Bernardy. Nevěstě bylo 23 let' ženichovi 30 let'

Po pěti letech od koupě ,,domu na náměstí" jej dne 8. července 1755 i,yměnil Jo-
hann Anton se sqÍm otcem Frantzem za,,dolní dlim" a zaplatl| za něj hotově 2 300
z1. Na dolním domě vázl dluh - zbyÍek p jčky l 275 zI. od famího rí adu v Rančí o-
vě, která se splácela ročně částkou 15 z1. Tento dluh byl p eveden na drim na náměstí
a splácel jej nadále Frantz' V letech I7 58 až 1780 provedl Johann Anton na dolním
domě četné ripravy a p ístavby. Nová okna, noqÍ krov, klenby, nová stáj' nová šinde-
lová st echa' nové okapy, malování pokoj atd. Celkem za dobu 22 let vyda| na ten-
to ričel 912 zl.7 kr. 1 d. Zápisy o stavebních pracích na dolním domě č. 235 skončily
roku 1783, kdy se po Smrti otce vrací Johann Anton do domu na náměstí č.321 a dáIe
se dozvídáme o činnostech zlepšujících tento drim.

Pro správu města p estal Johann Anton pracovat po dvou letech, k poslednímu dni
roku 1756, a p ešel do služeb stáťu, krajského ri adu v Jihlavě.

D m č. 327 na n městí v Jihlavě vlastně-
ny Riesenfeldery v letech 1750 až 1806

Čuntcv a studie

Tímto rokem 1756 skončilo období klidu a míru. Hrabě Kounic uzavÍeI mír s dlou-
holet m nep ítelem Rakouska' Francií, Ílacož reagoval Fridrich II. dalším vpádem do

Čech p es Sasko a 1 . íjna I7 56 v bitvě u Lovosic rakouskou armádu poraz1I. P i jar-

ní ofenzivě rokl 1157 pak Prusové opět oblehli Prahu a bezohledně ji bombardovali.
Maršál Leopold Daun však v červnu 1757 porazlL Prusy v bitvě u Kolína aPrahu za-

chránil. Následující rok ještě Prusové oblehli olomouc, ale v červnu 1758 je v bit-
vě u Doušova poraz|ra armáda vedená generálem Laudonem. Boje se p enesly mimo
naše zemí, ale válčilo se sedm let až do roku 1763, kdy byla v rinoru podepsána mí-
rová smlouva. Dne 1 . Iedna 17 57 - bylo mu 32 let - se stal Johann Anton ri edníkem
krajského hejtmanství v Jihlavě, které v té době vedl krajsk hejtman baron Adamal/

Fridrich svobodn;í pán Verner. Johann Anton byl jmenován pruvodčím vojsk (Con-

ducteur), což koresponduje s napjatou válečnou situací té doby. Zmi uje se o sr,1Ích

cestách v roce IJ5J s císa skym skladem sena do Čáslavi' Kolína a Freibergu, o ces-

tě s dopisy na generalitu do olomouce, cestě s 80 koni do Míšně a shrnuje, že ,,takové
nebezpečné povinnosti" trvaly do 15. záÍí |7 57 , teďy 9 měsícri.

Dne 16' záŤí 175'7 se vrátil do Jihlaly a nastoupil do expedice c. k. skladu obi-
|í. S tímto skladem opět, jako zemsk pruvodčí, jezdil k armádě (Kolín, Čáslav, Kut-
ná Hora), a to až do 8. května 1760' tedy po dobu 2IeÍ,8 měsícri a 9 dní. Jeho plat byl
1 zl. denně. Dne 9. května 1760 byl Johann Anton jmenován nadpočetn;im pruvod-
čím komisa em (Super Numerori fiihrungs Commissaries) jihlavského kraje' na nákla-
dy zemského ri adu v Brně, a prisobil v této funkci do 16. června 1'763. v té době je
v matrice p i narození jeho dětí uváděna profese zythopola, což je latinské označení
pro nákladníka piva či právovárečníka (p ekládá se také jako vj'čepní piva).

Po 3 letech ve funkci pruvodčího komisa e p evzal dne 17. června 1763, jako

38lety, funkci krajského komisa e (Pollicey Commihsari). Potvrzení této funkce se

dovídáme též z matr1ky p i zápisu k tu posledního syna Johanna Paula v roce l]64.
Krátce p ed jmenováním do funkce krajského komisa e dne 15' května 1763 zakoupll
Johann Anton od vdory Habermaninové na Brtnickém p edměsti zahradu mezi Tdp-
fermistrem aZnaueremza |65 zl.,napoplatcích p i vkladu zaplatIl3 zl.42 kr. a advo-

kátovi pak I zL a 18 kr., celkem tedy 170 zl. o tÍi roky později si však poznametává,
Že jeho švagr Engliesch (manŽel jeho sestry Terezie Cathariny) tuto zahradu prodal
za cenu 170 zL

Bylo to neďlouho po uzav ení míru a ukončení sedmileté války. V té době nasta-

la v rakouské monarchii druhá fáze reforem. Roku 1764 byla p ijata dtiežitá reforma,

kterou byly unifikovány míry a váhy. Tato tzv. víde ská soustava byla v platnosti po

dlouhou dobu l l 2 Iet až ďo roku 1 876, kdy zača|a platit soustava metrická. Roku 1 765

se syn Marie Terczie Josef stává oficiálně jejím spoluvlada em a po svém zesnulém
otci je zvolen ímsk1 m císa em Josefem II. Cílem snaženi reformátoru bylo modemi-
zov at státÍ7í mechanismus a centralizov at Íizení monarchie.

Dne 1 6' prosince l7 65 zakoupil Johann Anton jinou zahradu , též na Brtnickém
p edměstí v uličce U Matky boží, od perniká e Gotharda Schoditze za260 zl. od roku
1765 do rokul794,tedypo dobu29letbylyvzahraděprováděnyrŮzné investičníprá-
ce' postaven letohrádek (Lusthaus), stodola, zhotovena terasa atd.

41
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Ve funkci krajského kornisai"c pak piisobí po dobu dlouh; ch 22leÍaž do roku 1785'
tedy do sv ch 60 let, i kdyŽ clvakrirt byl v rárnci tohoto období pově en dalšími ťrkoly'

Celkem měli Johann Anton s Antonií sedrn dětí' které se narodily v rozmezí 14
rokťr v letech 1755 až 1769. T i z niclr však v dětském věku zemÍely a to druhá dcera
Marie Johanna, která se narodila 23. června 1151 a zem ela po 7 letech dne 21. čer-
vence l7 64; druh] syn a páté dítě celkem Johann PauI' kteryi se narodil dne 21 . června
|163 a zeme| ve věku 10 t1 dnri a t í dnťr 2. záÍi 1763; poslední dcera Maria
Catharina, která se narodila až5letpo p edchozím dírěli20.listopadu 1769 (otci bylo
44 let, matce 37 let) a p edčasně zemŤela dne 7. ledna 1]] 1 ve věku l roku a 7 dnti.

Dospělosti se dožili dva synové a dvě dcery. První dítě dcera Maria Elisabetha
se narodila roku 1755. T etí potomek a první syn Adalbert Florian se narodil roku
1759. Roku 1761 se narodila t etí dcera Apollonie Maria Catharina aroku l764,té-
mě do roka a do dne od narozeni Johanna Paula, následně zem elého, se narodil po_
slední syn a dostaljméno po svém zem elém bratrovi - Johann Paul. o těchto čty ech
potomcích Johanna Antona pojednáme dále. Zajímavá je skutečnost' Že mrtnost
dětí v rodině Johanna Antona byla vyrazně vyšší než v rodině jeho rodičri Frantze
a Cathariny. Z 1ejich šesti narozen1ich dětí Zem elo pouze jediné, t i synové a dvě dce-

ry se dožili dospělosti.
V pruběhu prisobení Johanna Antona ve funkci krajského komisa e byl dočasně

od 1. prosince 1]10 do 30. června I77l jmenován zemskym komisa em (Provenzial
Commihsari) p i sčítání lidu. Sčítání lidu čili konskripce obyvatelstva bylo na ízeno
konskripčním reskriptem Marie Terezie ze dne 10. b ezna 1770. Hlavním ričelem sčí-
tání bylo zjištění počtu mužri schopnjuch vojenské služby. Práce na sčítání měly za-
počít 1. i1na1710 a kromě obyvatelstva měl b1it proveden také soupis tažného do-
bytka. Byly jmenovány konskripční komise (složené z dristojníkri a zástupc civilní
sprály)' jejichž povinností bylo podat soupis všeho obyvatelstva, na jehož základě by
potom bylo moŽno spolehlivě provádět odvody do armády (tzv' rekrutr-frku). Měly si
všímat též žívotnich poměru obyvatelstva, pokud by prisobily na jeho tělesnou zdat_
nost. Jejich hodnocení stalu obyvatel na vesnicijsou vesměs dost tristní. Sčítání pro-
bíhalo pochrizkou drim od domu, a proto v tomto roce došlo také k prvnímu očíslování
všech domli. Domy a obyvatelé v nich měli by't v sídlech sečteni bez ohledu na p í-
slušnost k jednotliw.i'm panstvím, t ebaže to mělo b1.t ádně vyznačeno. Ve stejné době
seobyvatelstluzakazovalonap íštěměnitp íjmení.Vté době(17701177l)žilovčes-
k1ich zemích 4 286 33242l obyvatel.

Ve stejné době' tedy v letech 1170 a l77I,nastala v česk ch zemích velká ne ro-
da. V roce 1770 následkem tuhé zimy apozdního sněhu vymrzly ozimy a dlouhotrva-
jící deště zničily ja iny v roce 177l. Ceny obilí stále rostly' mezi lidem se zmáhal hlad.
Vláda se snažilra zabrzdit r st cen lydáním naÍízeni o maximálních (tzv. královsk;ích)
cenách, zakžnala v voz obilí a otganizovala jeho dovoz. Neriroda r,yvolala hladomor,
zaněhož zem ely v česlo_ich zemích tisíce lidí, počet obyvatel, sečten;i v roce 1773,
byl 3 65l 234 osob\2, tj' o 635 098 méně než v roce 17'/0ll771, tedy na počátku hla-
domoru. IJbylo tak témě l5 %o všeho obyvatelstva. obětí mohla b;t i poslední dcera
Johanna Antona a Antonie - Maria Catharina' která zem ela v roce 1'77 1. Drisled-

C|ánky a studie

kem hladomoru bylo hromadné rozší ení pěstování brambor. Dne 15. ďubna 1772by|
Johann Anton Risenfelder jmenován rozhodnutím zemského adu v Brně rí ední-
kem c. k. obilného skladu. P evzal25 000 měÍtc žita a ječmene a l06 centrj ryže. Zmí
bylo určeno pro chudé nouzi trpící a mělo jim b t vydáváno, proti jakémusi závazku.
Nepochybně se jednalo o reakci na vyše popsané zásobovací potíže. V této pozicí pťr-

sobíl Johann Anton jeden rok a 10 měsíc až do 8. inora 177 4. Jeho plat člnll ] 5 zl.
měsíčně' tedy 900 z1. ročně.

K jeho prisobení v této funkci se váže rozsáhly zápis v kronice. Ukázalo se, že ně_
které zaplombované pytle nemají deklarované množství obilí. Emanue|Zebo zBtach-
feldu, zástupce krajského hejtmana Vemera, se zapojil do q'šet ování těchto bythi
a jeho posfup nebyl v souladu s názorem Johanna Antona Risenfeldera. P esto Jo-
hann Anton splnil Zebriv tozkaz, patmě spočívající v tom, Že se ztráty povze pozna-
menají na dodacích listech. Zebo prohlásil' že budou-li na tento postup nějaké stížnos-
ti, sám se z toho bude zodpovídat. Mezitím ovšem došel z Vídně p ípis, že mábytbrán
k zodpovědnosti Johann Anton Risenfelder a Zebo,jak Johann Anton píše, jej ne-
chal na holičkách, a k tomu, co na ídil, se nep iznal. Dokonce potají napsal Guberniu,
že j eho pokyn byl nezávazny , a celou odpovědnost shodil na Johanna Antona. Zaji-
mavá informace je o tom, že spor mezi Zebem a Johannem Antonem se ešil i p es
k rďry když Johann Anton p ebíral v Terstu ob1li. Zebo p ijel do Terstu a chtěl klíče
od Rantí ovské s1ipky (Rantziger). Johann Anton dostal p íkaz dostavit se do Jihla-
vy, poté došlo na p emě ení obsahu s1 pky, mě ení ovšem začalobez 1eho p ítomnosti.
I když text není zcela srozumiteln ,vyplyváz něj, že cely konflikt zp sobil Zebo, ana-
konec byl JohannAnton znaÍčeti vyviněn a p i odchodu ze skladu se prokázalo, že
vše učinil správně a jeho postup byl schválen vlastnoručním podpisem Marie Terezie.

V květnu roku 1775, jak zaznamenal i Johann Anton Risenfelder, se vzbou ili
sedláci v Čechách, rabovali zámky a odmítali robotovat. Podnětem ke vzbou ení byly
fámy o tom, že císa Josef II. vydal ,,zlaty patenl" o zrušení roboty, ale že vrchnost jej
p ed poddan; mi tají. V červnu se vzbou ili i sedláci v Jihlavském kraji a JohannAnton
Risenfelder jako krajsk;f komisa společně s krajsk m hejtmanem Bohsi a druh m
krajskym komisa em Ulhausenem se podíleli na potlačení a potrestání vzbou encri.
V tomto roce vydala Marie Terezie ,,Robotní patent", kter.-f podrobně upravil povin-
nosti poddan1fch p i robotě.

od roku 1]]4 nacházíme v kronice stručné zázrtamy o tom, Že u Johanna Anto-
na bydleli a byli na stravu r zní studentia3/ jihlavského gymnázia. Zdá se, že to byl pro
něj i určit 'p íjem navíc' k platu krajského komisa e a zisku zvyroby sladu a v sta-
vu piva. V prosinci roku 77]4 byl lydán Všeobecn;i školní ád, kter zavedIpovinnou
školní docházku od 5 do 12let. Byly zaveďeny 3 sfupně škol. Nejnižší triviální školy
měly byt zizety všude, kde žilo 80 až 100 dětí' V Jihlavě bylo 7 triviálních škol' Vyš-
ší, tzv. hlavní školy o t ech (později čty ech) t ídách se zÍizovaly v krajskych městech,
tedy i v Jihlavě. Nahradily i část zrušenjuch gymnázli' Kladly ďiraz na vytuku dějepi-
su, matematiky, fyziky a zeměpisu. Nejlyšším stupněm pak byly 41eté školy normální
v hlavních městech zemi. Z hlavní nebo normální školy bylo možné p ejít na gymná_
zium,v té době (po zrušení jezuíttl) již též postátněné. V1uka na gymnáztich se zkráti-
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la od roku 1111 z 6 na 5 let, vyučovacít-l-l jazykem v prvních dvou letech se stala něm-
čina a jen ve t ech qršších ročnících z stala latina.

