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MUZEUM SLAVÍ 70. V¯ROâÍ
Nejstar‰í zmínka o muzejní ãinnosti v Tﬁe‰ti pochází z r. 1933.
V polovinû tohoto roku schválil Zemsk˘ úﬁad v Brnû stanovy tﬁe‰Èského
muzejního spolku a ustavující valná hromada se konala 12. listopadu.
Tyto události pﬁedcházely zaloÏení mûstského muzea, ke kterému do‰lo
pﬁesnû o rok pozdûji - slavnostnû bylo otevﬁeno 11. listopadu 1934. Na
nutnost zaloÏení muzea se pamatovalo v jiÏ zmínûn˘ch stanovách, ve
kter˘ch se uvádí, Ïe úãelem spolku je pátrat po staroÏitnostech a památkách,
vytváﬁet sbírky a uchovávat je v muzeu. Koneãnû vznik zdej‰ího muzea
byl pozdûji oznaãen za v˘sledek jednoroãní práce ãlenÛ spolku.
Se vznikem muzea souvisela úspû‰ná sbírkotvorná ãinnost a mÛÏeme ji oznaãit za pﬁedpoklad vzniku této instituce. Na listopadové valné
hromadû v r. 1933, která se konala v kavárnû Republika, oznamuje
správce (hospodáﬁ) sbírek Franti‰ek Li‰ka, Ïe se podaﬁilo nashromáÏdit
jiÏ 459 pﬁedmûtÛ. Zajímavé je, Ïe uÏ tady zaznûl i poÏadavek stavitele
Tﬁeãka sbírku pojistit, coÏ se mimochodem nestalo nikdy. Celkem 147
ãlenÛ spolku v pﬁí‰tím roce usilovnû sbírku obohacuje. Na zaãátku roku
1935 je zde asi 200 více ãi ménû vzácn˘ch exponátÛ.
S rozrÛstající se sbírkou se zaãíná objevovat problém, kam ji uloÏit.
âlenové spolku se schází v nûkteré z místních kaváren, nejãastûji
v hotelu pﬁedsedy spolku Rudolfa Krebse, ale potﬁebu zajistit odpovídající uloÏení sbírek si uvûdomují od zaãátku své ãinnosti. Doãasnû
pronajaté místnosti Aug. Tﬁeãkem bylo nutno uvolnit a nestaãily ani
prostory jednatele Jana Kováﬁíka. Rozhodli se proto sbírku uloÏit
v 1. poschodí Sokolovny za nájemné 360,- Kã roãnû. I toto ﬁe‰ení bylo
pouze provizorní.
Nadûjí pro dal‰í úspû‰nou ãinnost a vyﬁe‰ení otázky, kam uloÏit
nasbírané exponáty, bylo právû zaloÏení muzea. Jeho zrod ãlenové
spolku a pﬁíznivci muzea oslavili opût v kavárnû Republika. Tehdej‰í
spolkov˘ pﬁedseda hoteliér R. Krebs vzniklé instituci asi popﬁál
hodnû úspûchÛ v ãinnosti a zahájil kulturní program, jejÏ tvoﬁila díla
tﬁe‰Èsk˘ch rodákÛ a skladby vyÀaté z ãasopisu Varyto, kter˘ vydával
uãitel E. Binko.
ZaloÏení muzea bylo pﬁíleÏitostí prezentovat muzejní exponáty,
které se dosud nikdy nevystavovaly. Otevﬁeno bylo od dubna do ﬁíjna
pouze v nedûli a o státních svátcích mezi 10. a 12. hodinou. Dospûlí se
do muzea mohli podívat za 1 korunu, dûti za 50 haléﬁÛ, nemajetní
zdarma. Zpﬁístupnûní sbírek umoÏnilo zásadní rozhodnutí mûstské
rady - pronajmout muzeu místnosti v obecním domû ã. 18 na námûstí za
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mírné nájemné. V tomto objektu v té dobû uÏ sídlila mûstská knihovna
a Husova ãítárna, takÏe umístûní podobnû zamûﬁené instituce bylo vhodné. Novû otevﬁenému muzeu vûnoval starosta mûsta Ïeleznou rohoÏku
a pokladník slíbil vyhotovení dal‰í, dﬁevûné. Muzeum získalo dvû
v˘stavní a jednu místnost jako skladi‰tû (pﬁesnûji depozitáﬁ). První instalaci muzejních pﬁedmûtÛ pﬁipravili Franti‰ek Li‰ka a Jan Kováﬁík.
Od roku 1938 se mûsto rozhodlo pro bezplatn˘ pronájem místností
v domû ã. 18, hradilo náklady na elektrické osvûtlení a na ãinnost spolku pﬁispívalo ãástkou 20,- korun roãnû. Hned v zaãátcích bylo nutné
nûkteré exponáty konzervovat, coÏ si vyÏádalo hned v prvním roce existence spolku asi 200,- korun. Jednalo se asi o nejnutnûj‰í opravy
po‰kozen˘ch sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ.
Je skoro aÏ pﬁekvapivé, Ïe muzejní ãinnost byla od zaãátku velmi
rozmanitá a zahrnovala snad v‰echny podstatné sloÏky, o které usiluje
i moderní muzejnictví. Zastoupena byla sbírkotvorná a expoziãní ãinnost, poﬁádaly se krátkodobé v˘stavy (první z nich v r. 1937, kdy se
pﬁedstavili malíﬁi - amatéﬁi) a poﬁizovala se dokumentace mûsta (v r. 1936
byli vyzváni fotografové, aby poﬁídili snímky mûsta). âlenové spolku
poﬁádali navíc pﬁedná‰ky a vyjadﬁovali se i ke stavu kulturních památek ve mûstû.
BûÏnou souãástí muzejní práce jsou dodnes rozliãné zápÛjãky sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ jin˘m institucím, pﬁedev‰ím pro v˘stavní úãely.
Historicky první zápÛjãka probûhla v r. 1938, kdy byl Mûstskému
úﬁadu zapÛjãen obraz s vy‰it˘m znakem jednoroÏce (do muzea ho
darovala M. Jelínková a je dodnes ve sbírce). Obraz byl souãástí v˘zdoby zasedací sínû radnice.
Av‰ak jak uÏ b˘vá zvykem, prvotní zápal ãasem trochu ochladne,
podobnû jako nad‰ení a radost, Ïe i Tﬁe‰È uÏ má své muzeum (mimochodem jako poslední v porovnání s okolními mûsty). Spolkov˘ch
schÛzí v r. 1936 ub˘vá a exponátÛ pﬁib˘vá pomalej‰ím tempem neÏ
v zaãátcích. Poãet ãlenÛ se ustálil na pﬁibliÏnû 200 lidí, a stejné ãíslo
se objevuje i v roãním poãtu náv‰tûvníkÛ muzejních expozic.
Vznikají i první konflikty uvnitﬁ spolku - mezi pﬁedsedou R. Krebsem
a jednatelem J. Kováﬁíkem, kter˘ plánoval vzdát se své funkce a ze
spolku odejít. O pár dnÛ pozdûji se nov˘m pﬁedsedou spolku stal
MUDr. Zdenûk Dvoﬁák.
Stav muzea a jeho sbírek nám pﬁibliÏuje i dochovan˘ dotazník
brnûnského muzea z r. 1940, pro kter˘ údaje poskytl F. Li‰ka. Uvádí se
v nûm, Ïe nejvíce jsou v muzeu zastoupeny památky betlémáﬁství,
cechovnictví, v˘robky zdej‰ích továren a keramické pﬁedmûty.
Intenzivnû se spolupracovalo s muzeem v Telãi. Dozvídáme se, Ïe sbírky nebyly zkatalogizované, ale inventáﬁ - základní soupis pﬁedmûtÛ se
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vedl soustavnû. Konzervovalo se jen v nejnutnûj‰ích pﬁípadech, kvalita
instalace byla neuspokojivá a pﬁekonaná a co je nejdÛleÏitûj‰í, jiÏ
znovu se zaãalo hovoﬁit o nevyhovujícím umístûní sbírek a zaﬁízení.
A za v‰ím byly tradiãnû finanãní dÛvody. âástka 100,- korun, kterou
ãinnost muzea kaÏdoroãnû podporovala Cyrilometodûjská záloÏna,
ãlenské pﬁíspûvky a dal‰í dary dobrodincÛ pro bezpeãné uloÏení sbírek
a zpﬁístupnûní pro veﬁejnost v uspokojivé kvalitû, navíc v tûÏk˘ch
letech války, nestaãily. I zájem náv‰tûvníkÛ klesá - z rekordních 600 lidí
v r. 1935 na 150 v r. 1939.

první budova muzea, dÛm na námûstí ã. 18

Podstatnû jiná politická situace, která vzniká v pováleãném období,
pochopitelnû zasáhla i do ãinnosti muzea. Na v˘borové schÛzi v ﬁíjnu
r. 1945 správce sbírek F. Li‰ka mluví o muzejních sbírkách, ale zmiÀuje se i o exponátech na zámku - nábytku, obrazech a zbraních.
Zámek v Tﬁe‰ti nebyl státní památkovou komisí vybrán jako objekt,
kter˘ by mûl b˘t zpﬁístupnûn pro veﬁejnost. Z tohoto dÛvodu byla podstatná ãást inventáﬁe v tzv. svozích rozvezena na jiné, k zpﬁístupnûní
urãené zámky. Pﬁedmûty, které pro vystavení nebyly vybrané, zÛstaly
na zámku, staly se majetkem mûstského národního v˘boru a aÏ pozdûji byly pﬁedány muzeu. Pamûtníci navíc kromû svozu pﬁipomínají i rozsáhlé niãení a rozkrádání nedostateãnû zaji‰tûného mobiliáﬁe.
Problematika movitého majetku posledních majitelÛ zámku je ale
natolik sloÏitá, Ïe by se mohla stát tématem samostatného bádání.
Sternbachy opu‰tûn˘ zámeck˘ objekt se záhy a pﬁirozenû zaãíná nabízet jako sídlo muzea. âlenové spolku Ïádají o pﬁidûlení 8. místností
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pro expoziãní úãely a zázemí muzea. My‰lenku finanãnû ãástkou
6.000 korun podpoﬁil Ing. Roháãek a 500 korun vûnovaly na budování
expozic muzea na zámku paní Valníãková a Pokorná z Brna.
Za zmínku jistû stojí i “drobná” úprava stanov spolku z r. 1947, kterou se pﬁipou‰tí moÏnost muzejní exponáty pﬁedat do majetku mûsta.
Asi to mÛÏeme chápat jako pﬁedzvûst r. 1951, kdy do‰lo dobrovolnû
(protoÏe jiné volby nebylo) k likvidaci muzejního spolku v Tﬁe‰ti, která
probíhala v rámci umlãení spolkového Ïivota vÛbec. Akci se pﬁikládal
velk˘ v˘znam, a proto ji mûl na starosti orgán, jehoÏ jméno vyvolává
respekt - byl to Referát pro vnitﬁní vûci a bezpeãnost pﬁi Okresním
národním v˘boru v Tﬁe‰ti. Jednatel zanikajícího spolku J. Kováﬁík na
valné hromadû 26. února 1951, kdy spolek oficiálnû zaniká, pﬁipomíná
ãinnost F. Li‰ky, v té dobû jiÏ 18 let spravujícího sbírky, zásluhy spolku
a muzea o zachování mnoha cenn˘ch památek, vãetnû pﬁedmûtÛ ze
zámeckého majetku a vyslovuje nadûji, Ïe podobnû se k tûmto památkám bude chovat i nov˘ majitel - MûNV.
Od nûj muzeum získává 7 místností na zámku a finanãní ãástku
(10 000,- korun) na poﬁízení inventáﬁe - 16 modﬁínov˘ch vitrín, 1 zasklené
a 3 stolov˘ch vitrín zhotoven˘ch ze star˘ch beden. V r. 1949 muzejní
sbírky je‰tû nebyly pro veﬁejnost zpﬁístupnûny. V místnostech na
zámku byl kromû pﬁedmûtÛ z muzea i zámeck˘ inventáﬁ (pﬁesnûji ãást,
která zÛstala v Tﬁe‰ti). Ten patﬁil v té dobû Fondu národní obnovy.
Souãástí muzejních sbírek se stala i stará ãást mûstského archivu.
Vût‰ina tûchto písemností se pozdûji dostala do archivu v Jihlavû a do
rukou soukrom˘ch sbûratelÛ. Osud muzejních sbírek by byl také vdûã-

