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SLAVNÁ P¤ÍBUZNÁ HRABùNKY KRISTINY
KdyÏ si baron Leopold Wenzel-Sternbach v dubnu 1922 v Lysicích
vzal hrabûnku Kristinu Bohumilu, dostal se rod usazen˘ na tﬁe‰Èském
panství do pﬁíznû se znám˘m ãesk˘m rodem, z kterého hrabûnka
pocházela. Jeho nevûsta se narodila roku 1894 jako dcera Quida hrabûte Dubského a AlÏbûty hrabûnky Kinské, majitelÛ lysického panství.
Leopold a Kristina (ãi Christianne, jak se pozdûji podepisuje) byli
poslední majitelé zámku v Tﬁe‰ti a po válce na základû Bene‰ov˘ch
dekretÛ do‰lo k jejich vyvlastnûní a odsunu. Ve mûstû se na nû vzpomíná hlavnû ve spojitosti s tzv. kvûtnov˘mi událostmi. Pamûtníci ani historikové nemají na tento úsek v dûjinách jednotn˘ názor a uÏ vÛbec ne
na pﬁípadn˘ podíl viny pﬁíslu‰níkÛ ‰lechtické rodiny na známé tragédii.
K osobû Kristiny se vztahuje i jedna velmi zajímavá a ‰ir‰ímu okruhu veﬁejnosti nepﬁíli‰ známá skuteãnost – byla pﬁíbuznou Marie von
Ebner – Eschenbach, autorky patﬁící mezi velké moravské spisovatele
publikující v nûmeckém jazyce. Její tvorba se tû‰í uznání hlavnû v
Rakousku. Spisovatelka má stálou expozici na zámku v Lysicích, z kterého hrabûnka Kristina pocházela. V roce 2003 do‰lo k roz‰íﬁení expozice a na základû dlouhodobé zápÛjãky byla obohacena i o pastel Marie
Ebner-Eschenbach z tﬁe‰Èského muzea. Obraz je evidovan˘ pod ãíslem
Tﬁ-FS 1120 a do muzea se dostal z b˘valého majetku hrabûnky Kristiny.
V jiÏ zmínûném roce vydal také Národní památkov˘ ústav v Brnû broÏurku Jiﬁího Munzara o Ïivotû a díle Marie Ebner-Eschenbach.
Nûmecky psaná literatura v ãeském prostﬁedí, kromû nûkolika v˘jimek jako je napﬁ. Franz Kafka, se v‰eobecné popularitû netû‰í a proto
nebude zbyteãné pﬁiblíÏit osobnost a literární tvorbu Marie EbnerEschenbach.
Rod Dubsk˘ch, z kterého pocházela Kristina i spisovatelka Marie,
patﬁil v minulosti mezi v˘znamné ãeské rody. V 17. st. se Vilém Dubsk˘
z Tﬁebomyslic stûhuje z âech na Moravu, odmûnou za zásluhy získává
úﬁad nejvy‰‰ího soudce moravského markrabství a je pov˘‰en do ‰lechtického stavu. Ale sláva dlouho netrvá, jiÏ v roce 1620 kvÛli úãasti ve
stavovském povstání rodina ztrácí majetek a spoleãensk˘ vliv. Od pﬁí‰tího století se Dubsk˘m opût daﬁí lépe a rod se dûlí na dvû vûtve – lysickou, z které pocházela Kristina, a zdislavickou, k níÏ ﬁadíme Marii.
Spisovatelka Marie Ebner-Eschenbach se narodila v roce 1830 na
zámku ve Zdislavicích u KromûﬁíÏe. Doma se mluvilo nûmecky, a tak se
logicky i jazykem její tvorby stala nûmãina. Otec Franz Dubsk˘ byl ãtyﬁikrát Ïenat˘, Marie se mu narodila ve druhém manÏelství. Matka Marie
von Vockel zemﬁela krátce po jejím narození. Rodina Ïila stﬁídavû ve
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Vídni a Zdislavicích. V roce 1848 se Marie provdala za svého bratrance
Moritze von Ebner- Eschenbach, kter˘ byl o 15 let star‰í. Absolvoval
prestiÏní vídeÀské gymnázium a akademii Theresianum. Vystudoval
Ïenijní akademii, udûlal úspû‰nou kariéru v armádû, byl profesorem
chemie a fyziky, vyuãoval a vûnoval se v˘zkumné ãinnosti (experimentoval napﬁ. s pouÏitím vodních min). V 59 letech byl penzionován. Jeho
manÏelství se spisovatelkou Marií bylo bezdûtné, ale velmi spokojené.
KaÏd˘ z manÏelÛ se intenzivnû vûnoval své práci a zájmÛm. Úspû‰ná
byla i Marie, uznáním jejích spisovatelsk˘ch snah bylo udûlení rakouského âestného kﬁíÏe za umûní a literaturu v roce 1898 a promování na
ãestnou doktorku vídeÀské university o dva roky pozdûji. Zajímavostí
je, Ïe byla vyuãenou hodináﬁkou a vá‰nivou sbûratelkou kuriózních
miniaturních hodinek. Îivot, kter˘ vedla, jí umoÏnil poznat prostﬁedí
vídeÀské, ale i moravské vesnické ‰lechty, stﬁední vrstvu a obyãejn˘ lid.
Pí‰e o Moravû, Vídni, Uhrách ãi Polsku. Umﬁela v roce 1916 ve Vídni a
je pohﬁbena v rodinné hrobce ve Zdislavicích.
Zaãátky literární tvorby byly v oblasti francouzsky psané poezie.
V roce 1858 vychází tiskem první dílo nazvané Z Franti‰kov˘ch lázní,
následují pokusy o dramatickou tvorbu, ale úspûch jí pﬁinesly aÏ
povídky, novely a romány. Z nejznámûj‰ích románÛ vzpomeÀme
BoÏenu a Obecní dítû. Tématicky má její tvorba ‰irok˘ zábûr.
Objevuje se sociální otázka (povídka Nechává ruku líbat), ãerpá z
vysoké vídeÀské spoleãnosti, Ïenského prostﬁedí, polsk˘ch dûjin,
pí‰e o zvíﬁatech (napﬁ. pozdûji zfilmovaná povídka Krambambuli),
venkovském prostﬁedí (povídka Terka). Umí citlivû dávkovat humor
(novela Svobodní pánové z Gemperleinu), jako v˘znamné postavy její
tvorby vystupují katoliãtí knûÏí (román Nevûrec) a své místo má i
autobiografická tvorba – memoáry (Má dûtská léta), deníky, eseje,
cestopisy, ale i pohádky a slavné Aforismy. Silnû ji ovlivnila rakouská
osvícenská a ruská literatura (Gillparzer, Tolst˘ a Turgenûv). V ãeském prostﬁedí b˘vá srovnávána s B. Nûmcovou, i kdyÏ odli‰ností v
jejich tvorbû je víc, neÏ spoleãn˘ch rysÛ. I Marie sice napsala v roce
1875 dílo nazvané Babiãka, popisovala Ïivot na zámku a v podzámãí,
ale Ïivoty, názorové spektrum a nakonec i díla obou autorek mají
málo styãn˘ch bodÛ.
V díle Marie Ebner – Eschenbach se jako v˘znamn˘ motiv objevuje
moravské prostﬁedí, ve kterém trávila ãást svého Ïivota, dÛvûrnû ho
znala a mûlo na její Ïivot i literaturu nemal˘ vliv. Ve své autobiografické
tvorbû vzpomíná hlavnû na dvû ãeské chÛvy a pátera ze zdislavického
prostﬁedí. Îivot vesniãanÛ jí také nebyl cizí, v literární tvorbû Marie
Ebner-Eschenbach jsou ãastá ãeská osobní jména a popisy zdej‰í pﬁírody psané v˘stiÏnû a s láskou.
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Rodinná knihovna Dubsk˘ch na zámku v Lysicích
s portrétem spisovatelky Marie Ebner – Eschenbach od C. Blaase
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Do ãe‰tiny byl z jejího rozsáhlého díla pﬁeloÏen pouze nepatrn˘ zlomek. Na zaãátku 20.st. napﬁ. Obecní dítû, Vina neodãinitelná, Na
zámku a ve vsi a pozdûji povídky Krambambuli (v r. 1958) a ·tûdr˘
veãer sleãny Zuzanky (r. 1978).
Na závûr je‰tû poznámka k pÛvodu muzejního obrazu spisovatelky
Marie Ebner – Eschenbach, kter˘ mÛÏete od roku 2003 vidût v expozicích lysického zámku. Hrabûnka Kristina ho získala od spisovatelãiny
neteﬁe, spoleãnice a vykonavatelky její poslední vÛle –Marianny hrabûnky Kinské. Po svatbû s baronem Leopoldem Wenzel – Sternbachem si ho
pﬁevezla s ﬁadou dal‰ích obrazÛ, grafik a tiskÛ do svého nového domova, na zámek v Tﬁe‰ti. Po ukonãení zápÛjãky v Lysicích, bude obraz opût
umístûn do expozice, která pﬁibliÏuje interiér tﬁe‰Èského zámku.
Milina Matulová

Literatura: J. Munzar: Marie von Ebner-Eschenbach, velká moravská spisovatelka nûmeckého jazyka, Národní památkov˘ ústav, územní odborné pracovi‰tû v Brnû, Brno 2003
- podûkování za cenné informace patﬁí PhDr. J. Sedláﬁové z NPÚ v Brnû
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Tﬁe‰È‰tí fotografové a nakladatelé pohlednic
1890 – 1950
âást první 1890 – 1918
Pﬁiznám se, Ïe jsem na rozpacích, jak vlastnû zaãít. O poãátku vzniku místní fotografie a pozdûji pohlednice nevíme takﬁka nic. Údaje v
archívech jsou velmi skoupé nebo Ïádné a pamûtníci tohoto období jiÏ
neÏijí. Nevíme pﬁesnû, kdo byl první fotograf, kdy a kde byla vydána
první pohlednice mûsta, kdo ji vydal a co pﬁedstavovala. Proto je témûﬁ
nemoÏné, vyjmenovat v‰echny osobnosti (fotografové, nakladatelé) a
napﬁ. zjistit mnoÏství vydan˘ch pohlednic jejich nákladem. Zaãnûme
tedy tím, co je nám známo. Na dochované fotografie z pﬁelomu let
1893 – 1894 (zima) je uvedeno jméno fotografa p. Schneider – Triesch.
Je to pravdûpodobnû zatím nejstar‰í dochovaná fotografie se jménem
místního fotografa. Víme dokonce, kdo je dûvãe s rukávníkem, a proto
známe datum vzniku fotografie. Více informací o tomto tﬁe‰Èském fotografovi se zatím nepodaﬁilo zjistit. Podstatné je v‰ak to, Ïe existoval a
mûl v Tﬁe‰ti ateliér.
O nûco více informací máme o
dal‰ím
fotografovi
–
panu
Kochánkovi, kter˘ se narodil 15.
záﬁí 1873 v Batelovû, dÛm ã. p. 63.
Zachovala se jeho Ïádost z 11.
srpna 1900, kde Ïádá c. k. okresní
hejtmanství v Pelhﬁimovû o milostivé povolení k vyhotovování podobizen (fotografií). U druhé Ïádosti
z roku 1905, jiÏ jako ãlen Ïivnostenského spoleãenstva Rajcech v
Dolní Cerekvi uvádí, Ïe fotografickou Ïivnost chce provozovat v
Dolní Cerekvi ã. p. 10 a sousedním
mûstû Tﬁe‰È na Moravû okr. Jihlava
ã. p. 108. ponûvadÏ by v Dolní
Cerekvi Ïivnost nemohl provozovati s v˘tûÏkem, jest nucen v nedûlích
a ve svátky docházeti do Tﬁe‰tû.
Dochovaná pohlednice z r. 1908
dítû s rukávníkem
pﬁedstavující soudní budovu v
Julie Anscherlová - Batelov
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atelier - dÛm ã. p. 108

Tﬁe‰ti má na zadní stranû uvedeno V. Kochánek Tﬁe‰È. PÛsobení
tohoto fotografa v Tﬁe‰ti dokládá
i kabinetka s reklamou. Jak je
patrno z adresy na zadní stranû,
svÛj atelier mûl na Malém
námûstí proti ‰kole, ã. p. 108.
kabinetka neznámého muÏe - foto Kochánek
Dnes je to ulice France Kafky a
dÛm zde jiÏ nestojí.
Nástupcem V. Kochánka byl ve stejném atelieru místní fotograf
Michael Dbal˘. Narozen 5. ﬁíjna 1879 ve Vídni, pﬁíslu‰n˘ do Tﬁe‰tû
zemﬁel 10. srpna 1932 v Jihlavû. Îivnost v Tﬁe‰ti provozoval od roku
1910, jak je uvedeno v Ïivnostenském rejstﬁíku. Pozdûji mûl svÛj atelier v domû ã. p. 184, kde bydlel. DÛm se nachází v ulici Na hrázi a dnes
zde bydlí rodina Hynkova. Po jeho smrti provozovala Ïivnost krátce
vdovsk˘m právem jeho manÏelka Anna.
Po tomto fotografovi se zachovalo pomûrnû dost fotografií, pﬁedev‰ím skupinov˘ch (‰kolní tﬁídy, rÛzné akce,
rodinné atd.) a také
nûkolik pohlednic.
Zajímavostí je ale skuteãnost, Ïe ani jedna
dochovaná pohlednice
(známá), nepﬁedstavuje
Tﬁe‰È, ale okolní vesnice jako napﬁ. Hodice,
RÛÏenou, Batelov,
Urbanov, Dolní
Cerekev a Rohoznou.
zadní strana fotografií - foto Kochánek
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razítko na fotografiích - M. Dbal˘

Na závûr kapitoly o místních fotografech v tomto ãasovém období si pﬁipomeneme je‰tû jednu zajímavou
osobnost. Továrník Otto Knapp byl
sice jen amatérsk˘ fotograf, ale pﬁece
jen si zaslouÏí na‰i pozornost. Po
zakoupení fotografického pﬁístroje
zaãal kolem roku 1900 fotografovat
mûsto i okolí. Nûkteré jeho fotografie

atelier v ulici Na Hrázi

kabinetka neznámého muÏe - foto M. Dbal˘
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foto M. Dbal˘ Tﬁe‰È

(pro ‰patn˘ stav originálÛ pouze
kopie) se zachovaly dodnes a jsou
zajímav˘m dokladem tváﬁe mûsta té
doby. Otto Knapp se narodil 17.
prosince 1871, bydlel v domû ã. p.
423 a jeho stopa mizí v koncentraãOtto Knapp
ním táboﬁe Treblinka.
Nyní se vrátíme opût pﬁed rok 1900 a vûnujeme svoji pozornost
pohlednici. Zatím nejstar‰í známé a dochované pohlednice mûsta
pocházejí z roku 1898 (datum odeslání). Je moÏné, Ïe nûkdo vlastní
pohlednice z let pﬁed rokem 1898, coÏ by bylo pro dataci vzniku místní
pohlednice velmi dÛleÏité. Víme, Ïe nakladateli pohlednic byli vût‰inou
obchodníci, trafikanti, majitelé hostincÛ a firem, fotografové a dal‰í.
BohuÏel u vût‰iny nejstar‰ích pohlednic (nejen tﬁe‰Èsk˘ch) chybí ve‰keré
údaje mimo roku odeslání, ale i ten je nûkdy neãiteln˘ nebo pohlednice
nepro‰la po‰tou a je takzvanû ãistá. Období kolem roku 1900 reprezentují v na‰em pﬁípadû cizí firmy, které
se v˘robou pohlednic zab˘valy. Mezi ty
lep‰í patﬁily firmy –
K. Schwidernoch –
umûleck˘ závod VídeÀ,
Theodor Boehm –
Litografick˘ závod
nové Mûsto nad
Metují, Emil Kabát –
Veselí Mezimostí –
ukázka pohlednice z
roku 1901.
Emil Kabát - Veselí Mezimostí
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obchod K. Elstrové

pohlednice vydaná Kateﬁinou Elstrovou

Na‰ím zámûrem v‰ak je vûnovat se místním nakladatelÛm. Pravdûpodobnû prvními tﬁe‰Èsk˘mi nakladateli byli Kateﬁina Elstrová a Adolf
Metzl. Dochovaná pohlednice K. Elstrové byla vydána v roce 1902 a
pohlednice A. Metzla pro‰la po‰tou v témÏe roce. K. Elstrová nar. 14. 2.
1867 mûla obchod se zboÏím galanterním a papírnictví v domû ã. p. 182.
V domû dnes bydlí Buranovi. Zemﬁela mladá 1. 8. 1902 ve vûku
35let, tudíÏ v roce, kdy byla jejím nákladem vydána tato pohlednice.
O Adolfu Metzlovi víme je‰tû ménû. Byl obchodníkem, dosti zámoÏn˘m, bydlel v domû ã. p. 3. Dodnes tam star‰í pamûtníci ﬁíkají „u
MetzlÛ". Zachovala se jeho Ïádost z roku 1871, kdy jako obchodník se
smí‰en˘m zboÏím Ïádá c. k. okresní hejtmanství o koncesi na provoz
v˘ãepu destilátÛ. Z náhrobku na místním Ïidovském hﬁbitovû se dozvíme, Ïe zemﬁel 1. ãervence 1919 ve vûku 79 let.
Nyní se dostáváme do ãasového období, kdy bylo hodnû nakladatelÛ s mal˘m poãtem vydan˘ch pohlednic a o kter˘ch nevíme takﬁka nic.
Bylo by na ‰kodu vûci, se o nich nezmínit a je docela moÏné, Ïe v pﬁí‰tím sborníku budeme moci nûkteré údaje doplnit právû díky ãtenáﬁÛm.

originál pohlednice barevn˘ - A. Metzl

Metzlovo - pozdeji Grünbergrovo
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pohlednice pﬁedstavující obchod Josefa Foitla - nakladatel není znám, rok 1906