Roku 1778 v červenci opět pruská armáda vtrhla do Čech' Začala tzv. bramboro-
vá váIka. Prusové a Sasové byli zastaveni generálem Laudonem a váIka skončila mí-
rol m jednáním v Těšíně v květnu 1779.

K roku 1119 si Johann Anton poznamenal p íchod nol"-ich kolegri či spíše nad-
Íízenych na krajské hejtmanství - Leopold Pertholt jako druh zásfupce (substitut)
hejtmana apanz Rosenzeigu jako t etí zástupce ďorazill' do Jihlavy.

Koncem listopadu 1780, JohannuAntonovi bylo 55 let, zem ela Marie Terezie
a samostatné vlády se ujal Josef II., kteq zaI0 let své vlády vydal asi 6 000 paten-
t , l"-inosri ata ízení, zasahujících do všech oboru a oblastí žívota. V dubnu 178l byl
změněn systém odvodťr do armády. Každy pluk měl pevně stanoveny dopl ovací ob-
vod, p ičemž z celkem 59 pěších plukri jich bylo 23 dopl ováno v Česk ch zemích.
Mezi nejdriležitější reformy |ze zaÍadit povolení nekatolick ch vyznátí v íjnu 1781
a zrušení nevolnictví patentem z listopadu 1781. V rinoru 1784 byl vydán matriční pa-
tent, kteqÍ zavedljednotnou formu zápisri do matričních knih.

Dne 7. června 1783 byl suspendován krajsk hejtman Bohsi a 12' červnap evzal
ir ad hejtmana Johann Nepomuk Hofer, kteq.i p ijel ze Zno1ma. V květnu roku 1784 byl
krajs\i ťr ad p eložen z Jlhlavy do Velkého MeziÍiči a byl tam až do roku 1793. Ná-
vratu ri adu do Jihlavy se však Johann Anton ve funkci komisa e již nedočkal. K roku
1785, bylo mu 60 let, si poznamenaI: ,,My nadpočetní komisa i krajského u adu jsme
byli koncem srpna všichni z krajského u adu odbyti, bez obdržení d chodu za věrně
vykonané služby."

Konec sluŽby na krajském ti adu neznamenal konec aktivit Johanna Antona. Čty i
rněsíce roku l785 nebyl ničím zaměstnán, aIe jtž1I.ledna 1786, v 61 letech' je angažo-
várr jihlavsk1im magistrátem a p ebírá agendu kolkování. Tuto činnost patmě vykoná-
vá aŽ do května l789. Dne 2] . května 1789 je Johann Anton pově en vedením stavby
či spíŠe rekonstrukce pivovaru na Panenském p edměstí. Pod jeho vedením jsou vy-
stavěny některé nové zdi' nové krovy, technické zaÍízetí pivovaru' Stavba však skon-
čila ještě v tom samém roce'

V té době však Evropa dozrává pro další krizové období. Ve Francii 14. července
roku 1789 padla Bastila a tak začala revoluce, která v dalších letech ovlivnila politic-
kjz vywoj celé Evropy.

Dne 6. listopadu l789 je Johann Anton pově en jihlavskou městskou obcí funkcí
da ového soudce (Stetier Richter) a po p ezkoušení na krajském rí adě p evzal agen-
du v běru pozemkové daně v Jihlavě, Špitálském p edměstí a D evěnych mljznech
(Ho1tzmiihl). PIat24 zl' ročně, což bylo proti jeho p edchozím platťrm l razně méně.
Již k 30. dubnu 1790 však byla pozemková da zrušena. Zde se silně prolíná osud
Johanna Antona s politickou situací v monarchii. Pozemková dari byla vysledkem
da ové reformy Josefa II' P ípravou na tuto reformu bylo lrypracování nového berní-
ho katastru, byly z ízeny katastrální obce a stanoveno dariové zatižení qinosu - 12 %
mělo b1it odváděno státu v podobě pozemkové daně a 18 % ve formě dávek vrchnosti.
Patent byl lyhlášen 10. rínora 1789 a vstoupil v platnost 1. listopadu 1789 (což byl po-
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čátek vojenského a berního roku). Po roce roboty zapeněžni náhradu měla byt robota
od 1. listopadu l790 zrušena. ovšem nestalo se tak pro odpor šlechty, aprotože Josef II.
ve sl ch 49 letech dne 20. irnora 1790 zem eI. Císa ťrv bratr a následník tr nu Leo-
pold tI. po p evzetí vlády reformu zrušil a obnovil b}valé poddanské robotní povin-
rrosti. Nicméně část reformy, rovnoměrné zdanění šlechtické pridy se zdaněním p dy
poddanské zristalo zachoy átto.

K l. listopadu I79]r byl Johann Anton ustanoven městsk]im vzběrčím daní, ale
',t,dav této funkci prisobil i další roky, nevíme. U p íležitosti Leopoldovy korunovace se
V s1pnu l79 1 uskutečnila v Klementinu první prumyslová r,1istava. Leopold II. uzav el
tnír s osmanskou íší a prus$'m králem Bed ichem Vilémem II. V b eznu l792 ve věku
45 let nečekaně Leopold II, císa ímsk a král česk; 

' 
zem el ve Vídni. Jeho nástup_

cem Se stal jeho syn František II.' resp. jako král česk František I. Jeho korunovace
se konala v Praze V Srpnu 1'792. Již v dubnu 1792 vstoupili Francouzi do habsburské-
ho Nizozemí a začala první válka s nimi. období dalších 23 let byto obdobím zápasu
Evropy s francouzskou revolucí.

Ke dni 23. bÍezrul 1793, tj. v jeho 68 letech si Johann Anton poztamena|, že byl
zvolen starším v nákladnické (pivovarnické) společnosti, s platem 80 z1. Poslední zá-
pis ojeho profesním zaiazení se vztahuje ke dni 1. prosince 1795, bylo mu 70 let, kdy
byl, jak íká, potvrzen jako q běrčí nápojové daně. Jeho plat byl 5 k:r. zkaždévátky
piva.

Co se dále dělo v domácnosti Johanna Antona, se j1ž zjeho zápiskri nedovídá_
me. Rok 1795 1e posledním rokem, kter.-i Johann Anton zmi uje. Podle zápisu v ma-
trice ťrmrtí zem el Johann Anton Risenfelder drrc 29. července 1191 . Dožtlaa/ se tak
necel ch 72 let.

Elisabetha Risenfelderin (9. generace)
Cel; m jménem Maria Elisabetha Catharina Risenfelderin se narodila dne 8. listo-
padu 1755 ve čty i hodiny odpoledne. Bylo to po 9 měsících a 17 dnech od s atku Jo-
hanna Antona Risenfeldera a Antonie roz. Schaufler. Porodní bábou bylaAnna Ro-
sina Staudlin, které bylo již 78let. Johann Anton si poznamenal, že zemÍela o rok
později na mrfvici. Poznamenal si téŽ pečlivě v]idaje spojené s k tinami Elisabethy'
Dovídáme se, že utratil celkem l] zl' a4l kr. Š1o o platby nap . kaplanovi 39 kr', kos_
telníkovi 7 kr., kmotnim 2 zL 34 kr., za mši 30 kr. a za pohoštění víno 2 zI., chléb
6 kr., jablka l 8 kr. atd. K est provedl následující den kaplan Bemard, kmotrem byl Leo-
pold Pauemberger a jeho manŽelka Marie Anna. Jako kmot i jsou uvedeni i u větši-
ny dalších dětí.

Jak byl další osud Elisabethy v dětství a mládí, nevíme. Až ke dni 8. srpna 1785
si Johann Anton ve své kronice poznamenal, že ,,byla moje milovaná ďcera Elisabe-
tha s panem Antonem GroíJem ve zdejším farrrím kostele, ráto v ] hodin, tehdejším
panem zemsk m děkanem otcem Michalem LoBem oddána". Svědkem byl pan Joseph
Kammermayer, jihlavsk1 měšťan - jirchá s! mistr a radní města Polné Mangold.
Družičkou byla její sestra Apolonie. Po obědě v Jihlavě odjeli novomanželé do Polné.
Než budeme pokračovat v p íběhu Alžběty (české matriky uvádějí její jméno v čes-
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kém tvaru a dále ji tak budc trazyvat i v ttlrrlto článku) a Antona (či téŽ Antonína), je
t eba se zmínit o rodině GrolJov; ch.

otcem Antona byl lgnác Groí} (v česk ch matrikách Hynek), ktery je uváděn
jako mistr (Glassmeister) ve sklá ské huti ve Voiiově (Wonow), nyní Zvonějově, osadě
obce Štoky, poblíŽ Polné, náležicí do St íteŽského panství. Narodil se asi kolem roku
1698, ale nevíme kde. Jistě to nebylo v Polné, kam lgnác p išel aŽ jako asi čty iceti-
lety. Dne 11. b ezna 1738 v Polné zakoupil d m na náměstí č. 4745l od Jana Salufa za
2 410 zl. V kupní smlouvě je lgnác uváděn jako ,,panství St íteŽsk1|'ho sklen1Ích hutí
mistr". Kupní cenu byl kupující povinen složit ,,na právo" města Německého Brodu,
jehoŽ magistrát dával k prodeji souhlas. Prodávajícího zastupoval právní zástupce fiu-
dicis delegati), š1o tedy z ejmě o prodej majetku z dědictví pod patronací městské rady
Německého Brodu. K domu náleŽely pole, louky, stodola, zaseté ozimy' zásoba sena

a slámy i vybavení k orbě.
Ignác GroÍJ uzavÍel sriatek s Annou Tocz' která se narodila ďne 24. červta 7] I]

v Polné. Jejím otcem byl Pavel "Iocz a matkou Rosina Wodak. Nevíme ale, kde se ko-
nala jejich svatba, polenská matrika s atkri ji neuvádí.

otázkou je, zda nejd íve Ignác p išel do Polné a pak se seznámil s Annou a uza-
v eli s atek nebo se s ní seznámil a uzav el s atek a pak p išel do Polné.

' rť ?í;' l-;l

Manželé spolu měli nejméně 4 děti, ale
pouze k est posledního z nich je uveden
v polenské matrice. To znamená, že naro-
zení prwních t í dětí se odehrálo někde jin-
de, snad ve St íteŽi, ale prokázáno to ne-
máme. Také věk otce (e-li ridaj o věku
v matrice mrtí správn1i) p i narození dětí
byl relativně vysok1il; 51 let p i narozeni
posledního ditěre. Zdá se tedy reálnější, Že

Ignác v roce 1738 koupil v Polné dťrm, ale
stále se zdržoval někde u svého ptisobiš-
tě ve sklá ské huti (od Polné to sice není
daleko, ale v tehdejších podmínkáchkaž-
dodenní dojíždění do práce se také nezdá

Polná na vedutě z 2. poloviny 17. století

jako pravděpodobné). Teprve asi po čty ech letech, někdy kolem roku 1742 se žení
čty iačty icetilet lgnác, s pětadvacetiletou Annou Tocz, a to ještě v privodním priso-
bišti lgnáce a tam Se také rodí první 3 děti Ignác (2), Theresia a Anton a teprve po-
slední dcera Johanna Barbora se rodí dne 18. června 1749 v Polné v domě č. 4], ale
vzápětí zde také 30. června 1]49 umírá.

Patmě první dcera Theresia, narozená asi kolem roku 1743, dne 18. dubna 1763

uzayirá v Polné s atek s Philipem Gehrem. Ten byl vojenskym chirurgem plukuAns-
pacha /, kte{. byl v té době v Polné ubytován, což bylo zŤe1mě drisledkem tzv' sedmi-
leté války s Pruskem, která skončila právě v roce 1763' Ignác je již v matrice uváděn
jako polensky měšťan. Ze zápisu plyne, Že ohlášky byly provedeny v Halbensdorfu
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v Sasku v noru téhoŽ roku, odkud z ejmě pocházel manŽel

iistě z Polné navždy odešla.
S manŽelem Theresia téŽ

Bojov situace kolem Jihlavy 7. prosince 1647,
dne vítězství císa ské u kapitalace švédské armddy

Syn lgnác (2) je prokázán smlouvou o postoupení domu č. 47 na Antona ze dne
5. listopadu 1784. Drivodem p evodu domu za životalgnáce (r) byly neshody mezi
bratry Antonem a Ignácem (2) v hospoda ení' ProtoŽe nebyla naděje na shodu obou
bratru, dohodli se, že drim p ejde na Antona, kten-i se ale současně touto smlouvu zava-
zuje r,yplatit odstupné ve vjuši 3 000 z1. ve prospěch Ignáce (2). Ten se současně z ekl
dědictví. S domem se zavázal Anton p evzíti závazky a pečovat až do jejich smr1i
o své rodiče. V němčině Sepsanou smlouvu podepsali otec a Synové Groí3ovi a jako
svědci Jakub Vendelka a Franc Vassiczek' Jiné informace o Ignácovi (2) nemáme,
v Polné se neoŽenil ani neměl potomky'

P l roku po p evodu domu Ignác (1) GroB zem el dne 13. června 1785 v Polné ve
věku 87 let fie-li tento rídaj podle matriky správn1jl). Dožil se tak vysokého věku a pro-
ŽiI zÍejmě i ríspěšn1 život. ZemÍel v červnu a jiŽ počátkem srpna téhoŽ roku se téžv re-
lativně vysokém věku Žení Anton, jako by trochu čekal, až otec zem e' Jeho mamin-
ka Anna Grossová zemŤela dne 2 1 ' záŤí |19I ve věku 14 Iet (v matrice je uvedeno 78)
a doŽila se tak narození čty z pěti sv ch vnoučat'
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Pokračujeme p íběhem Alžběty a Antona GroÍlov;fch. Ani u Antona nevíme p es-

né datum natození. Privodní informace z rodinnych podkladri, Že se narodil v Polné
v roce 1753, je chybná. Jeho rok narození mriŽeme dopočítat podle dvou dajri o věku
p i s atku a rimrtí. P i s atku 1785 se uvádí, že je mu 37 let, p i rímrtí l798 je uveden
věk 5l let. I kdyŽ tyto ťrdaje byvají často velmi nep esné, zde se shodují a odkazují na
rok l'147 jako rok narozeni Antona' Také jeho profese není zcela bez otazníkri. P i
s atku ie v iihlavské matrice označen stejně jako jeho otec Ignác jako Glassmeister.
Roku 1786 je v polenské matrice uveden jako městsk kontribuční (ri edník městské
da ové sprály). Poďle záznamu v kronice Johanna Antona Risenfeldera k roku 1786

,,v měsíci zá í byl m j p. Adam AnÍon Gross jako městslql rychtá a policejní dozorčí
v Polné ustaven a zárovet jako městslql dalov ,u!,běrčí. Roku 17BB odstoupil. " (měst-

sk1f rychtá je škr1nuto již Johannem Antonem). P i narození dalších dětí je již uvá-
děn pouze jako 

',soused" 
nebo ,,ob1watel" Polné. ZÍejmě se tedy dále žlvil hospoda e-

ním, na pozemcích pat ících k domu č. 47.