zámek Tﬁe‰È - sídlo muzea v letech 1951 aÏ 1983
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n˘m tématem samostatného pﬁíspûvku. V roce zániku spolku bylo v
muzeu 5233 exponátÛ (po odepsání 138 pﬁedmûtÛ zabaven˘ch za okupace gestapem).
Vzniklé mûstské muzeum na zámku bylo znovu otevﬁeno pro
veﬁejnost v r. 1950 jako poboãka muzea v Telãi. Správcem sbírek se po
F. Li‰kovi stal v r. 1959 J. Kováﬁík a jako stálá expozice se o rok pozdûji
prezentovala i obrazová galerie. Havarijní stav zámeckého objektu zaãíná situaci kolem muzea znovu v˘raznû komplikovat, coÏ vedlo nakonec
k jeho uzavﬁení pro veﬁejnost v r. 1970. Poboãkou jihlavského muzea je
tﬁe‰Èské muzeum od r. 1971. Nedostateãnû zabezpeãen˘ zámeck˘

tzv. Marianum na Námûstí T.G. Masaryka ãp. 103

objekt, naprosto nevyhovující a stále se zhor‰ující stav budovy a koneãnû pﬁechod zámku pod správu âeskoslovenské akademie vûd v r. 1983 to v‰echno byly dÛvody k dal‰ímu stûhování muzejních sbírek.
Doãasn˘m sídlem se stává dÛm na námûstí T. G. Masaryka ãp. 104/105.
V roce 1987 se zaãíná opût intenzivnû ﬁe‰it otázka umístûní muzea
a jeho sbírek a o osm let pozdûji muzeum získává dÛm v sousedství tzv. Marianum na námûstí T.G. Masaryka, ãp. 103. Je zajímavé, Ïe se
jiÏ pﬁi tûchto jednáních uvaÏovalo o nûkolika objektech a jedním z nich
byl i SchumpeterÛv dÛm. Pro tento objekt byl dokonce vypracován
expoziãní zámûr. Lep‰í stavební stav Mariana pravdûpodobnû rozhodl,
a tak se exponáty zaãaly znovu stûhovat. Nová expozice tﬁe‰Èsk˘ch betlémÛ byla slavnostnû otevﬁena v prosinci r. 1996. Nutno podotknout,
Ïe pokud se jedná o depozitní podmínky, byly nejlep‰í, jak˘ch se sbírce
dostalo od jejího zaloÏení v r. 1933. âisté, suché a vytápûné místnosti,
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navíc elektronicky zabezpeãen˘ sbírkov˘ fond (stavitel Tﬁeãek by asi
z toho mûl radost). Jiná ov‰em byla situace t˘kající se reprezentativnosti Mariana, na jehoÏ vzhledu se rozliãné stavební úpravy v nedávné
minulosti v˘raznû podepsaly. Vznikly zde postupnû nevzhledné a neútulné
místnosti, pro v˘stavy a muzejní expozice nevdûãné a nevyhovující.
A proto i pﬁes rekord, kter˘ tﬁe‰Èské muzeum dosáhlo ve stﬁídání
objektÛ, kde sídlilo, byla pﬁijata nabídka na sklonku r. 2003 stûhovat
muzeum je‰tû jednou (snad naposledy) do novû upraven˘ch prostorÛ
Schumpeterova domu v Rooseweltovû ulici ãp. 462. Nabízely se srovnatelné, i kdyÏ o nûco men‰í depozitní prostory, ale rozhodující bylo,
Ïe si tento objekt i pﬁes rÛzné zpÛsoby vyuÏívání v nedávné minulosti
zachoval kouzlo, historickou, památkovou a stavební hodnotu a rekonstrukcí získal reprezentativní vzhled - hodnoty, které si náv‰tûvník,
i kdyÏ ne vÏdy vûdomû, v‰ímá a váÏí kromû vystaven˘ch exponátÛ.

Zpracovala Milina Matulová
dle materiálÛ Státního okresního archivu v Jihlavû

v roce 2004 se muzeum stûhuje do zrekonstruovaného Schumpeterova domu
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OBNOVENÍ MUZEJNÍHO SPOLKU V T¤E·TI
Po mnoha letech se podaﬁilo obnovit ãinnost Muzejního spolku
v Tﬁe‰ti. PÛvodní spolek vznikl v roce 1933 a zanikl v 50. letech.
My‰lenka obnovit muzejní spolek se zrodila pﬁi setkání zájemcÛ o historii s pracovnicemi muzea v Tﬁe‰ti. K její realizaci v‰ak bylo potﬁeba
vykonat urãité administrativní úkony. Prvním úkolem, ker˘ nás ãekal,
bylo vypracování stanov. V této záleÏitosti nám pomohl Muzejní spolek v Telãi. Jeho stanovy s drobn˘mi úpravami nám byly pﬁedlohou pro
stanovy vlastní. Po odeslání a schválení stanov Ministerstvem vnitra
âR nic nebránilo zahájení ãinnosti. První, ustanovující schÛzka muzejního spolku se uskuteãnila 23. 6. 2003 v Muzeu Vysoãiny, poboãka
Tﬁe‰È. Se‰lo se na ní 17 zájemcÛ z Tﬁe‰tû a okolí. Po pﬁeãtení stanov
(návrh na drobné zmûny) byl ustanoven v˘bor, kter˘ bude ﬁídit ãinnost
spolku. Spolek se bude scházet 1x za dva mûsíce, v˘bor dle potﬁeby.
Nutností se jeví zapojit do aktivní ãinnosti co nejvíce ãlenÛ, ale i neãlenÛ a hlavnû mládeÏe (napﬁ. spolupráce se Z·). Mûﬁítkem ãinnosti by
mûla b˘t kvalita, protoÏe práce spolku bude posuzována laickou i odbornou veﬁejností. Je‰tû pﬁed zaloÏením spolku jsme mûli moÏnost poznat
ãinnost Muzejního spolku v Moravsk˘ch Budûjovicích, kter˘ nás pozval
na náv‰tûvu. Pﬁi této náv‰tûvû, která v nás zanechala velmi pﬁízniv˘
dojem, jsme mimo jiné získali dosud nepublikované materiály o Tﬁe‰ti
a navázali mnoho uÏiteãn˘ch kontaktÛ. Náv‰tûva byla zakonãena veãerní prohlídkou muzea a zámku.
Náplní ãinnosti spolku bude:
a/ spolupÛsobit pﬁi vyhledávání a shromaÏìování památek t˘kajících
se historického a kulturního v˘voje mûsta a okolí
b/ pﬁispívat k zachování nemovit˘ch památek v pÛvodním stavu
a spolupracovat v tomto smûru s pﬁíslu‰n˘mi institucemi
( MÚ, památková péãe, ochrana pﬁírody, atd. )
c/ shromaÏìovat materiály a dávat podnûty k oznaãování takov˘ch
památek ve mûstû i okolí, shromaÏìovat materiály o v˘znamn˘ch
osobách, které ve mûstû Ïily, studovaly, nebo jsou zde pochovány
d/ poﬁádat pﬁedná‰ky a jiné akce s historickou ãi národopisnou
tématikou, na tomto poli spolupracovat s místními institucemi
a krouÏky, pﬁispívat tak k v˘chovû mládeÏe a ostatních obyvatel
v uvûdomûní si historického a kulturního v˘voje mûsta a okolí
e/ v Na‰em mûstû publikovat nejen spolkové zprávy, ale i ãlánky
vypl˘vající z práce a ideového zamûﬁení Muzejního spolku v Tﬁe‰ti
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f/ iniciovat a pﬁípadnû se i podílet na vydávání publikací a propagaãních
materiálÛ t˘kajících se historického a kulturního v˘voje mûsta a okolí
g/ bdít nad uchováním sbírek tﬁe‰Èského muzea a jeho stál˘ch
expozic a poﬁádat krátkodobé tématické v˘stavy v muzeu,
pﬁíp. se na nich podílet
h/ dbát o zachování muzea a provozování v‰ech jeho ãinností
( v˘stavní, sbírkotvorná, restaurátorská, konzervátorská,
odborné a poãítaãové zpracování sbírek, pomoc a zpﬁístupÀování
sbírek badatelÛm )
Na závûr mi dovolte prosím pouÏít motto z pozvánky k slavnostnímu
otevﬁení muzea v roce 1934:
“ Muzejní práce jest nesmírná, pochybení velké,
poku‰ení nemalé, odpoãinutí Ïádné a vdûk mal˘”.