V závorce za jmény budou v souãasnosti známé informace.
Josef Elster (pohlednice odeslána 1903), Alois Elster (obchodník,
pohlednice odeslána 1906?, nejedná se o Elstra popraveného v roce
1946), J. NáhÛnek (fotopohlednice odeslána 1913, uãitel?), J. Bílek
(pohlednice odeslána 1913), A. Kirsch (pohlednice odeslána 1912,
tﬁe‰Èsk˘ obãan?), Franti‰ek Dvoﬁák (pohlednice odeslána 1913), Josef
Foitl (obchodník, pohlednice odeslána 1919).
Pﬁedposledním z místních nakladatelÛ v první ãásti je Albert
Grünberger. Narodil se
5. bﬁezna 1863 v Py‰elu,
zemﬁel 17. ãervence 1943
v Terezínû. V dochovaném domovském Listu z
roku 1907 je uvedeno v
kolonce
zamûstnání
agent. V domû ã. 3 jehoÏ
byl pozdûji majitelem
provozoval do 31. kvûtna
1932 velkosklad tabáku a
tabákov˘ch v˘robkÛ.
nakladatel A. Grünberger - originál barevn˘
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domovsk˘ list Alberta Grünbergera

Milada Burianová

K uvedenému datu ho pﬁedal
panu Rudolfu RÛÏiãkovi,
majiteli trafiky. Patﬁil mezi
v˘znaãné pﬁedstavitele Ïidovské obce v Tﬁe‰ti. Pohlednice
vydávané jeho nákladem lze
datovat zhruba v rozmezí
1916 – 1921.
Nakonec na‰eho bádání
jsme si nechali nakladatelku,
která se do v˘voje místní
pohlednice zapsala zlat˘m písmem. Paní Milada Burianová,
pÛvodním povoláním uãitelka,
pozdûji obchodnice, se narodila 17. prosince 1882 v Pﬁíboﬁe
a zemﬁela 9. ãervna 1959.
Obchod se ‰kolními potﬁebami, papírnictví a knihy mûla v
domû ã. p. 182, kde bydlela.
Dnes
zde
stále
bydlí
Burianovi. Pohlednice vydané
nákladem M. Burianové jsou
datované zhruba v rozmezí
let 1908 – 1945. Na nûkolika
pohlednicích je uveden rok
vydání, ale vût‰inou musíme
rok vydání odhadovat podle
po‰tovního razítka (pokud je
ãitelné) nebo data v textu sdûlení, coÏ je v mnoha pﬁípadech znaãnû nepﬁesné. Navíc
nûkteré pohlednice mohly
b˘t odeslány s ãasov˘m
odstupem od doby vydání.
Vyjímeãnost paní Burianové
spoãívá v rozmanitosti námûtÛ pohlednic a v tom, Ïe byla
nejpilnûj‰í nakladatelkou v
námi sledovaném období. V
celkovém poﬁadí jí patﬁí tﬁetí
pomyslná pﬁíãka, kdyÏ ji v
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obchod Milady Burianové - zcela vpravo

pozdûj‰í dobû pﬁedstihli nakladatelé – pan Jaroslav Závodsk˘ a
Antonín Ferda. Ale to uÏ je jiná kapitola a tu si musíme nechat do
pﬁí‰tího sborníku.

Prameny a reprodukce: SokA Jihlava, SokA Pelhﬁimov, muzeum
Vysoãiny Tﬁe‰È, archiv autora, rodina Burianova, Alois Roháãek, ·tûpán
Benda
Pﬁeklad nûmeck˘ch textÛ: Marta Kovaﬁíková, Vlastimil Fiala

Uvítal bych jakékoliv informace o tﬁe‰Èsk˘ch fotografech, nakladatelích
pohlednic, fotografie a dobové materiály k danému tématu.

Morkus Jan st. 14. 3. 2006
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Skryté zákoutí historie v Tﬁe‰ti a okolí
(Tajní evangelíci vy‰etﬁovaní v letech 1744 – 1764)

V dûjinách se ãasto stává, Ïe nûkteré vûci zÛstávají dlouho skryty,
aãkoli mají velkou v˘povûdní hodnotu. DÛvod je celkem zﬁejm˘.
Obecnû známé b˘vají zpravidla osobnosti a události oficiální, o kter˘ch
se zachoval dostatek veﬁejnû pﬁístupn˘ch dokladÛ. NejsloÏitûj‰í b˘vá
poodhrnout clonu tam, kde z pochopiteln˘ch bezpeãnostních dÛvodÛ
se Ïádné vlastní písemné dokumenty buì vÛbec nevytváﬁely, nebo
pokud uÏ musely b˘t vytvoﬁeny, zámûrnû se v co nejkrat‰í dobû likvidovaly. Platí to pro kaÏdé období mocensko-ideového tlaku totalitního
typu, tedy také pro sledovaná léta 18.století. Tehdy panující církev
(zámûrnû neuÏívám pojmu „ﬁímskokatolická", protoÏe v dané souvislosti nejde pﬁedev‰ím o bohoslovecké diskuse a vymezení, ale o mocenské pÛsobení dvou institucí, státní a církevní) nepﬁipou‰tûla jinou moÏnost formulace a chápání kﬁesÈanské víry neÏ svou vlastní a státní orgány povaÏovaly proto v‰echny, kdo by takto ideologicky „vyboãovali z
ﬁady" za osoby provádûjící závaÏnou trestnou ãinnost.
Z uvedené skuteãnosti vypl˘vá i obtíÏ zji‰Èování „skryt˘ch zákoutí
historie" na Tﬁe‰Èsku. Tajní evangelíci pochopitelnû Ïádné vlastní
usvûdãující dÛkazy proti sobû nevytváﬁeli ani je zámûrnû neuchovávali. S jejich jmény se mÛÏeme setkat pouze v souvislosti se soudním
vy‰etﬁováním. Ani tam nejde samozﬁejmû o pﬁesné a objektivní zprávy,
spí‰e naopak. Protokoly v˘slechÛ i rozsudky diktovali písaﬁÛm soudcové, obÏalovaní se snaÏili popírat obvinûní, pokud nebyli pﬁímo
usvûdãeni, a zejména kr˘t dal‰í moÏné obûti a nesdûlovat jména tûch,
kteﬁí by mohli b˘t ohroÏeni. Typická (samozﬁejmû nikoli pouze v na‰í
souvislosti, ale vÏdycky za podobn˘ch okolností v kterékoli dobû) byla
snaha uvádût v pﬁípadû, Ïe nebylo zbytí, pouze jména tûch, kteﬁí uÏ
zemﬁeli a soudu takto „unikli". Pﬁi vy‰etﬁování b˘valy uvádûny zpravidla i dﬁívûj‰í „prohﬁe‰ky", takÏe lze provádût jistou rekonstrukci ãinnosti podezﬁel˘ch osob i do minulosti. Nejobjektivnûj‰í a nejpﬁesnûj‰í
údaje jsou ve v‰ech pﬁípadech osobní data, i kdyÏ také zde je tﬁeba obezﬁetnosti: údaje o vûku se mohou pohybovat v toleranci nûkolika let,
kﬁestní jména, ale zejména pﬁíjmení mohou b˘t zkomolená. Navíc pﬁíjmení pﬁed ustálením v sedmdesát˘ch letech 18.století byla mnohdy
uÏívána uÏ dﬁívû jako pﬁídomek, mohlo v‰ak b˘t uvedeno i jméno „po
domû" nebo „po chalupû". Nejkurioznûj‰í pﬁípady nastaly tehdy, kdyÏ
pﬁiÏenûn˘ zeÈ získal „pﬁíjmení" po svém tchánovi. To v‰e a ﬁadu dal‰ích
vûcí musí mít tedy zpracovatel na pamûti, aby historické zji‰tûní bylo
seriózní.
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V Tﬁe‰ti se naskytla pﬁíleÏitost poznat osudy nûkolika konkrétních
osob v souvislosti s rozsáhl˘m procesem probíhajícím na jihu
âeskomoravské vrchoviny v letech 1763 – 1764. Tehdy do‰lo k vy‰etﬁování jednorázové události, nedovoleného bohosluÏebného shromáÏdûní v kostelíku sv.Ducha u ·achu na jiÏním okraji teãlského panství.
Kostelík byl postaven r.1609 pﬁedky tajn˘ch evangelíkÛ, v pobûlohorské dobû konfiskován a uÏíván jednou do roka panující církví. Potomci
pÛvodních vlastníkÛ se mûli starat o jeho údrÏbu a mûli tedy pﬁíleÏitost se v nûm pﬁi urãit˘ch pﬁíleÏitostech ve skrytu setkat. Stalo se tak i
o svatodu‰ních svátcích r.1763, v roce ukonãení sedmileté války, tﬁetí
války o Slezsko.
K vy‰etﬁování zmínûné konkrétní události se postupnû pﬁiãleÀovala
dal‰í a dal‰í obvinûní, t˘kající se tzv. kacíﬁství. ·lo zejména o nepovolená shromáÏdûní, vzájemné kontakty evangelíkÛ a vlastnictví a pﬁedev‰ím pÛjãování zakázan˘ch knih.
V archivních dokumentech (v tomto pﬁípadû SA Brno, Acta criminalia, inv. ã. 983) jsou zachovány pﬁedev‰ím tzv. konzistoriální sentence, souhrn obvinûní, vycházející z prvotních v˘slechÛ, které vedli v pﬁíslu‰n˘ch farních obvodech duchovní za asistence svûtské moci. Na
sentence navazují vlastní soudní v˘slechy ve tﬁech stupních, návrhy
trestÛ, vlastní shrnutí soudu a koneãnû hrdelní ortel.
Spisy zahrnují dobu od 23.7.1763 do 16.10. 1764, kdy byl vynesen
rozsudek. Koncem ãervence zaslala olomoucká konzistoﬁ hejtmanu
Jihlavského kraje hlá‰ení o proveden˘ch examinech (prvních v˘sle‰ích)
se Ïádostí aby po pro‰etﬁení vûci byli kacíﬁi potrestáni. Krajsk˘ hetman
neprodlenû naﬁídil zﬁídit ﬁádn˘ hrdelní soud pro osoby poznamenané
v pﬁíloze i jejich komplice, které vy‰etﬁovaní je‰tû oznaãí. Poãátkem
srpna uÏ nestaãí vûzení v Jihlavû, ãást obvinûn˘ch musí b˘t pﬁesunuta
do Znojma. V druhé polovinû záﬁí nestaãí ani Znojmo, bylo tam pr˘ uÏ
posláno pﬁes tﬁicet osob. Hledá se tedy ﬁe‰ení ve vûznicích Brnûnského
kraje. Na pﬁelomu zimy a jara 1764 se koneãnû pﬁipravovalo zahájení
vlastního soudu a dlouhé ﬁady v˘slechÛ. Delikventi mûli b˘t soustﬁedûni do Jihlavy k jednání. Nebylo to vÏdy snadné, jak vypl˘vá napﬁ. z
korespondence s vûzením aÏ v Mikulovû, odkud má b˘t posláno do
Jihlavy 12 lidí; v Mikulovû za to pﬁevezmou z Jihlavy 11 zlodûjÛ. Po
v‰ech nesnadn˘ch peripetiích s umístûním byl v dubnu soudní proces
zahájen; trval celého pÛl roku.
V rámci tohoto procesu se setkáváme i se jmény z Tﬁe‰tû a okolí.
Skupina je uvádûna bez jinak obvykl˘ch poﬁadov˘ch ãísel. Jsou to:
Ludvík Koﬁínek, Josef Koﬁínek, Martin Wiederlechner, Jan Bláha,
Ondﬁej ·Èastn˘ z Bezdûkova, Mariana Soldová, Anna Marie Koﬁínková,
Václav Koﬁínek.
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Vlastní v˘slechy pﬁed soudním tribunálem a rozsudky poodhrnují z
nûkter˘ch uveden˘ch jmen clonu zapomenutí a pﬁibliÏují Ïivotní
osudy jejich nositelÛ. Na základû fakt uveden˘ch porÛznu v daném
archivním materiálu se mÛÏeme pokusit o seriózní rekonstrukci skuteãností z let 1744 – 64.
Hlavními pﬁedstaviteli tﬁe‰Èsk˘ch tajn˘ch evangelíkÛ jsou v souvislosti sledovaného procesu Ludvík Koﬁínek, 42 let˘ ﬁezník z Tﬁe‰tû ãp. 22,
jeho 45 let˘ bratr Josef, bytem tamtéÏ, Martin Wiederlechner, 32 let˘
soukeník v Tﬁe‰ti ãp.3. Vy‰etﬁován byl i Jan Bláha, 44 let˘ sedlák v
Tﬁe‰ti ãp.8. Ostatní jmenovitû uvedení byli sice vyslechnuti, byli v‰ak
zpro‰tûni obÏaloby a nebyli jiÏ dále souzeni. ZdÛvodnûno to bylo
takto: Ondﬁej ·Èastn˘ z Bezdûkova mûl sice 3 nedovolené knihy, ale
dobrovolnû je vydal. Podobnû Mariana Soldová sice 13 let skr˘vala
kníÏky, ale uÏ je prodala. Anna Marie Koﬁínková, Václav Koﬁínek a
Josef Dvoﬁák byli po prvním v˘slechu propu‰tûni. Dvoﬁák dal k prohlédnutí kníÏku povolenou.
Propu‰tûní, zejména Dvoﬁák, mûli tentokrát ‰tûstí. Vyplyne to
naprosto zﬁejmû z rekonstrukce ãinnosti v minulosti. Musíme se proto
vrátit do r.1744. Tehdy do‰lo k vy‰etﬁování, na jehoÏ závûru bylo tzv.
vyznání víry panující církve, které muselo sloÏit na tﬁe‰Èské radnici pro
svou záchranu pût muÏÛ: Ludvík Koﬁínek, Josef Koﬁínek, Josef Dvoﬁák,
Jan Kenart a pát˘, jménem neuveden˘. V‰ichni dle doznání Ludvíka
Koﬁínka z r. 1764 pr˘ je‰tû Ïijí, o Kenartovi v‰ak neví, kde se zdrÏuje.
Jan Kenart byl pﬁíbuzn˘m Martrina Wiederlechnera; ten byl tribunálem varován, aby spolu s Kenartem neslouÏil kacíﬁství. Kenartova
Ïena Rosina pÛjãovala Wiederlechnerovi kníÏky; posílala s nimi dûveãku. Povûdûla mu, Ïe jsou zakázané. On chtûl po vyjití z vûzení ﬁíci, Ïe
jsou spálené, aby si je uchoval. Také to ﬁekl, ale nakonec po dlouhém
v˘slechu je musel misionáﬁi odevzdat.
Jan Bláha, kter˘ se v pûtici z r. 1744 nevyskytuje, mûl sice také knihy
4 – 5 let, ale hned pr˘ je vydal a dostal za nû správné, povolené.
Zb˘vají dvû klíãové postavy, bratﬁi Koﬁínkovi. Z jejich v˘slechÛ je
pohled do minulosti nejzﬁetelnûj‰í.
Ludvík Koﬁínek mûl doma lutersk˘ katechismus a agendu, a to od
r. 1757. Obojí dostal od svého str˘ce Fojta, kter˘ jako voják padl v poli.
PÛjãoval je sv˘m pﬁíbuzn˘m, mj. str˘ci Josefu ·ulovi, kter˘ i s dûtmi
ode‰el z Tﬁe‰tû (tj. do emigrace). Nové vyznání víry panující církve
musel proto Koﬁínek skládat opût nedávno, r.1762, právû pro zmínûné
knihy.
Josef Koﬁínek byl potrestán pro knihy také, rovnûÏ r.1762, ale on v
tomto pﬁípadû skládal vyznání víry uÏ potﬁetí. Mûl u sebe Perliãku, kterou dostal od Víta Koﬁínka z Hodic, syna jeho tchána (sic!). Modlitební
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kníÏku (titul neuveden) získal od zesnulého faráﬁe ·impetra z Dale‰ic.
Pr˘ mu ji vzal a odnesl domÛ; bylo to r. 1757. Vít Koﬁínek ji pak mûl u
sebe 4 roky, nato si ji Josef odnesl domÛ. Mluvil o ní s Martinem
Wiederlechnerem, nûkdo to udal a proto byl potom povolán na zámek.
Je‰tû pﬁedtím sedûl také ve vûzení, spolu s Josefem Dvoﬁákem. Byli
tam 13 t˘dnÛ kvÛli chlebu na bohosluÏbách (‰lo zﬁejmû o pﬁijímání
podobojí s lámáním chleba). Îeny obou ‰ly pr˘ tehdy za telãsk˘m
dûkanem a Ïádaly propu‰tûní. Druh˘ den nato byli muÏi skuteãnû propu‰tûni s odÛvodnûním, Ïe ‰lo pouze o pomluvy. Koﬁínek v‰ak musel
sloÏit opût vyznání víry.
Hrozilo mu nebezpeãí je‰tû jednou, a to kdyÏ soukeník Ka‰par
Blumenschein v opilosti Ïaloval kaplanovi, Ïe Koﬁínek v pátek dûlá
muziku a zve ho na peãínku. To v‰ak vyznûlo do ztracena.
Uveden˘m procesem zprávy o tajn˘ch evangelících v Tﬁe‰ti a bezprostﬁedním okolí konãí. Za necel˘ch dvacet let, na prahu toleranãní
doby, v r. 1782, se zde nepﬁihlásil Ïádn˘. Jaké je vysvûtlení? Ztratili se,
byli pﬁestra‰ení? V‰ichni vymﬁeli? Mohlo jim b˘t nûco málo pﬁes 60 let,
Wiederlechner byl padesátník.
Logickou odpovûì podá struãná informace o toleranãním patentu,
jeho vyhlá‰ení ãi lépe ﬁeãeno nevyhlá‰ení, a ukonãení „roku milosti" k
31.12.1782.
Toleranãní patent byl totiÏ sice oficiálnû vydán 13.ﬁíjna 1781 a obvyklou cestou oznámen na zemská gubernia a odtud na kraje, pototm
v‰ak uÏ byl dal‰í postup naru‰en. Z krajsk˘ch úﬁadÛ na niÏ‰í správní
jednotky (kanceláﬁe panství ãi statkÛ, rady mûst) dorazila zpráva o nûm
se zpoÏdûním a zpravidla teprve potom, kdyÏ se o nûm tajní evangelíci informovali sami. Text patentu byl totiÏ znám pﬁímo tûm, pro které
byl vydán, jenom na dvou panstvích tehdej‰ího Brnûnského kraje; ‰lo
o Îidlochovice a Kun‰tát. Právû z tûchto panství totiÏ pﬁi‰ly císaﬁi
poslední dvû Ïádosti o povolení náboÏenské svobody a patent byl uveﬁejnûn v podstatû jako odpovûì na nû. Odtud se potom zpráva dostala
dál po zachovaném zbytku pÛvodního skrytého spojení evangelíkÛ,
zejména pﬁes sever âeskomoravské vrchoviny do Polabí. Jinam se
mohla roz‰íﬁit pouze souhrou dal‰ích, zãásti náhodn˘ch pﬁíleÏitostí.
Tak se stalo, Ïe v nûkter˘ch krajích byl prÛnik informace velmi opoÏdûn. V Jihlavském kraji sice zvlá‰tním zpÛsobem do‰lo mimoﬁádnû k
neãekanû rychlému postupu zprávy pﬁím˘m kontaktem s Prahou a
potom se Slovenskem, t˘kalo se to v‰ak pouze stﬁedisek pﬁí‰tích toleranãních sborÛ (velkolhotecko, hornodubensko a hornovilémovsko
vãetnû okolí StﬁíÏova). Bûhem roku ale zpráva v mnoha oblastech
postupovala dále i do míst od stﬁedisek vzdálenûj‰ích. Noví lidé se pﬁihla‰ovali a to zpÛsobilo neãekan˘ obrat, obecnû málo znám˘.
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Toleranãní pﬁihlá‰ky byly pak náhle ukonãeny k 31.12.1782.
Pﬁihla‰ování, spojené s tzv. ‰estinedûlním cviãením, bylo potom velmi
obtíÏné; prakticky se stalo témûﬁ nemoÏn˘m.,
Toto vysvûtlení lze dobﬁe pouÏít pro objasnûní situace v Tﬁe‰ti.
Mezi tûmi, kteﬁí se hlásili uÏ vlastnû „po termínu" na kanceláﬁi panství
v Telãi, byla i jména z bezprostﬁední blízkosti Telãe, konkrétnû z Horní
Myslové. Na západ od Tﬁe‰tû dorazila informace aÏ do Rácova. V pﬁípadû, Ïe v té dobû je‰tû Ïili a nezmûnili své pﬁesvûdãení tajní evangelíci z Tﬁe‰tû a okolí, pﬁipomenutí v procesu z let 1763-64, mûli prostû
smÛlu. Dﬁíve, neÏ se vyjasnila situace i u nich, bylo uÏ na její ﬁe‰ení
pozdû.