Nejasná rodinná paměť měla za to, že Alžbéta utekla od rodičri proti jejich vrili
a že to byl nerovn;Í s atek' Skutečnost však byla jiná, s atek se konal v Jihlavě u sv.

Jakuba, v místě nevěstina bydliště a postavení jejího manžela Antona GroÍJe odpoví-
dalo i postavení otce Alžběty. Romanticky p íběh o nerovném vztahu se tedy nekonal.
Také Alžběta byla p i s atku v relativně pokročilém věku 30 let (nikoliv 27 jakuvádí
matrika), a tak se rnrižeme spíš dornnívat, Že rodiče byli rádi, že svou dceru konečně
provdali. Svědčí o tom i druh; zápis v kronice o jejím s atku s GroBem, kde Johann
Anton o své dce i píše jako o ,,meine herumstehende Tochter", cožby se dalo asi p e-

loŽit, jako 
',má 

neprovdaná - na ocet dcera".
Manželé Alžběta a Anton GroÍlovi měli pět dětí, narozenychv rozmezí devíti let

v letech 1186 až 1795. Jenjedno z nich se nedožilo dospělosti' Dcera Anna, která se

narodila dne 1 8. srpna l789, zemÍela 1 . prosince 1]91 ve stáŤí 2 Iet 3 měsícri a 14 d .

Narození první vnučky si Johann Anton poznamenal do kroniky. Dne l7. června
1786 se v Polné č. 41 narod1la Antonie GroBová, která se posléze, po s atku s Janem
(2) Klusáčkem dne 25' rinora 1808' stala matkou mého pradědečka Jan (3) Klusáč-
ka, narozeného dne 29. srpta 1821 v Polné. Antonie zem ela roku l871 jako 85letá,
ale to je však již jinju p íběh.

Dne 6. listopadu l787 se v Polné č.41 A|žbětě narodilsyn Jan GroÍl,ktery žiI7I
Iet až ďo l. prosince 1858 a byl ševcem. oženil se roku 1823 s Evou Roštok a měli
pět dcer Antonii nar. 1825, Aloisii nar. 1828, Františku nar. 183 l, Marii nar. 1833

a Annu, která se narodila i zemÍela roku l835. Všechny dcery se vdaly do Vídně, jak
je poznamenáno v matrice. První Antonie v roce 1851 jako 26letá, druhá Marie v roce
1858 jako 25letá, t etí Františka V roce 1860 jako 29letá a poslední Aloisie v roce
1863 jako 35letá. Rodina se dost stěhovala po Polné. S atek byl qlpraven z č. 142M
a první dcery se narodily v č. I45 M. Ve stejném domě se narodila i většina dětí Jano-
\T SeStry Antonie Klusáčkové, takŽe po určitou dobu sdíleli stejné obydlí. Dále ob1 -

vali domy č. 52i|l,68 M a 1l5 M. Jan zem el v č.37 D'
Dalším Synem Alžběty a Antonína GroBovych byl Josef, kter1 se narodil v Pol-

né č. 41 ďne 22. května I79l a byl soukeníkem. Josef zem el dne 9. záŤí l879 a do-

{'lánlq a studie

Ži l se tak vysokého věku 88 let. oŽenil se roku 1 816 s F'rantiškou Strnadovou a měli
šcst dětí: Jan GroB se narodil roku 1816, Františekroku l817, ale již l8l8 zem el,
Antonín se narodil roku 1819 až|l aŽ do roku 1887, Marie se narodila roku 1824,
lirantiška se narodila 1828 a žIIa do roku l892 a Filip se narodil roku 1834' ale ze-
rrl_el již roku 1836. Josefova rodina od s atku obyvala drim č. l40 M.

Dne 26. záí 1793 prodal Anton drim č. 4] v PoIné a rodina se z ejmě p estěhova-
llr do domu č. 55 M, kde se narodila dne 8. b ezna l795 poslední dcera Františka. Ta
sc později provdala za rukavičká e Antonína Riihricha a jejich syn Josef Rtihrich si
vzal roku 24.května 7848 za manželku Johanu Svobodovou. Její sestra Anna Svo-
lrodová si pak vzala Ludvíka Klusáčka, dalšího syna Antonie GroBové a Jana (2)

Klusáčka. Rodiny Riihrichri a Klusáčkri společně v roce 1898 slavili zlatou svatbu.
I,'rantiška zemÍela v Polné roku 1862 v 67 letech.

ManŽelství Antona a Alžběty trvalo jen 13 let. Anton zemÍel na souchotiny dne
l . července 1798 ve věku pouhych 5 l let. Alžbětě bylo 43 let a zristala sama se čty mi
rrcclospěl mi dětmi. Nejstarší Antonii bylo 12 let a nejmladší Františce jen 3 roky. Asi
rlcměla jednoduch život, protože podporu nemohla čekat ani od svého otce Johanna
Antona' kten-i zem el rok p ed jejím Antonem. P esto Alžběta své potomky dokáza-
ltt zabezpečtt Všichni uzav eli manželství a p ivedli na svět vel\ počet dětí. Nejd íve
ttarozené vnouče se však narodilo až 18 let po smr1i dědečka Antona Grosse. Alžběta
jc1 naopak pÍežila o dlouh ch 43 let a zem ela v polenském špitále ve věku 86 let dne
24. listopadu 1841 a tak se dožila tarozeri prakticky všech vnoučat.

Elisabethou či A|žbětou končí historie námi sledované linie Risenfelderri. Jejich
genetick k d pokračuje dále v rodu Grossti a v dalších rodech, na jejichž počátku je
Alžběta, mezi jinymi i rodu Klusáčkri.
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Antonie KlustičkovtÍ rozend Gtofiovti, dceru Alžběty GroJ|ové, rozené Riesenfelderin
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l't t7.tr ti rtt k.l':
l(r'l'ttť'tltc sl llll l(lllll() rrrísl(' ilrrrctl' Ž1: 1lsitttí.jlttcna Riscnfclderu má mnoho variant a ty se také \ysk}tují
v Irrtttlrr t'llittktt' I'ictlcvŠilrl vc sllrryclr rttktr1liscclt, at'_jiŽ sc vztahujících k Lucasovi Risenfelderovi nebo Jo-
llittttlrlvi I{iscttl'cltlcrttvi'scvprvltísIitbicczir i-nctlbjcvuje e-(Rieserr|elder),alejevětšinoupsánoRisen-
Ícltlcr- .lolralrniiv otcc l]rantz llatlpak tltislcclnč píšc RicBcn|elder (s ostr1'm B a často rozděleně RieBen ťelder)
a také všcclrr-ry moderní texty hovo í o Ricscnf-clclerech. Na konci jména pak Zpravidla je koncovka_ e1 ale
objevuje se i lbrma Risenfeld nebo RisenÍ'cldt. V rnatričních záplsechnachtzime st ídavě všechny varianty
psaní. P i psaní k estních jmen dodrŽujeme latinskou podobu jména doloženou matrikami, později němec-
kou podobu <1oloženou kronikami. České tvary naclrázíme v matrikách v 1 9. století v Polné.

2i Soupis rukopisri Státního oklesního archir,'u v Jihlavě, František Hoffrrrarrn, Jihlava 2001, č. 150 str. 143
a 159 str. 149.

r'JohannHeinrichMarzy(*l5.8. 1'722'Ť4. 1. 180i)-učitel,mědirytec,archivá ,koniká ahistorik.Jako
ír edník jihlavského magistrátu uspo ádal městsk archiv. oženi1 se s Joharu'].ou Elisabeth Risenfelderin
(dcerou Johana Antona fusenfeldeÍa *\61 6) dne 24' 4. 17 52.

a' Johann Heinrich Marzy - Anmerkungen zur Geschichte des Geschlechtes der Riesenfelder von Risenfeld
1540 - 1686 _ sign. 24l l 8 (Sameš)' 160 (Hoťfmann str. 149) a Johann Heinrich Marzy _ Fami1ie nobiles
Iglaviae str 65r-68v, sign. VIi 41 (Wurzinger), 55 (Sameš) 151 (Hoffmann str. 144)

51ProlepšíorientaciuopakujícíchsejmenVjednotlil-'chgeneracíchjerozlišujemepo adov}'mčíslem
Ói Listina A _ Wir Burgermeister und Rath der ...
7l Verzeichrriss alle jener Márrne1 welchen das Biirgerrecht der Stadt tglau erheilt wurde, Leopold Ratzer,

1 870
8i Velká kniha o klimatrr zemí Koruny české, Ji í Svoboda, Zdeněk Vaškli, Václav Cílek, Regia 2003
e/ dle Marzyho
1oiZazaznamelánístojíjazykov jev Ženskájménavjihlavskéněmčiněsep echylujíkoncovkou_in,kte_

rá se p idává takjako v češtině _ ová, k mužskému tvarujména. Takže otec Susanny sejmenoval Hadmer,
ona Hadmerin.

rr' Jihlava, str. 267
12i Jihlava, NLN 2009, str. 272
r3i DÓrťerbuch der Iglauer Sprachinsel, dr. Anton Altrichter, Rothenberg 1976, str. l08 _ 109
ra/Velká kniha o klimafu str. 329

'5' Listina B - Salutem et prosperi - tatem benevolo lectori...
l6] Byl ridajně posledním rektorem protestantského latinského gymnázia v Jihlavě (v dopise se však podepi-

suje jako corektor a uvádí, že rektoÍ není p ítomen), než byl roku 1'623' Íedy stejného roku kdy podepsal
listinu pro Lucase ze školy i.yhnán. Latinské protestantské gymnázium bylo otev eno roku 1 56 1. P vod-
ně katolická Jihlava se stala protestaltskou - luteránskou po 2letém p sobení kazatele Pavla Sperma jiŽ
v letech 1522 1523.

r7l Listina C - Dem Ehren Wosten Ehrsamben und WohlweyBen Henn Paul Hadmeq Burger und Raths Ver-
wandter in Iglau

r8/ Listina D - Anno 1625 dem 18 Octobr am Festtag des heyligen Luca . . .

19' ota z Nostic, byl synem Jeronyma z Nostic, zemského hejílana ve Zho elci (Ť 1574). ota se stal roku 1606
radou nad ape1acemí, roku 1610 byl pol"_išen na německého místokanclé e a pak se Stal íšslori'm dvors\im
radorr. Dne 3. července 1623 by1 pol"_išen do panského StaW starožih ch rod , dne 3. ijna 1623 stal se pa-
latinem a dne 24. Ťijna 1623 byl povyšen do stal'u íšslo_ich svobodn ch pánri. obohatil se skupováním kon_
fiskovan1 ch statku po Bílé Ho e. Rokrr 1622 koupil Sokolov (Falknov), rokrr 1624 některé vesnice pat ící
Loktu, roku 1627 Jind ichovice (Heirrrichsgriin), roku 1628 Řehlovice, roku 1629 Hli any (asi Lienau) atéž
domy na Malé Straně, později p estavěné na n1,rrější palác Nostick]'' Měl ve11o-i vliv na sestavení obnovené-
ho zŤizeni Zemského roku 1627 . Zem el ve Vídni v pťosinci roku 1630. Posledním po ízením datovan1'm ve
Vídni dne l 6. dubna 1 630 ustavil dědicem svého jmění a panského StaW Johanna Hartvíka, s}'na Své Sestry
Žofie,kterábyla druhou manže1kou Johanrra z Nostic z linie Rotenburské (t 1 6 l 9) (http://leccos.convindex.
php/clanky/nosticove)

20'Johann Hartvík z Nostic (* 1610) se p istěhoval z Lttžice do Čech' aby se ujal dědictví po stn_/ci oto_
vi. Byl pol"_išen dne 29. ledna 1631 do panského sta\u staroŽ;tni7ch rodri v krá1ovství Českém. V letech
1638 1642byl radou dvorského a komorního soudu, roku 1644 byljmenován prezidentem nad apela_
cemi, dne 6. sryna 164 byl pov šen do hraběcího star,'u Království českého a dne 9. května 1 5 l obdr-
Žel íšské hrabství. Dne 16. května 165 l byljmenován nejvyšším komomíkem a dne 5. unora 1652 se stal
nejvyšším kanclé em. V u adě nejvyššího kanclé e ziistal až do smrti. Kromě toho byl c. k. tajn1 m radou,
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komorrríkem a rytí em zlatého rouna. Zdědil po svém stI]/ci v še uvedené statky a pražsk)' d m, kteni'
roku 1660velik1mnáklademp estavěl. Skoupildalšístatky, jakofoku l651Grabštejn,roku l 52Pako-
mě ice a Libezníce, roku l654 Bašt, roku 1662Trmice, roku 1666 Kraslici, roku 1667 Žďár,téžŽemo-
seky a zdědil Měšice. od arcibiskupa mohučského obdržel roku 1673 část hrabství Rhienek a tím nabyl
i práva sedat na hrabské lavici kolegia ťranckého kraje, do něhož byl roku 1674 uveden. Ženat byl nej-
d íve s M. Kate inou hraběnkou ze Zd'áru a po druhé s M. Eleonorou Popelovnou z Lobkovic ovdovělou
Berkovou (t 22. srpna 1681).