Za Muzejní spolek v Tﬁe‰ti Jan Morkus st.
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„Památce na‰ich pﬁedkÛ,
nám a budoucím pro pouãení"
( 70. v˘roãí zaloÏení Muzejního spolku v Tﬁe‰ti )

Slovem Museum oznaãovali staﬁí ¤ekové sídlo Múz, svatyni, chrám
nebo háj Múzám zasvûcen˘, potom téÏ místo zasvûcené vûdám a umûní, jeÏ
stály pod ochranou Múz.
( OttÛv slovník nauãn˘ )
Pocit potﬁebné národnostní sounáleÏitosti s odkazem minul˘ch generací, zdÛrazÀovan˘ v procesu národního obrození spolu s v‰eobecn˘m
rÛstem vzdûlanosti v âesk˘ch zemích, nesl s sebou i snahu o uchování
hmotn˘ch dokladÛ o Ïivotû v minulosti. ShromaÏìování a zkoumání star˘ch písemn˘ch památek a staroÏitn˘ch pﬁedmûtÛ vyústilo na poãátku
19. století do institucionalizování této sbûratelské a badatelské ãinnosti
v podobû zﬁizování stánkÛ vûd a umûní – muzeí. VÛbec první takovouto
institucí v zemích Koruny ãeské se stalo roku 1814 muzeum v Opavû
a o tﬁi roky pozdûji následovalo Brno, kde od roku 1817 zaãalo vyrÛstat
Moravské zemské muzeum. JiÏ v roce následujícím si vûdeck˘ zájem
v Praze vyÏádal zaloÏení Vlastenského muzea v âechách, které bylo veﬁejnosti zpﬁístupnûno roku 1824 a které dnes v‰ichni známe jako Národní
muzeum v Praze. Prohlubující se zájem obyvatelstva o historii, vûdu
a umûní se pak v dal‰ím prÛbûhu 19. století pﬁená‰el do dal‰ích a vzdálenûj‰ích koutÛ na‰í zemû, naãeÏ se mimoﬁádn˘m impulsem rozvoje
vlastivûdy stal zrod samostatného státu roku 1918.
NárÛst vzdûlanosti a kulturního cítûní pﬁiná‰el své plody i na
âeskomoravské vysoãinû. V letech první republiky se dostateãná iniciativa projevila i v nevelkém mûstû Tﬁe‰ti, kde první konkrétní návrhy na
zaloÏení muzea vze‰ly ze Sokolské v˘stavy roku 1933 pﬁi oslavách ãtyﬁicetiletého trvání místního Sokola. My‰lenka samotná v‰ak jiÏ existovala
více neÏ ãtvrt století, protoÏe ﬁada soukrom˘ch sbûratelÛ slibovala pﬁedati
své sbírky muzeu, pokud toto bude realizováno. Neúnavná dvojice
zdej‰ích vlastivûdcÛ, kter˘mi byli úãetní Franti‰ek Li‰ka a obchodník
se sukny Jan Kováﬁík, prosadila na poãátku tﬁicát˘ch let my‰lenku, Ïe
není tﬁeba zaãleÀovat rodící se tﬁe‰Èskou muzejní sbírku pod dosud
velmi dobﬁe fungující muzeum v nedaleké Telãi, jak bylo zam˘‰leno
pﬁi sbûratelsk˘ch zaãátcích, ale pokusit se o instituci vlastní. Tehdy jiÏ
mezi pﬁední aktivisty patﬁil i zdej‰í hoteliér Rudolf Krebs, v jehoÏ
podniku se poﬁádaly první schÛzky a kde byl i ustanoven pﬁípravn˘
v˘bor pro zﬁízení muzejního spolku v Tﬁe‰ti, jehoÏ dal‰ími ãleny se
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stali okresní ‰kolní inspektor v.v. Arno‰t Dvoﬁák, profesor státní
grafické ‰koly ing. Rudolf Gilbert, mûstsk˘ tajemník Karel Semrád
a pﬁednosta âSD Josef Vesel˘. Tito pánové pod pﬁedsednictvím Rudolfa
Krebse a s Janem Kováﬁíkem coby jednatelem, vypracovali stanovy
spolku a 26.8. 1933 pﬁedloÏili Okresnímu úﬁadu v Jihlavû Ïádost
o jejich schválení. Ve stanovách byla velmi zevrubnû popsána celá ‰íﬁe
badatelského zájmu a soustﬁeìování sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ prakticky ve
v‰ech místech a zákoutích mûsta samého i pﬁilehlého okolí. Vedle
práce sbûratelské byla tu proklamována i ãinnost pﬁedná‰ková a vzdûlávací s organizováním zájezdÛ do památn˘ch míst, ale nechybûly zde
i plány na poﬁádání veãírkÛ a slavností.
âlenská základna spolku mûla b˘t strukturována na ãleny ãestné,
zakládající a ãinné. âestn˘mi ãleny se mohly po souhlasu valné hromady stát vynikající osobnosti vûdy, literatury a umûní, zakládajícími
ãleny se mûli stát ti, kteﬁí sloÏí ke spolkov˘m úãelÛm 500 Kã nebo
vûnují spolku umûlecké ãi vûdecké dílo dané hodnoty a koneãnû ãinní
ãlenové jsou v‰ichni ti, kdo pracují ve prospûch vytãeného cíle a ﬁádnû
platí ãlenské pﬁíspûvky.
PﬁestoÏe stanovy byly sepsány detailnû a obsáhle, nebyl s jejich
znûním spokojen Zemsk˘ úﬁad v Brnû, jemuÏ byla Ïádost z Jihlavy
postoupena. Zemsk˘ prezident Franti‰ek Procházka sv˘m dopisem
z 19. záﬁí 1933 pouãil pﬁípravn˘ v˘bor o tom, Ïe ve‰kerá zam˘‰lená
památková ãinnost spolku se musí dít jen po dohodû ãi s vûdomím
Státního památkového úﬁadu, Ïe je nutno ve stanovách ﬁádnû pojmenovat finanãní prostﬁedky spolku, zpÛsob hlasování ve v˘boru i valné
hromadû a rovnûÏ jednoznaãnû ustanovit zpÛsob ﬁe‰ení sporÛ mezi
v˘borem a ãleny spolku. Stanovy pak byly v naznaãen˘ch intencích
doplnûny nûkolika vloÏen˘mi vûtami a v prÛbûhu mûsíce ﬁíjna koneãnû schváleny. Pﬁípravn˘ v˘bor mohl tedy svolat na nedûli 12. listopadu
1933 na druhou hodinu odpolední do malého sálu kavárny Republika
ustavující valnou hromadu Muzejního spolku v Tﬁe‰ti, o ãemÏ byl
pochopitelnû písemnû informován i jihlavsk˘ Okresní úﬁad. Na plakátech, zvoucích na tuto akci tﬁe‰Èské obãany a vybízejících je ke ãlenství
ve spolku, se poprvé objevilo nové heslo tﬁe‰Èsk˘ch muzejníkÛ :
„Památce na‰ich pﬁedkÛ - nám a budoucím pro pouãení".
Na valnou hromadu do kavárny Republika se nakonec dostavilo 17
úãastníkÛ a 8 lidí se omluvilo. Na úvod jednání promluvil Rudolf Krebs
o úãelu pﬁipravovaného spolku, následnû Jan Kováﬁík shrnul vykonanou
práci pﬁípravného v˘boru a Franti‰ek Li‰ka podal zprávu o dosavadní
sbûratelské ãinnosti, která soustﬁedila celkem 459 nejrÛznûj‰í pﬁedmûtÛ
muzejní povahy. Po seznámení se se stanovami spolku si valná hromada
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odsouhlasila roãní pﬁíspûvek 5 Kã. Následovaly volby, v nichÏ byl do
funkce pﬁedsedy ustanoven Rudolf Krebs, místopﬁedsedou se stal
Karel Semrád a jednatelem spolku Jan Kováﬁík. Pokladníkem byl zvolen
skladník Josef Janák a hospodáﬁem úﬁedník Franti‰ek Li‰ka. Do spolkového v˘boru byli dále volbami jmenováni inspektor Arno‰t Dvoﬁák,
pﬁednosta v.v. Josef Vesel˘, houslaﬁ Václav Nosek, lékaﬁi dr. Zdenûk
Dvoﬁák a dr. Alfred Singer, stavitel Augustin Tﬁeãek a obchodník Alois
Pivn˘. Souãasnû byly zvoleni i v˘boroví náhradníci a tûmi se stali : tovární mistr v.v. Jan ·varc, majitel krejãovského závodu Karel Franc,
obchodnice Marie Hauzerová a pekaﬁ Ludvík Picmaus.
V prvním roce existence muzejního spolku probíhala intenzivní
práce sbûratelská i náborová, neboÈ na schÛzi v˘boru u KrebsÛ 11.ãervence 1934 jiÏ mohl b˘t konstatován nárÛst ãlenské základny z pÛvodních 25 na souãasn˘ch 147 ãlenÛ a sbírkov˘ fond soustﬁeìoval 1425
pﬁedmûtÛ. Bylo nutno téÏ uvaÏovat o zaji‰tûní depozitní, pﬁípadnû
i v˘stavní místnosti, neboÈ stavitel Tﬁeãek Ïádal vyklizení dosud spolku
zdarma poskytnut˘ch provizorních skladovacích prostor ve svém
domû. Poté, co se nerealizovalo vyuÏití autoopravny pana Marka na
ãenkovské silnici, ani nabídka místnosti v prvním patﬁe Sokolského
domu za v˘borem jiÏ odsouhlasené roãní nájemné 360 Kã, naskytla se
velmi v˘hodná dohoda s tﬁe‰Èskou mûstskou radou na pronájem odpovídajících prostor v domû ã. 18 na námûstí (jedna velká a jedna men‰í
místnost v˘stavní a jedno skladi‰tû). Péãe spolku o tﬁe‰Èské památky se
projevila i v písemné intervenci mûstské radû v srpnu roku 1934, kdyÏ
byla pﬁi stavebních pracích za svého pÛvodního místa u kﬁíÏové cesty
odstranûna Blumenscheinova boÏí muka z roku 1763 a pohozena do
pﬁíkopu. Na podzim roku 1934, po celoroãní usilovné ãinnosti, vyvrcholily pﬁípravy k otevﬁení vlastního tﬁe‰Èského muzea veﬁejnosti.
V˘borová schÛze 16.10. naplánovala slavnostní otevírací akt i provozní
ﬁád muzea, které mûlo b˘t otevﬁeno kaÏdou nedûli a svátek dopoledne
od 10 do 12 hodin, pﬁi vstupném 1 Kã pro dospûlé a 50 haléﬁÛ pro dûti.
Slavnost k otevﬁení muzea se konala 11.11. 1934 od pÛl desáté dopoledne
ve velkém sále kavárny Republika. Se zahajovacím projevem vystoupil
pﬁedseda spolku Rudolf Krebs, naãeÏ zaznûla chorální pﬁedehra Aloise
Hniliãky Vzne‰enost v podání hudebního tûlesa OHS. S dal‰ím projevem
vystoupil uãitel chlapecké ‰koly v Tﬁe‰ti Jan Li‰ka a následovala klavírní
romance Václava Hoﬁalky Mé domovinû, kterou zahrál Alois Pivn˘. Po té
sleãna Hela Du‰ejovská zarecitovala báseÀ Matûje Kneisla.
Na rozlouãenou profesorka jihlavské hudební ‰koly sleãna Libu‰e
Krejãová s klavírním doprovodem Aloise Pivného pﬁednesla nûkolik
moravsk˘ch lidov˘ch písní. Hudební produkce vyvrcholila Pochodem
tﬁe‰Èsk˘ch hasiãÛ od Jana ·varce v podání OHS. Závûreãn˘m bodem
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programu byla státní hymna. Vlastní muzeum pak zaãalo fungovat ve
dvou v˘stavních místnostech mûstského domu ã. 18 na Masarykovû
námûstí v sousedství mûstské knihovny a Husovy ãítárny za mírné roãní
nájemné 200 Kã a bylo pﬁístupné v uveden˘ch hodinách od dubna do
ﬁíjna. Cizím nahodil˘m náv‰tûvníkÛm se po dohodû umoÏÀoval pﬁístup do muzea kdykoliv. Krom odsouhlaseného vstupného platilo
‰kolní Ïactvo pﬁi hromadn˘ch náv‰tûvách jen 20 haléﬁÛ
a nemajetní mûli prohlídku zdarma. Od roku 1934 se tﬁe‰Èské muzeum
stalo i ãlenem Svazu ãeskoslovensk˘ch muzeí.
Otevﬁením muzea se v mûstû Tﬁe‰ti muzejní my‰lenka velmi zpopularizovala a ãlenská základna spolku se rozrostla o dal‰í desítky
zájemcÛ a rovnûÏ sbírkov˘ fond hned v prvním roce pﬁekroãil 2000
kusÛ. Dﬁívûj‰í soukromí sbûratelé skuteãnû vûnovali vût‰inu sv˘ch sbírek
muzeu a byla sem téÏ uloÏena stará ãást mûstského archivu. Mezi
exponáty se mimo lokálních památek ocitly i exotické pﬁedmûty z Afriky
a Ameriky, darované místními rodáky. Základ fondu v‰ak tvoﬁily ukázky místního betlemáﬁství, cechovnictví, keramika, doklady o zaniklém
sirkaﬁském prÛmyslu a rovnûÏ tvorba místních malíﬁÛ-samoukÛ.
Vzhledem k rychlému pﬁib˘vání nov˘ch exponátÛ se nepodaﬁilo vytvoﬁit jejich katalog, pouze se sepisoval jejich inventární seznam a brzy se
projevil i nedostatek v˘stavních prostor, takÏe se provedlo pouze pﬁibliÏné rozdûlení pﬁíbuzn˘ch vûcí do men‰ích skupinov˘ch expozic.
Také samotná poloha muzea v pﬁízemních klenut˘ch místnostech se
ãasem zaãala jevit jako málo vhodná pro nadmûrnou vlhkost, po‰kozující nûkteré pﬁedmûty. Vchod do muzea byl sice opatﬁen tﬁemi
zámky, ale poji‰tûní sbírek se nepodaﬁilo zajistit. Proto se souãasné
umístûní muzea zaãalo povaÏovat za provizorní a ãlenové muzejního
spolku se v‰emoÏnû snaÏili o opatﬁení vlastní budovy nebo alespoÀ
vyhovujících místností. V prvním roce nav‰tívilo muzeum 225 dospûl˘ch, ale ani jeden Ïák, zato v roce pﬁí‰tím pﬁi‰lo 217 dospûl˘ch a ÏákÛ
dokonce 388. Muzejní spolek ãítal v roce 1935 173 ãlenÛ a o rok pozdûji se jiÏ pﬁiblíÏil dvûma stÛm. V tomtéÏ roce se tﬁe‰Èské muzejní sbírky
pﬁi filmování Tﬁe‰tû ocitly i na filmov˘ch plátnech. Spolek si pﬁedplatil ãasopis Od Horácka k Podyjí a na v˘borové schÛzi pﬁijal návrh Jana
Li‰ky, aby byli vyzváni fotografové amatéﬁi k poﬁízení snímkÛ mûsta.
Souãasnû se zaãala pﬁipravovat velká v˘stava tﬁe‰Èsk˘ch amatérsk˘ch
malíﬁÛ, jejichÏ zevrubn˘ soupis byl z jara tohoto roku poﬁízen. V˘bor
rovnûÏ uctil památku zemﬁelého ãlena spolku Aloise Keslera, téÏ jednoho ze zdej‰ích malíﬁÛ-amatérÛ. Îe se v‰ak krizov˘m okamÏikÛm
nedokázala vyhnout ani taková organizace, jakou byl muzejní spolek,
o tom se pﬁesvûdãil v˘bor spolku na své schÛzi 10.12. 1936 u KrebsÛ,
kde do‰lo k ostré roztrÏce ohlednû v˘kladu stanov mezi pﬁedsedou
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zakládající ãlenové Muzejního spolku v Tﬁe‰ti, zleva: Li‰ka, Kováﬁík,
str. Sala‰, Krebs, Janák, Ho‰ek, Dr. Boãan, Dvoﬁák, fotografoval Ing. Gilbert