Eva Melmuková
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Emil Kosa a jeho rod – 1. ãást
O rodovém v˘skytu umûleck˘ch
vloh nás pﬁesvûdãuje ﬁada pﬁíkladÛ
v historii ãeského v˘tvarného umûní.
Projdeme-li se kupﬁíkladu dûjinami
na‰eho malíﬁství, narazíme na rodiny ·krétÛ, PiepenhagenÛ, rozvûtvenou malíﬁskou rodinu MánesÛ, ãi
ve 20. století rodinu SlavíãkÛ. Av‰ak
i jiná umûlecká odvûtví zaznamenala
rodovou dûdiãnost. V sochaﬁství to
byli Braunové a Brokofové, v architektuﬁe Parléﬁové, Dienzenhoferové
a KaÀkové. To je jen malá ukázka
tûch nejv˘znamnûj‰ích pﬁíkladÛ,
jejichÏ analogii na úrovni regionální bychom shledali nesrovnatelnû
ãetnûj‰í. Nalezne-li se v‰ak v umûleck˘ch dûjinách pﬁíklad malíﬁského talentu ve tﬁech po sobû jdoucích generacích a navíc ve zvy‰ující
se míﬁe kvality i v˘znamu, pak jistû
takováto rodina stojí za bliÏ‰í
Emil Kosa 1851 - 1919
poznání. âeskomoravská vysoãina
se stala v prÛbûhu staletí kolébkou
mnoha a mnoha skvûl˘ch osobností ve v‰ech oblastech lidského konání, a tak mezi nimi nemohli samozﬁejmû chybût ani malíﬁi. Také v mûsteãku Tﬁe‰È spatﬁil svûtlo svûta ãlovûk, jehoÏ umûleck˘ talent sice
nepﬁesáhl hranice rodného regionu, ale jenÏ cílevûdomou v˘chovou
sv˘ch dûtí pﬁenesl a rozvinul své vlastní ambice do dal‰ích generací, v
nichÏ pak jiÏ umûlecká tvorba pﬁekroãila hranice státu i kontinentu.
21. záﬁí roku 1851 se v tﬁe‰Èském domû ãíslo 24 narodil manÏelÛm
Josefu Kosovi a Franti‰ce, rozené Schumpeterové, syn z loÏe manÏelského, jemuÏ na svût pomáhala porodní bába Anna Rubi‰ová z Tﬁe‰tû a
farní kooperátor Emanuel Jirka pokﬁtil chlapce je‰tû téhoÏ dne jménem
Emil. O rodiãích dítûte nejsou známy Ïádné umûlecké projevy, otec Josef
zaãínal jako tkadlec v Telãi, ale po sÀatku s Franti‰kou Schumpeterovou
pﬁesídlil do Tﬁe‰tû a stal se tu tkalcovsk˘m mistrem. Jeho Ïena pocházela z rozvûtveného podnikatelského rodu SchumpeterÛ, z nûhoÏ byli
i pﬁední protagonisté mûsta a koneãnû i v˘znamn˘ svûtov˘ ekonom
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profesor J.A. Schumpeter. Sama Franti‰ka byla dcerou soukenického
mistra Jana Schumpetera a jejímu dítûti Emilovi byli za kmotry tﬁe‰Èsk˘
mistr „koÏeluÏsk˘" Alois Schumpeter a jeho Ïena Marie, prarodiãe slavného ekonoma. Do matriãních záznamÛ se v tomto pﬁípadû nepochybnû
vloudila chyba, neboÈ koÏeluÏské profese z onûch let není v Tﬁe‰ti
známa, zato soukenick˘ mistr Alois Schumpeter jistû rád ‰el za kmotra
dítûti svého „kolegy" Kosy.
Îivot Emila Kosy se mûl stát dosti dobrodruÏnou poutí za romantikou a umûním a jeho bouﬁliváck˘ a prÛkopnick˘ duch mûl v mnoha
smûrech rozvíﬁit poklidnou existenci moravského malomûsta.
Vystudoval v Jihlavû nûmeckou stﬁední ‰kolu, ale kdyÏ dÛm jeho rodiãÛ v roce 1863 vyhoﬁel, byl nucen nastoupit jako kupeck˘ pﬁíruãí v
Bergerovû obchodû v domovské Tﬁe‰ti. Ambiciózní mladík v‰ak hledal
lep‰í uplatnûní neÏ v kupeckém krámû, a tak rád pﬁijal zprostﬁedkovatelskou nabídku dûkana Franti‰ka Komárka, kter˘ se dozvûdûl o volném uãitelském místû v nedalek˘ch Salavicích. Nûmecké ‰koly onûch
let v˘raznû strádaly nedostatkem uãitelÛ a rády pﬁijímaly i uãitele ãeské
s dostateãnou znalostí nûmãiny. Tuto aprobaci mohl Emil Kosa snadno nabídnout a chybûjící vzdûlání pedagogické pﬁislíbil brzy doplnit.
Místo na salavické ‰kole se uprázdnilo po zavedení nového zákona o
obecních ‰kolách, kdy dosavadní uãitel Franti‰ek Pospí‰il ode‰el uãit
do telãského okresu. Jeho místo bylo pak provizornû propÛjãeno
Emilu Kosovi s podmínkou brzkého vykonání zkou‰ky uãitelské zpÛsobilosti. Mohl se i nastûhovat do ‰kolní budovy na horním okraji obce
v ãísle popisném 40. Stalo se tak nûkdy na poãátku sedmdesát˘ch let
19. století. âas zvolna ubíhal, Emil Kosa se ke zkou‰kám nemûl, zato
si do své domácnosti pﬁivedl jako manÏelku Annu Teltscherovou,
dceru salavického zedníka Pavla Teltschera z ã.26 a jeho manÏelky
Kateﬁiny, rozené Krautschneiderové. SÀatku poÏehnal 26. srpna 1874
kosteleck˘ faráﬁ Franti‰ek âerníãek po pﬁedchozím souhlasu otce
nezletilé 18-leté nevûsty. Za svûdky byli na svatbû salavick˘ gruntovník
Matûj Reiter a tﬁe‰Èsk˘ mû‰Èan Em. Schumpeter. Za necelé dva roky se
manÏelÛm Kosov˘m narodil syn, jehoÏ pokﬁtili po otci Emil. Stalo se
tak 20. dubna 1876 pﬁi asistenci tﬁe‰Èské porodní báby Anny Divi‰ové
a kﬁtiny se odb˘valy o dva dny pozdûji opût v kosteleckém kostele z
rukou faráﬁe âerníãka za kmotrovství Matûje Reitera a jeho Ïeny
Reginy. V salavické ‰kole se pak je‰tû narodila dcera Angela 30. ledna
1878 s pomocí dolnocerekvické porodní báby Petronilly Kameníkové a
druh˘ den se uskuteãnily kﬁtiny se stejn˘m faráﬁem i kmotry. Nad provizorním uãitelem se v‰ak jiÏ stahovaly mraky. Trpûlivost úﬁadÛ s ãekáním na uãitelské zkou‰ky pomalu vypr‰ela, navíc umocnûná neshodami uãitele se ‰kolním inspektorem, kter˘ Kosovi vyt˘kal jeho nedÛ-
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stojn˘ oblek pﬁi vychovávání mládeÏe. JiÏ v Salavicích se tak zaãaly
projevovat Kosovy extravagantní man˘ry, které ho potom mûly provázet po cel˘ Ïivot. I pﬁes pﬁízeÀ a podporu salavického obecního pﬁedstaveného Matûje Reitera musel v roce 1877 s uãitelováním skonãit,
opustit ‰kolní byt a místo salavického uãitele bylo propÛjãeno
Franti‰ku Starostovi, kter˘ mûl alespoÀ maturitu a zkou‰ky uãitelské
zpÛsobilosti za nûkolik let skuteãnû absolvoval. Zato Emil Kosa se

Oltáﬁní dvojobraz Klanûní past˘ﬁÛ a Svat˘ Martin
(spoleãné dílo Kosy a Kolmanna)

nastûhoval do domu ã. 9 a v dal‰ím období se potom snaÏil uÏivit se
jako malíﬁ. V následujících letech se mu v Salavicích narodily je‰tû tﬁi
dcery, roku 1881 AlÏbûta (Elizabeth), 1883 Marie a roku 1886 Rosa.
V‰echny byly pokﬁtûny v Kostelci tamními faráﬁi Matûjem Hagenem a
Antonínem Slámou za kmotrovství manÏelÛ Reiterov˘ch. Po té se jiÏ
zdály malé Salavice Kosov˘m plánÛm nedostateãné, a proto pﬁesídlil
do Tﬁe‰tû, aby se tam pokusil prorazit jako mûstsk˘ umûlec. K tomu
22

úãelu se spojil s talentovan˘m malíﬁem Kolmannem, narozen˘m 1849
a pÛvodnû vyuãen˘m jako malíﬁ porcelánu. Îivili se jak to jen ‰lo –
umûleck˘m malováním, ale i natûraãstvím a malíﬁstvím pokojÛ.
Kolmann byl sice mimoﬁádnû nadan˘ ãlovûk, ale dostal se na ‰ikmou
plochu a skonãil smutnû. Kosa maloval kopie i originály, krajiny i portréty, neodmítal Ïádnou zakázku, aÈ byla pro jakoukoliv instituci a
mnohdy pﬁijal namísto platu i naturálie, k ãemuÏ ho ãastokráte donutila bída. Tak namaloval pro místní vzdûlávací spolek „Beseda Mojmír"
podobizny Palackého, Havlíãka, Komenského a Smetany, jednotû místního Sokola, pﬁi jejímÏ vzniku byl 1. ledna 1893 zakládajícím ãlenem,
namaloval velmi slu‰né jevi‰tû a kulisy, pﬁiãemÏ údajnû kﬁoviny a stromy maloval originelnû nohou obutou v okrajkové baãkoﬁe, aby mûl
„potﬁebn˘ odstup".
V soukromém Ïivotû pﬁekvapoval své bydli‰tû mnoha prÛkopnick˘mi skutky. Originelní byl opravdu ve v‰ech smûrech, vãetnû vlastního
vzhledu. Nosil umûleckou k‰tici a „napoleonskou mu‰ku" na bradû.
KdyÏ maloval svoji Ïenu jako Madonu, nedovolil jí, aby bûhem sezení
zmûnila záhyby roucha, pﬁestoÏe na plotnû pﬁetékalo vaﬁící mléko. Pﬁi
vyhotovení obrazu tzv. „âerné Madony" dal dílo na ãas do komína
„vyudit", aby vypadalo hodnû staroÏitnû. Hlásal návrat k pﬁírodû a jeho
zvykem bylo pﬁespávat na dvoﬁe pod stromem jako slavn˘ umûlec
Waldhauser, ãemuÏ ﬁíkal „spaní na feldbetu". Jeho Ïena samozﬁejmû s
takov˘mi nápady pﬁíli‰ nesouhlasila, a tak jednou pﬁi noãním lijáku
zamkla dveﬁe sínû a odmítla promoãeného manÏela vpustit domÛ.Ten
se musel u okna moc dopro‰ovat a nakonec pﬁíhodu stejnû odstonal silnou r˘mou. Jeho avanturismus to v‰ak nijak nenahlodalo.
SnaÏiv˘ umûlec rovnûÏ neváhal zapojit se do oprav a údrÏby
v˘znamn˘ch tﬁe‰Èsk˘ch pamûtihodností, a tak v jubilejním roce 1885,
kdy se na Moravû intenzivnû pátralo po Cyrilo-Metodûjsk˘ch památkách, pustil se do oprav staré kazatelny v postranní lodi kostela svatého Martina. Odstranil z ní star˘ nátûr a na jednom rohu kazatelny
objevil primitivní rumûlkové ozdoby a na rohu opaãném zﬁeteln˘ letopoãet ﬁímsk˘mi ãíslicemi DCCCLXXXV, jenÏ mûl urãovat stáﬁí památky do roku 885. Pﬁivolaní znalci ov‰em ihned tuto dataci zpochybnili s
vysvûtlením, Ïe v 9.století takovéto kamenné kazatelny nemohly existovat. Ve zdi vûÏe zmínûného kostela pak je‰tû Emil Kosa opravil zasazen˘ náhrobník Kry‰tofa Vencelíka z Vrchovi‰È z roku 1532.
Kolem roku 1890 se stal Kosa prvním tﬁe‰Èsk˘m lyÏaﬁem a pﬁi sv˘ch
lyÏaﬁsk˘ch v˘pravách budil pozornost zejména dûtí, nechápajících, Ïe se
na tûch podivn˘ch prk˘nkách neproboﬁí do snûhu. KlukÛm se nejvíce
líbila rychlost jízdy pﬁi sjezdech, a proto záhy zaãali Kosovy pokusy
napodobovat na neumûl˘ch, rÛznû upraven˘ch prkénkách, pﬁivázan˘ch
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‰pagátem k botám. Za nûjak˘ ãas zase Kosa pﬁekvapil tﬁe‰Èáky ‰védsk˘mi sanûmi. Podobnû tomu bylo i s cyklistikou, kde patﬁil rovnû k místním prÛkopníkÛm. Navázal na pokusy uãitele Karla Mayera, kter˘ se
pﬁedvádûl na bicyklu s velk˘m pﬁedním kolem a mal˘m zadním koleãkem. Jízda na tomto vratkém stroji skonãila neslavnû pádem na silnici v
Koreãníku a zlomenou rukou jezdce. Kolo pak Mayer uloÏil na pÛdû,
kde zcela zapomenuto zrezivûlo. Po nûkolika letech se pak
objevil Kosa s prvním
klasick˘m
kolem,
ov‰em bez volnobûÏky. Pﬁi jízdû po hodické silnici byl doprovázen houfem klukÛ,
kteﬁí si pak vyÏádali
svezení alespoÀ „stojmo" s oporou. Kosa
byl v‰ak velk˘ dobrák
a rád jim svÛj drahocenn˘ stroj zapÛjãil.
Jednou o vánocích
postavil stromeãek v
rohu svûtnice, ulehl
pod nûj a pojídal z
hrnku ka‰i, naãeÏ si
prozpûvoval starou
koledu:
„Strunka,
strunka, zelená se
chvojka, pásli jsou
tam pastu‰kové, jedli
ka‰i z hrnka."
Madona s dítûtem

Nejv˘znamnûj‰í památku po sobû v Tﬁe‰ti zanechal, kdyÏ roku
1893, je‰tû ve spolupráci s malíﬁem Kolmannem, namalovali pro hlavní oltáﬁ farního chrámu obraz sv. Martina. ¤ada jeho obrazÛ se nakonec stala souãástí tﬁe‰Èského muzea a je‰tû více jich zÛstalo v místních
domácnostech. V jeho vlastní tvorbû pﬁevládaly náboÏenské motivy,
v˘jevy ze Ïivota svat˘ch, ale téÏ tﬁe‰Èská zákoutí a ulice, které maloval
i pro zdej‰í mû‰Èany ãi továrníky a nûkolik tûchto obrazÛ bylo pozdûji
pﬁedáno do muzea.
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Krom svého v˘tvarného nadání prokázal i nemalé umûní satirického
ver‰otepce, kter˘ si dobíral souãasné místní nedostatky. A tak jednou
napsal na ploch˘ kámen u Ïidovského hﬁbitova následující báseÀ:
Îalostná to vûru cesta
kolem Tﬁe‰tû mûsta,
na níÏ vozka i cyklista
zláme nohy dozajista,
je obrazem zchátralosti
dne‰ní lidské spoleãnosti.
Aby sv˘m ver‰ováním ponûkud osvûtlil chmurné místo tﬁe‰Èského
hﬁbitova, umístil na Ïelezn˘ch hﬁbitovních vratech ozdobnou cedulku
s touto básní Josefa Vlka:
Zde jest v pravdû „pole boÏí",
kam se boháã s chud˘m vloÏí,
rolník podle mû‰Èana,
jejich prach kdo rozezná?
Staﬁí, mladí, pomíchaní,
jako símû rozsívaní
v tichém leÏíce tu hrobû
podobni jsou v‰ichni sobû.
Co od krásy tûla bylo,
ãervÛm za potravu zbylo,suchá zemû, trochu trávy
pozÛstalo z celé slávy.
Sotva prachu hrst
kryje tato prst!