' ' ListinaE- l. Privilegium - WirWilhelmb Graffslawata
]]' Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka (I. 12 ' 1 572_19. 1 . 1 652) v roce 1 597 p estoupil od jednoty bra-

trské ke katolictví, poté byl p edstavite1em ritočného k ídla katolické strany. Spojenec Řudo1|a II., oá roku
l 600 císa sk komo í a dvorsk],i' maršálek, od roku 1604 purkrabí karlštejnsk)i. odprirce Majestátu Rudol-
fa II. V letech l609 a 16il dvorsk1Í sudí, odroku 16l2 prezidentkomory roku 1615 neji,yšší sudízemsky.
Podporoval zvo1ení Ferdinanda II. česlo.frn králem, v období 1617 19 královsk1 místodržící v Čechácir.
Dne 23. května 16l8 se sta1 obětí t etí pražské de|enestrace. V letech 1619-21 žilv Pasově. Ferdinanda II.
podněcoval k tvr'dému postupu proti čes\Ím staviim (konfiskace, absolutismus), později byl odprircem po-
nčrnčování země a cízi šlechry která se obohatila na konÍiskacích. od roku 1 621 íšsk hrabě, roku 1 622
ta1ny rada, v roce 1627 nejr,yšší číšník. V období 1623-28 nejr.yšší komorník Českého kálovství, od rokr"l
l 628 nejvyšší kanclé . V roce 1629 získal všechny vysady rožmberského a hradeckého rodu (v1ada ství,
pnmí místo na sněmu po kníŽatech), roku 1 630 palatin a roku 1 643 obdrŽel Řád zlatého rouna. Je autorem
rozsáh1;Ích Pamětí.

t' Marzy
I I' Listina F - 2. Privilegium Wiir Ferdinand der dritte von Gottes
''' Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidov1Ích novin,2009, str. 348
]"' Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidov ch novin, 2009, str. 350
'] Jihlava, vydalo Nakladatelství Lidov1/ch novin, 2009, str. 35 l
r*' Listina G - Wiir Burgermeister und Rath der konig. Stadt Iglau ...
r'" V roce 1629 byli Jan starší a Jan mladší, ,,strejcové" Jakartovští ze Sudic, s odvoláním na majestát Ferdi-

nanda I' dan]' jejich p edku Františku IGižovi p ijati mezi novožitné moravské rytí ské rody s podmínkou,
Že oba do termínu svátku sv. Kunhuty p ijmou katolickou víru. Sedm let poté (1 36) byl Jan starší Jakar-
tovsky ze Sudic p íjat mezi starožitné moravské ry.tí e. V té době byl písa em menšího soudu olomouckého
a mansk1im písa em olomouckého biskupstvi. Zap tjeti se p imluvili nejvyšší Zemští u edníci a zejména
olomouck]'biskup kardinál František z Ditrichsteina. V roce 1642 se Jakarlovsk;í stal nejvyšším pisa em
zemsk]m aroku 1647 byljmenován podkomo ím. V roce 1649 byl ustaven do u adu nejlyššího dvorské-
ho sudího' Po vznikrr Li adu kálovského Tribrrnálu se Jakartovsk],lstal po smfti Václava z Hrádku t etím p í-
sedícím. I po smrti svého protektora kardinála Ditrichsteina v roce 1 636 si zachovával uzké kontakty k o1o_
mouckému biskupskému dvoru a novému biskupovi arcivévodovi Leopoldu Vilémovi. (http://is.muni.czl
tt l 1 32 I ff _dlDizertace.txt )

'('' Lcopold Vilém byl druh m synem císa e Ferdinanda II., narodil se dne 6. ledna 1614. Byl biskupem v ně-
kolika diecézích, od roku l636 biskupem o1omouck}ím a velmistrem ádu Německ1i'ch ry'tí ri o<1 roku
1642. Byl též v roce 1639 vrchním velitelem císa ské armády. od roku 1646 do roku 1656 místodržícím
španělského krále Filipa IV. v nizozemsk ch provinciích. Zem el dne 20. listopadu 1662.

'L' Tento dvur byl v Pístově vedle běžn1 ch selsl$'ch hospodá ství. Na počátku 16. století byl v držení rodiny
Lukas. Zmínkaje o níjiž v roce 1490. Lukaswald nes1ještě nedár,nojejíjm no. V roce 15 10 se hovo í o ryb_
níku mezi,,Kemteich" a,,Strasteich" od jedné,,Hierwisen" a,,Kiiem1wisen" p í dole (apud czecham). Dv r
Lukase leŽel mezi gruntem Sigla a Nyblera (Curia Inter Siglini et curias Nybler). V roce 1510 p edal Lu-
kas z Pístova dv r svému synovi Henslinusovi. Později p ešel na Joharrna Ska1ko (Schalko), kter1.pouŽíval
po svém sídle predikát,,z a na Sitzenhofu". (V roce 1630 musel zaplatit urok 7 grošri z rybníku). io smrti
Lucase Risenfeldera jeho dědicové ,,Sitzenhof' roku 1 684 prodali oboi Jihlava. Městs\ dvur Maierhoťzu_
stal obci aŽ do jeho zrušení a rozděleni v roce l 778. Dobytek byl prodán a pole rozdělena mezi ostatní pís-
tovské hospodá e a poddané. Vzhledem kjeho místu v histoni rodiny Risenfelderu si o zrušeni dvora uči-
nil poznámku do své kroniky Johann Riesenfelder. V roce 1750 měl 379 mě ic polí,40 mě ic pasťvin a z 1uk
l8 vozrl sena a 4 rozy otavy.

r2i Listina H - 4. Privilegium Kajiserliche Confirmation ...
r:1 Listina I - 5. Privilegium Wtir Ferdinand der dritte Von Gottes Gnaden ...
rai DÓrferbuch der Iglauer Sprachinsel, dr. AntonAltrichter, Rothenberg 1976, str. 108 l09'téžmat1kaze-

m el1i'ch (chybná je tudíž informace v publikaci Jihlava o tom, že rychtá embyI až do 1666)

5l
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r5/Tento den si p jčil peníze' p esné datum uzav ení kupní smlouly v kronice chybí, protože stránky této
včci se t kajíci byly vy íznuty

Í/ D m č. 235, podle stabilního katasfiu č. 272 na parcele č.35, nyrí č. p. 1082 na parcele č. 2507, Kosmákova 7
]7i Augustin Taubenkorb, bratr Cathariny, manželky Fraltze, zem el dne 15. prosince 1149 ve'/l na 4 odpo-

ledne. Byl fárá em v Rančí ově, ale zem el u Johanna Antona syna Frantze v Jihlavě ve věku 64 let' Po-
h benje ve farním kostele v Rančí ově. Knězem byl 37 let. Kostelu v Rančí ově zanechal 5 564 zl''

38' Zápis o s atku v matrice se nepoda ilo najít, k roku 1611 konči zápisy 20. červencem a pak je prázdná
strana a pokračuje až rok 1678.

r9i Diim č. 327, podle stabilního katastíu č. 366 na parcele č' 446,nyní č. p. 1198 na parcele č. 2634, Masa-
rykovo nám' 39

a0' Joharrn Joseť Schaufler byl správcem kláštemího panství Pohled, ženskjl klášter zde by]r založen jiŽ v roce
1265. obec se německyjmenova1a Frauenthall - Panenské Údoli' Schaufler zemfel 2 1. listopadu 1748, tedy
7 let p ed s atkem své dcery s Johannem. KdyŽ zem el, bylo Antonii 1 let. Správce nebyl poddan1foni rni-
lován, dodnes o něm kolují strašidelné historky. Dokudještě Pohled b1val kláštemím majetkem, byl správ_
cem kláštemího panství zly Šaufler. Pocldaní se za jeho panovaní měli zle, museli těžce pracovat a byli čas-
to správcem p ipraveni i o svťtj zděděn majetek,jímž Šaufler rozši oval majetek kláštemi' Jednou Šaufler
těŽce onemocněl. Poslali mu pro léka e do Německého Brodu. Lidé, kte í potkali povoz s léka em, tvrdili,
že vedle kočího seděl též záhadn' čem' pán, čert. Šaufler p es pomoc léka e zem el, byl mu vystrojen nád-
hemy poh eb a p išli i poddaní ze všeho kláštemího panství. Šauflera pochovali, alejaké bylo udivení všech,
když se vraceli ze h bitova, Šaufler se na ně díval ze zámeckého okna. Pohbili ho podruhé, ale když se wa_
ce1i, byl Šaufler opět v zámku. Usoudili z toho' že Šaufler nemliŽe by1 poh ben v posvěcené zemi. Naloži-
liprotojehorakevnav zakoněnechalijít,kamsamichtěli.Konědoš1iažnaDejpušlarozltraniobcePo-
hledu' Jilemníku a Krátké Vsi. kde se zastavili. Synové Šauflerovi tam svého otce poh bili' p ičemžjeden
z nich mu udpnul hlavu. Ale ani potom neměla duše zlého správce pokoj a v lese Dejpuši lidé v noci vídá-
vali pobíhat čemého psa _ Šauflera" (webové stránky Pohledu).

al/ Baron Adam Fridrich svobodn pán Vemer se stal krajsk],i'm hejtÍnanem 1. 5. 1754 a byl v této funkci až do
3 l . května 1173 kdy byl p eložen do Tábora. V záÍí 1180 odešel do r^j'služby. Na jeho místo p išel z Tábo-
ra Baltazar Klement z Bohsi.

a'?' I,udmila Kámíková, V]Ívoj obywatelstva v česk],i'ch zemich 1"754 1914, Praha 1965, Nakladatelství
CSAV str. 327

a31 studenti na bytě u Johanna:
Bemard Horens z Chudimi, student poesie, platil ročně 50 z1. za stralu i ošacení, l 774 5 (Johatur folio 20r)
Antonín Dumont z Pelh imova, studoval rétoriku, 1775 (Johann folio 20r)
František Pocensky z Chrudimi, syn pana primátora, studoval rétoriku, platil 50 zl.' 1119 (Johann folio 24r)
František Vrabec z Telče, syn porybného písa e, platil 60 zl. ročně, 1 779; následující rok vykonával l ka -
skou praxi u krajského ri adu (Johann folio 24r)
SynJohanna Kleina z Brtnice' qÍběrčího daní, navštěvoval normální školu, 1779 1782, 1783 šel do se-
miná e (Johann folio 24r)
IgnácPfabl,synsprávcezKostelníhoVyd í,sfudovalvJihlavě2'školu,platil50zl.,1]81 1783(Johann
folio 24v)
JosefPraschinger,synvrchníhouiedníkazČeskehoRudolce,normálníškola,50zl.|781 |783,1783šel
do seminá e (Johann folio 24v)
Johann Wessely, syn lesního správce z Mezi íčí, 1790 1192, platil 60 zl.

aa|Zápts ojeho smrti nebyl uveden v kronice. V zápisníku obsahujícím inťormace o narozeních a umrtích
v rodině Johanna (obsahově témě totožn s obdobn mi záptsy v kronice) je uvedeno, že Johann v. Ri-
senfeld zem el 22. inora 1806. Toto datum jsem chybně uvedl v článku o Johannu z Risenfeldu z roku
20 1 0 (Polensko č. 4, ročník IX., Polná 20 10, str. 20). Ve skutečnosti je to datum mrtí jeho stejnojmenné_
ho syna.

a5' V mém článku osm generací rodu Klusáčkri, Genealogické a heraldické listy 4/2008, ročník XXVIII., je
uvedeno č. 48, které je uvedeno v jednom rodném listě, ale je z ejmě chybné.

'' PoIná l242-lgq2, kolektiv, l,,tÚ polná l992, str. 70

Stručn rodokmen Risenfelder dopl ující článek je na stránce: http://klusackova.sweb.czlschemarin'
pdť a podrobn1Í rozrod nahttp:llwww.klusacek.czlrin25 'htm (tabulka V tomto formátu je nejlépe čitelná pod
prohlížečern Internet Explorcr; Google Chrome i opera zkreslují čtení poznámek)
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|,lii BĚH JIHLAVSKÉHo RoDU
RISENFELDERŮ

2. část

Ji í Klusdček

První část historie Risenfelderri byla věnována posloupnosti devíti generací p edsta-
vitelri jedné z linií rodu' Tato částje věnována jejich sourozencťlm, osudu jejich rodin
a v omezeném rozsahu i jejich potomkrim. Protože o sourozencích Johanna (1) v prv-
ní generaci nemáme žádné informace a o Jiirgovi, pravděpodobnému bratrovi Johan-
na (2) ve druhé generaci, bylo ečeno vše, co je o něm známo , začínáme až generací t e_
tí. Ale i ve čtvr1é generaci se Žádn1 Sourozenec Lucase Risenfeldera nedoŽil dospělosti.

Sourozenci Nicodema (3. generace)

Andreas (l) Risenfelder
Sourozenc Nicodema mohlo b t více, ale víme zatírn pouze o Andreasovi (l). Kdy
se druh]i syn Johanna (2) narodil, nevíme. Marzy potvrzuje, Že je bratrern Nicoďema
a uvádí u jeho jména z etelně datum 1589'l/ Protože ale jeho otec Johann (2) zem el
roku 1584, nemriŽe to b]Ít datum jeho narození. odhadujeme, Že se mohl narodit ko-
lem roku 1550. Z analyzy matričních zápis však témě jistě vyplyvá' že žit ještě je-
den Andreas (2) a je velmi pravděpodobné, Že byl synem svého stejnojmenného otce
a rok l589je rokemjeho narození.