Krebsem a jednatelem Kováﬁíkem, konãící okamÏitou rezignací
Kováﬁíka na jednatelskou funkci i ãlenství ve spolku. Zápis ve schÛzovní knize toho dne zakonãil Kováﬁík povzdechem : „Odchází, kdo
budoval ! Budoucnost ukáÏe v˘sledky !". V nûkolika následujících
dnech v‰ak horké hlavy ponûkud vychladly a ãlenové v˘boru do‰li
k pﬁijatelné dohodû o novém vedení spolku, aby mohli 30. prosince
1936 pﬁedstoupit pﬁed 3. ﬁádnou valnou hromadu, konanou v hotelu
U âerného lva. Na ní se se‰lo 22 ãlenÛ z 209 zaregistrovan˘ch a bylo zde
mimo jiné konstatováno, Ïe muzejní sbírka má 3605 poloÏek, muzeem
bûhem správního roku pro‰lo 221 osob a dále pokladníku Janákovi bylo
udûleno absolutorium za vzorné vedení spolkov˘ch financí. Hlavním
bodem programu v‰ak se staly volby, provedené aklamací, v nichÏ byl jednohlasnû pﬁedsedou zvolen praktick˘ lékaﬁ dr. Zdenûk Dvoﬁák a za ãleny
v˘boru na dal‰í tﬁi roky byli zvoleni Rudolf Krebs, Jan Kováﬁík, Josef
Janák, Franti‰ek Li‰ka, Arno‰t Dvoﬁák, dr. Alfred Singer, Jan Melichar
a Marie Hauzerová.
V závûru jednání navrhl ing. Gilbert, aby byli pánové Krebs,
Kováﬁík a Fr. Li‰ka jmenováni zakládajícími ãleny tﬁe‰Èského muzejního spolku, coÏ bylo nad‰enû odsouhlaseno.

Z nezaﬁazen˘ch materiálÛ Státního okresního archivu v Jihlavû
zpracoval Pﬁemysl Fuãík
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Rudolf Krebs
(28.3. 1875 v Tﬁe‰ti – 13.6. 1942)