podpis E. Kosy na obraze madony s dítûtem

Dokázal ov‰em téÏ básní pochválit zdaﬁilé skutky sv˘ch krajanÛ, jak
tomu bylo pﬁi opravû hodin na vûÏi tﬁe‰Èského zámku. KdyÏ byly v roce
1901 ãíselníky pﬁekryty ãtvercov˘m zinkov˘m plechem a namalovány
novû ãerné ﬁímské ãíslice olejovou barvou, pﬁipsal Kosa na zadní stranu plechového ãíselníku oslavné ver‰e:
Mistr klempíﬁ Du‰ejovsk˘
a zámeãník Jan Chalupsk˘
dûlali oba plechové
tyto ciferníky nové
a Kosa je omaloval,
Hronek bílil, nahazoval
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a ve zdraví s mnohou pílí
práci tuto ukonãili.
Nûkdy aÏ za mnohá léta
bude zase po ní veta
a my dávno v hrobû hníti,
tu tûm, kteﬁí budou Ïíti,
voláme v tomto zpÛsobu,
ná‰ srdeãn˘ pozdrav z hrobu. E. Kosa 1.8. 1901
Touha po poznání svûta a umûní hnala nepokojného ducha i do ciziny, a tak se vypravil na cesty po Uhrách a Itálii. A právû pﬁi návratu z
Itálie pojal rozhodnutí podepisovat napﬁí‰tû své obrazy signaturou:
Emilio Cosa, pittore artistico.
Zájem o v‰echno nové a pokrokové pﬁimûl Emila Kosu i k náv‰tûvû
Strojírenské v˘stavy v Mnichovû roku 1898, kam se vypravil spoleãnû s
Aloisem Chud˘m a odkud poslali pozdrav na ozdobné pohlednici do
Tﬁe‰tû sleãnû M. Boãkové, bydlící „Na domkách". Na pohlednici ov‰em
malíﬁ neopomenul pﬁimalovat pln˘ pÛllitr s poznámkou, Ïe na Tﬁe‰È
vzpomínají pﬁi dobrém mnichovském pivu. Podepsal se Emilio Cosio.
V Tﬁe‰ti se Kosov˘m narodilo dal‰ích pût dûtí. KdyÏ zpoãátku bydleli
v domû ã. 231 jako první z nich to byl roku 1879 chlapec, kterého kooperátor Vlk pokﬁtil jménem Leo Maria. Poté se znaãn˘m devítilet˘m
odstupem se v domû ã. 211 narodil 1888 dal‰í syn Josef, pokﬁtûn˘ kooperátorem Aloisem ·Èastou. U jeho narození, právû tak jako u star‰ího bratra, asistovala tﬁe‰Èská porodní bába Franti‰ka Langová. V následujícím
roce se narodila dcera Anna, o dva roky pozdûji, tedy 1891 syn Eugen
Ludvík, narozen˘ v domû ã. 178 a posledním z Kosov˘ch deseti dûtí byl
Jan v roce 1896. Tehdy rodina bydlela v domû ã. 24. V‰em Kosov˘m
dûtem bez v˘hrad se kmotry stali manÏelé Reiterovi ze Salavic.
Otec se snaÏil ve‰keré svoje potomstvo vzdûlat ve v˘tvarném umûní
a dluÏno konstatovat, Ïe byl hned u nûkolika sv˘ch dûtí úspû‰n˘.
Nejvíce se proslavil nejstar‰í Emil, kter˘ navíc rodové geny pﬁenesl i do
dal‰í generace, ale také dal‰í syn Leo, kter˘ v dospûlosti pÛsobil jako
malíﬁ v Berlínû (rok 1908) a po svûtové válce se pﬁestûhoval do Curychu
a i tam se prosadil jako malíﬁ. Nûkterá jeho vyobrazení alpsk˘ch krajin
byla vyti‰tûna na ‰v˘carsk˘ch pohlednicích. Pﬁitom v Tﬁe‰ti po nûm
zÛstal obraz sv. Antonína ve filiálním kostele sv. Kateﬁiny. Marie Kosová
se Ïivila jako malíﬁka v PaﬁíÏi. RÛÏena Kosová byla malíﬁkou v Jihlavû a
rovnûÏ Josef Kosa jiÏ ve sv˘ch 20 letech a mlad‰í sestra Anna v osmnácti
letech byli uvádûni jako umûleãtí malíﬁi. Josef si posléze nalezl místo
konduktéra u elektrick˘ch podnikÛ ve Vídni, ale i pﬁi této profesi si
vydobyl povûst malíﬁe – amatéra. Nejstar‰í dcera Angela, provdaná
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Vrzalová, byla rovnûÏ dosti
úspû‰nou malíﬁkou, Ïila v
Brtnici u Jihlavy a tam i zemﬁela. V úﬁedních dokumentech jsou profesnû uvedeni
jak otec Emil, tak synové
Emil a Leo Maria coby akademiãtí malíﬁi. Míru jejich akademického vysoko‰kolského
vzdûlání v‰ak lze tûÏko posuzovat, jelikoÏ nefigurují na
oficiálním seznamu absolventÛ AVU Praha od jejího
vzniku v roce 1800 ani ve
‰kolní dokumentaci praÏské
Akademie. Zdá se, Ïe tento
pﬁídomek se stal spí‰e obrazem jejich osobních ambicí
neÏli skuteãného pedagogického procesu.
Star˘ Emil Kosa pﬁesídportrét neznámého knûze z roku 1907
lil i s rodinou v roce 1903 do
Jihlavy, kde se nastûhovali do domu ã. 64 na Hlavním námûstí a zde
se rovnûÏ snaÏil uplatnit jako umûleck˘ malíﬁ ãi restaurátor.
Zpoãátku solidnû prosperující Ïivnost zaji‰Èovala rodinu a malíﬁ byl
veselé mysli a zajímal se o dûní v Jihlavû. Proto mu nemohl 15. záﬁí
1906 uniknout okázal˘ slavnostní akt otevﬁení nové soudní budovy,
kam byl pﬁestûhován star˘ soud z budovy na námûstí (v místû dne‰ní
po‰ty) a souãasnû i jihlavská vûznice z Hluboké ulice. Nová nákladná
instituce v sobû zahrnovala mimo jiné téÏ 85 cel pro 216 vûzÀÛ. KdyÏ
byla o dva roky pozdûji schválena a za dal‰í dva roky nato vysvûcena
podobná instituce v jeho rodné Tﬁe‰ti, zareagoval na ni vytvoﬁením
vlastní umûlecké pohlednice pro pana Karla Dvoﬁáka, bydlícího v
tﬁe‰Èské lékárnû. Na ní si pod obrázkem vûzeÀsk˘ch pout a ratolestí
Kosa znovu Ïertovnû zaver‰oval:
Na zdar Vám v‰em v Tﬁe‰ti ! (páni)
k otvírání – zavírání -,
kéÏ as nemusíte v de‰ti,
‰lapat bláto Va‰í Tﬁe‰tí -,
proãeÏ „Na zdar!" je‰tû jednou
tûm, kteﬁí tam první sednou. E.K.
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5.ãervna 1908 ve vûku 53 let zemﬁela malíﬁova manÏelka Anna, rozená Teltscherová, která mu dala deset dûtí, z nichÏ se dospûlosti doÏilo
devût. Situace rodiny v‰ak jiÏ v této dobû nebyla valná, jelikoÏ si na
úhradu matãina pohﬁbu vyÏádali od Pohﬁebního spolku 60 korun.
Poslední velká chvíle umûleckého vzepûtí Emila Kosy pﬁi‰la v dobû,
kdy se chystala rozsáhlá rekonstrukce v jihlavském chrámu svatého
Ignáce. Pﬁípravy na ni vlastnû zahájilo jiÏ komisionelní zji‰tûní velmi
tristního stavu fresek v kostele, které nechal ovûﬁit faráﬁ Beckert jiÏ v
roce 1907. Na opravu ov‰em zpoãátku nebyly peníze a tak muselo staãit pouhé oprá‰ení maleb a v roce následujícím se se‰la komise sloÏená ze zástupcÛ mûsta Jihlavy, náboÏenského fondu a fary, která definitivnû rozhodla o intervenci u C. k. centrální komise pro umûní a historické památky ve Vídni. Ale neÏ tato dala své dobrozdání a pﬁistoupilo se k vlastním pracím, uplynuly dal‰í ãtyﬁi roky. Nakonec se s opravou zaãalo aÏ 9.ãervna 1912, pﬁiãemÏ hlavní zájem byl soustﬁedûn na
nástropní fresky a pÛvodní rozpoãet celé rekonstrukce znûl na 24.000
korun. Centrální komise pro tento úkol vybrala vídeÀského malíﬁe
Viertelbergera a k v˘malbû kostela jakoÏto i k o‰krabání vápenn˘ch
vrstev a dal‰ím doplÀujícím úkonÛm byl pﬁizván jihlavsk˘ malíﬁ
Ludwig Heytmanek. Ten stanovil i rozpoãet opravy fresek na 1.040
korun. Pﬁi pﬁípravn˘ch pracích byly o‰krabány stûny nad klenebními
pásy vpravo a vlevo od hlavní lodi, ãímÏ se obnaÏily staré ornamentální freskové malby, pocházející z pÛvodní v˘zdoby kostela. Ostûní

Kosova pohlednice k otevﬁení tﬁe‰Èského soudu
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klenebních pásÛ byla rovnûÏ vyzdobena rosetami a v˘plnûmi ve freskovém provedení, které byly pozdûji pﬁemalovány. Tyto fresky v‰ak
byly znaãnû po‰kozené a bylo jasné, Ïe musí následovat dÛkladná
obnova temperov˘mi barvami. K renovaci ornamentálních fresek byl
pozván právû Emil Kosa, kter˘ na Ïádost státního inÏen˘ra opravil na
zkou‰ku ãást onûch fresek, naãeÏ bylo sezváno konsilium k posouzení. 29.srpna se tak z popudu okresního hejtmanství se‰li pﬁedstavitelé
mûsta a faráﬁ Beckert s dr. Oscarem Oberwalderem, asistentem
Centrální vídeÀské komise, a prohlédli Kosovu práci. Naznali v‰ak, Ïe
renovovan˘ díl neodpovídá zcela pÛvodnímu provedení, neboÈ ornamenty jsou vypracovány pﬁíli‰ do detailu a navíc vykazují chyby v
barevném tónu. JelikoÏ byly fresky u klenebních pásÛ ohodnoceny
jako mimoﬁádnû v˘znamné pro krásu kostela a jejich obnovení do
pÛvodního stavu namísto nevkusné pﬁemalby shledáno zcela nezbytn˘m, bylo dohodnuto s pﬁítomn˘m akademick˘m malíﬁem
Viertelbergerem, aby okamÏitû instruoval Emila Kosu k náleÏité pﬁemalbû fresek. Prohlídka dal‰ího vzorku obnovené v˘zdoby probûhla
uspokojivû je‰tû téhoÏ dne. Po té pokraãovala celková rekonstrukce
chrámu, ale pÛvodní zámûr jejího dokonãení v ﬁíjnu tohoto roku, se
dodrÏet nezdaﬁilo. Opravy oltáﬁÛ, varhan, soch, zábradlí, kostelních
lavic, oken, hudebních
pultÛ, zpovûdnice, pozlacování a ﬁada dal‰ích prací si
vyÏádaly nejen více ãasu, ale
hlavnû penûz. K jejich schválení se musela 31.ﬁíjna opût
sejít komise, která vícepráce
a vícenáklady pﬁehodnotila a
uznala za oprávnûné. Pod
sepsan˘ protokol se vedle
zainteresovan˘ch
veliãin
podepsal i Emil Kosa.
Opravy pokraãovaly aÏ do
zimy a první m‰e svatá se ve
sv. Ignáci konala aÏ na BoÏí
hod vánoãní 1912, a to je‰tû
nebyly opraveny lavice a
zavedena elektﬁina.
Za ãas se Kosovi pﬁestûhovali do Brnûnské ulice
ã.20 a stárnoucí malíﬁ jiÏ
jin˘ neznám˘ knûz
nevyhledával velké zakázky,
29

ale zamûﬁoval se spí‰e na malování portrétÛ. Dosud neprovdaná
nejstar‰í dcera Angela vedla po
matãinû smrti otcovu domácnost
aÏ do roku 1913, kdy se seznámila s Josefem Vrzalem, kter˘ byl
synem brtnického statkáﬁe a pracoval jako hodináﬁsk˘ mistr v
Brtnici. V létû téhoÏ roku se
35letá Angela za tohoto stejnû starého Ïenicha provdala a odstûhovala se na zbytek svého Ïivota do
Brtnice, kde ve‰la v povûdomost
téÏ jako malíﬁka. Star˘ Kosa si pak
rychle hledal novou opatrovnici a
v pomûrnû pokroãilém vûku 62 let
podruhé uzavﬁel sÀatek v ﬁíjnu
1913 s Annou Tomkovou. Byla to
svobodná, 36letá rodaãka od
Tábora, která do té doby pÛsobila
ve Vídni jako hospodynû. Kosovi
se pﬁestûhovali do VídeÀské ulice
ã. 11 a zde po pûti letech
18.dubna 1918 manÏelka Anna
zemﬁela coby zcela nemajetná.
Malíﬁská Ïivnost Emila Kosy
velmi skomírala, a tak kdyÏ se
nastûhoval do ¤eznické ulice ã.
nástûnné fresky v jihlavském kostele
sv. Ignáce restauroval E. Kosa v r. 1912
45, musel i v tomto skromném
dvoupokojovém bytû men‰í pokoj
nabídnout k podnájmu. Malíﬁ byl nucen hledat dal‰í oporu a posléze
se potﬁetí oÏenil 3. ãervence roku 1918 s Marií Vackovou. Jeho chudoba uÏ byla zcela zjevná, jeho majetek pﬁi vstupu do manÏelství tvoﬁily
dvû postele, dvû skﬁínû, dva stoly, nûco kuchyÀského nádobí a pár
malíﬁsk˘ch rekvizit Ze samé nouze rozprodával i svoje obleãení. Tehdy
jiÏ byl citelnû suÏován svojí chorobou – paral˘zou, prakticky uÏ vÛbec
nepracoval a hledal zabezpeãení na konec svého Ïivota. Marie Vacková
z DomaÏlic, 39 let stará a povoláním korespondentka v Linci o nûho
skuteãnû peãovala a zejména v existenãnû tûÏk˘ch chvílích na samém
konci války pﬁispívala i ze svého jmûní na domácnost a uchránila ho
pﬁed bídou a hladem. V ﬁíjnu 1918 nemoc pokroãila natolik, Ïe musel
ulehnout a v pﬁedtu‰e blíÏícího se konce sepsal 11. prosince závûÈ,
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kterou uloÏil u dr. Chluma. Vyjádﬁil v ní, Ïe ve‰ker˘ svÛj velmi skromn˘ majetek, obná‰ející vybavení domácnosti, ‰atstvo, malíﬁské potﬁeby
a nûkterá vlastní umûlecká díla odkazuje pﬁi dobré pamûti a zdrav˘ch
smyslech své milované manÏelce Marii z vdûãnosti za vynaloÏené
náklady. Osmého ledna následujícího roku byl hospitalizován ve
V‰eobecné veﬁejné nemocnici v Jihlavû, kde po 37 dnech, tedy
13.února 1919 zemﬁel. Pﬁi pozÛstalostním ﬁízení pak vy‰lo najevo, Ïe
hotovost po Emilu Kosovi sice ãiní 875 korun (pﬁitom zbytky jeho
umûleck˘ch dûl byly oznaãeny jako naprosto bezcenné), ale jeho
dluhy dosahují více neÏ 2.000 korun, coÏ spolu s pohﬁebními v˘daji
pﬁedstavovalo pro vdovu finanãní schodek kolem 1.300 korun, i pﬁesto, Ïe v‰echny dûti se vzdaly dûdick˘ch nárokÛ nebo je nebylo
moÏno ve svûtû nalézt. RovnûÏ nejstar‰í syn Emil Kosa zaslal ze
Îabovﬁesk v ãervnu 1919 dopis, v nûmÏ se dûdictví po otci zﬁekl a
odmítl se pozÛstalostního ﬁízení zúãastnit.
Zcela jednoznaãnû nejtalentovanûj‰ím z Kosov˘ch dûtí byl právû nejstar‰í syn Emil, narozen˘ 1876 v Salavicích. Zdûdil nejen otcovy malíﬁské geny, ale i prÛbojnost a touhu po vlastním uplatnûní. Své první
malíﬁské krÛãky podnikal pod otcov˘m dozorem a rovnûÏ jako on zaãínal zpoãátku s kopírováním dûl jin˘ch. Z tohoto oboru byla nejzdaﬁilej‰í kopie Liebscherova obrazu „Bitva u Lipan", jiÏ zhotovil pro jihlavskou Besedu. Zajímavou spoleãnou aktivitou otce a syna Emila bylo
provozování marionetového divadla, pro nûÏ syn sám vyrábûl loutky.
Tuto dovednost pak po mnoha letech mlad‰í Kosa zuÏitkoval i v daleké
Kalifornii, kdyÏ se tam ve dvacát˘ch letech usadil a pokraãoval tam ve
v˘robû loutek, jeÏ mu souãasnû slouÏily i jako modely k jeho obrazÛm.
(Konec první ãásti)
Pﬁipravil MUDr. Pﬁemysl Fuãík