Marzy lvád| že Andreas (1) měl za manželku Sofii a měli dceru Annu, jejimž
manželem se posléze stal Gallus Pautz. Anna se mohla narodit kolem roku 1580,
ale protože matriky k t v Jihlavě jsou vedeny aŽ od roku 1599, nem Žeme to proká-
zat. P edpokládáme, že z tohoto manŽelství se narodil i onen Andreas (2)' Sofle ze-
m ela asi kolem roku 1598, protože ke dni 30. íjnu 1601 je doloŽeno narození Davi-
da, syna Andrease z matky Justiny. Záznam o s atku vŠak v matrice nebyl nalezen a
uskutečnil se tedy asi p ed rokem 1599. Není zcelajisté,zďaj1žto není první manŽelka
Andrease (2), ale p ikláním se spíše knázoru, že je to druhá manželka Andrease (1).

Další informace z matriky Ííká,že dne 12. rínora 1620 si Andreas bere za man-
Želku Susannu Leipo|dt a o rok později dne 6. ledna 162l je doloŽeno narozeníjejich
syna Pauluse' Svědkem na svatbě byl Nicodemus Risenfelder. Nevíme, zda nejde
o t etí manŽelství Andrease (1), ale s ohledem najeho p edpokládany věk se to nezdá
pravděpodobné. Jediné' co trochu tuto hypotézu zpochybriuje, je ta skutečn ost, že mezi
svědky je bratr otce Nicodemus, ale ne otec sám. ovšem šest let poté, dne 23. květ-

Clánkv a studie

na 1626, umírá Andreas a tato skutečnost je doložena matrikou. Mohli bychom se do-
mnívat, že zemÍel Andreas (2)' ale tuto skutečnost vylučuje další matriční zápis o k fu
Susanny Risenfelderin ze dne 5. května 163 1. A v tomto roce je jtž téměŤ prakticky
vyloučeno, aby otcem byl Andreas (1)' i kdybychom posunuli jeho narození z roku
1550 o deset či dvacet let kup edu. V roce 1626 bylo Andreasovi (l) hezkjlch 7 let
a to je věk pravděpodobn1i pro jeho doŽití; stejného věku se dožil i bratr Nicodemus.

Uvedli j sme j iž, že Andreas byl téz roku l 63 1 svědkem na svatbě Lucase Risen-
feldera, tedy z ejmě svého bratrance. Není zase zcela jisté, kte{í/ z nich to byl, ale stě-
žejnim drikazem se zdá ono natozeni Susanny roku 163l a mám zato,že šlo o Andre-
ase (2). Jiné informace o této větvi Risenfelderri nemáme'

Sourozenci Joannese Henrica (5. generace)

l. Ludovicus Augustinus Risenfelder
Ludovicus Augustinus Risenfelder se narodil dne 25. května 1634 v jednu hodinu
v noci jako druhorozeny po Johannovi Heinrichovi. Byl pok těn páterem Františ-
kem Btihnem. Jedním z jeho kmotru byl Johann Hcjfer ze Sparbergu, v té době císa -
sky rychtá v Jihlavě.

Z matričního zápisu o s atku vypl vá, že Ludovicus Augustinus byl magistrem fi-
losofle. K jeho Životnímu osudu bude z ejmě možné dohledat další informace, vzhle-
dem kjeho prisobení ve správě města. Již od roku 1 659, tedy od pětadvaceti let, je uvá-
děn jako ír edník města Jihlavy (v té době byl tatínek stále primasem Jihlavy), 10 let
bylradním apozději kráčel ve šlépějích svého otce. od 13. nora16]4 do své smr-
ti 18. července 1]03, tedy 29 let, by| císa skym a královsk1im rychtá em, a tedy fak-
tick1im nejvyšším p edstavitelem Jihlavy. Rychtá em se stal ve čty iceti letech. Tuto
funkci p evzal po Petru Pausper1lovi z Drachenthalu, kte{i ji vykonával po írmrtí Lu-
dovicova otce Lucase.

Ludovicus Augustinus byl jistě dvakrát, možná tŤikrát ženaty a založtl tak druhou
linii rozrodu Risenfelderri. První manželkou byla Anna, podle Marzyho dcera Kryšto-
fa Wožiczkého. Podle matričního zápisu o siiatku ze dte 28 ' lednu l659 byl ale otcem
Anny radní (senatoris) Wenceslaus Ksatiborsky' Wožiczkin byla Rosina, manželka
Johanna Heinricha, staršího bratra Ludovica Augustina, a informace Marzyho bude
asi mylná.

-) -J

Ludovicus Augastinus: aÍpis o siiatku roku 1659
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/ lrrllrrlrr ttlltttŽe lství sc poda ilo dohledat sedm dětí; šest dcer a jednoho syna. Do_
t rllltt'it st' trlttrltlillt clrrc l9. ledna 1660. Marzy Dorotheu zná,nevi datum narození, ale
1lr tttzc tllttLtttl sriatku dne 25 ' Ííjna 16'71 .2l Dorothea podle Marzyho zem ela l1. srpna
l{ll{4. l}ylo jí 24 let' DalŠí dcera, Anna Regina, se narodila dne 13. prosince 1661, Ro_
sina tJne 11. dubna 1664, Ferdinandus Ernestus v roce 1666, Maria Magdalena dne
28. dubna 1670, Maria Catharina dne 13. dubna 1673 aAnna Elisabeth dne 11. čer-
vence 1 675 ' otci bylo v tomto roce 41 let. Marzy ví též o narození Rosiny a uvádí, že
si později vzala Jakuba Kindera, ale jiné informace již Marzy nezná.

Druhou manŽelkou, kterou však Marzy neuvádí, je Dorothea Apollonie, nám ne_
známého rodu' Zápis o sriatku nebyl nalezen, ale existují zápisy o narozeni čty synri.
První Ludovicus Antonius se narodil dne 25. srpna 1680' Leopoldus Adalbertus
se narodil 9. ílnora 1682. Dne l7. května 1686' narodil Josephus Antonius Eusebi-
us a 10. dubna 1688 se narodil Joannes Georgius Eusebius, kdyŽ otci byly 54 roky.

Informace Marzyho k této větvi Risenfelderu jsou neuplné a poněkud zmaÍené.
Jako druhou manželku uvádí Annu Paulinu dceru Ferdinanda Ernsta Goska. S atek
není doložen matrikou a nepoda ilo se dohledat ani žádny zápis o narození dětí' Pokud
nejde o omyl Marzyho, muselo toto bezdětné manželství b1it velmi kátké, uzav ené ně-
kdy mezi roky 1676 a 1678 - po smr1i první manželky Anny a p ed narozením prvního
syna z druhého manŽelství s Dorotheou Apollonií' Zmatek ještě umoc uje informace
Marzyho o narození dcery Anny Pauliny dne l0. dubna 1688, p esně v den narození
v1iše uvedeného Joannese Georgia Eusebia. Záznam o jejím narozetí v matrice exi-
stuje, její matkou je opravdu Anna Paulina, ale otcem je Bernard StÓgner. Další irdaj-
ná dceraAnna Regina se měla narodit dne 25. ledna 1686. Tohoto dne se však narodila
Anna Regina, je1imž otcem je opět Bernard StÓgner. Anna Regin a narozená z ptvni-
ho manŽelství se narodila jiŽ I 3. prosince l 661 ' Z těchto fakt lze s velkou pravděpo-
dobností usuzovat o tom, Že Úrdajné druhé manželství nevzniklo.

Není cílem tohoto p íběhu dále sledovat životttí osudy této větve Risenfelderri.
Ponecháváme to dalším badatelrim. Stojí však za zminku nahlédnout krátce do Živo-

ta jediného syna z pruního manŽelství
Ludovica Augustina a Anny, a to
Ferdinanda Ernesta (6. generace).
Narodil se dne 3. července 1666. ože-
nil se dne 11. írnora 1691 s Clarou
Millerin. P sobil též jako radni. Z Ío-
hoto manželství se narodili dva svno-
vé a dvě dcery.

První syn Ludovicus Adalbert
(7. generace) byl pok těn 29. bÍezna
1698, ale narodil se nejspíš již 25.
bÍezna 1698. Ke stejnému datu je
doloženo z jin ch pramen narození
Johanna Risenfeldera, ktery 13. lis-
topadu 1720 vstoupil do ádu pre-
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rlronstrátťr' Je pravděpodobné, že Ludovicus Adalbert p ijal p i Vstupu do ádu jméno

Johann a jde tedy o totožné osoby. Prošel rtunymi funkcemi v ádu a zem el v klášte-
e Geras v Rakousku (dodnes existujícím) dne 8' května |]54ve věku 56 let.

Druh syn lgnatius Adolphus (7. generace) se narodil dne 30. července 1701.
'laké on se rozhodl pro církevní kariéru. Do ádu jezuitu vstoupil ďne 2] ' Ťíjna 17 11 .

Stu<loval v Brně dva roky a v olomouci čty i roky' V dalších letech prošeljezuitsk rrri
kolejemi ve Znojmě, v Nise, Svídnici, opět olomouci, Chomutově, Jind ichově Hrad-
oi, Lehnici, Praze, Jičíně a Klatovech. V roce 1739 pobjlval na Sv' Ho e u P íbrami'
ZemÍel v Klatovech dne l 5. inora ]'] 42 ve věku necel1fch 41 let.

pochován Ignatius A dolp hus

Zdáse, Že pobyt v klášterech spíše Život zkracoval, a to i u dalších člen jezuitské-

ho ádu, jak uvidíme. Ženatí Risenfelderové se doŽívali často podstatně vyššího věku.

Jejich dědeček Ludovicus Augustinus zem el ve věku 69 let'
Ferdinandus Ernestus měl též dvě dcery o nichŽ víme jen jejich data narození. Ma-

ria Barbara se narodila dne 6. srpna 1703 a Rosina Catharina dne 16. irnora 1706.

U všech čty dětí jsou jako kmot i uvedeni Thornas Spatzal a jeho manželka Maria
Spatzalin.

2. Franciscus Risenfelder
Franciscus Risenfelder, t etí p eŽivší syn z Lucasova prvního manželství se na-

rodll 24.prosince 1642.JehokmotrybyliAdamKramajehoženaJudith.Franciscus
se oženil asi v roce 1661 , ikdyž zápis v matrice chybí. Bylo by mu 25 let. Jeho man-

želka se jmenovala Martha. Doloženo je narození čty dcer a jednoho syna. První dce-
ra Anna Elisabeth se narodila dne 6. b ezna 1667,Maria Elisabeth 23' čewna 1669,
Eva Rosina 25. prosince 161 1 a Regina dne ] . záŤí 16] 4, Godefridus (Gottfried) Ri-
senfelder se narodil jako poslední dne 26. července l 677. Franciscus zem el dne 29.
unora 1684 ve věku 4'] Iet. Jiné informace o něm nemáme.

Jeho synovi Godefridovi (6. generace) bylo p i ťrmrtí otce pouh1|zch 10 let. To byl
asi také drivod, proč jako sedmnáctilet vstoupil dne 20. Íi1na 1694 do jezuitského

35

Premonstrát Jo hunn zem el
v kl šte e Geras roku ]754

i
1

Katakomby pod .jezuitsk 'm kostelem v Klatovech, kde je od roku 1742
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i'litlrr. Sltrtlilr začínal v Brně a poté p sobilvPraze, Svídnici, Chomutově, Telči a o1o-
rtttlttci. V rtlcc l706 ve dnech 19. záÍíaž21 . záÍi, ve t ech dnech po sobě' absolvo-
r''lrl svčccní na podjáhenství (subdiaconatus), jáhenství (diaconatus) a kněžské svěceni
(1lrcsbytcriatus). Zem el v Chomutově 8. čeruna 1715' Bylo mu jen 38 let.

3. Joannes Wilhelmus Risenfelder
Joannes Wi|helmrrs Risenfelder se narodil 17. dubna 1648, jako první syn z druhé-
ho manželství Lucase s Rosinou Waldthauserin. Jeho narození se uskutečnilo zhru-
ba 4 měsíce po dobytí města císa sk;imi a ukončení švédské okupace' Vstoupil do ádu
jezuiťu dne 9. nora 1664, tedy v 16 letech' Po roce stráveném v Jihlavě sťuduje dva
roky v Brně, rok v Chomutově a t i roky v Praze. Ptisobí pak v Chebu, Chomutově,
Praze, Jičíně, opavě, Nise, Znojmu' Brně, Kladsku a Českém Krumlově. NiŽší svěce-
ní obdrŽel dne 5. b ezna 1 667 a vyšší svěcení ve dnech 29 . ínora 167 6 a pwtího a dru-
hého b ezna, kdy byl vysvěcen na kněze (presbyteriafus). Podle Marzyho složil čtvrté
sliby dne l5' srpna 7678. ZemÍel dne 29. dubna 1684 v Českém Krumlově' také vel-
mi mlád, ve věku 3 let.

4. Carolus Norbertus Risenfelder
Carolus Norbertus Risenfelder se narodil dne 12. bÍezna 1650 jako druh]i syn Lu-
case z druhého manŽelství. Marzy u něj uvádí chybné datum narození i chybné datum
Vstupu do ádu jezuitri. Je dalším (čtvrtym a posledním) z Lucasovych potomkri, kte-
r)ivstoupildo ádujezuitti.Tosestalodne21.lednal668.Bylomu18let.Prošelškol-
skym systémem jezuitu. Studia začal v Jihiavě, p ešel do Brna, pak do Českého Krum-
lova a studia zakončil v olomouci. Na rozdíl od bratra nep ijal kněŽské svěcení. P so-
biljako profěsor v Žagant a Hlohově v dnešním Polsku, dva roky v Praze,rok v Telči
a ke konci Života opět v Hlohově a War1enbergu. Zem el v dnes polském Bradu (po-
blíŽ War1enbergu,3' kde byla residence ádu, ve které ke konci Života pob]ival) dne 1'
května l68 l . Bylo mu pouh)ich 3 l rokri.