Jeden ze zakládajících ãlenÛ a první pﬁedseda Muzejního spolku
v Tﬁe‰ti.
Narodil se ve velmi poãetné rodinû místního hostinského Franti‰ka
Krebse. Jeho rodn˘ dÛm stál v RÛÏové ulici (dne‰ní Rooseweltova),
a protoÏe na venkovní zdi bylo velké slunce, ﬁíkalo se tam v hostinci
„ U Slunce". Rodnou usedlost dostal po rodiãích jeho bratr Alois Krebs.
Rudolf Krebs se po skonãení ‰kolní docházky vyuãil v Tﬁe‰ti ﬁezníkem.
V roce 1902 se oÏenil s Franti‰kou Povolnou a po svatbû si s manÏelkou koupili hostinec v NádraÏní ulici, ze kterého ãasem vybudovali
znám˘ hotel. Vedle podnikatelské ãinnosti zastával R. K. ﬁadu v˘znamn˘ch funkcí ve mûstû a byl i vynikajícím sportovcem a organizátorem.
16
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V roce 1893 byl jedním ze zakládajících ãlenÛ Sokola v Tﬁe‰ti. V letech
1900-1902 zastával funkci náãelníka a patﬁil k vynikajícím sokolsk˘m
závodníkÛm. Kromû sportovní ãinnosti pﬁispûl také v˘znamnou mûrou
ke stavbû sokolovny v Tﬁe‰ti. Z jeho podnûtu bylo zaloÏeno DruÏstvo
pro stavbu sokolovny v Tﬁe‰ti (1919 – 1932), jehoÏ byl pﬁedsedou
a zakládajícím ãlenem. Zasadil se o to, Ïe na stavbu byl zakoupen dÛm
ã. 360 („ramstum"). Pracoval na úpravách cviãi‰tû, v roce 1924 zasázel
kolem hﬁi‰tû první stromky a nemalou mûrou se podílel i na financování stavby sokolovny.
KdyÏ v ãervenci roku 1933 poﬁádala tûlov˘chovná jednota Sokol
v Tﬁe‰ti v rámci oslav 40. v˘roãí zaloÏení Sokola Tﬁe‰È v˘stavu, se‰la se
na této v˘stavû ﬁada rÛzn˘ch památek a pak uÏ byl jen krÛãek k tomu,
uchovat tyto pﬁedmûty trvale. Dne 12. listopadu 1933 se konala ustavující valná hromada novû vznikého Muzejního spolku v Tﬁe‰ti, jehoÏ
pﬁedsedou byl zvolen právû on. Tuto funkci zastával aÏ do roku 1936.
Byl nad‰en˘m âechem, za 1. svûtové války byl ãlenem brnûnské
Maffie, coÏ byl ústﬁední orgán domácího odboje pro ﬁízení zpravodajské a konspiraãní práce v ãesk˘ch zemích.
V roce 1911 stál spolu s MUDr. Richterem u zaloÏení Záchrany
v Tﬁe‰ti a byl jejím místopﬁedsedou. Dále byl dlouholet˘m pﬁedsedou
Spolku hostinsk˘ch a v˘ãepníkÛ v Tﬁe‰ti. Byl rovnûÏ ãlenem kuratoria
dobroãinného spolku Kateﬁiny Roháãkové.
O jeho lidsk˘ch vlastnostech svûdãí událost, k níÏ do‰lo pﬁi poÏáru
v Münchovû továrnû v roce 1933, kdy pan továrník spadl do studny
s vodou a pan Krebs mu svou duchapﬁítomností a díky v˘borné fyzické kondici zachránil Ïivot tím, Ïe ho ze studny vytáhl. Jako dar za
záchranu Ïivota dostal od MünchÛ ãást zahrady a pole na stavbu
domu. V roce 1934 uÏ bydleli Krebsovi v novém domû v NádraÏní ulici
v sousedství MünchÛ.
Rudolf Krebs byl i ãlenem mûstské rady a hospodáﬁem mûsta. V roce
1930 se zasadil o to, aby byla poﬁízena nová stﬁecha a opraven krov na
kostele sv. Kateﬁiny. Jako obecní hospodáﬁ se také vzornû staral o obecní lesy a cesty aÏ do roku 1940, poté uÏ obecní hospodáﬁství skonãilo
v dÛsledku váleãn˘ch událostí.
Hotel Krebs v NádraÏní ulici provozovali Krebsovi aÏ do konce roku
1936. Od roku 1937 mûl tento hotel v pronájmu pan S. Divi‰.
V dobû 2. svûtové války, kdyÏ byl Sokol zakázan˘, se Rudolf Krebs
nejvíce tû‰il na to, aÏ bude po válce a on bude opût cviãit v Praze na
sokolském sletu. SnaÏil se udrÏovat nejen sokolské tradice a symboly,
ale i hodnû cviãil. Je‰tû v únoru 1942 pracoval v lese a byl v dobrém
zdravotním stavu. Starosta Sokola v Tﬁe‰ti pan Li‰ka ukryl v‰echny
sokolské vûci za války ke KrebsÛm.
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4. ãervna 1942, druh˘ den po Heydrichovû smrti, byl Rudolf Krebs
zatãen. Gestapo u nûj provedlo domovní prohlídku, sebralo mu portréty Masaryka a Bene‰e, sokolskou literaturu, kroje, prapory, rozervalo sokolskk˘ diplom a odcizilo ﬁadu vûcí z domácnosti.
Kdo ho udal, uÏ se asi nikdy nedozvíme. Jako kaÏd˘ ãlovûk, mûl
i Rudolf Krebs své pﬁátele a nepﬁátele. Byl odvleãen do vûzení v Jihlavû.
Jeho spoluvûzeÀ Franti‰ek Lys˘ vypovûdûl, Ïe gestapáci pana Krebse
zbûsile ukopali k smrti a Ïe hroznû zkusil. Nejvíce byl t˘rán gestapákem Eiglem. Zemﬁel dne 13. ãervna 1942 asi 20 minut po pﬁevozu do
jihlavské nemocnice, kam ho gestapo nechalo pﬁevézt. SluÏbu konající
lékaﬁka v nemocnici uvedla, Ïe pﬁíãinou úmrtí bylo pﬁeskﬁípnutí stﬁeva
a Ïe to není první pﬁípad stejné pﬁíãiny smrti v daném t˘dnu. Gestapo
nepovolilo pﬁevoz ostatkÛ pana Krebse do Tﬁe‰tû. Byl zpopelnûn
v Brnû 19. ãervna 1942. Ostatky Rudolfa Krebse jsou uloÏeny v rodinném hrobû na hﬁbitovû v Tﬁe‰ti, a protoÏe nemûl Ïádné potomky, je jeho
hrob dnes bohuÏel opu‰tûn˘ a neudrÏovan˘.

Na základû vzpomínek Josefa Forsta a materiálÛ SOkA Jihlava sestavila
Marie Kameníková
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Dr. Leopold Fritz - tﬁe‰Èsk˘ rodák
Dr. Leopold Fritz se narodil dne 8. prosince 1813 v Tﬁe‰ti (myslivna
Na pou‰tích). Roku 1836 dosáhl doktorátu v Praze a usídlil se jako
praktick˘ lékaﬁ v Jihlavû. Zde propagoval ãesk˘ jazyk na úﬁadech i v Ïivotû veﬁejném jiÏ pﬁed rokem 1848. O rozvoj ãeské národnosti na
Jihlavsku má obrovské zásluhy. Jeho pﬁiãinûním byla zﬁízena roku
1845 v Jihlavû ãeská ãítárna, kde také obãas pﬁedná‰el. Pﬁi nûmeckém
gymnáziu v Jihlavû zaloÏil ãeskou knihovnu a po nûjak˘ ãas v ní
pﬁedná‰el dûjiny ãeské literatury. Byl literárnû ãinn˘ v oboru lékaﬁském
a vlastivûdném. PﬁipomeÀme si jeho soupis památn˘ch kamenÛ pﬁi
cestách a rozcestích, o kterém nevíme, kde se nyní nachází. Dr. Fritz
zemﬁel 2. srpna 1895 v Jihlavû ve vûku témûﬁ 82 let. Pohﬁbu se z rodné
obce Fritzovy zúãastnil pouze Dr. Konarovsk˘. Obecní rada nebyla
zastoupena. ProtoÏe v roce 2004 uplynulo 100 let, co byla na rodném
domku Dr. Fritze odhalena pamûtní deska, pﬁipomeÀme si tuto událost
ãlánky z tehdej‰ích Jihlavsk˘ch listÛ a nûkolika fotografiemi.
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Jihlavské listy z 2. záﬁí 1904

Dne 11. záﬁí t. r. vzdala Tﬁe‰È hold svému slavnému rodáku a Jilavská men‰ina svému buditeli.
Nákladem Jihlavské Besedy poﬁízena byla nádherná pamûtní deska vysoké
ceny umûlecké s bronzov˘m reliefem dra. Frice, ovûnãen˘m listy lipov˘mi, a pod
protektorátem rady mûsta Tﬁe‰tû byla tato deska na rodném domku Fricovû minulou nedûli slavnostnû odhalena.
Bronzov˘ relief pﬁipevnûn jest na tmavé desce Ïulové, která nese nápis:
„Rodn˘ dÛm buditele âechÛ jihlavsk˘ch", a jest zásluÏn˘m dílem známého
sochaﬁe Hanu‰e Folkmana z Král. VinohradÛ.
K slavnosti dostavilo se velké mnoÏství obecenstva z Jihlavy a Tﬁe‰tû a ãetné
mnoÏství vzácn˘ch hostí pﬁespolních.
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Za radu mûsta Telãe dostavil se pan Emil ·olc, za mûsto Daãice p. Jos.
Pﬁíhoda, starosta a p. dr. Fáber, radní, za Obã. Besedu v Telãi p. prof. ·a‰ecí,
za ﬁadové Ïivnost. spoleãenstvo v Batelovû p. Jan Herza, za odbor Nár. Jednoty
v Batelovû p. uã. Stránsk˘, za „Sokola" v Telãi p. lékárník Paclík jako pﬁedseda,
dále dostavili se zástupcové obec. v˘boru v Tﬁe‰ti se starostou p. baronem Leop.
Sternbachem, pak deputace besedy, ﬁemesl. besedy, Ústﬁední Matice a dáms. odboru Ústﬁ. Matice, vesmûs z Jihlavy, vedle jin˘ch ãetn˘ch soukrom˘ch hostí.

pohlednice z odhalení desky 11. záﬁí 1904

O 1/2 11. hodinû dostavily se korporativnû místní sbor hasiãsk˘, sbor veteránsk˘ a „Sokol" v Tﬁe‰ti, vesmûs v stejnokroji, naãeÏ v zasedací síni mûstské radnice vzdal p. dr. Malát jménem Jihl. besedy díky zastupitelstvu mûsta Tﬁe‰tû za
ochotu, s jakou ujalo se slavnosti a hosté zapsali svá jména do pamûtních archÛ.
Aãkoli Ïádn˘ hluãn˘ prÛvod s hudbou poﬁádán nebyl, naplnil odchod shromáÏdûn˘ch hostí plnou ‰íﬁí ulice Tﬁe‰Èské a nekoneãné mnoÏství lidu ubíralo se do pﬁekrásného lesa „na Pou‰ti", kde rodn˘ dÛm FricÛv v panském dvorci jako klenot
uprostﬁed smaragdové zelenû se vyjímá.
V prÛãelí laskavostí p. stavitele Podzimka zasazená deska z daleka na sebe
upozorÀuje. Pod ní zﬁízeno vysoké, chvojím ozdobené podium, po jehoÏ pravé
stranû zaujal místo sbor veteránsk˘, po levé „Sokol" a sbor dobrovol. hasiãÛ, kol
do kola pak seskupily se zástupy úãastníkÛ v pravideln˘ obdélník. Sbor pp. pûvcÛ
z Jihlavy, Tﬁe‰tû, Batelova a Telãe, sesílen˘ je‰tû nûkter˘mi pp. uãiteli z okolí,
zapûl mohutn˘ BendlÛv „Chorál národa ãeského".
Následovala pak slavnostní ﬁeã p. dra. Maláta, která zanechala hlubok˘
dojem a po níÏ opût muÏsk˘ odbor zapûl Tovaãovského „Vlasti".
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pohlednice ze znovuodhalení 9. záﬁí 1945
(deska byla ve váleãn˘ch letech 1939 – 1945 odstranûna)

Odpoledne pﬁi v˘borné hudbû kapely tﬁe‰Èské konala se v pivovarské zahradû
národní slavnosÈ, k níÏ dostavili se noví hosté, zejména z Daãic p. dr. Skalsk˘,
z Batelova p. továrník Novotn˘, radní p. J. P‰tros a j. v. Pûveck˘ odbor Jihl.
Besedy pﬁednesl celé mnoÏství krásn˘ch písní a sklidil bouﬁi potlesku. Neúnavn˘
poﬁadatel p. uã. Kri‰tÛfek z Tﬁe‰tû snaÏil se v‰emoÏn˘m zpÛsobem zpﬁíjemniti ãetn˘m hostÛm krátk˘ pobyt v Tﬁe‰ti a zaﬁídil pro jich pohodlí, co vÛbec za dan˘ch
pomûrÛ bylo lze, takÏe mnozí teprve v pozdních hodinách veãerních opou‰tûli
mûsto, odná‰ejíce si na slavnosÈ vﬁelé upomínky.
Telegrafické vﬁelé pozdravy do‰ly od taj. ães. odboru zemûdûlské rady v Brnû
p. J. U. C. Má‰i a vrch. zem. inÏen˘ra v Olomouci p. Matûje.