PouÏitá literatura:
Jan Li‰ka – Kantorská historie
Písemná pozÛstalost Karla Brázdy
Matriãní knihy – OÚ Kostelec, MZA Brno
Fond Okresní úﬁad Jihlava – SOkA Jihlava
Protokoly Centrální komise – Památkov˘ ústav Brno
Písemné a obrazové materiály Muzea v Tﬁe‰ti
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Pﬁíspûvek k poznání
drobn˘ch nemovit˘ch památek Stonaﬁova
Nûkteré stonaﬁovské památky se jiÏ dﬁíve staly pﬁedmûtem pozornosti v odborné literatuﬁe1 a do‰lo rovnûÏ nûkolikrát k jejich soupisu,
z toho naposledy v rámci b˘valého okresu Jihlava v letech 1997 – 1998.2
Také ‰ir‰í veﬁejnost byla s nimi seznamována.3 Základem ãlánku, kter˘
se zab˘vá volnû se vyskytujícími drobn˘mi památkami, jejich pÛvodem, vlastníky, místními okolnostmi a dal‰ími souvislostmi, je autorova pﬁedná‰ka z 31. ﬁíjna 1991 Památky horního poﬁíãí Jihlávky.4
Náhrobníky
PÛvodnû patﬁily k hrobÛm pﬁilehlého hﬁbitova, na kterém se pﬁestalo pohﬁbívat v roce 1836, zru‰eného v roce 1878.5 Dnes jsou tﬁi umístûny ve zdivu kostela sv. Václava, parc. ã. 3. První náhrobník je zazdûn
napravo od vûÏního vchodu
do západní strany kostelní
lodû, obr. ã. 1. V horní ãásti
obdélníkové desky je vyryt
desetiﬁádkov˘ text: ANNO
DOMINI MDCXCIII – DIE
XXII DECEMBRIS OB – IIT
AD MODUM REVEREN –
DVS
AC
DOCTISSIMUS
DOMINUS DANIEL WENCESLA – US KOTSCHENDT
MORAVUS – BITESSENSIS - .
. LLET PHI – LOSOPHIAE
MAGISTER CV – RATUS
HUIVS
LOCI:CUIVSA
–
ENIMA IN PACE QVIESCAT.
Náhrobník stál pÛvodnû u
zadní strany kostelní vûÏe a
pﬁi její opravû v roce 1949 byl
umístûn na nynûj‰í místo.6
Daniel Václav Kotschendt,
jemuÏ náhrobník patﬁil, se
narodil ve Velké Bíte‰i, od 15.
kvûtna 1673 byl faráﬁem ve
Vílanci a poãínaje 26. listopaobrázek ã. 1
dem 1685 ve Stonaﬁovû.
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obrázek ã. 2

V roce 1687 nechal provést
barokizaci farního kostela do dne‰ní podoby, zv˘‰it a zaklenout
dosud plochostropou loì, jeho
vnitﬁek vybavil nov˘mi postranními oltáﬁi sv. P. Marie Tuﬁanské a sv.
Antonína Paduánského. Zemﬁel
22. prosince 1693.7
Do jiÏní strany kostelní vûÏe
nalevo od vchodu, byl v roce 1949
pﬁemístûn druh˘ náhrobník ze
zápraÏí domu ã. 91,8 obr. ã. 2. V
polích mezi rameny kﬁíÏe se nachází nápis: OBIIT / DIE . AG . – 17 /
12 - CEC[ILIE] TH[E]R[ESIE] /
HOCHMAYRIN. Patﬁil Cecilii
Terezii Hochmayerové.9 Napravo
od vchodu, je vsazen tﬁetí náhrobník s reliéfnû vyznaãenou pûtilistou rÛÏí, obr. ã. 3. AÏ do roku 1949
slouÏil jako schod u vstupu na kostelní nádvoﬁí.10

obrázek ã. 3

obrázek ã. 4
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âtvrt˘ náhrobník leÏí v dlaÏbû
zákristie kostela sv. Václava, obr. ã. 4, v
jeho horní ãásti je ãásteãnû ãiteln˘ dvanáctiﬁádkov˘ nápis: ANNO DOMINI
1646 DEN – 24 NOVEMB: IST IN
GOTT – VERSCHIEDEN DER EHR –
WURDIG VND HOCH GE – EHRTE
HERR P. HIERONI – MUS RIEDMILLER ORD: S – BENEDIC: PFA . . RR
ALLH – IER SEINES ALTERS 39 IAR –
DEN ... V dolní ãásti desky se nachází
nezﬁeteln˘ reliéf. Faráﬁ Jeron˘m
Riedmiller, z ﬁádu benedikt˘nského,
zemﬁel ve Stonaﬁovû 24. listopadu
1646 ve vûku 39 let a byl pohﬁben pﬁed
vchod do hﬁbitovní kaple – karneru.11
Kámen z doby dostavby kostelní vûÏe
Nad vchodem do vûÏe, parc. ã. 3,
obr. ã. 5, se nachází orámovaná deska,
pﬁipomínající dobu její dostavby.12 Na
horní stranû rámu jsou vyryta písmena
VDMIET, na pﬁíãném rameni kﬁíÏe
GGC P/, na dolním rámu M1591/P.
KﬁíÏov˘ kámen
Uvnitﬁ obce pﬁi silnici I/38 ve smûru
na Dlouhou Brtnici je vsazen do zdiva
zahrádky domu ã. 32, parc. ã. 230, obr.
ã. 6. V roce 1778 se nacházel ponûkud
jiÏnûji, asi 100 m v uvedeném smûru,
na rozcestí z tehdej‰í c. k. komerãní
silnice Praha – VídeÀ.13 Pﬁi rÛstu domkáﬁské zástavby podél komunikace
poãátkem 19. století byl pﬁemístûn na
nynûj‰í místo. Podle ústního podání
mûl pﬁipomínat konec Ïivota ne‰Èastnû
zamilovaného mládence, kter˘ se probodl d˘kou.14 Na cestû nedaleko
Stonaﬁova do‰lo v roce 1605 k trojnásobnému loupeÏnému pﬁepadení.15
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obrázek ã. 5