5. Fridericus Ferdinandus Risenfelder
T'ridericus Ferdinandus Risenfelder, čtvrt]i syn z druhého manželství Lucase, se
narodil dne 17. ťrnora 1653. K roku 1686 je uváděnjako Salis Praefecti - správce sol_
ného monopolu (skladu) v Jihlavě (německy Saltzversilber) a k roku 1687 uvádí Mar-
zy jeho postavení jako c' k. Tazencinwehrer neboli q běrčí daně pivní, tzv. pivního
tácu. Sril i pivo byly vyznamnym zdrojem da ov ch p íjmri.

Fridericus Ferdinandus: ztÍpis o nnrození 1653

Clánkv a studie

Byl dvakrát ženaÍy. První s atek uzav eljako 181et dne 12. května 1671 s Regi-
nou (narodila se 31. sryna 1650), jejímŽ otcem byl Raphaelis Hoppstádter. Z tohoto

manželství se narodily čty i dcery: Maria Rosalia dne 25. záÍi 1672, Barbara Apo-
lonia dne 72.bÍezna ]'6]6, Anna Francisca dne 25. ledna 1680 a Regina Theresia
l 

-l 
. srpna 1682. Jejich maminka Regina umírá měsíc po narození poslední dcery dne

22. záÍí |682.
Vdovec se čty mi dcerami Fridericus Ferdinandus uzavírá dva měsíce nato dne

23. listopadu 1682 s atek s Marií Catharinou Ziglerin. Měli spolu t i syny. Francis_

cus Ferdinanďus se narodil Il. záÍi 1683, Franciscus Josephus Risenfelder Se naro-

dil 31. ledna 1686 a Franciscus Leopoldus ďte26. dubna 1688.

Ferdinandus v dubnu roku l697 z ejmě zpronevě il z pokladny solného mono-

polu, jehoŽ byl šéfem, ohromnou částku 30 000 zlat1ich a utekl z Jihlavy. S ním utekl

i jeho kamarád Matouš Krenberger, soukenicky mistr, ktery? si vyprijčil sukno v hod-

notě 70 000 zlaqjlch. o rok později bylo jméno Ferdinanda pověšeno na šibenici po-

stavené na Horním náměstí. Tyto zprávy jsou obsaŽeny v Miillerově kroniceai a publi-

koval je František Hoffmann. Jak to s Ferdinandem dopadlo, nevíme, ale nakonec se

z ejmě vrátil do Jihlavy, protoŽe je v matrice doloŽeno jeho irmrtí 10. července 1709

a stejné datum uvádí i Marzy. Sledování osudri této větve opět zistává na dalších ge-

neracích badatelri.

Sourozenci Leopolda (6. generace)

1. Joannes Henricus (2) Risenfelder
Joannes Henricus (2) se narodil 4. Úrnora 1674 jako šesté dítě manŽel Johanna Hein-

richa a Rosiny tozenéWožiczkin' Jméno dostal po otci. Kmotry byli urozen Mar1inus

Gosko se svou manželkou Annou a pan Petri Pausper1l, císa sk 'rychtá . S atek uzav el

ve věku 42let dne 2].Iedna 1716 s Annou Paulinou Achutzin a dne 9. ledna l7l7 se

jim narodil syn Ferdinandus Norbertus (7. generace). Kmotrem byl Ferdinandus Nor-

bertus Kostka a jeho manŽelka Christina. Jiné informace o něm zatím nejsou.

2. Joans/ Antonius Risenfelder
Joan (Johann) Antonius Risenfelder (6. generace) se narodil 1 8. ledna 1 676. Ve 28 le-

tech se dne 24.listopadu ]']O4 oženj|s Marií Blandinou Reitzerin, manŽelskou dce-

rou Jercmia Reitzera a matky Elisabethy Pauspertlové z Drachenthalu' Podle publika-

ce ,,Almanach česk1 ch šlechtick ch a rytí sk1jlch rodri 2009"6 jejich t i synové založíIj

t i samostatné větve Riesenfelderri. P i bližším prozkoumání se však ukazuje, Že ída-
je této publikace jsou v mnohém nep esné, či p ímo chybné.

Bavorskou větev Riesenfelderri založtl syn Joseph Johann Antonius Risenfelder
(7. generace), ktery se narodil 25. prosince 17l 1 v Jihlavě. Když mu bylo 32 let' oženil

se s Marií Magdalenou Koch. Byl vrchním ťr edníkem na panství Sternstein7/u Lob-

kowitzri. Ve Falci (Bavorsku) byl dne 16' července 1759 povjišen na barona (Freiher-

rendstandt).8/ ZemÍeI roku 1776 ve Falci.
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Joun AnÍonius: z pis o narození ]676

Joseph Johann Antonius odešel do Neustacltu v Horní Falci

Podle Almanachu měli manželé dceru Marii Vilemínu (8. generace) narozenou
v Bavorsku a syna Josefa narozeného v Jihlavě. Tento Josephg/ (8. generace) je však
prokazatelně Synem Franze (7. generace) a bratrem Johanna Antona (8' generace),
o němŽ hovo í první část studie. S velkou pravděpodobností měl Joseph Johann i dal-
ší potomky ďále žtjící v Bavorsku, o kter ch ale zatímnevíme'

Druh; syn dle Almanachu, Johann Riesenfelder (7. generace), se měl narodit roku
1123 v Jihlavě a jeho potomci měli Žít ve Vysokém M1itě. Tohoto Johanna se nepo-
da ilo identifikovat. Ale jeho ridajn potomek, opět Johann, však byl prokazatelně sy-
nem Augustina Risenfeldera (8. generace), kter.-i byl bratrem Johanna Antona, auto-
ra kroniky' S ním je totožny i poslední da1ny syn Augustin Risenfelder, kteqÍ se měl
narodit roku 1]25 v .Iihlavě a jehožpotomci měli dále prisobit v Jaromě i (viz dále).

Naopak je doloženo narození syna jménem Ignatius Antonius ďne 2] . července
l] 14,kterého Almanach nezná. o jeho osudu nemám e žádné zprávy.

ManŽelrim se narodily také dvě dcery v Almanachu též neuvedené. Rosina Catha-
rina se narodila dne 9. června 1709.

Dcera Johanna Elisabetha Risenfelderin, která se narodila dne 23. četvna l72O, se
dne 24. dubna 1752, jako dvaat icetiletá, provdala za již mnohokrát zmíněného ťr ední-

Čurt v a studie

ka a kroniká e v Jihlavě Johanna Heinricha Marzyho. Ten byl o dva roky mladší než

nevěsta, narodil se dne 15' stpna 1722. Její narození i s atek jsou doloženy matrikou.

Marzy zem el ve věku téměÍ 19let. Kdy zemÍelaJohanna Elisabetha, zatím nevíme.

Sourozenci Frantze (7. generace)

1. Ludovicus Augustinus Risenfelder
Ludovicus Risenfelder se narodil 26. července 1695. Ve svych 25 letech' dne 28. íj-
na 1]2O, se oŽenil s Annou Catharinou Dornkreilin. Následujícího roku v lednu se

Ludovicus stal měšťanem v Jihlavě' aletéhož roku dne 8. prosince |]2I zemŤeIve

věku 26 let. ManŽelství bylo bezdětné' Pozristalá vdova Anna Catharina již za nece-

lé dva měsíce (31. ledna 1722) uzavÍela svatební smlouvu s Janem Jind ichem Schlei-

nem a dne 10. itnora byli oddáni.

2. Joseph Risenfelder
Joseph Risenfelder se narodil 10. unora 1698. Dne 18. íjna 1726 Joseph uzav el sva-

tební smlouvu s Rosinou Steinhauserin a 4. listopadu pak s atek. S Josephem měl

Brantz velké spory o zděděn1f majetek' Následující měsíc, sedm t1idnri po s atku, jak

Frantz ve své kronice neopomněl zdirazntt, se Rosině dte 26. prosince 1'726 narodil
syn Johann Joseph. otec Joseph byl v takové hanbě, že ar|rk oltá i S kmotrem nešel,

zapsal do své kroniky Frantz. Kmotrem byl Lukáš Tadeáš Pernfus. osud narozeného

dítěte nebyl dobry, protoŽe 29' dubna L]27 se v noci v posteli udusilo. Bylo to stejnjz

den, kdy Josephovi byl p i čen p i sporu a ďražbě rodn drim.

Joseph byl v letech |144 aŽ 1764 (tedy ve věku 46 až 66 let) zaměstnáván u hos-

podá ského direktoria, uÍaďu zÍízeného jihlavskou městskou radou, kte z:abezpečo'

val sprár,u jihlavského městského statku či panství, a to jako lesní pojezdn1 (Waldbe_

reiter).10/Podle Johannovy kroniky se svého místa vzdal v roce IJ64 a odešel do Falce

ke svému str ci (vj'še uvedeny Joseph Johann). Roku 1766 se vrátil do Jihlavy a byl
tam aždo roku 17'73,v červenci tohoto roku odjel do Vídně' Podle kroniky nebylo zná-

mo, kdy a kde zem el.

3. Maria Catharina Risenfelderin
Marie Catharina se narodila 26. dubna 1703. Dne 15. listopadu I72l Marie Cathari-
na uzav ela svatební smlour,u s peka em Johannem Georgem Kammermeirem a dne

25. listopadu po ohláškách uzavŤeli s atek. Marie Catharina zem ela 23. dubna 17]l, ve

věku 68 let.

Sourozenci Johanna Antona (8. generace)

l. Anna Maria Clara Risenfelderin
První sestra Johanna Antona, Anna Maria Clara, se narodila 2. srpna 1728 abyla
tak o necelé 3 roky mladší než Johann.Dtrc29. srpna roku 1'740byla' tak jako ostat_

ní sourozenci, bi mována; dostala jméno Josefa' Anna Maria Clara se 5. července
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| ''l r' tr Ltt '' l lt'l ;rttrvtlllllt Za E'liase CreÍitzbergra, městského černobarví e (Bur-
1','t', }'t lttt'ltttzliirbcr ) vc lárním kostele Matky Boži'Manže\ovi bylo 51 let. V manŽel-
st'i lrcllyli cllouho, protože Elias následujícího roku 29. srpna l,752ve%na12.hodi-
nu v noci ve věku 52 let a 3 měsícri zem el.

Dne 8. května 1753 se vdova Anna Maria Creiizbergerin podruhé vdává a bere si
Tomáše Plitzku, téŽ černobarví e (SchwartzÍžirber), a dále její p ech1ilené jméno zně-
lo Plitschlin' Dne 12. července 1754 se manželrim narodil 

'yn 'tnto''io Leopold. To-
máš Plitzka zem e|73. zái 1788 ve Žďárunad Sázavou. Anně Marii bvlo 60 !et. Za-
tím není známo, kdy zem ela.

2. Terezia Catharina Risenfelderin
Druhá sestra Teresia Catharina se narodila 8. íjna 1'/30 mezi 6. a 7. hodinou ráno,
jméno p i bimování dostala Barbara' Provdala se l5. íjna 1]53 zaJohanna Englie-
sche narozeného roku 7724. Tento Johann Nep. Engliesch se uvádí jako svědek na
svatební smlouvě Johannovy dcery Apolonie ke dni 30' červnu 1787' Terezie Catha-
rina zem ela 6. listopadu l]9]' ve věku 61 let. Její manŽel zem el 14. listopadu l795
ve věku 71leÍa 8 měsícri.

Měli spolu 3 děti, Eugen Frantz se narodil 1754, ale po 4letech 10 t] dnech
a 3 dnech zemÍel Později se narodily Teresia a Johanna. Teiesia Englischin se vda-
la 8. írnora 1]90 za Johanna Matouška, měšt'ana mistra provazníka.lohanna Eng-
lischin se 8' íjna 1781 vdala za Johanna Kunda, peka e. Smlouvou ze dne l8. srpna
1789 kupují ,,dolní drim" (sladovnu a pivovamicky drim č' 235) Johann Kund, pe-
ka sk] mistr a jeho manželka Johanna Kundin za 5 O50 z1., p ičemž 4 050 složili
kupující v hotovosti a 1 500 z stali dlužni, a tento dluh byl Írročen 5 %. Úrok byl splat-
nJi v p lročních částkách, s prilroční v povědní lhritou' Johann Kund a Johanna měli
pětdětí,Johannsenarodil 15.květnal788,Augustin25.8. ]'795amezinimiJoseph
(f), Frantz a Anton. Jejich data narození neznáme.

3. Augustinus Josephus Risenfelder
První Johannriv bratr Augustin Josephus' se narodil 23. srpna 1733 (bimován byl
Antonín). Dne 6. ďubna 1169 zakoupil od Emanuela Zeba z Brachfeldu za 4 O00 z1.
právovárečn1i drim na náměstí mezi domem Johanna Schwarze a Františka Stuze. Byl
sladovníkem. Augustin je v matričním záptse o s atku svého syna Johanna ve Vy-
sokém M] tě v roce 1795 uveden jako ,,zdejší" kontrolor u nápojávé daně (Trunksteu-
er Visitator). v kronice jeho bratra Johanna Antona je tato funkce potvrzena ke dni
28. nora 1783, kdy zem el jejich otec Frantz, v soupise vlfdaj spojenllich s jeho po_
h bem.ll/ Je tedy jisté, že tobyl Augustin, kdo se s rodinou odstěhoval do Vysokého
M]ita a za\ožil zde novou větev Risenfelderi. Zamanželku měl Barboru, jak dokládá
matrika p i tarození jeho dětí v Jihlavě. Podle Almarrachu (viz vyše) se oženil s Bar-
borou Klupovou dne 14. června I]53 v Lipnici. Augustin zemrel ve Vysokém Mytě
č. 54 dne 24.ledna 1800 ve věku 67 let.

Narození jejich prvního Syna Ignáce Leopolda (Ignatius Leopoldus) je dolože-
no matrikou v Jihlavě ke dni 26. června 1760. Podle Almanachu byl Ignác (9. gene-

i
I
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race) později zaměstnán v pevnosti Josefov u Jaromě e a založil zde druhou novou li-
nii Riesenfelderri.