Literatura a prameny:
1. Oslava Fricova v Tﬁe‰ti, Jihlavské listy,
16. záﬁí 1904, roãník II, ãíslo 38
2. Vlastivûda Moravská – Jihlavsk˘ okres (str. 78-80)
3. Foto - archiv autora

Zpracoval: Morkus Jan st.
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Zámek v Tﬁe‰ti
Prof. PhDr. Ladislav Hosák, DrSc., Katedra historie FF Univerzity
Palackého v Olomouci,
heslo Tﬁe‰È – zámek z nepublikovaného rukopisu Hrady, zámky a tvrze kraje
Jihlavského, 1942
Tﬁe‰È byla nejprve (r. 1333) majetkem Voka z Tﬁe‰tû, erbu tﬁí makovic, tedy podobného, jako mûli vládykové z Brtnice1. Dále zde sedûl
Závi‰ z Tﬁe‰tû, erbu jednoduché stﬁely, ale r. 1358 byl zveden zemsk˘m
právem v 1.500 hﬁivnách na zboÏí tﬁe‰Èské Závi‰e z Tﬁe‰tû ·tûpán
z Bﬁeznice2. NeÏ ani ten nepodrÏel zboÏí dlouho, n˘brÏ prodal r. 1358
hrad Jan‰tejn a za 800 kop Tﬁe‰È s patronátem, Bukovou a Jezdovice
markrabûti Janu Jindﬁichovi3. Markrabí vloÏil jiÏ r. 1358 zboÏí tﬁe‰Èské
Jaroslavovi ze ·ternberka, kter˘ zapsal r. 1385 své manÏelce Kateﬁinû
800 kop vûna na tomto statku4. Vklad do desek byl uãinûn znaãnû
pozdûji, neÏ se stalo obvûnûní, neboÈ Jaroslav zemﬁel r. 1381 neb krátce pﬁed tím; vdova Kateﬁina pak vzala r. 1406 své syny Jaroslava,
Zdeslava a Petra na 600 a dcery své Annu a Eli‰ku na 200 kop svého
vûna na Tﬁe‰ti na spolek5.
Tﬁe‰È pﬁejal JaroslavÛv syn Jaroslav ze ·ternberka, jehoÏ prvou
manÏelkou byla (r. 1415) Kunka z Lomnice, druhou (r. 1420) Kunka
z Michalovic. Jaroslav peãetil r. 1415 stíÏn˘ list proti koncilu kostnickému, ale zúãastnil se podzimního taÏení krále Zikmunda do âech
a padl v bitvû pod Vy‰ehradem dne 1. listopadu 1420. Poruãníkem jeho
dûtí se stal Ale‰ Holick˘ ze ·ternberka. Z Jaroslavov˘ch dûtí zdûdil
Tﬁe‰È Zdenûk Konopi‰Èsk˘ ze ·ternberka, jenÏ hrál v ãesk˘ch dûjinách
období Podûbradského v˘znaãnou úlohu, posléze jako straník uherského krále Matyá‰e a zemﬁel na poãátku r. 1476. T˘Ï osvobodil r. 1464
Tﬁe‰È od odúmrti6. Také jeho syn Jaroslav, jenÏ dal r. 1478 mûsteãku
Tﬁe‰ti dva lány pole s loukami náhradou za ‰kody zpÛsobené zátopami panského rybníka7, stál na stranû Matyá‰ovû a neblaze proslul svojí
politikou v LuÏici.
Po smrti Jaroslavovû (r. 1492) jeho syn Zdenûk ze ·ternberka vloÏil
r. 1493 mûsteãko Tﬁe‰È s dvorem a pﬁíslu‰enstvím, Jezdovice a Bukovou
Václavovi Vencelíkovi z Vrchovi‰È na Îirovnici8. Vencelíkové byli starobyl˘m kutnohorsk˘m nákladnick˘m rodem. V erbu mûli ‰tít kﬁíÏem na
ãtvero rozdûlen˘, ve dvou polích jednoroÏce, v jednom chrta a v jednom ptáka, v‰e k pravé stranû hledící a za klenot jednoroÏce9. Václav
potvrdil r. 1511 Tﬁe‰ti privilegia a zemﬁel pﬁed r. 1544 v Praze9b. Václav
vloÏil r. 1513 mûsteãko Tﬁe‰È s tvrzí a dvorem, Jezdovice a Bukovou
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svému synu Matûji Vencelíkovi z Vrchovi‰È10 (ostatní jeho synové byli:
Jindﬁich, Petr, Zikmund, Kry‰tof a Jan; Kry‰tof dal pro kostel tﬁe‰Èsk˘
ulíti zvon sv. Martina a zemﬁel r. 1632. Jeho náhrobek je ve farním kostele. Jan Václav má náhrobek v kostele sv. Kateﬁiny), jenÏ mûl vypraviti r. 1526 proti TurkÛm k zemské hotovosti 4 konû zbrojné11 a kter˘
zapsal r. 1528 své manÏelce Barboﬁe z Lapic 2.000 zl. vûna na svém dílu
tvrze a vsi Hodic a r. 1531 své dceﬁi Barboﬁe Vencelíkové Rozsíãku,
Staji‰tû a Bezdûkov s pûti rybníãky12. Poslední byla provdána za Viléma
Ruta z Dírného a zemﬁela pﬁed r. 154813.
Tﬁe‰È pak pﬁejali Matûjovi synové Kry‰tof a Václav Vencelíkové
z Vrchovi‰È, na jejichÏ Ïádost dal r. 1570 král Maximilián Tﬁe‰ti tﬁi
v˘roãní a jeden t˘denní trh a kteﬁí r. 1574 (jen Kry‰tof) potvrdili mûsteãku privilej na odúmrÈ14. Kry‰tof mûl za manÏelku Kateﬁinu z Hodûjova
a pﬁeãkal svého bratra. Dne 16. kvûtna 1580 na Tﬁe‰ti napsal závûÈ
„znaje, kterak tento vûk lidsk˘ krátk˘ a nejist˘ jest a v nebezpeãenství
postaven˘ a nic jistûj‰ího ãlovûku jako skrze smrt odejítí z tohoto svûta
a také nic neji‰tûj‰ího jako hodina smrti, ãehoÏ ãastokráte pﬁem˘‰leje
a nechtû, aby po jeho smrti jaké rÛznice a nesnáze b˘ti mûly".
Poruãníky dûtí sv˘ch a statku uãinil manÏelku Kateﬁinu Hodûjovskou
z Hodûjova, pokud by stav svÛj nepromûnila, Jana Ruta z Dírného na
Dírném, Albrechta Valovského z Ousu‰í na hamru v Ostrovû a Bernarta
ml. Hodûjovského z Hodûjova na ¤epici. Tito mûli syny jeho od ‰estého roku milého Pána Boha uãiti znáti, milovati, ctíti, jeho svatá pﬁikázání zachovávati a jich ostﬁíhati i jin˘m dobr˘m mravÛm uãiti dáti,
také dcerky k tomu vésti a hned na jiné a poctivé a chvalitebné uãení
dáti, na to Ïádného nákladu a statku nelitujíc. Statek tﬁe‰Èsk˘ zanechal
synovi Janu Václavu Vencelíkovi z Vrchovi‰È, aÏ k létÛm (tj. 22) dojde,
a k tomu prsten zlat˘ se safírem, v nûmÏ jest jednoroÏec vyﬁezan˘.
Dcera Johanka, kdyby k vdaní pﬁi‰la, mûla dostati vûnem 1.000 kop
moravsk˘ch a poctivou v˘pravu. ManÏelce Kateﬁinû pﬁipsal k 600
kopám vûna je‰tû 2.000 kop ã. nadvûna, dále jí poruãil ﬁetûzy dva zlaté
a tﬁetí ze sta dukátÛ, kter˘ jí dal pﬁi svatebním veselí, dva prsteny zlaté,
záponu a kﬁíÏek, které jí dal, dva koflíãky stﬁíbrné pozlacené, jeden do
druhého vcházející, které jim pﬁi svatebním veselí páni Jihlav‰tí darovali, dvû konvice stﬁíbrné pozlacené a 12 lÏic stﬁíbrn˘ch. Kdyby zemﬁel
bez muÏsk˘ch potomkÛ, tehdy mûl statek tﬁe‰Èsk˘ dûditi Jindﬁich
Vencelík z Vrchovi‰È na Vãelnici15.
Poslední se v‰ak nestalo, neboÈ otce svého pﬁeÏili synové Jan
Václav, Jindﬁich Kunrát a Zikmund Matûj, jejichÏ jménem 17. srpna
1584 Jindﬁich Vencelík z Vrchovi‰È na Vãelnici potvrdil tﬁe‰Èsk˘m ﬁezníkÛm cechovní artikula16. Tﬁe‰tí pak vládl Jan Václav, jehoÏ první
manÏelkou byla Kateﬁina Lib‰tejnská z Kolovrat, druhou pak Judita
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Ger‰torfka z Ger‰torfu. JestliÏe jiÏ u jeho otce se projevovaly sympatie
k NûmcÛm, kteﬁí se houfnû do Tﬁe‰tû stûhovali, a k luteránÛm (styky
s Jihlavou), platilo toto je‰tû vût‰í mûrou, snad pod vlivem jeho druhé
manÏelky, o Janu Václavovi, jak jest zﬁejmo z jeho závûti. V letech
1585 – 1595 byl správcem církevním v Tﬁe‰ti knûz ¤ehoﬁ, jenÏ si koupil
r. 1585 za 120 kop Braclavsk˘ dÛm v Tﬁe‰ti (zanechal vdovu Mariannu
a dítky)17 a v mûstû vznikl lutersk˘ nûmeck˘ kostel u sv. Kateﬁiny, pﬁi
nûmÏ byl r. 1616 církevním správcem Ka‰par Rodt18. Vrchnosti náleÏelo
i právo po popraven˘ch zloãincích, jak svûdãí zápis staré gruntovní
knihy: dÛm zvan˘m Jonákovsk˘ v Tﬁe‰ti, na kter˘m ten lotr Kry‰tof ·én
s tovary‰em sv˘m Melicharem Koutsk˘m pﬁeb˘val, prodal r. 1599 pan
Jan Václav za 300 zlat˘ch19.
Inkolátu ãeského dosáhl Jan Václav Vencelík r. 1592. Zemﬁel 9. února
1606 a byl pohﬁben v Tﬁe‰ti. Jan Václav Vencelík napsal závûÈ 3. února
1606: tûlo své poruãil pochovati v kostele dolním v Tﬁe‰ti, kde slovo
boÏí jazykem nûmeck˘m se káÏe, „bez zbyteãn˘ch prachtÛv"; poruãníky dûtí sv˘ch a statku uãinil manÏelku Juditu Ger‰torfku z Ger‰torfu,
rytíﬁe Václava Zahrádeckého ze Zahrádky na Budí‰kovicích, pana
Zikmunda Matûje Vencelíka z Vrchovi‰È, bratra svého (t˘Ï Ïil je‰tû
r. 1608; jeho manÏelkou byla Anna Magdalena Malovcová, která zemﬁela r. 1623)20, a Petra âíÏovského z âíÏova na Batelovû. Poruãníky