obrázek ã. 6

Pomníky
Pomník obûtí 1. svûtové války stojí na severním okraji kostelní
zahrady nacházející se na místû b˘valého hﬁbitova. Byl odhalen 19.
ãervna 1931 v prÛbûhu celodenního slavnostního programu za pﬁítomnosti Spolku vojensk˘ch vyslouÏilcÛ ze Stonaﬁova a Jihlavy, Spolku
dobrovoln˘ch hasiãÛ ze Stonaﬁova, delegátÛ obecního zastupitelstva,
hostÛ a místního obyvatelstva. Je dílem kamenického mistra Emanuela
Markuse z Jihlavy.16 Po stranách a vzadu na nástavcích jsou uvedena
jména padl˘ch a nezvûstn˘ch ze stonaﬁovské farnosti.
Stonaﬁov: pravá strana: FRANZ KREBS + 1915, LUDW. MÜLLER +
1918, LEOP. NEUBAUER + 1916, JOHANN PLASS + 1916, LAUR.
PLASS + 1916, ANTON PLATZ + 1917, JOH. P¤IBYL + 1918, LUDWIG
PRAKESCH + 1918, ALOIS PROKSCH + 1917, KARL PROKSCH +
1916, LEOP. RAKOVSKY + 1916, FRANZ SCHMIDT + 1917, FRANZ
SCHMIDT + 1917, JOH. TELTSCHER + 1915, VINZ. TURBO + 1914,
JOS. UMHAUSER + 1918, JOH. FRANZ WITHELM + 1915, FRANZ
ZODL + 1915, RUDOLF ZODL + 1916, MATH. RINAGL + 1916
levá strana: HPTM. RUD. JIRAWA + 1915, FRANZ DOLEÎAL +
1915, FRANZ FRIEDL + 1917, FRANZ FRIEDL + 1915, JOHANN FRIEDL + 1914, AUGUST FRANZ + 1918, FRANZ GREGORA -, WENZL
JARO· + 1917, JOSEF KASAMAS + 1917, MATHIAS KASAMAS +
1915, FRANZ KLADENSKY + 1919, ANTON KOCH + 1916, MATHIAS
KÖRBER + 1916, LAURENZ KRAUS + 1914, ANTON LANG + 1915,
FRANZ LANG -, JOSEF MATL + 1915, FRANZ MATL + 1918, ANTON
MÜLLER + 1918, FRANZ MÜLLER + 1914, JOHANN MÜLLER + 1915,
LEOPOLD MÜLLER + 1915.
Sokolíãko: zadní strana: JOHANN POLLAK -, JOHAN MÜKSCHI -,
PAUL ZEIZINGER -, ANTON KÖRBER -.
Suchá: LAURENZ SCHMIDT + 1917, PAUL PATRY + 1918, FRANZ
KASAMAS + 1918, JOH. KASAMAS + 1918, FRANZ SCHMIDT + 1918,
FRANZ PATRY + 1914, THOMAS FILLA + 1918.
Prostﬁedkovice: LAUR. SCHMIDT + 1916, JOHANN LANG + 1916,
MATH. SOUFAL + 1916, FRANZ SCHMIDT + 1916, MATH. POLLAK +
1915, JOH. KUKURUZ -, MATH. KUKURUZ -, JOH. MÜKSCHI + 1915.
Otín: WENZL BERKA + 1915.
V roce 1949 byla na pﬁední stranû pomníku umístûna deska zhotovená firmou Hurda z Jihlavy: OBùTEM – SVùTOV¯CH – VÁLEK –
1914-1918 – 1939-1945.17 Oprava schodi‰tû k pomníku a obnova písma
byla provedena v roce 2000.
Za obcí, na pravé stranû u silnice vedoucí k Tﬁe‰ti, parc. ã. 1187/7,
se nalézá pomníãek Jana Paﬁila s nápisem: ZDE TRAGICKY – ZAHYNUL - + 28.4.1997 – JAN PA¤IL. Pﬁi prÛklestu koruny stromu mu
jedna z uvolnûn˘ch vûtví zpÛsobila smrteln˘ úraz.
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KﬁíÏe
Na kostelním nádvoﬁí, parc. ã. 7, které vzniklo na místû b˘valého
hﬁbitova, se vedle hﬁbitovní kostnicové kaple nachází misijní kﬁíÏ s
bronzov˘m korpusem, kter˘ byl postaven z v˘tûÏku penûÏní sbírky ve
v˘‰i 600 K 60 h a vysvûcen 31. bﬁezna 1912 za pﬁítomnosti ãlenÛ ﬁádu
redemptoristÛ. Na Ïádost tehdej‰ího faráﬁe Adalberta Tondla bylo biskupskou konsistoﬁí v Olomouci povoleno postavit jej z kamene.
Îulov˘ kﬁíÏ pochází z dílny Konrada Weignera z Jihlavy.18
Pﬁed b˘val˘m hﬁbitovem na v˘chodním okraji námûstí stál v roce 1778
kﬁíÏ. Nacházel se v místû mezi dne‰ním vjezdem do kostelního nádvoﬁí a kaplí Kalvárie.19
Na v˘chodním okraji obce, pﬁi úpatí kopce Kalvárie, se rozkládá
hﬁbitov, kter˘ byl zaloÏen v roce 1836.20 V tûsné blízkosti na svahu se
na obecních pozemcích parc. ã. 953 a 954 nachází ﬁada 14 kamenn˘ch kﬁíÏÛ, z nichÏ pouze první stojí. Byly postaveny jako souãást
nové kﬁíÏové cesty ve 20. letech 20. století. Na jejich poﬁízení pﬁispûli pozÛstalí z rodin po padl˘ch ze stonaﬁovské farnosti v 1. svûtové
válce. Jména nûkter˘ch donátorÛ jsou zachována.
JiÏ v roce 1778 stál na
vrcholu Kalvárie, parc. ã. 953,
dﬁevûn˘ kﬁíÏ,21 kter˘ nechal
vztyãit tehdej‰í majitel stonaﬁovského zájezdního hostince
Matias Lang.22 Zemﬁel 21. ﬁíjna
1809 jako vlastník rozsáhlého
pozemkového
majetku.23
Podle jeho poslední vÛle byla
zﬁízena zboÏná nadace ve v˘‰i
600 zl., ze které se mûly na
vûãné ãasy konat zádu‰ní m‰e
a také udrÏovat v dobrém
stavu jím zﬁízené tﬁi kﬁíÏe.24
Nov˘ kﬁíÏ z kamene dal na
stejném místû se svolením biskupské konsistoﬁe z 12. záﬁí
1850
postavit
hostinsk˘
Vincenc Dietl, tehdy je‰tû na
nezalesnûném kopci. Vysvûcen
byl 13. ﬁíjna téhoÏ roku.25
Dne‰ní bohatû zdoben˘ Ïelezn˘ kﬁíÏ, obr. ã. 7, není pÛvodní.
obrázek ã. 7
Je to jedin˘ zachovan˘ doklad
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jejich ruãního kováﬁského zpracování na sledovaném území. Na zadní
stranû soklu je ryt˘ nápis: VINZENZ ANNA – DIETL – 1850, na pﬁední
stranû se nacházejí iniciály IHS a nad nimi ãíslice XIV oznaãující
poslední zastavení staré kﬁíÏové cesty.
Podle ní se pak zaãal mezi obyvateli Stonaﬁova vÏívat nov˘ název
kopce Kalvárie (Calvarienberg). Dﬁívûj‰í název byl Galgenbiegel, v roce
1778 Auf den Galgen.26 Z místa, které je zároveÀ charakteristickou v˘‰kovou dominantou (640 m. nad moﬁem), lze pﬁehlédnout témûﬁ celou
obec a její okolí.
Pﬁi levé stranû silnice do Jestﬁebí, na okraji dne‰ní zástavby, parc. ã.
881/55, stojí Ïulov˘ kﬁíÏ, kter˘ nechal postavit Ignaz Fortelny ze Stonaﬁova
ã. 168. Po domû zﬁizovatele se naz˘val Franter Kreiz.27 Na zadní stranû
ãtyﬁbokého soklu je obdélníková deska z bílého kamene s ryt˘m osmiﬁádkov˘m nápisem: WAS WILL DAS KREUZ, – DER AN WEGE STEHT? –
ER WILL DEM WANDERER, - DER VORÜBER GEHT, – DAS GROSSE
WORT DES – TROSTES SAGEN: - DER HERR HAT UNSER – SCHULDE
GETRAGEN. Vlevo dole autor: C. Weigner, Iglau. Na zadní stranû je ãtyﬁﬁádkov˘ nápis: GEWIDMET VON – IGNAZ – FORTELNY – 1905.
Na sever od stﬁedu obce, pﬁi komunikaci I/38 vedoucí k Jihlavû,
stojí v zahrádce domu ã. 226, parc. ã. 331, na ãtyﬁbokém soklu litinov˘
kﬁíÏ s oválnou tabulkou, na které je nápis: REQUIES – CANTIN PACE
– MEMENTO MORI. Na dne‰ní místo byl umístûn v roce 1996. Dále
pﬁed domem ã. 12, parc. ã. 354/2, se nachází ãtyﬁbok˘ kamenn˘ sokl s
torzem litinového kﬁíÏe a ãástí oválné tabulky. JiÏ za obcí po pravé stranû státní silnice, parc. ã. 817/7, stojí kamenn˘ kﬁíÏ, na jehoÏ soklu je
na obdélníkové desce z bílého kamene ryt˘ tﬁíﬁádkov˘ nápis: JEÎÍ· –
NA·E CESTA – SPÁSA A ÎIVOT, dole letopoãet 1928. Podle vyprávûní starousedlíkÛ zde do‰lo k ne‰tûstí. Spla‰en˘ kÛÀ pﬁevrhl sánû, se
kter˘mi jel sedlák ze Suché pro v˘palky do stonaﬁovského lihovaru.
Smûrem k Prostﬁedkovicím nalevo u silnice, na kraji pozemku parc.
ã. 1213/86, stojí kamenn˘ sokl s torzem pÛvodního Ïelezného kﬁíÏe.
Na pﬁední stranû soklu je patrn˘ zbytek rytého letopoãtu 55 a málo
ãitelného nápisu. Zde byl po schválení biskupskou konsistoﬁí ze 4.
ledna 1855 na náklady Vincence Kasamase ze Suché, ã. 3 postaven u
erární silnice Ïelezn˘ kﬁíÏ. Pozemek patﬁil k domu ã. 6 ve Stonaﬁovû.
KﬁíÏ vysvûtil v dubnu 1855 tehdej‰í faráﬁ Anton Hofbauer. Písemn˘
revers zavazující zﬁizovatele udrÏovat jej v náleÏitém stavu byl zaloÏen
ve spisech kostelního v˘boru.28 Nalézá se v tûsné blízkosti hranice
územního katastru Stonaﬁova s Prostﬁedkovicemi.29
Na západním okraji území obce, nalevo pﬁi silnici vedoucí do Tﬁe‰tû,
parc. ã. 1155/30, se nachází novodob˘ kamenn˘ kﬁíÏ, kter˘ zde mûl pﬁedchÛdce jiÏ v roce 1778.30 Na pﬁední stranû soklu má obdélníkovou desku
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s nápisem: GELOBT – SEI – JESUS – CHRISTUS. Smûrem k Tﬁe‰ti napravo pﬁi silnice, parc. ã. 1202/38, nechal v roce 1904 postavit Jan Navrátil
ze Stonaﬁova ã. 148 kamenn˘ kﬁíÏ. Na desce je nápis: PANE – ÎEHNEJ
NÁM – I NA·IM POLÍM! – OBNOVENO – 1969. V roce 1778 stál dal‰í u
cesty do Tﬁe‰tû nalevo u polí Trüsch Acker, asi 1 km daleko od obce.31
Je‰tû ponûkud dále napravo u silnice stojí na parc. ã. 1202/21 Ïulov˘ MikschÛ kﬁíÏ, zvan˘ téÏ Pauli Kreiz. Nechali jej zﬁídit rodiãe
Johanna Mikschy (1892- 1815), kter˘ padl za 1. svûtové války v Rusku.32
NeÏ se jeho rodiãe pﬁestûhovali do Prostﬁedkovic, dÛm ã. 15, bydleli ve
Stonaﬁovû v domû ã. 156, kde se ﬁíkalo po domû Pauli. Na pﬁední stranû soklu je obdélníková deska s ryt˘m osmiﬁádkov˘m nápisem: ZUR
EHRE GOTTES! – DER WIND SAUST DURCH DIE BÄUME – EIN
BLATT FÄLLT NACH DEM ANDEREN AB – SO SINKEN HOFFNUNGEN U. TRÄUME – ZERSTÖRT UND UNERFÜLLT IN_S GRAB! –
GEWIDMET ZUM ANDENKEN – AN UNSEREN GUTEN SOHN –
JOHANN MIKSCHY. Na zadní stranû soklu je ryt˘ pûtiﬁádkov˘ nápis:
GEWIDMET VON – MATHIAS u. ELISABETH – MIKSCHY – AUS
MITTELDORF – 1917.Vlevo dole rytû: C. Weigner, Iglau.
Jako poslední, nalevo u silnice vedle pole parc. ã. 1155/2 se nachází tzv. BizourkÛv kﬁíÏ z litiny na vzhÛru se zuÏujícím ãtyﬁbokém
kamenném soklu, zakonãeném jednoduchou vyloÏenou ﬁímsou.
Uprostﬁed dolní ãásti svislého ramene je na kruhové tabulce lemované
tlaãen˘m vûncem psan˘ nápis
pocházející
z
novûj‰í
doby:
POCHVÁLEN – BUë JEÎÍ· – KRISTUS. Nachází se v místû, na kterém
podle vyprávûní starousedlíkÛ mûlo
dojít k loupeÏnému pﬁepadení a
zabití podomního obchodníka.
Jihozápadním smûrem z obce,
nalevo u silnice vedoucí do Otína, za
domem ã. 45, stojí na prac. ã. 173
kamenn˘ kﬁíÏ. Na pﬁední stranû soklu
je na po‰kozené obdélníkové desce
ryt˘ tﬁíﬁádkov˘ nápis: ZUR – EHRE –
GOTT. V roce 1778 stávala na stejném
místû, tehdy na kraji obce, boÏí
muka.33 Ponûkud dále na mírném
stoupání napravo od silnice, parc. ã.
1135/112, se nalézá nepÛvodní litinov˘ kﬁíÏ, obr. ã. 8, s nápisem na kamenném soklu: AUFSTELLER – HANS
obrázek ã. 8
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WEIGL - ... DEN ... - JAHRE 1840. Na oválné litinové tabulce je psan˘
nápis: POCHVÁLEN BUë PAN – JEÎÍ· KRISTUS. Památka pﬁipomíná
událost a místo, na kterém do‰lo k loupeÏnému pﬁepadení pocestného.
Pﬁi zastavení v hospodû vzbudil pozornost urãit˘m obnosem penûz. Byl
sledován, u Stonaﬁova pﬁepaden a zabit. Místu se proto ﬁíká U zabitého
pro tﬁi gro‰e. Dne 13. bﬁezna 1839 byl na cestû do Pavlova proboden
Franz Proksch ze Stonaﬁova. Vrah, kter˘ pocházel z Brtnice, byl 31. ﬁíjna
téhoÏ roku povû‰en v Jihlavû.34 KﬁíÏ se také naz˘vá prostﬁední pro svoji
polohu mezi zmínûn˘m kamenn˘m za domem ã. 45 a dal‰ím, nalézajícím
se jiÏ na otínském území tûsnû u hranice obou katastrÛ.
Na jih od obce, na pravé stranû silnice I/38 vedoucí do Dlouhé
Brtnice, v jejím stoupání, parc. ã. 103/2, stojí na ãtyﬁbokém odstupÀovaném soklu litinov˘ kﬁíÏ. Na pﬁední stranû soklu je pﬁipevnûna deska
z bílého kamene s ryt˘m ‰estiﬁádkov˘m nápisem: GELOBT SEI –
JESUS – CHRISTUS – GEWIDMET VON DEN EHELEUTEN – JOS. u.
ANNA RÒÎIâKA – AUS STANNERN No 171. Vpravo dole autor: J.
Hurda, Iglau. Byl poﬁízen 24. ﬁíjna 1915 manÏeli RÛÏiãkov˘mi ze
Stonaﬁova a postaven na jejich pozemku.35
Za stoupáním silnice, opût napravo, parc. ã. 110/3, stojí kamenn˘
kﬁíÏ poﬁízen˘ manÏeli Johannem a Marií Göthov˘mi ze Stonaﬁova, ã.
20. Vysvûcen faráﬁem Adalbertem Tondlem 28. záﬁí 1913.36 Na pﬁední
stranû soklu pﬁipevnûna deska z bílého kamene s osmiﬁádkov˘m ryt˘m
nápisem: JESU, - DEIN QUALVOLLER – KREUZESTOD – STÄRK UNS
IN JEGLICHER – ERDENNOT – ALLE, VERIRRTEN HIER SCHÄFLEIN – FÜHRE, O SÜSSESTER JESU MEIN – EINST ZU DEM VATER
– IM HIMMEL HINEIN! Vlevo dole: C. WEIGNER, Iglau. Na zadní
stranû je ‰estiﬁádkov˘ nápis: GEWIDMET – VON – JOHANN u. MARIA
– GÖTH – AUS STANNERN – 1913. V roce 2004 byla opravena pravá
strana ulomeného bﬁevna a obnoveno písmo.
AÏ tûsnû u lesa k Dlouhé Brtnici, po levé stranû silnice, parc. ã.
1082/1, stojí kamenn˘ sokl s litinov˘m kﬁíÏem, kter˘ sem byl umístûn
v první polovinû 90. let 20. století. JiÏ zmiÀovan˘ hostinsk˘ Vincenc
Dietl nechal se svolením biskupské konsistoﬁe z 5. ﬁíjna 1855 zﬁídit
je‰tû dva Ïelezné kﬁíÏe.37 První pﬁi okraji lesa Birklen u tehdej‰í erární
silnice vedoucí do Dlouhé Brtnice. Nacházel se na uvedeném místû.
Prochází tudy hraniãní linie oddûlující b˘valé jihlavské vrchnostenské
lesy od pozemkÛ stonaﬁovského katastru. Pﬁed tímto hraniãním kﬁíÏem
je také vsazen opracovan˘ ãtyﬁbok˘ hraniãní kámen, kter˘ má na horní
zaoblené stranû vyryt kﬁíÏ. Druh˘ dal postavit blíÏe k obci pﬁi pû‰í cestû
ke dvoru Zhoﬁci. Dnes na jeho místû, napravo u Staré cesty, parc. ã.
1057/6, stojí na kamenném soklu nepÛvodní litinov˘, kter˘ sem byl
umístûn na zaãátku 10. let 21. století.
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V jiÏní ãásti katastru obce, napravo nad údolím, kter˘m protéká
Jihlávka, na terasovitém svahu, na mezním pásu parc. ã. 996/6, se
nachází litinov˘ kﬁíÏ na protáhlém oﬁímsovaném soklu. Také na jeho
místû stál jiÏ v roce 1778 kﬁíÏ.38
Jihov˘chodním smûrem, na pravé stranû cesty vedoucí z obce do
Jestﬁebského lesa (Alejí) v místû Nad Gromem, parc. ã. 984/7, stojí na
kamenném soklu nepÛvodní litinov˘ kﬁíÏ umístûn˘ sem v první polovinû
90. let 20. století. PÛvodní nechal postavit Johann Wurschi ze Stonaﬁova
ã. 238. Je‰tû dále ve stejném smûru po cestû, napravo pﬁi okraji obecního
lesa, parc. ã. 1005, stojí kamenn˘ kﬁíÏ. Za ním v lese leÏí torzo pÛvodního. Postaven byl na místû tragické události z 15. kvûtna 1926.39
Kapliãky
Uvnitﬁ obce pﬁi silnici do Jestﬁebí stojí u mÛstku pﬁes potok Jihlávku,
parc. ã. 463, zdûná omítnutá kapliãka z roku 1895. Uvnitﬁ zasklené niky
se nacházela do roku 1990 so‰ka sv. Jana Nepomuckého. Kamenn˘ mÛstek pocházející ze stejné doby se dﬁíve podle svûtce naz˘val
Johannesbrück. Také na kopci Kalvárie, parc. ã. 953, leÏí vedle Dietlova
kﬁíÏe zbytky základÛ kamenné kapliãky ãtvercového pÛdorysu zasvûcené svaté Annû. Uvnitﬁ stávala so‰ka sv. Anny samétﬁetí s JeÏí‰kem. V roce
1926 vyhlásili ãlenové Spolku nûmeck˘ch katolíkÛ penûÏní sbírku, ze
které byla postavena kapliãka na památku padl˘ch v 1. svûtové válce.40 V
obci pﬁi státní silnici I/38 na Jihlavu se u domu ã. 15, vedle parc. ã. 290/3,
nachází kapliãka sv. Floriána, jehoÏ plastika stávala ve v˘klenku nad
vchodem do konce 50. let 20. století. Na místû se podle ústní tradice utopilo ve studánce dítû. Kapliãka zde byla jiÏ v roce 1778.41
BoÏí muka
Na rozcestí za domem ã. 194 pﬁi silnici I/38 stávala v roce 1778
kromû jiÏ zmínûného pamûtního kamene také boÏí muka.42 V souvislosti s roz‰iﬁující se zástavbou byla pﬁemístûna k domu ã. 193. Na ãtyﬁbokém soklu se nacházel nápis: DIESE MAR – TER SAUL HAT –
LASEN UFRI – CHTEN WENCE – SLAUUS MIL – LNER GOTT – UND
UNSER – LIEBEN FRA – VEN ZV EH – REN ANNO – 1698. Sokl zde
leÏel do roku 1955, kdy byl pﬁemístûn do kostelní zahrady. Nalevo u
vchodu do kostelního nádvoﬁí stál jako zbytek z boÏích muk do poãátku 60. let 20. století na ãtvercové základové desce ãtyﬁbok˘ neodstupÀovan˘ kamenn˘ sokl bez ﬁímsy.
Po levé stranû silnice I/38 k Jihlavû, pﬁed domem ã. 3, parc. ã. 334,
se nacházejí pilíﬁková kamenná boÏí muka, která byla postavena za stonaﬁovského faráﬁe Jeron˘ma Riedmillera. Jeho pﬁíbuzná Anna
Riedmillerová se provdala 27. listopadu 1640 za Matou‰e Eisenbarta,
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kter˘ dal roku 1647 na tomto místû postavit boÏí muka mezi
Stonaﬁovem a Prostﬁedkovicemi. PÛvodnû byla vy‰‰í o dnes nezachovan˘ kﬁíÏ na jejich vrcholu. Uvnitﬁ hlavice ve v˘klenku se do poãátku 70.
let 20. století nacházela so‰ka P. Marie s JeÏí‰kem, typická ukázka lidové v˘klenkové plastiky. Na levé stranû hlavice se nachází nápis: GOTT
ZV – EHREN HAT – MATTHEVS – EYSENBART, na pravé stranû
pokraãuje: - DIESE MAR – TER SEVL – AVFFRICH – TEN LASSEN.43
Pﬁi levé stranû silnice smûrem k Jestﬁebí, v místû Koutnova kopce,
parc. ã. 897/21, stojí dal‰í boÏí muka. Dal je postavit Franz Pauser z
Falknova (Sokolíãka) na místû star‰ích, která zde jiÏ stála v roce 1778.44
Na zadní stranû pilíﬁe je tﬁíﬁádkov˘ ryt˘ nápis: GEWIDMET – FRANZ
PAUSER – AUS FALKENAU. Na pﬁední stranû soklu je letopoãet 1922.
V uvedeném roce je opravil Johann Wurschi, rovnûÏ z Falknova.
Z místa je pûkn˘ panoramatick˘ rozhled po krajinû.
Na území Stonaﬁova se nacházejí 4 náhrobníky, 1 kﬁíÏov˘ kámen,
1 kámen z doby dostavby kostelní vûÏe, 2 pomníky, 36 kﬁíÏÛ, 2 kapliãky a 2 boÏí muka. Drobné nemovité památky Stonaﬁova poukazují na
zboÏnost jeho obyvatel a jsou spjaty s místními dûjinami. K nûkter˘m
kﬁíÏÛm smûﬁovala v minulosti procesí. Na sv. Marka (25. dubna) k
Prostﬁedkovicím, na sv. Pankráce, sv. Serváce a sv. Bonifáce (12.-14.
kvûtna) kaÏd˘ sváteãní den jin˘m smûrem, a to k Tﬁe‰ti k Pauli Kreiz,
Otínu a Jestﬁebí pod KoutnÛv kopec.45 Ke kapliãkám a boÏím mukám
patﬁily drobné figurální plastiky, které jejich vnitﬁku dodávaly emotivní obsah a intimnost. V minulosti spolu s plastikami uvnitﬁ domovÛ a
ve v˘klencích ‰títÛ selské a domkáﬁské zástavby pﬁispívaly k místnímu
svérázu. Uvedené památky se umisÈovaly, jak o tom svûdãí nápisy na
nich, z dÛvodu zboÏné pokory, prosebn˘ch, blízko pozemkÛ zﬁizovatelÛ, v místech ne‰tûstí nebo vykonaného trestného ãinu. Stály také pﬁi
komunikacích, na hranici b˘valé zástavby nebo územního katastru a
na místech dalekého v˘hledu, kde pﬁevzaly druhotnû funkci orientaãních bodÛ.
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Seznam obrázkÛ:
Náhrobník faráﬁe Daniela Václava Kotschendta z roku 1693.
Náhrobník Cecilie Terezie Hochmayerové z roku 1712.
Náhrobník ve tvaru svorníku.
Náhrobník faráﬁe Jeron˘ma Riedmillera z roku 1646.
Pamûtní kámen z doby dostavby kostelní vûÏe z roku 1591.
KﬁíÏov˘ kámen u domu ã. 32.
KﬁíÏ na kopci Kalvárie.
KﬁíÏ na cestû do Otína.

Autor:
Mgr. Lubomír Peltan, Stonaﬁov 292, 588 33 Stonaﬁov
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ÎIDÉ V T¤E·TI NA P¤ELOMU 18. A 19. STOLETÍ
Pﬁehled obyvatel v Ïidovské ãtvrti v Tﬁe‰ti zachytilo nûkolik doposud nepublikovan˘ch písemností uloÏen˘ch v jihlavském archivu.
Pﬁedev‰ím se jedná o rukopisn˘ Seznam pﬁíslu‰níkÛ Îidovské náboÏenské obce Tﬁe‰È v letech 1843 aÏ 1845 (Seelenbeschreibung der
Isralitengemeinde Triesch für das Jahr 1843 für das Jahr 1844, 1845).
Jeho autor nám zachoval cenné informace o Ïidovsk˘ch rodinách vãetnû dat narození jednotliv˘ch osob a souãasnû úpln˘ soupis obyvatel
v uveden˘ch domech seﬁazen˘ch podle ãísel popisn˘ch. Dal‰ím dokladem je neúpln˘ soupis Ïidovsk˘ch domÛ a jejich majitelÛ v Tﬁe‰ti
v roce 1820 (Herrschaft Triesch, Individualle Grund ertrags Bogen fur
die Markt Gemeinde Triesch Anno 1820). Posledním zdrojem informací se stal opis Knihy Ïidovsk˘ch rodin z roku 1789 obsahující pÛvodní
jména nejstar‰ích Ïidovsk˘ch obyvatel Tﬁe‰tû vãetnû pozdûj‰ích úﬁednû uÏívan˘ch jmen, doplnûn˘ daty o pﬁíchodu nebo odchodu z Tﬁe‰tû,
o úmrtí a pod.
Následující pﬁehled je seﬁazen podle star˘ch ãísel popisn˘ch platn˘ch
do roku 1918. Pro lep‰í orientaci bylo uÏito ãísel arabsk˘ch, pﬁestoÏe
domy Ïidovské byly oznaãovány v˘hradnû ﬁímsk˘mi ãísly. V dal‰ím
sloupci jsou v letech 1789, 1820 a 1843 uvedeni majitelé pﬁíp. dal‰í
nájemníci s rodinami. Závorky obsahují tradiãní Ïidovská jména uÏívaná do roku 1787, kdy jim bylo uloÏeno zvolit si kﬁestní jména a pﬁíjmení nûmecká. Dal‰í poznámky se t˘kají dat narození a úmrtí. Psaní nûkter˘ch jmen i pﬁíjmení záleÏelo ãasto na samotném písaﬁi a teprve v prÛbûhu let se v urãité formû ustálilo, coÏ autor pﬁi pﬁepisu respektoval.
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1.

1789
Beer Berglstein (Berl Löbl)
Joachim Heller
1820
Isak Kern
1843
Dawid Thierfeld 1789, Ïena Pauline 1793
dûti Sallamon 1814, Veronika 1825, Lazar 1833, Therese 1830,
Hein 1824 a sluÏka 1823
Markus Lichtenstein 1788, Ïena Pauline 1785
dûti Regina 1820 a Rosalie 1821

2.

1789
Markus Berglstein (Markus Berl) ode‰el 1813
1814
Gotlieb Friedenthal
1820
Wolf Adler
1843
Phillipp Lichtenfeld 1784, Ïena Ewa 1790
dûti Fani 1822, Theresie 1826, Jakob -- a Sara 1815
Gottlieb Nasch 1796, Ïena Karolina 1813
dûti Salomon 1837, Bernard 1839, Dawid 1840, Amalie 1844 a
Theresie 1844
vdova Theresie Schlesinger 1785
dûti Fanni 1815

3.

1789
Nathan Lipstein (Nathan Löbl) ode‰el 1801
1801
Joachim Eisner
1811
Dawid Angel
1820
Ïidovská obec, ‰pitál
1828
Joachim Eisler
Abraham Kern
1843
ãp. není uvedeno

4.

1789
Juda Duschak (Löbl Duschak) ode‰el 1806
1806
Nathan Thurnauer
1820
Ïidovská obec, ‰kola
1843
Markus Feilberg 1818, dluÏník
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5.