Další potomci Augustina doiožitelní matrikou byli Franciscus Borgius narozeny
clne 10. Íijna 1762, Maria Barbara rrarozetá dne 28' Iedna l764 a Francisca Íaroze-
ná dne 24' dubna 1110'

Existenci posledního dítěte Johanna dokládá až zápis ojeho s atku dne l9. květ-
na l]95 s Annou Grafingerovou ve Vysokém M tě. ZÍejmě se Johann narodil až ve
Vysokém M1itě' Matrič zápís se ale najít nepoda ilo. Určitě to nebylo v roce 1770,
jak uvádí Almanach, protože V tomto roce se narodila Francisca v Jihlavě. Vzdálenost
z Vysokého M ta do Jaromě e je asi 60 km a tak se lépe vysvětluje i p íchod v še uve-
cleného Ignáce do Jaromě e.

4. Joseph Joachim Risenfelder
Druh]j' Johannriv bratr Joseph Joachim se narodil dne 2.bÍezna 1736. Následující
den byl pok těn; kmotrem byl Leopold Tomáš Pauernberger s manŽelkou Annou Ma-
rií (biimován byl František). Dne 21 . Í1na 17 53 byl Joseph p rjat do učení k jirchá-
i panu Josephu Raabovi. Učební doba byla 4 roky. Městská rada vystavila Josephovi

dne 7. prosince I'753 list osvědčující jeho privod. Frantz jej opsal do své kroniky. Za
vystavení bylo zaplaceno 3 z1. 45 kr. Ke dni 22' Íi1na 1758 byl Joseph p ijat mezi jir-
cháÍe, za ťl adování primátora Josepha Kunda. Ale hned následujícího roku l5. května
1159 odchází Joseph do ciziny. V roce 1761 podalo 7 jirchá skj'ch mistru stíŽnost k c'
k. reprezentacil2/a komo e v Bmě na Josepha RieBenfeldera' resp. radního komisa e

Josepha Schwarzmanna, kteryi schválil Josephovo mistrovské dílo a p iznal mu mis-
trovské oprávnění. Uvádějí' že Joseph je synem městského nákladníka piva a sladov-
níka, ktery p ed 2 lety a 5 měsíci se začal učit jirchá ské emeslo, pak pracoval 26 tyd-
nri a pak se dal na putování, kde byl j eden rok a 8 tydnri' vrátil se a 29 tydnri pracoval.
Tím ale nedodržel článek 11 cechovních pravidel, že mákaždy uče dodrŽet svá léta
na zkušenou' a nemriŽe se vymlouvat, aby mu tato léta byla odpuštěna. A také proto, že
osmého mistra v tak malém městě není pot eba, protože oni se sotva uŽiví.

Spor skončil 12. záí 1762,kďy Frantz i Joseph navrhli dohodu o narovnání, Že

uhradí škodu 290 zI' 33 k;r' a další peníze na nákup vlny, zapIacení star;Ích dluh , mi-
strovsky oběd, p íspěvek do spolkové pokladny atd. Dne 25. dubna 1763 se Joseph
oženil s Elisabeth Longin, poztistalou dcerou eznického mistra Františka Longa.
Svatební smlouva urč1la, že nevěsta obdrží věno 500 z1' a ženich jí dá po roce 500 z1.

Současně mu otec Frantz postoupil za 800 z1. d m s jirchá skou dílnou ležící na Brt-
nickém p edměstí. S první manželkou měl nejméně syna Václava (Wenceslaus) Mi-
chaela narozeného 31. srpna 1772.

Podruhé se Joseph ženil dne 22. záÍí 1783 ve 47 letech a vzal si vdovu Margari-
thu Bergmanin. Za oběd po svatbě pro 16 osob bylo utraceno 15 zI.24 kr. % d. Spo-
lečně měli syna Frantze (9. generace)' narozeného dne 10. ledna 1789. Ten se oženil
24' záŤí l820 s Magdalenou Teltscherin a měli spolu pět dětí. Jejich jedin1i syn Leo-
pold Johann se narodil roku 1831.
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Sourozenci Elisabethy (9. generace)

1. Adalbertus Florianus Risenfelder
První syn, celym jménem Adalbert Florianus Risenfelder, se narodil dne 2l . dubna
1759. Bylo to v období, kdy otec Johann Anton vedl poněkud dobrodružnjl život na
cestách v době války, p i provádění armádních celkri krajem. Další informaci o něm
máme k roku l775, kdy 161ety Adalbert jel na studia do Pelh imova a bydlel u Fran-
tiška Antonína Dumonta' Naopak jeho syn Antonín Dumont byl na bytě u Johanna
Antona a v Jihlavě studoval rétoriku. V letech 1779 až 1182bylpak Adaltlert na pra-
xi v Br1nici u da ového vj'běrčího Johanna Kleina a jeho syn opět u Johanna Antona
v Jihlavě, kde navštěvoval normální školu. Adalbert byl v Br1nici mezi 20. a 24. ro-
kem svého Žtvota.

KdyŽ dne 28. rínora 1783 zem el Johannriv otec Frantz a Johann Anton získal
zpětdrimnanáměstí č.321 azačalv němbydlet,p evedl dne29' srpna 1783 dolníd m
a sladovnu č. 235 na Adalberta, ktery? se tak stal měšťanem a sladovníkem. Adalber-
tovi je V tomto roce 24 let, tedy tolik, kolik bylo Johannovi, když tento drim v roce
1 750 zakoupil' Částku' zaktetoubyl dolní drim postoupen, se nedovídáme, naopak za-
jímavá informace je o tom, jaké byly vylohy s tímto administrativním p evodem:

Dem Lebs. Magistrat Slav. Magistrátu 3 z1. 30 kr'
Der Canzley helfter Kancelá sk;Í pomocník I zI. 45 I<r'

Burgerwacht Městská stráž 3 z1. 55 kr.

Den Raths Dienern Radní sluha 1 z1. 31 kr.

Den Rechtsfreund flir Právnímu zástupci za
2 mahl E,intrats dvojí zastupování
aufden Haus Kauf p i koupi domu
Stempl Papier Kolkovan1i papír

I zl. 8 kr.

2zL
Den Rechtsfreund fiir die / Právnímu zástupct za
Arbeit práci 4 z1. 10 kr'

Celkem I7 zl.59kr.

o dva roky později dne 30. května 1785 se Adalbert Risenfelder vydal na blíŽe neur-
čené cesty. A tak byljiž ode dne 1. června 1785 dolní dťrm pronajatjakémusi krejčov-
skému mistrovi, a to za roční nájem 50 z1. Vydaje za palivo a opravy a poplaÍek zabyt
- patmě magistrátu - činily 19 zI. 24 kr., čistj' vynos činil 30 zI. 36 kr. o 4 roky poz-
ději prodává Adalbert sladovnu a obytn d m č. 235 své sest enici Johanně Kundin,
roz. Englieschin a jejímu manželovi Johannu Kundovi (viz vyše).

o dalším osudu Adalberta nemáme zprávy. Zmatričtiho zápisu o jeho mrtí se do-
vídáme, že zemÍel svobodn;Í a uveden je jako písa . P ed smrtí žil v domě svého otce,
domě na náměstí č.321 . Zem el dne 14. unora 1805 ve věku pouh1 ch 46 let a 8 let
po smrti svého otce Johanna Antona a nezanechal žádné potomky. P íčinou smrti
byl Schleimschlag čili hnisav zánět prudušek (mucoid impaction). Adalbert zem el

Fa.

('lánkv a studie

V roce' kdy se konala bitva u Slavkova. V prosinci roku 1 805 Napoleon zvítěz1l nad ko_
irličním vojskem rusk m a rakouskym' Adalbert Risenfelder se nedoŽil srpna 1806,
kdy zanikla Svatá íše ímská národa německého' když se František II. vzdal císa ské
l<oruny a jako František I. se stal prvním císa em rakousk1im.

2. Apollonia Maria Catharina Risenfelderin
t)rre 30. ledna 176l se narodila, jako t etí v po adí dcera Apolonia Maria Cathari_
na. otci bylo v té době 36 let a mamince29let. o jejím dětství a mládí se kronika je-
jíIro otce nezmi uje. Je v ní však vepsána svatební smlouva mezi Apollonií a Karlem
l,achenbauerem, soukeníkem a nákladníkem piva. Dozvídáme se, že Apollonie měla
rr-rít věno 300 z1. a Karel je měl navj'šit o 2 000 zl. V p ípadě írmrtí Apollonie celá
částka 2 300 z|. p ipadne Karlovi, v p ípadě rimrtí Karla p ipadne Apollonii a ved-
lc toho jí bude náIežet i vytěžek nákladnického domu, a|e zavazlje se, že bude ma-
tc sky pečovat o vj'cholujejich dětí aŽ dojejich zletiiosti' Svatba se konala v Jihlavě
J0. června 1789. o rok později dne l0. června 1790 se manželťrm narodil syn Antonín
Karel a o 3 roky pozděj i dne 24. čerwence 1 793 se pak narodila dcera Anna'

3. Johann Paul Risenfelder
Dne 26. června ],] 64 se narodil poslední syn a dostal jméno po svém p edčasně zem e-
lém bratrovi Johann Paul. ojeho dětství ani nrládí Se otec nezmi uje.

První informace se t)iká devatenáctiletého Johanna Paula. V listopadu 1783 od-
chází do Pemštejna jako písa a setrvává tam až do konce listopadu 1785, tedy do 21 let
věku. Ke dni l3' ledna 1786 pak nacházíme poznámku' že Johann Paul Risenfel-
ďer zakoupil v Jihlavě Weltzovsky d m, čímŽ se stal měšťanem a sladovníkem. Bylo
mu v té době 22let. o čty i měsíce později dne 5. května 1786 odešel jako písa do
Velkého MeziÍíčí k obročnímu Sandrovi a po dvou letech 1. listopadu 1788 p ešel
k lesnímu správci do Zahradištěl3 (Sahratist). o čty i roky později dne 11. zá í 1790
Johann Paul odchází do Velkého MeziÍíči k panu Johannu Veselému, lesnímu správ-
ci u Liechtensteinri.

o deset let později, v roce 1800 nacházíme Johanna Paula v pozici nadlesního jihlav-
ského panství (Stadt oberjáger, dle matriky s atkli). V tomto roce provedl ocenění vy-
nosri obecních lesri.1alDne 8' ledna 1804 ve věku 40 let uzav el s atek s 26letou Ma-
rií Annou Gregorovou, narozenou 21 ' ledna I118 v Polné č. 9.

Z tohoto manželství se narodily dvě dcery. Další osud jeho rodiny však nebyl moc
vesel . První dcera Maria Anna se narodila dne 30. ledna 1804 v domě na náměstí
č. 321 . P íchod této dcery na svět dostává trochu skandální p íchuť, porovnáme-li její
dafum narození s datem s atkťr rodičri. Maria Anna se narodila pouhych 22 dni po
s atku. Co se tehdy odehrálo, se jiŽ asi nedozvíme.

Narození druhé dcery Johanny bylo smutnější. Narodila se dne l4. dubna 1806,
téŽ v domě č. 321, ale jiŽ jako pohrobek. otec Johann Paul zem el 22. ínora 1806.
Bylo mu pouh1 ch 42 let, a takjeho slibně se rozvíjející kariéra skončila neočekávaně

rychle. Jako p íčina smrti je uveden v matrice Faulfieber čili tyfus.
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Nahlédněme stručně i do života
další generace. Nevíme, jak se vyví-
jel Život obou osi elych dívek v dět-

ství, ani jakjl byl osud jejich matky.

obě sestry se rychle provdaly. Marie
Anna se dne 9. ledna 1825 ve 21 le-
tech provdala za23letého Ignaze Alle,
narozeného dne 28. května 1802 v Ji-
hlavě č. 545. ManŽelé měli další po-

tomky, aie to je jiŽ nad rámec této his-
torie. Johanna se provdala dne 28.

prosince 1830 v Jihlavě č.366 za slád-

ka Antona Grubice do Plzně. Porodi-
la dceru Theresii Katharinu v Plzni
č. 108 dne 15. íjna 1830' ale ve stej-

1830, zem ela na horkou nemoc. Dcera

Johann PaaI roku 1788 odcházi
do Zuhradiště

ném roce o 2 měsíce později, dne 28. prosince
pak zem ela v pěti letech dne 27 . dubna 1 83 5.

Závér

Sledovali jsme t istaleté dějiny devíti generací rodu Risenfelderri. Historie, která za'
čala kolem roku l 540 v Mostu a skončila smrtí Alžběty provdané Grossové roku 1 841

v Polné. Hlavní pozornost jsme věnovali jen jedné rodové linii, ale v návaznosti na ni
jsme naznačili vŽdy i osudy sourozenc popisované osoby. Ukázalo se, že tato sledo-

vaná linie vym ela ,,po meči", protože jeden ze synri Johanna Antona zem el svo-

bodn1il a druhy neměl mužské potomky' oba zem eli p edčasně rychle za sebou, star-

ší Adalbert ve věku 46 let a mladší Johann Paul ve věku 42 let. Historie této linie
rodu ,,po p eslici" však pokračuje dál. Maria Elisabetha se dožila vysokého věku 86

lét a její děti měly mnoho dalších potomk . A téŽ druhá sestra Apollonia Maria zalo-

žila rodinu a měla děti.
Další synové Frantze, autora první kro-
niky, resp. brat i Johanna Antona, autora

druhé kroniky, založl|í nové větve Riesen-
felderri: Augustin linii vysokom tskou
a prost ednictvím jeho syr'a z ní odštěpe-
nou větev j aromě skou a Joseph větev j ih-
lavskou. osudy iejich potomkri jsme však
jlž ďáIe nesledovali'
Privilegia Lucase Risenfeldera, Marzyho
infotmace o dějinách rodu a kroniky otce
Frantze a jeho syna Johanna Antona Ri-
senfelderovych obsahují veliké mnoŽství
zajímavych infotmací nejen o životě jichJihlavské náměstí s radnicí

('lánky a studie

sanrych a jejich rodin' ale i o hospodá s\ich a politick ch dějinách Jihlavy a jejího
ilko1í v l8. století.