Ïádal, aby syna jeho Kry‰tofa Adama k umûní a uãení pﬁidrÏovali a v ta
místa poslali, kde on i bratﬁi jeho podle vÛle neboÏtíka otce byli na
uãení. ManÏelce Juditû dal k vûnu 4.000 kop je‰tû nadvûno 2.000 kop
mí‰ensk˘ch, dále pﬁidal jí na klenotech kolspant, kter˘ jí pﬁi smlouvách
svatebních daroval, v cenû 300 zlat˘ch, koflík pozlacen˘ od ouﬁadÛ
tﬁe‰Èsk˘ch, konviãku pozlacenou od mû‰tek tﬁe‰Èsk˘ch, prsten se ‰piãat˘m diamantem a jiné prsteny a klenoty. Dcery jeho Anna Kateﬁina,
AlÏbûta Maximiliana a Benigna Margareta, kdyby k vdaní pﬁi‰ly, mûly
dostati po 1.000 kopách mí‰ensk˘ch a v˘pravû poctivé. O jiné klenoty,
které po prvé manÏelce zÛstaly, se mûly dcery rovn˘m dílem rozdûliti,
neÏ prsteny dva zlaté s velk˘mi smaragdy a prsten s ‰irok˘m diamantem, kter˘ mu neboÏka prvá manÏelka pﬁi svatbû darovala, prsten zlat˘
se safírem a v nûm jednoroÏec vyﬁezan˘, sekryty, ﬁetûz zlat˘ vût‰í od
pana z Leskovce koupen˘ mûl pﬁipadnouti synu Kry‰tofu Adamovi.
Dále dvanáct rÛÏí s rubíny, perlami a medajlí, dvanáct rÛÏí s diamanty
a perlami, s prsteny, které hromadnû od jihlavského zlatníka koupil,
mûla paní Judita mezi dcery rozdûliti.
Syn Kry‰tof Adam mûl pﬁejmout, jakmile by dosáhl 22 let, panství
tﬁe‰Èské, dále mûl dostati bibliotéku, která mûla zÛstati vÏdy v celosti.
Nûmeckému kostelu u sv. Kateﬁiny odkázal 500 kop mí‰ensk˘ch.
Koneãnû projevil pﬁání, aby v obou kostelích se slovo boÏí podle prav-
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dy evangelium svatého konfesí aug‰burské v jazyce ãeském a nûmeckém kázalo.
DluhÛ Jan Václav nezanechal, neÏ co mûl neboÏtík bratr jeho
Jindﬁich Vencelík na svÛj díl dostati. Vzácn˘ to zjev v tomto ãase21.
Znaãn˘m pramenem pﬁíjmÛ vrchnosti byl zámeck˘ pivovar, odkud se
dodávalo pivo mû‰ÈanÛm. Mû‰Èan Václav VaÀovsk˘ zÛstal vrchnosti dluÏen po nûkolik let za pivo a skrze tu vûc vûzením trestán; nemohouce
sobû nijak z toho vûzení pomoci, Gregor, mlynáﬁ ze Stránky, poloÏil za
nûho na zámek 200 zlat˘ch22. Roku 1619 bylo na panství tﬁe‰Èském 227
poddan˘ch23. Podle gruntovní knihy 12.054, f. 56 bylo r. 1611 vydáno
knûzi Luká‰ovi na stavûní ãeské fary od mûsta Tﬁe‰tû 30 kop a pak r. 1615
bylo témuÏ zapÛjãeno na opravu fary 10 kop. V letech 1617 – 1621 byl
podle gruntovní knihy 12.054, f. 74, 87 církevním správcem v Tﬁe‰ti knûz
Jeremiá‰ a v r. 1628 Ïila jeho manÏelka AlÏbûta.
Za ãeského povstání pﬁipojil se Kry‰tof Adam k odboji; pozdûji bylo
mu kladeno za vinu, Ïe jesuity po vypovûzení honil a zle se k nim choval24. Kry‰tof Adam dal r. 1618 JezdovicÛm a Bukové odúmrÈ. Dcera
Kry‰tofa Adama Zuzana Eleonora byla pokﬁtûna 15. srpna 1622. Roku
1623 byl Kry‰tof Adam Vencelík jiÏ neboÏtík, kdeÏto manÏelka Regina
rozená z Dietrich‰tejnu jej pﬁeÏila25.
Kry‰tof Adam Vencelík odkázal panství synÛm své manÏelky Reginy
z Dietrich‰tejna z prvého jejího manÏelství Ferdinandu Franti‰kovi
a Jiﬁímu Ruprechtovi svobodn˘m pánÛm HerbersteinÛm, z nichÏ prv˘
potvrdil dne 14. ãervna 1628 mûsteãku privilegia a dal témuÏ právo
a svobodu ‰enkovati vína v domû radniãním26. Posléze Jiﬁí Ruprecht,
kter˘ potvrdil 16. ﬁíjna 1651 Tﬁe‰ti privilegia na hranice a lesy27, prodal
(vklad r. 1658) panství tﬁe‰Èské dolnorakouskému podmar‰álku
Kry‰tofu Ernreichu Geyerovi z Edelbachu, jehoÏ syn Franti‰ek Kry‰tof
Geyer von Edelbach vloÏil r. 1670 Tﬁe‰È s pﬁíslu‰enstvím Ferdinandu
Arno‰tovi hrabûti z Herbersteinu (z vûtve rakouské)28.
Ferdinand Arno‰t byl synem Karla Eusebia z Herbersteinu a dosáhl
s bratrem Adamem Quintinem r. 1656 hrabûcí hodnosti a r. 1680 i ãeského inkolátu. Byl císaﬁsk˘m tajn˘m radou, komorníkem, ãlenem
váleãné rady a generálním polním stráÏmistrem; drÏel panství Tﬁe‰È,
Land‰tejn, Illmau, Dobersberg, Ottenschlag, Grafenschlag, Brunn,
Lichtenau, Altengeschwend. Nedlouho pﬁed smrtí vytvoﬁil ze zboÏí
tﬁe‰Èského a nûkter˘ch jin˘ch panství majorátní fideikomis a zemﬁel
11. kvûtna 1691. První jeho manÏelkou byla Kateﬁina AlÏbûta von
Sanran, druhou Johanna AlÏbûta, dcera Gundakara hrabûte ze
Stahrenberga. Zanechal dûti: Karla Zikmunda Adama (viz níÏe), Marii
Annu, provdanou za Jana Zikmunda svobodného pána von Eck,
Kateﬁinu Kláru, provdanou za Ferdinanda Leopolda hrabûte
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Enkenvoirt, Marii Isabelu, Marii Barboru, manÏelku Jiﬁího svobodného pána von Globitz, Maximiliana Jindﬁicha (jeho manÏelkou byla
Johanna Anna, dcera Karla Ludvíka svob. pána von Stein), jenÏ byl sice
uznán od otce majorátním pánem (tedy také na Tﬁe‰ti), ale zemﬁel jiÏ
r. 1700 bez descendentÛ, AlÏbûtu Helenu (nar. r. 1668), manÏelku
Karla Josefa hrabûte z Dietrich‰tejna, a Václava Eberharda29.
Dále se psal po Tﬁe‰ti Ferdinand Arno‰t Karel hr. z Herbersteinu,
syn uvedeného Karla Zikmunda Adama hr. z Herbersteinu (zemﬁel
r. 1687) a jeho manÏelky Franti‰ky svob. paní d’Hautois, kter˘ byl císaﬁsk˘m komorníkem a skuteãn˘m tajn˘m radou; t˘Ï se dostal v drÏení
majorátu po velk˘ch sporech a zemﬁel jiÏ r. 1720. Jeho manÏelkou byla
Terezie Antonie, dcera Jana Franti‰ka svobodného pána z Kaisersteinu
(zemﬁela r. 1734), s níÏ mûl dûti: Marii Franti‰ku, manÏelku Jana
Ludvíka hrabûte z Îerotína (zemﬁela 6. dubna 1763), Franti‰ka Helfrída
(viz níÏe), Augustina Ferdinanda a Johannu Terezii, manÏelku Augusta
Viléma svob. pána von Haslingen (zemﬁela r. 1722).
Z tûchto dûtí Franti‰ek Helfríd, císaﬁsk˘ komorník a pﬁísedící zemského práva, mûl za manÏelku Annu Dorotu svob. paní v. Schumann
(zemﬁela r. 1766) a dûti: Jana Nepomuka Tadeá‰e (narodil se 4. srpna
1738, císaﬁsk˘ komorník a tajn˘ rada, Ïil je‰tû r. 1800, jeho manÏelka
Juliana, dcera Josefa hrabûte Illiezhazy, zemﬁela r. 1798 bez potomkÛ)
a Augustina Ferdinanda (byl císaﬁsk˘m komorníkem, tajn˘m radou
a radou nad apelacemi, zemﬁel v Brnû r. 1758; v únoru 1720 se oÏenil
s Marií Annou, dcerou Norberta Vincence hrabûte Lib‰tejnského
z Kolovrat, která zemﬁela r. 1768; jejich synem byl Jan Nepomuk hrabû
Herberstein, kter˘ se narodil 17. ﬁíjna 1723, vstoupil do ﬁádu jesuitského a zemﬁel 4. ãervence 1766 v Hradci Králové).
Syn Ferdinanda Arno‰ta hr. Herbersteina Václav Eberhard se narodil 7. ledna 1671, byl císaﬁsk˘m komorníkem a tajn˘m radou a zemﬁel
ve Vídni 6. ﬁíjna 1729 (pohﬁben ve Vídni u franti‰kánÛ). První jeho
manÏelkou byla Marie Josefa, dcera Jiﬁího svob. pána von Globitz
(z tohoto manÏelství mûl syny Leopolda Karla a Ferdinanda Leopolda),
druhou od r. 1711 Arno‰tka Kateﬁina hrabûnka Lanoy (zemﬁela v Trnavû
18. prosince 1756). Václav Eberhart pﬁevzal posléze tﬁe‰Èsk˘ majorát
a zanechal jej svému synovi Leopoldu Karlovi.
Leopold Karel hr. Herberstein se narodil 13. listopadu 1694, oÏenil
se r. 1719 s Arno‰tkou Johannou ﬁí‰skou svob. paní von Wendt (tato
zemﬁela r. 1776) a zemﬁel r. 1734. Leopold Karel dal kolem r. 1730 pﬁestavût farní kostel. Leopold Karel zanechal majorát synovi Karlu
Josefovi hrabûti Herbersteinu, jenÏ se narodil 19. února 1728 a byl
císaﬁsk˘m komorníkem a dolnorakousk˘m vládním radou; jeho manÏelkou byla Marie Josefa, dcera Jana Josefa hrabûte Khewenhüller.
Zemﬁel dne 13. prosince 1753 bez dûdicÛ29.
27