1789
Lazar Lichtenfeld (Lazar Philipp)
Moritz Duschak
1820
Ïidovská obec, radnice
1843
Joseph Frankswitz 1803, Ïena Elisabeth 1823
dûti Lazar 1831, Katharina 1834, Johann 1837, Samuel 1839,
Weit 1840, Rosalie 1841 a Antonie 1845
Lewi Weiss 1786, Ïena Judith 1788
dûti Wolf 1812, Sallamon 1814, Wiktorie 1818, Anna 1820,
Jakob 1822 a Rosalie 1824

6.

1789
David Singer (David Jakob Eibeschiz) odstûhoval se z Tﬁe‰tû do Uher
1812
Salomon Oestreicher
Gotlieb Tilser
1820
Samuel Heller
1843
Joachim Helfer 1788, Ïena Paulinne 1788
dûti Rosalie 1823, Sallamonn 1826 a Willhelm 1827
Leopold Lewystein 1809, Ïena Sara 1812
dûti Katharina 1836, Samuel 1839, Maria 1840, Karl 1842,
Berthold 1843, Emanuel 1844 a Max --

7.

1789
Abraham Fischmann (Abraham Herschl Liebeschitz) odstûopval se 1812
do Jinﬁichova Hradce
1813
Moises Fischmann
1820
Ïidovská obec, pﬁíbytek ponocného
1843
ãp. není uvedeno

8.

1789
Gottlieb Hamburger (Gerson David Hamburger) ode‰el 1793
1793
Moises Tauber
1820
Hanower, vdovec
1843
Sallamon Pichle 1784, Ïena Theresie 1791
dûti Katharinna 1820

9.

1789
Abraham Treüer (Abraham Trebitsch)
1839
Leopold Eisenschütz
1843
Klara Lerner 1796
Joseph Razwitz 1783, Ïena Anna 1784
dûti Aron 1822, neãitelné 1812, Judith 1816, Adolf 1824,
Theresie 1810, Phillipp 1839, Johanna 1841 a Jakob 1843

47

10.

1789
Phillipp Krauss (Pinkas Gla)
Josef Borg
1843
Elias Kraus 1790, Ïena Rebeka 1803
dûti Therese 1830
Benjamin Löwi 1814, Ïena Fani 1814
dûti Paulina 1844
Joseph Kraus 1796, Ïena neuvedena
dûti Therese 1824, Leupold 1827 a Babeth 1829
Maria Zilsel -dûti Phillipp 1843 a Samuel 1848
vdova Franziska Eisenschitz 1801
vdova Eleonora Eisenschitz 1769
Moritz Stein --, Ïena neuvedena
dûti Leopold 1843 a Paulina 1814
Herrmann Anchel 1786, Ïena Judith 1792
dûti Fani 1821, Isak 1825, Max 1827
Waise Ab Königstein 1803

11.

1789
Salomon Tirfeld (Salomon Simon) ode‰el 1807
1807
Philipp Lichtenfeld
1820
Aron Eisenschütz
1843
ãp. není uvedeno

12.

1789
Henoch Körn (Herschl Koprl)
1824
Abraham Meissner
1826
Elkan Hesky
1843
Samuel Smaz 1801, Ïena Ewa 1802
dûti Heinrich 1824, Maria 1834
Wolf Weiss --, Ïena Regina -Sallamonn Oestreich 1801, Ïena Hani -dûti Nathan 1838, Moritz 1840, Isak 1842

13.

1789
Moisis Borg (Moisis Isaak Schneider) ode‰el 1832
Isac Strauss
1833
Löwy Adler
1843
Moses Lew Nasch 1794, Ïena Theresia 1808
dûti Nikolajm 1838, Anna 1840
Salamon Held 1804, Ïena Rebeka 1798
dûti Fani 1837, Siegfried 1840
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14.

1789
Moisis Angl (Moisis Antschl) zemﬁel 4. 8. 1824
1820
Veit Berger
1824
Elias Kraus
1843
Juda Berger 1804, Ïena Maria 1807
dûti Moritz 1833, Dawid 1836, Abraham 1838, Sallamon 1840,
Jonas 1845
Isak Lindenberg 1804, Ïena Maria 1815
dûti Regina 1843
Siegfried Neuwirth 1803, Ïena Maria 1805

15.

1789
Markus Fischer (Markus Löbl) zemﬁel 21. 9. 1834
1835
Simon Fischmann
1843
Joseph Morawitz 1794, Ïena Sophie 1805
dûti Moritz 1832, Karolina 1836

16.

1789
Joseph Horn (Joseph Herschl Fleischhaker) zemﬁel 13. 3. 1828
1801
Israel Neuwürth
1828
Samuel Hanover
1843
Jakob Friedenthal --, Ïena Babeth -Dawid Hirschkman --, Ïena Charlotte -dûti Maria 1845

17.

1789
Samuel Heller (Samuel Herschl) zemﬁel 8. 11. 1828
1829
Juda Berger
1843
vdova Pauline Straus 1765
Bernard Lichtenstater 1790, Ïena Eleonora 1795
dûti Wolf 1817, Sallamon 1818, Samuel 1821, Theresie 1823 a
Hani 1829

18.

1789
Moisis Eisenschitz, ode‰el 1790
1790-1834
Nathan Oestreicher
1835
Josua Adler
1843
Enoch Weinberg 1798, Ïena Margarethe 1802
dûti Simon 1823, Jakob 1826, Jeanetta 1828, Moritz 1830,
Rosalie 1838 a Johann 1841
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19.

1789
Alexander Gäussl (Alexander Jeremias) ode‰el do Golãova Jeníkova 1825
Gabriel Fischmann
Moyses Oestreicher
1820
Simon Beck
1843
vdova Elisabeth Bock 1773
vdova Amalie Koppel 1794
dûti Josepha 1816, Regina 1820 a Karolina1823
Samuel Hannower 1809, Ïena Anna 1810
dûti Albert 1834, Joseph 1836, Henriette 1839, Simon 1840,
Karolina 1842 a Maria 1844

20.

1789
Markus Turnauer (Maier Turnauer) ode‰el 1831
Gottlieb Kern
1820
Gottlieb Birnbaum
1831
Salomon Oestreicher junior
1843
Sallamonn Birnbaum 1784, Ïena Paulina 1797
dûti Theresie 1817, Regina 1820, Sara 1822, Charlotte 1824,
Hein 1827, Katherina 1830 a Karl 1833
sestra v˘‰e uvedeného Pauline Birnbaum 1787, její manÏel neuveden
dûti Maria 1814 a Theresia 1818

21.

1789
Aron Eisenschitz (Pinkas Aron Eibenschitz) 1825 ode‰el do Jihlavy
1820
David Hamburger
1826
Wolf Mühlrad
1843
Enoch Erbe (s poznámkou uboÏák ãi jinak postiÏen˘), Ïena Anna
dûti Eduard 1829, Salamon 1836, Eleonora 1839, Emanuel 1843 a
Regina --

22.

1789
Jakob Körn (Jakob Koprl) ode‰el 1796
1796
Simon Weiberg
1818
Aron Weinberger, ode‰el 1832
1820
David Horaschdowitz
1833
Markus Friedenthal
1843
vdova Eleonora Razdenitz 1793
dûti Charlotte 1819, Suzsin 1822, Theresie 1826, Moritz 1824,
Emma 1832 a Dawid 1835
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23.

1789
Jakob Hanower, odstûhoval se 1804 do Uher
1804
Abraham Hannower, ode‰el 1818
1818
Enoch Weinberger
1820
Salomon Horaschdowitz
1843
vdova Theresia Razwitz 1796
vdova Maria Razwitz 1762
vdova Regina Eisenschitz 1824
Adolf Minch 1809, Ïena Rachel 1837
dûti Babeth 1841, Salomon 1843 a Heinrich 1845

24.

1789
Joseph Hanower, ode‰el 1810
1810
Enoch Lerchenfeld
1820
Emanuel Berg
1843
Emanuel Berg 1784, Ïena neuvedena
dûti Henrietta 1820, Wolf 1823, Sallamon 1826 a Klara 1834
Samuel Singer, Ïena Regina 1809
dûti Moritz 1832, Albert 1834, Magdalene 1836 a Löwy 1838

25.

1788
Lazar Buchhalter (Lazar Jakob PrÏesnitzer) ode‰el 1788
1789
David Strauss, ode‰el 1835
1835
Salomon Held
1843
Moses Oestereich 1796, Ïena Anna 1803
dûti Simon 1828, Regina 1830, Kati 1832, Joseph 1834,
Nathan 1835, Anna 1838, Maria 1841 a Jeanette 1842
Salomon Oestereich 1801, Ïena Hany
dûti Nathan 1838, Moritz 1840, Isak 1842, Joseph 1845
Isak Hermann 1801, Ïena Sara 1814
dûti Adolf 1840, Therese 1842
vdova Ewa Oestereich 1767

26.

1789
Abraham Trischet (Abraham David) ode‰el 1827 do Weisskirchen
1828
Abraham Kern
Siegfried Neuwirth
1843
Elban (Elkar) Heski 1778, Ïena Judith 1807
dûti Rebeka 1814, Simon 1812, Joseph 1819, Sara 1824,
Babeth 1829, Amalie 1815 a Regina 1843
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27.

1789
Israel Beck (Israel Bieschin) ode‰el 1819 do Jihlavy
1831
Benjamin Lichtenstern
1832
Leopold Berglstein
1843
údajnû vinopalna

28.

1789
David Masch (David Nikolspurg) ode‰el 1802
1802
Elkan Hesky
Aron Hessky
1843
Simon Eichenschitz 1776, Ïena Amalie 1803
dûti Regina 1828, Rosalie 1829, Babeth 1830, Moritz 1832
vdova Karoline Esner 1795
dûti Rosalie 1822 a Henriette 1824
Samuel Fischer 1796, Ïena Regina 1815
dûti Sophie 1836, Babeth 1838, Heni 1840 a Karoline 1843

29.

1789
Abraham Heller (Abraham Herschl) ode‰el 1831
Leopold Ehrlich (pﬁi‰el z âíÏova ?)
1843
vdova Aura Heller 1767 a její vnuk Gottlieb Baruch 1819
Moses Gansel 1794, Ïena Judith 1801
dûti Regina 1824, Fani 1827, Alleg 1826, Albert 1831,
Adolf 1835 a Ignatz 1833

30.

1789
Simon Bodanski, ode‰el 1789
1790-1804
Isak Grünberg
1804
Joachim Weinmayer (Veimaier)
1843
vdova Rebeka Knapp 1770
dûti Wolf 1807
Wolf Stein 1778, Ïena Amalie 1792
dûti Jakob 1820, Arnold 1823, Fani 1825, Regina 1828,
Babeth 1830 a Albert 1835

31.

1789
Simon Marchitz, ode‰el 1830
1830
Abraham Adler
1843
Simon Knapp 1790, Ïena Maria 1818
dûti Leopold 1815, Franziska 1821, Willhelm 1826, Adolf 1828,
Ludwig 1831, Salamon 1841, Joachim 1843 a Moritz 1845
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32.

1789
Wolf Oestreicher
1804
Salomon Kern
1843
Wolf Weinmayer 1798, Ïena Regina 1809
dûti Katharina 1833, Maria 1834, Sallamon 1836, Samuel 1839 a Jakob 1842

33.

1789
Joseph Oestreicher, ode‰el 1818
1818
Isac Ledner
1843
Emanuel Lichtenfeld, Ïena Babeth 1809
dûti Peppi 1837, Karoline 1840 a Sophie 1844

34.

1789
Simon Weiberg (Simon Gerstl) ode‰el 1794
1794
Salomon Friedenthal, ode‰el 1805
1806-1827
Simon Königstein
1827-1828
Maxmilian Böck, ode‰el 1828 do Vídnû
1828
Moyses Nasch
1843
vdova Eleonora Oestreicher 1796
Isak Berger 1809, Ïena Franziska 1814
dûti Theresie 1841 a Hanny 1849
Jakob Mayer, Ïena Rachel 1798
dûti Joseph 1826, Lemi 1829, Johana 1831, Leopold 1833 a Anna 1838

35.

1789
Löwy Strauss (Löbl David)
1830
Daniel Fischer
1843
Abraham Grünberger 1792, Ïena Judith 1795
dûti Sebastian 1826, Isak 1828, Moritz 1830, Theresie 1832 a Fani 1834
Joseph Lindenberg 1802
Isak Lindenberg 1804
Rosalie Knapp 1794

36.

1789
Esechias Meisner (Hesky Meister) odstûhoval se 1802 do Uher
1802
Moises Meissner
1843
Moses Meissner 1774, Ïena neuvedena
dûti Moritz 1817 a Babeth 1821
Jakob Meissner 1804, Ïena Lemy 1809
dûti Charlothe 1836, Ezechias 1837, Babeth 1839, Lazar 1840,
Katharina 1842, Salomon 1844 a Amalie 1845
Adolf Minch, Ïena Rachel 1809
dûti Babeth 1837, Karolina 1841 a Sallamon 1843
Siegfried Neuwirth 1803, Ïena Aaria 1805
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37.

1789
Moisis Lerchenfeld (Moisis Michl)
Jakob Koppstein
1820
Leopold Adler
1843
Leupold Schnecker 1783

38.

1789
Gotlieb Birnbaum (Gerson David) ode‰el 1824
1824
Josef Morawetz
1843
Pauline Treuer 1783
dûti Theresia 1816, Ephaazia 1823 a Franziska 1827

39.

1789
David Hamburger (David Gerson Hamburg) ode‰el 1825
1826
Gabriel Fischmann
1843
Herrman Duschak 1805, Ïena Anna 1805
dûti Regina 1830, Maria 1831, Babeth 1837, Samuel 1839 a Moises 1840
Herman Swizkor 1826, Ïena Charloth 1815
dûti Lazar 1844
Jakob Meissner 1804, Ïena Leni 1809
dûti Charlotta 1836, Ezechias 1837, Babeth 1839, Lazar 1840, Katharina 1842

40.

1788
Benjamin Jüpin (Benjamin Jacob) ode‰el 1788
1789
Jacob Eisner
(kolem r. 1800 b˘vala v domû je‰íva)
1820
Enoch Kopperell
1839
Joseph Woisl
1843
Enoch Kopperl 1779
Sallamon Dussak 1790, Ïena Anna 1811
dûti Jeanetta 1829, Sara 1830 a Emanuel 1832
Lazar Neuwirth 1805, Ïena Jeaneth 1811
dûti Rosalie 1840, Joseph 1839, Julie 1843 a Herman 1844

41.

1789
Moisis Fridenthal (Moisis Jakob Joumy) ode‰el 1832
1833
Emanuel Horn
1843
ãp. není vypsáno

42.

1789
Mathias Horaschdowiz (Mendl Horaschdowiz) ode‰el 1807
1808
Isak Kern
1843
Jakob Mühler 1777, Ïena Jeaneth 1799
dûti Elisabeth 1802 a Amalie 1805
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43.

1789
Salomon Horaschdowiz, ode‰el 1826
1826
Salomon Duschak
1843
Magdalene Fried 1786
dûti Abraham 1814, Leopold 1818 a Judith 1821
Katharina Suchi 1793
dûti Regina 1816, Fani 1818, Sallamon 1821 a Henrietta 1824

44.

1789
Moisis Neustattl, ode‰el 1816
1817
Bernard Lindenberger, zem. 30. 4. 1819
1819
Samuel Sinay
1843
ãp. nebylo vypsáno

45.

1789
Salomon Lust (Seelig Löbl) odstûhoval se 1803 do Uher
1804
Samuel Kern
1820
Moises Friedenthal
1843
ãp. nebylo vypsáno

46.

1789
Josef Spiro (Josef Kohn) ode‰el 1830 do Kanitz
1811
Moyses Turnauer
1820
Isak Königstein
1843
Sallamon Hann 1795, Ïena Babeth 1791
Wolf Oestereich, Ïena Kati 1820
dûti Magdalene 1845
Enoch Erber, Ïena Anna -dûti Dawid 1829, Sallamon 1836 a Eleonora 1839
Dawid Thierfeld 1789, Ïena Pauline 1793
dûti Salamon 1814, Regina 1825, Weronika 1827, Fany 1829,
Thereze 1830 a Lazar 1833
Gottlieb Nasch 1796, Ïena Karolina 1813
dûti Sallamon 1834, Hermann 1839 a Dawid 1840
Isak Ledner 1797, Ïena Theresie 1798
dûti Amalie 1823, Joseph 1825, Babeth 1830, Maria 1835 a Regina 1839
Dr. Moritz Janowitz, Ïena Amalie 1823
dûti Klementina 1845

47.

1789
Aron Horaschdowitz
Samuel Lowy
1811
Aron Löw Adler, pﬁi‰el z Velkého Meziﬁíãí
1843
ãp. nebylo vypsáno
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48.

1789
Beer Lichtenstern (Bernard Lihtenstäter) ode‰el 1808
1808
Abraham Eisenschutz
Salomon Weiss
1843
Phillipp Volker 1789, Ïena Katharina 1793
dûti Leopold 1824, Jeanette 1828, Lizy 1826 a Moritz 1833
Sallamon Fischer 1791, Ïena Theresie
dûti Franziska 1819, Moritz 1825, Sara 1829 a Albert 1830
Moses Tauber 1773
Sara Thugut 1813

49.

1789
Salomon Pollak, ode‰el 1801
1801-1836
Samuel Zilsel
1836
Moritz Meissner
1843
Aron Adler 1782, Ïena Aura 1786
dûti Moritz 1814

50.

1789
Aron Weiss (Aron Wolf)
Simon Hesky
1820
Markus Eisenschütz
1843
vdova Amalie Echenschitz 1791
dûti Bernard 1823 a Babeth 1820
Abraham Meisner 1840, Ïena Sophie 1803
dûti Charlotte 1834, Babeth 1836, Katharine 1837, Sali 1839,
Lazar 1841 a Karoline 1843

51.

1789
Löwy Meissner (Löbl Krishaber) ode‰el 1804 do âech
1804
Balazar Raschdowitz
David Hirskron
1843
vdova Sara Adler 1781
dûti Josepha 1817, Karoline 1802 a Moses 1819
Samuel Bauer 1798, Ïena Theresie 1799
dûti Jeanetta 1827, Julie 1831 a Moritz 1833
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52.