Ambicí tohoto článku je p iblížit Zapomenutou historii v regionu Jihlavy vyznam-
rl rodiny Riesenfelderri a na jejím pozadí se odehrávající všeobecné politické dění.
Dnes v Česku nacházíme pouze t i p íslušníky stejného jména, a zatim nevíme, zda
rnají s jihlavskymi Riesenfeldery něco společného. V Evropě i USA však nositelri to-
lroto jména je stále hodně a jejich rodinné vzpomínky mohou p inést další informace
o v1ivoji rodu a naopak rozší itjejich povědomí o svém pťrvodu' Snad se i poda í v dal-
ší etapě vydat privilegia a obě kroniky tiskem a budou jistě v1iznamnym pramenem
a podkladem pro práci badatelri o regionální historii v dalších letech.

Kroniky dokládají tak:é,že v době 18. století existovaly rizké vazby nejen mezi jihlav-
sk17mi měšťany a ostatními obyvateli německého tzv. jihlavského jazykového ostrova,
ale i městy s p evládající českou populací, jako byla Polná. P echod mezi česlqÍm a ně-
rneck m rzemím byl' jak se zdá velmi snadny a časty. Děti pťrvodně německy hovo í-
cí rrratky se stávají Čechy p íchodem do oblasti, kde se hovo í česky, a nositelé ryze čes-
k1ich jmen se stávají Němci' p íchodem do oblasti, kde se hovo í německy. Zdá se tedy
dost pošetilé rozlišování národnosti tak, jak je p ineslo 19' století v období národního
obrození a upewilo století dvacáté, kdy vyvrcholilo nep átelství mezi oběma ,,národy",
ale vlastně jen mezi dvěma mate sk;Ími 1azyky hovo ícími skupinami pokrevně velmi
p íbuzn1ich osob. Stávající vysledky v zkurnri DNA prokazují zcela p esvědčivě' jak
blizcí z hlediska p íbuznosti v linii otcovské i mate ské si současní E'vropané jsou.
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Wlém Slavata, nejvyšší kunclé
1628 až 1652

Jan Hurtvík Nostic, nejvyšší
kanclé 1652 až I68I
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Zápisy v matrice z tohoto období chybějí

,,Domy Tovaryšstva (ezuitu) v Čechách se zpočátku počítaly k provincii němec-
ké, odjejího zÍízeni r. 1563 k provincii rakouské. Roku 1623 byIa zÍizena zvláštní
provincie česká, k nížnáležeIy také koleje na Moravě (olomouc 1566;Bmo 1572,
s rezidencí v Tu anech; Jihlava 1624; Znojmo 1624; Kromě íž 1636; Telč 1651)
a ve Slezsku (Nisa 1622; Hlohov 1625; opava 1625, s rezidetcí v Jemettcích; Za-
há 1628; Vratislav 1638, s rezidencí ve Wartenbergu; Svídnice 1652; Lehnice; re-
zidence v Těšíně, Tarrrovicích, B ehu, opoli). R. 1625 bylo v české provincii 288
člen ádu(mezinimi 1l8kněŽD, r.1633 jIž547členri (202kněží),r' 1653 628čIe-
ni (322 kněž|. Roku 1639 měly jezuitské školy 5600 žáktÍ'(http://wwwj esuit.czl
old/?id:historie).

Miiller, Kronika fol. 4lb a42a;Frant1šek Hoffmann, Listy a obrazy z minulosti Jih-
lavy, EKON, Jihlava 1999, str.250.

Jako Joan je zapsátt v matrice narozenych. obecně se p evážně držím latinskych
variant jmen z matriky. U někteqilch jmen ale používám německou variantu' p ede-
vším tam, kde je nap . pod tímto jménem veden v kronikách.
Nakladatelství Zdeněk Vav ínek, Praha 2008' str. 289 až 292

okresní město v Bavorsku Neustadt an der Waldnaab Qllové Město nad ekou Wald-
rcab) Ieží 420 m nad mo em, mě í 10 km' a má 6 000 obyvatel. Bylo poprvé
zmíněno v roce 12l8 jako Nova civitas. V roce 1261 1ej koupil rod Wittelsbachri.
V roce 1329 p ipadlo panství StÓrnstein_Neustadt falckému hraběti Rupertovi. LeŽí
nauzemí s historick1im názvem Homí Falc' Její větší část se nazyvalatéž Česká
Homí Falc, (BÓhmische oberpfalz, téŽ NeubÓhmen). ZaKarla IV' byla krátkodobě
českou korunní zemí. Jáďrem rizemí bylo 24 patství,jež v roce 1353 získal Karel
IV. od falckraběte Ruprechta (KarelIV. jej vyplatilze saského zajeti) 1ako náhra-
du za jeho dluhy. K nim Karelp ipojil další rízemí a celek roku 1355 zvláštní listi-
nou inkorporoval do Českého království. Centrum tohoto celku bylo ve městě Sul-
zbach na hradě Rothenbergu. V čele země stál hejtman jmenovan většinou z ad
české šlechty. V roce l373 postoupil Karel větší část Novych Čech zpět Wittelsba-
ch m vyměnou za Braniborsko a o zbytek p išel Václav IY., zejména za váIky
s Ruprechtem Wittelsbachem na počátku 15. století. Lobkowitzové získali Neu-
stadt v roce 1562 jako léno. Držel 1ej Ladislav II. z Lobkowicz, poté jeho syn Zde-
něk z Lobkowicz s manželkou Polyxenou z Pemštejna a dále jejich jediny syn Vác-
lav Eusebius Popel z Lobkowicz, rada dvorské válečné rady od roku 1636, polní
maršál od roku 1647 a prezident dvorské válečné rady od roku 1652. Říšské pan-
ství Neustadt a' d. Waldnaab a StÓrnstein pov1 šil císa Ferdinand III. dne 23' srp-
na 1641 na okněžněné hrabství sejménem Sternstein, které se stalo suverénní íš-
skou doménou' V roce 1807 bylo okněžněné hrabství Sternstein postoupeno nově
vzniklému Království bavorskému. Titul okněžněn hrabě ze Stenrsteinu byl Lob_
kowiczrim ponechán.

()lánkv a.,sÍudie'

Der Máhrische Adel, Heinrich von Kadich, Konrad Blázek, Bauer und Raspe
(E. KÚster), Norimberk 1899, str. 112

Almanach o něm ví pouze to, že byl bělič (patrně chybny p eklad slova WeiBger-
ber, čili jirchá , jinak také bělokoŽešník, latinsky alutarius či albicerdo, což je též
podobné slolrr albator tedy bělič http:l lkotacka.webnode'cz/slovnik_1atinskych-
povolani/) a že Se narodil v Jihlavě' Zjevně bylo nelogické' aby jeden potomek
pocházel z Bavorska a druh1f z llh\avy. Matričním zápisem je doloženo, že jde
o Josepha, bratra Johanna, autora kroniky, kte{ byljirchá em.

Jihlavsképanstvízaprisobnostihospodá skéhodirektoriavletech 1726 1154,Lu-
bomír Peltan, Vlastivědny sbomík Vysočiny' Jihlava l998, str. l70.
snímek 422, strana 791

Správa Moravy byla od roku 1636 prováděna z nového uÍadu nazvaného Králov-
sk],i tribunál, kten-i p i svém vzniku p evzal politickou agendu zemského hejtma-
na a získal i značnou moc soudní. Pťrsobnost tohoto orgánu se postupně zvětšovala
a to na írkor stavri. Dne 18. ledna 1748 byl vydán reskript, kten-im bylazŤízenatzv.
Deputace, která byla postavena na rove Tribunálu a omezovala jeho kompetence
v oblasti komotní, kontribuční a vojensko-hospodá ské' Deputace byla reskriptem
z 24. května l 749 p eměněna na Královskou reprezentaci a komoru, které Tribunál
p edal i zbyÍek politické agendy. Její činnost byla ukončena a nahrazena od 1 ' čer-
vence 1763 Královskym zemskym guberniem http://wwwphi1.muni.czl-dopitova/

,,Privodní ves Zahradiště, poprvé p ipomínaná v r' 1351, zan1klazaváIek česko-
uhersk ch ve druhé polovině l5. století. Stávala v míStech dnešní polní trati zvané
StaréZahradiště. Dnešní ves Zahradiště byla obnovena V r. 1552 a Stala Se součás-
tí velkomezi íčského panství. V 80' letech 18. století dala Eleonora z Lichtensteina
postavit poblíž vsi uprost ed les jednopatrov1i lovecky zámek s dvorem a mysliv-
nou. Zámek se tachází 12 km severozápadně od Velkého Mez1 íčí". Podle http://
www.hrady. czlindex.php?OID:7800
v iz htq' I lww w.zjihlavy.czls 1 -historie-mestske-lesy

oprava k 1. části

Na str. 39 j sem uvedl, že Johann Anton Risenfelder pracoval na panství Adamo Šterr-
berka v Nov ch Syrovicích, jak jsem p eložil německ název Serowitz. PaniAnežka
T mová mě však laskavě upozornila, že Serowitz je správně Žirovnice (T ebo sko).
Dokládá to zápisem v matriční knize 2N, snímek 2] 5 z roku 1 765, kde je uvedeno, že
jmenovaní tam uvedení jsou poddan mí D. Adamo comiti de Sternberg. Další kontro-
lou jsem pak zjistil, že Nové Syrovice, které jsou na Moravě u Moravsk ch Budějovic,
pat ily Karlovi sv. p. Z ostašova a nikoliv Štemberkrim. (Ladislav Hosák, Historick1j'
místopis země Moravsko-Slezské, Akademia 2008' str' l58)
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1t Marzy, str.67a
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Risenfetderové - Schéma posloupnosti hlavní linie a zakladatelé linií ostatních

Johann (1) RisenÍelder
'? 1500

t ? 1560 N,4ost

sňatek ? 1520 N,4ost ?
Clara ?
'? 1500

t ? 1560 Most

zkratkv. značkv a Wsvěilivkv:
* narozén
t zemřel
? nepřesný údaj, orientační datum
N/ - část Polné - N,4ěsto

D část Polné - Dolní N4ěsto

zythopo a - nákladnik pVa

Johann (2) Risenfelder
" ? 1520 l\losl

I 28.7 '1584 Jih aýa
sňatek ? 1547 Jihlava

Hospoda zum Wildemann
Sophia Wolfin

'? 1520
+ ? 1580.lihlava

Jorg RlsenteloeÍ
* ? 1515 Most

1541 obdrže městské oráVo Jihlava

Nrcooemus Krserrreoer
* ? 1548 Jihlava

t 13.9.1624 Jlhlava
2' sňalek 25.1 1.1602 Jihlava

sladoVník
Susanna Hadmerin

'? 1584 Jihlava
Í 29'8'1624 Jih|ava

Andreas (1) Risenfelder
- ? '1550 Jihlava

t 23.5.1626 Jihlava

. 13.3.1605 Jihlava

t 3.1 1.1 665 Jihlava
1' sňatek 15.7'1631

radní' primátor, c' k' rychtář V Jihlavě
Elisabeth Skalko ze Sitzenhofu

. 7.7.1614 Jihlava
t 2.9.1646.lihlava

t 13.3.16r

t 3.11.16
2' sňatek

radní, primátor, c'
Rosina Wa

15 Jihlava
i5 Jihlava
4.7 .1647
(. rychtář V Jihlavě
dthauseÍin
625
.5.1684

Joannes Heníicus RisenŤe!
- 7.1 1.1 632 Jihlava
Ť '13'10'1690 Jihlava

sňatek 26"1'1654 Jihlava
21 etradniv Jihlavě
Rosina WoŽiczkin

'? 1635

Ludovicus Augustinus Risenfelder
'25.5.1634 Jihlava
Ť'1B'7'1703 Jihlava

rrancrscus Krsenreroer
' 24.12.1642 Jihlava
+ )g 2 1644 .llhlava

Fndencus Ferdrnanous Krsenfeloer
- 17 2 1653 .)ihlaýa
t 10.7.1709 Jihlava

zakladatel 2. linie zakladatel 3. Iinie zaKladatel 4. ttnte

maqistr filosoÍie' c k rychtář V J hlavě Výběrči dani, spráVce solného monopo u

. 13.9.1700 Jihlava
t 28'2'1783 Jihlaýa327

sňatek 15'2"1724 Rančířov
mydlář, poŠtovní Úředník' zythopola

cathaÍina Taubenkorbin
'25.1'1.J698 Jihlava

'24.12.1725 Jihlava
I 29 '7 '1797 Jihlaýa 233

sňaÍek 22'1 '1755
komjsař krajského úřadu, z},thopola

Antonia Schauflerin
- 8.9.1732 Pohled (Frauenthal)

29 7 18AA Jihlava 327

Joseph Joachim RisenÍeldeí
- 2.3.1736 Jihlava 235

- B'11'1755 Jíhlava 235
l24'11'1841 Pdná 6 M
sňatek B'8'17B5 Jihlava

mistr skelných hutí' kontribuční V Polné
Antoí GroB
.?1747?

t 1.7.1798 Polna 76 D

' 21 '4'1759 Jihlaýa 235
M21aOS)ihlava 327

' 26 6 '1764 Jlh|aýa 235
I 22.2.1806 Jihlava 327

sňatekB'1"1B04 Jihlava 327
Vrchní nadlesní v Jihlavě

Maria Anna Gregor
'21 '1.1778 Polná9

Antonie Grossová
- 16'6'1786 Polná 47 N,4

l26'6'1871 Polná 9g N,4

sňatek 25-2'1808 Polná 134 N/

šVec
Jan (2) Klusáček

' 24'5.1782 Polná B M
20 12 1a51 Po|ná 127 M

Přévo& a kouDé domů

F.antz 1 5'1728 kaupil schubnův dŮn č 235ý MaternqaBe (Kosmákoýa)

JÓhahn 5.9 175a HonlischŮv dŮn č. 327 na námésÍ|

8 7'1755 si dany pťahodili

28'2 1783 se Johann vacÍ na náněstí
29 8 1783 JÓhahn převédí č 235 na syna Adalberta

18 8.1789 Adalbert pradévá č 235 sestřenici Jahanné Kundin r Ehglischi.
22 2.1806 untá pÓslednj hužskÝ patamek |inie 1'A v č. 32710' generac€