1789
Wolf Lichtenstätter (Wolf Lichtenstern) ode‰el 1806 do Trenãína
1807
Abraham Marhitz (oprava na Morawitz)
1820
Markus Baruch
1843
Aron Baruch 1787, Ïena Therese 1790
dûti Charlotte 1815, Rosalie 1820, Willhelm 1823, Hani 1824,
Leopold 1826, Naftan 1828 a Sophie 1829
Amalie Mandl 1838
Leopold Baruch 1800, Ïena Kati -dûti Moritz 1829, Karl 1831, Sallamon 1832, Hani 1833, Julie 1835,
Siphie 1836, Therese 1837 a Jeanette 1838,
(v jeho domácnosti byl Ïidovsk˘ privátní uãitel, jméno nebylo uvedeno)
Isak Kopstein 1814, Ïena Rosalie 1820
dcera Philipine 1845
Markus Friedenthal 1805, Ïena Josefina 1808
dûti Salomon 1835, Eva 1839 a Johanna 1841

53.

1789
Salomon Knapp (Salomon Köprl)
1836
Gottlieb Nasch
1843
Joachim Weinmayer 1779, Ïena Rosalie 1789
dûti Julie 1818, Emanuel 1815, Max 1820 a Moritz 1825

54.

1789
Samuel Köpferl (Samuel Köprl) zemﬁel 21. 6. 1807
1807
Joseph Horaschdowitz
1843
Mathias Pollak 1776
Bernard Pollak 1802, Ïena Babeth 1805
dûti Isak 1830, Joseph 1834, Dawid 1836, Ewa 1840, Franziska 1842 a
Markus 1845

55.

1789
Markus Thugutt (Markus Teltscher) ode‰el 1811
1811-1823
Wolf Thugutt
1811
Leopold Baruch
1820
Bachrach, vdovec
1843
ãp. nebylo vypsáno
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56.

1789
Lasar Körner (Lasar Köperle) ode‰el 1790
1790-1809
Lowi Lichtenstern
1809
Salomon Oesterreicher
Gotlieb Baruch
1820
Isak Eisenschütz
1843
Isak Neustidl 1793, Ïena Regina 1802
dûti Willhelm 1825, Elisabeth 1829, Johana 1831, Alois 1833,
Eleonora 1835, Rosalie 1837, Franziska 1840 a Gottlieb 1842

57.

1789
Fridman Kopfstein (Veith Koprl) ode‰el 1816
1817
Hermann Angel
1843
ãp. nebylo vypsáno

58.

1789
Wolf Lerman (Wolf Löbl) ode‰el 1790
1790-1837
Simon Beck
1837
Gottlieb Kern
1843
Joachim Treischot 1792, Ïena Ana 1799
dûti Theresie 1820, Samuel 1822, Regina 1825, Amalie 1828 a Albert 1830
Daniel Fischer 1791, Ïena Ewa 1796
dûti Magdalene 1816, Joanette 1818, Babeth 1820, Julie 1821,
Franziska 1823, Albert 1827, Moritz 1832, Sallamon 1834,
Karoline 1837 a Samuel 1845

59.

1789
Isaak Held (Isaak Datschitzer)
1839
Isac Berger
1843
Simon Duschak 1774
Markus Friedenthal 1805, Ïena Zepharina 1808
dûti Salamon 1835, Ema 1839, Johana 1841 a Jakob 1845
Jakub Angel 1811

60.

1789
Markus Lindenberg (Meyer Löwy) ode‰el 1809
1809
Löwy Weiss
1820
Gottlieb Isternitz
1843
Sallamon Isternitz 1796
Jakob Isternitz 1804 (bratﬁi)
vdova Anna Duschak 1759
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61.

1789
Isaak Eisenschitz (Isak Eibenschitz) ode‰el 1833
1833
Jakob Meissner
1843
Nathan Turnauer 1789, Ïena Anna 1787
dûti Simon 1815 a Aaron 1826

62.

1789
Isaak Mühlrad (Isaak Mühlhausz) ode‰el 1830
1830
Baruch Held
1843
Moses Turnauer 1808, Ïena Babeth 1809
dûti Moritz 1835 a Pauline 1838
Gottlieb Kern 1809, Ïena Regina 1814
dûti Dawid 1841, Jakob 1842 a Rosalie 1844

63.

1789
Beer Suchy, ode‰el 1824
1824
Markus Trischet
1820
Ïidovská obec, rituální lázeÀ
1843
vdova Ewa Hamburger 1792
dûti Regina 1812, Sara 1814, Elias 1816 a Lewi 1820 a dále
Johanna Schullner -- (Ïidovská porodní bába)

64.

1789
Fridman Grosshaus (Veit Baruch) ode‰el 1817
1817
Joachim Trieschet
1820
Ïidovská obec, ‰pitál, ‰kola
1843
Enoch Tauber 1767

65.

1789
Volf Kramer (Wolf Josef) zemﬁel 24. 5. 1807
1807-1841
Isak Wiesenwald
1841
Jakob Triedenthal
1843
Simon Meisl 1772, Ïena Therese 1785
dûti Magdalene 1811, Samuel 1814 a Moises 1819
Joseph Meisel 1809, Ïena Johanna 1819

66.

Isak Konigstein (Isak Jacob Kolin) zemﬁel 15. 9. 1820
1820
Philipp Volker
1820
Ïidovská obec
1843
ãp. nebylo uvedeno
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67.

1789
Gottlieb Löwenthal (Gerson Simon) ode‰el 1810
1811
Joachim Eisenschitz
1835
Samuel Fischer
1843
ãp. nebylo uvedeno

68.

1789
Jakob Freid (Jakob Bry) ode‰el 1803
1804
Simon Weissl
1820
Alexander Gänsel
1843
Gideon Rosenberg 1771, Ïena Sali 1802
dûti Amalie 1836 a Julie 1840

69.

1789
Moysis Goldfluss (Moisis Benjamin) ode‰el 1804
1805
Essechias Oestreicher
1843
vdova Zepharin Straus 1775
dûti Sara 1810, Maria 1807, Franziska 1806 a Isak 1815
Sara Straus 1790
dûti Ewa 1812, Israel 1814, Josepha 1819, Simon 1823 a Franziska 1826

7O.

1789
Samuel Ledner (Samuel Abraham) ode‰el 1818
1818
Samuel Eisenschitz
Wolf Weiss
1820
Isak Duschak
1843
ãp. nebylo vypsáno

71.

1789
Markus Fölker (Markus Falk) ode‰el 1794
1794
Jakob Horn
Lazar Sorer
1820
Salomon Kern
1843
ãp. nebylo vypsáno

72.

1789
Salomon Weinmar (Salomon Wolf) ode‰el 1826
1826
Jakob Kern
1828
Jakob Bratl
1843
ãp. nebylo vypsáno
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73.

1788
Isaak Tauber (Gerson Tauber) ode‰el 1788
Salomon Nasch
1811
Isak Turnauer
1820
Markus Fischer
1843
Ezechias Fischer 1794
Dawid Feldman 1831
Markus Feldman 1834 (se svorkou, patrnû dva bratﬁi)

74.

1789
Samuel Adler (Samuel Aron) ode‰el 1790
1791
Israel Koppel Mandl
1811
Salomon Horn
1820
Jakob Horn
1843
Emanuel Horn 1797, Ïena Katrine -dûti Fani 1835, Bernard 1836, Sara 1838, Jeppi 1842 a Theresia 1844
Sara Horn 1802
dûti Babeth 1829, Mina 1830, Moises 1832, Joseph 1838, Sophie 1835,
Jakob 1842 a Judith 1844

75.

1789
Markus Baruch (Maier Elias) pﬁi‰el 1809, zemﬁel 11. 11. 1828
1829
Wolf Low Weinmayer
1843
vdova Therese Kopstein 1780
dûti Jakob 1813 a Abraham 1816

76.

1789
Markus Eisenschitz (Markus Eibenschitz) ode‰el 1832
1820
Moises Borg
1833
Lazar Neuwirth
1843
Isak Duschak 1784
Wolf Kern 1815
Gottlieb Kern 1818
Herrman Kern 1830 (tﬁi bratﬁi Kernové)
Ewa Rosenblath -dûti Peppi 1831, Fani 1832, Moritz 1836 a Beti 1839
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77.

1789
Jacob Adler (Jacob Josua) zemﬁel 27. 12. 1831 ve Velkém Meziﬁíãí
1833
Aron Oestreicher
1843
Emanuel Müller -Joseph Held 1793
dûti Sara 1824 a Willhelm 1828
David Anjel 1783, Ïena Johana 1804
dûti Isak 1812, Moritz 1818, Jani 1820, Bernard 1822, Moses 1824,
Jakob 1827 a Samuel 1829
Aaron Spurz 1813
Anna Zilsel 1807
Marie Zilsel 1808
dûti Phillipp 1843, Samuel 1845
(dvû sestry Zilsel, druhá se 2 dûtmi)
Gottlieb Zilsel 1814, Ïena Babeth 1818
Mathias Baruch --, Ïena Amalie -dítû Ewa --

78.

1789
Joseph Lerner (Joseph Lemmel)
1830(6)
Dr. Joachim Adler
1843
ãp. nebylo uvedeno

79.

1789
Markus Bacharach (Markus Bachrach) ode‰el 7. 1. 1810 do Vídnû
1810
Salomon Fischer
1843
ãp. nebylo uvedeno

80.

1789
Wolf Adler (Wolf Lemmel) ode‰el 1821
1821-1840
Salomon Morawitz
1840
Wolf Oestreicher
1843
ãp. nebylo uvedeno

81.

1789
Aron Heller (Aron Herschl) ode‰el 1808
1808
Salomon Birnbaum
1843
ãp. nebylo uvedeno

82.

1789
Michael Duschak (Michl Duschak) ode‰el 1823
1823
Abraham Grünberger
1843
ãp. nebylo uvedeno
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83.

1789
Wolf Meister, ode‰el 1787
1787
Elias Mautner, zem. 1788, rodina ode‰la 1809
1809
Emanuel Borg
1843
ãp. nebylo uvedeno

84.

1789
Joseph Khu (Joseph Herschl Kohn)
1816
David Thierfeld
18(20)
Wolf Lichtenstädter
1843
ãp. nebylo uvedeno

85.

1789
Dawid Duschak (Herschl Duschak) ode‰el 1800
1800
Jacob Mühlrad
1843
ãp. nebylo uvedeno

86.

1789
Moisis Sinney (Moisis Salomon) ode‰el 1817
1817-1835
Gottlieb Horazdowitz
1837
Joseph Ehrlich
1843
ãp. nebylo uvedeno

87.

1789
Moisis Isternitz, ode‰el 1803
1803
Aaron Adler
1843
ãp. nebylo uvedeno

88.

1789
Salomon Silsel (Salomon Lederer) vystûhoval se 1804 do Uher
1804
Jakob Kuh, zem. 5.8.1806, rodina ode‰la 1806
1806
Aaron Baruch
1843
ãp. nebylo uvedeno

89.

1789
Gabriel Hamburg (Gerson Michl Hamburger) ode‰el 1790
1791
Veith Karpelles (pozdûji se psal Kopfstein, pak Berger) ode‰el 1820
1821
Isak Neustadtl
1843
ãp. nebylo uvedeno
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90.

1789
Salomon Lichtenstein (Salomon Issak) ode‰el 1797
1797
Löwy Sinay
1835
Emanuel Lichtenfeld
1843
ãp. nebylo uvedeno

91.

1789
Henoch Pollak (Herschl Isaak) zemﬁel 23. 9. 1826
1826
Bernard Pollak (dﬁíve Grunberger)
1843
ãp. nebylo uvedeno

92.

1789
Isaak Pollak (Isak Löbl) ode‰el 1824 do Uher
1804
Philip Hamburger, zemﬁel 26. 5. 1811
1806
Joachim Eisner
1811
Dawid Angel
1843
ãp. nebylo uvedeno

93.

1789
Löwy Neuwürth (Lemmel Lasar) ode‰el 1807
1807
Simon Knapp
1843
ãp. nebylo uvedeno

94.

1789
Mathes Tauber (Mathias Zimbalist) ode‰el 1791
1791-1832
Enoch Knapp
1834
Marcus Knapp
1840
David Jellinek
1843
ãp. nebylo uvedeno

95.

1789
Wolf Schuller (Wolf Basist) vystûhoval se 1807 do Uher
1808
Wolf (Enoch) Lerner
1820
Moyses Gansel
1843
ãp. nebylo uvedeno
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96.

1789
Markus Lang (Meyer Jacob) ode‰el 1805
1805
Nathan Fischmann
1843
ãp. nebylo uvedeno

97.

1789
Henoch Bandler (Herschl Leser) 1801 se vystûhoval do Uher
1801
Simmon Eissenschitz
1843
ãp. nebylo uvedeno

98.

1789
Aron Spurg (Aaron Nasch) ode‰el 1793
1794
Enoch Koperl
Jakob Wotzelka
1843
ãp. nebylo uvedeno

99.

1789
Jacob Bergenthal (Jacob Benjamin) 1797 se vystûhoval
1797
Mathias Pollak
1843
ãp. nebylo uvedeno

100. 1789
Fridmann Gieswein (Feisch Kleiner) ode‰el 1790
1790
Gottlieb Isternitz
Simon Turnauer
1843
ãp. nebylo uvedeno
101. 1789
Wolf Müller (Wolf Salomon) vystûhoval se r. 1814
1814
Bernard Lichtenstädter
1843
ãp. nebylo uvedeno
102. 1789
Aron Bratl (Aron Löwy) ode‰el 1812
1812
Joseph Pollack
1835
Elias Berger
1843
ãp. nebylo uvedeno
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ÒBER ZAHLIGE - P¤ESPOâETNÍ
103. 1793
Jacob Knapp (Jacob Salomon) pﬁi‰el 15. 1. 1793
104. 1794
Israel Schneider (Israel Jokl) pﬁi‰el 6. 10. 1794
105. 1792
Jacob Siegl (Koprl Hesky) pﬁi‰el 24. 5. 1792, zemﬁel 23. 4. 1806
106. 1803
Juda Schulhoff (Löbl Harth) pﬁi‰el 1. 8. 1803)
107. 1817
Simon (Joseph) Fiescher (Schie Isaac) pﬁi‰el 1. 12. 1817
108. 1789
Salomon Kantor (Schenej) zemﬁel 15. 9. 1791 v Jiãínû
109. 1804
Alexander Lederer (Lender Garber) pﬁi‰el 4. 1. 1804
110. 1793
Joseph Pollak (Joseph Taube) pﬁi‰el 28. 4. 1793
111. 1789
Samuel Lottner (Samuel Falk) 23. 3. 1804 se vystûhoval do Uher
112. 1807
Bernard Stern (Baruch Schisser) pﬁi‰el 17. 5. 1807
113. 1789
Jacob Siegler (Jacob Salomon) zemﬁel 24. 3. 1806
114. 1789
Hennoch Khue (Herschl Kohn) vdovec, zemﬁel 28. 5. 1794
115. 1798
Juda Karpeles (Löbl Mäckel ãi Mackl) zemﬁel 1. 9. 1798
116. 1791
David Wassertrillich, pﬁi‰el 14. 2. 1791
117. 1813
Jakob Schwass (Joel Tauber) pﬁi‰el 8. 3. 1813
118. 1813
Alexander Nothfelsch (Alexander Benjamin) pﬁi‰el 16. 3. 1813
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ZU WACHS - P¤ÍRÒSTEK
119. 1792
Israel Bodanski (Israel Kleiner) pﬁijat s vy‰‰ím dovolením gubernie 28. 7. 1788,
v domû od 27. 3. 1792
120. 1788
Moisis Tausk (Moisis Meister) pﬁijat s guberniálním povolením 28. 7. 1788,
v domû od 7. 8. 1808
121. 1788
Löwy Schreier (Schreier Löbl) pﬁijat s guberniálním povolením 28. 7. 1788,
zem. 22. 5. 1800
122. 1789
Samuel Khon, pﬁijat se souhlasem gubernie 27. 3. 1790,
v Tﬁe‰ti pob˘val od 20.8.1789
150. 1820
Nathan Bachrach, pob˘val v ãp. 150 mimo Ïidovskou ãtvrÈ

Poãet popisn˘ch ãísel ve zdej‰í Ïidovské ãtvrti odpovídá familiantskému zákonu podle nûhoÏ smûlo pob˘vat v Tﬁe‰ti poãínaje rokem
1726 celkem 102 stál˘ch a 20 tzv. pﬁespoãetn˘ch familiantÛ, z nichÏ se
jen nûkter˘m dostalo pozdûji vyjímeãného pﬁijetí mezi stálé obyvatele.
V‰e zachytil autor v˘‰e zmínûné Knihy Ïidovsk˘ch rodin, Johann
Neidl, jinak pﬁedstaven˘ Îidovské náboÏenské obce Velké Meziﬁíãí,
kter˘ dne 30. záﬁí 1789 provádûl v Tﬁe‰ti revizi. V závûru zprávy neopomnûl zdÛraznit, Ïe uvedl v‰echna individua podle pﬁidûlen˘ch ãísel,
coÏ tehdy potvrdil vlastnoruãním podpisem a peãetí.
Z rÛzn˘ch statistik je známo, Ïe v Tﬁe‰ti se na pﬁelomu 18. a 19. století poãet Ïidovsk˘ch obyvatel pohyboval mezi 630 aÏ 570 souvûrci.
Koneãnû, v rukopisu z let 1843-5 je uvedeno, Ïe v Tﬁe‰ti pob˘valo roku
1843 celkem 570 ÎidÛ, v roce 1844 pak 575 a v dal‰ím roce 578, coÏ byl
stále pomûrnû znaãn˘ poãet, kter˘ se prudce sníÏil aÏ teprve v prÛbûhu druhé poloviny 19. století. Tehdy do‰lo k hromadnému odlivu ÎidÛ
do velk˘ch mûst, pﬁedev‰ím do blízké Jihlavy.

7. 11. 2004 -17. 8. 2005
Ladislav Vilímek, Rounek 25
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