SBORNÍK

16.1.2005

20:50

Stránka 28

V polovinû 18. století byly na panství dvory v Tﬁe‰ti, Hodicích
a Jezdovicích s 1.010 mûﬁicemi polí, 16 a 7/8 mûﬁice zahrad, luk na
450 vozÛ sena a 60 vozÛ otavy, 6.167 a 5/8 mûﬁice lesa a rybníkÛ na
334 kop kaprÛ. Panského víno se natoãilo 1.110 beãek, vína se vy‰enkovalo 2 a 7/10 beãky. Z gruntÛ vycházelo úroku 638 zlat˘ch a 55
a 1/2 krejcarÛ, z potokÛ 3 zlat˘ch, rÛzn˘ch úrokÛ 554 zlat˘ch, z ml˘nÛ
369 zl. 20 kr., z propustného 44 zl. 30 kr., dále 198 liber pﬁediva,
260 liber pﬁepou‰tûného loje a ãást obiln˘ch desátkÛ30.
Po Karlu Josefovi zdûdil majorát syn Ferdinanda Leopolda Josef Jan
Nepomuk hrabû Herberstein, jenÏ se narodil 25. ledna 1727; byl dûdiãn˘m nejvy‰‰ím komorníkem a dûdiãn˘m truksasem v Korutanech,
císaﬁsk˘m komorníkem a tajn˘m radou. OÏenil se 27. dubna 1748
s Marií Filipínou, dcerou Filipa Josefa ﬁí‰ského svobodného pána
Moltke; t˘Ï pronajal r. 1782 panství tﬁe‰Èské Antonínu Meidlovi a zemﬁel 14. prosince 180931. Majorátním pánem se stal jeho syn Josef hrabû
Herberstein, president finanãní komory, jenÏ zemﬁel jiÏ 31. bﬁezna
1816 ve Vídni. Také dûdic a syn posledního Otto hrabû z Herbersteinu
zemﬁel jiÏ 15. záﬁí 1831 ve Vídni. Otto v letech 1816 – 1831 zavedl chov
u‰lechtil˘ch ovcí a vystavûl OttÛv dvÛr.
Po Ottovi dûdil panství tﬁe‰Èské Josef ·ebestian svobodn˘ pán
Sternbach, kter˘ zemﬁel ve Wieten r. 1843. Josef ·ebestian pocházel
z tyrolské ‰lechty. Byl potomkem hrabûnky Marie Josefy z Herbensteina,
provdané za sv. pána Sternbacha. Jeho vnukem byl Ferdinand
Sternbach, lidumiln˘ stejnû jako jeho manÏelka Gabriela hr. Künigel.
DrÏitel panství Ferdinand svob. pán Sternbach zemﬁel 22. dubna
1897 a zanechal panství Leopoldovi ﬁí‰skému svobodnému pánu
Sternbach, dobrodinci mûsta Tﬁe‰tû (jeho manÏelkou byla Editha
hrabûnka z Blankensteina). Roku 1920 bylo panství intabulováno
Leopoldovi, Marii, Janovi, Ferdinandovi, Karlovi, Arno‰tu, Pavlovi,
Gobertu a Václavovi ze Sternbachu.
V mûstsk˘ch gruntovních knihách se jmenují úﬁedníky na Tﬁe‰ti:
v letech 1611 – 1617 Albrecht Mautner, r. 1626 Albrecht ·umpetr,
v letech 1643 – 1652 Jiﬁí Fabricius z Löwenbergu, v letech 1628 – 1630
Jiﬁí Pavel Amon, v letech 1697 – 1700 Jan Adam Pirner, r. 1701 Jan
·umpetr, r. 1714 ·ebestian Wiederlehner, v letech 1737 – 1741 Pavel
Strohmayer, r. 1742 Hermann Josef Edlinger, r. 1748 Ferdinand Josef
Weisenberg.
Zámek jest uprostﬁed anglického parku; jest to dvoupatrová budova
o pûti vûÏích. Potud text rukopisu prof. Hosáka. Stavebnû o tvrzi
a zámku v Tﬁe‰ti viz poznámky.
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pohlednice zámku v Tﬁe‰ti - okolo roku 1910

Za textem rukopisu je uvedeno dvanáct dodatkÛ prof. Hosáka, které
byly vloÏeny opisujícím na pﬁíslu‰ná místa textu. V rukopisu následují poznámky, prameny a písemnictví.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9b
10
11
12
13
14
15
17
18
19

âMM 1895, 124.
ZDB III.116.
ZDB III. 398, 462.
ZDB III. 417, 465, VII. 5.
ZDB VIII. 335.
Chlumeck˘, Die Regesten, 152.
Chlumeck˘, Regesten, 152.
ZDB XII. 23.
Sedláãek, Heraldika, II. 267.
PB VII. 1, XVIII. 174.
ZDB XIV. 20.
Aâ XI. 364.
ZDB XIX. 2, XX. 9.
ZDB XIX. 2.
Chlumeck˘, Regesten, 152,
Nová sbírka ã. 169.
ZDB XXVI. 72.
16 Nová sbírka ã. 169.
Gruntovní kniha ã. 12.053, f. 52.
Grunt. kniha ã. 12.055, f. 87.
Grunt. kniha ã. 12.053, f. 204.

20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Grunt. kniha ã. 12.054, f. 35.
ZDB XXVI. 72.
Grunt. kniha ã. 12.055, f. 24.
âMM 1922, 151.
Hrub˘, Mor. kor. I. 190.
Hrub˘, Mor. kor., II. 52,
klade úmrtí Kry‰tofa Adama
Vencelíka na bﬁezen 1626;
ná‰ údaj jest z gruntovní knihy
ã. 12.055, f. 153.
Boãkova sbírka 10.923, 10.424.
Boãkova sbírka 10.922.
ZDJ I. 43, 73.
Rukopisná sbírka ã. 48.
Dominikální fasse.
Nová sbírka ã. 573.

Poznámka opisujícího:
potud poznámky, prameny
a písemnictví prof. Hosáka.
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Rukopis hesla Zámek v Tﬁe‰ti je vázán v nepublikovan˘ch rukopisech prof. Hosáka, a to ve svazku II. Tento svazek (II.) má prvou stranu oznaãenou „Dr. Ladislav Hosák, Hrady, zámky a tvrze v kraji
Jihlavském, 1942". – BlíÏe o panství tﬁe‰Èském je v knize Ladislav
Hosák, Historick˘ místopis Zemû moravskoslezské, Melantrich, Brno,
1938, na str. 15 – 16 a na str. 945 – 946. Tam na str. 946 je uvedeno:
„Za pozemkové reformy 1923 aÏ 1925 (plocha 2.755 ha) vlastníku propu‰tûny zbytkové statky Hodice, Pou‰tû, Tﬁe‰È I., Tﬁe‰È II., lesní hospodáﬁství, pivovar, elektrárna, cihelna, lihovar, pila a zámek s parkem v Tﬁe‰ti a ml˘n v
Jezovicích. Zﬁízen byl zbytkov˘ statek Pavlov a druh˘ lihovar v Tﬁe‰ti byl pﬁidûlen druÏstvu." – BlíÏe o zámku v Tﬁe‰ti je na str. 236 – 237 (heslo Tﬁe‰È – zámek)
v knize Hrady, zámky a tvrze v âechách, na Moravû a ve Slezsku, I. díl, JiÏní
Morava, Svoboda, Praha, 1981, hlavní redakce Zdenûk Fiala, Ladislav Hosák
(zemﬁ. 1972), Jakub Pavel, Josef Janáãek, Ludvík Kotek, vedoucí autorského
kolektivu Ladislav Hosák, Metodûj Zemek: „ ... tvrz, která se v˘slovnû pﬁipomíná v r. 1513. V 80. letech 16. století Kry‰tof Vencelík pﬁestavûl tvrz v renesanãní zámek; ãtyﬁkﬁídlá dvoupatrová budova mûla uprostﬁed ãestn˘ dvÛr s typick˘mi
arkádami a ka‰nou, na ãtyﬁech svûtov˘ch stranách nároÏní vûÏe, v prÛãelí hlavní
vûÏ a portál. ... Herber‰tejnové pﬁestavûli v r. 1660 renesanãní zámek v reprezentaãní barokní sídlo. Pﬁestavba hlavního portálu a prvního patra je dílem
brnûnského stavitele Moﬁice Grimma. Interiér byl vyzdoben ‰tukami a malbami.
Pozornost také upoutávají dvû barokní sochy vojínÛ. Kolem zámku byl vybudován park. ...".
Stavební v˘voj zámku v Tﬁe‰ti je podán na str. 650 – 651 monografie Miroslav Plaãek, Ilustrovaná encyklopedie moravsk˘ch hradÛ, hrádkÛ a tvrzí, Libri, Praha, 2001 (vãetnû plánu zámku).

Vyti‰tûno jako pracovní materiály schÛze Muzejního spolku
v Moravsk˘ch Budûjovicích
V Moravsk˘ch Budûjovicích dne 8. ledna 2003
Za opis z rukopisu MUDr. Ladislav Hosák, CSc., v. r.
Franti‰ek Vlk, v. r., pﬁedseda Muzejního spolku v Moravsk˘ch Budûjovicích
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Poãátky vlastivûdné práce
v novû osídleném Stonaﬁovû v letech 1945 – 1970
Hned po osvobození se jiÏnû od Jihlavy na území Stonaﬁovska, do
nûhoÏ spadají obce Stonaﬁov, Otín, Sokolíãko, Prostﬁedkovice a Suchá,
vytváﬁela nová osídlenecká komunita.
Svou roli pﬁitom sehrála osvûtová ãinnost, kterou organizovala
v roce 1949 zaloÏená Místní osvûtová rada, pak Újezdní lidová akademie a od roku 1951 Újezdní, pozdûji Osvûtová beseda. V rámci její
náplnû se postupnû zaãala prosazovat i snaha vytváﬁet u obyvatelstva
hlub‰í vztah k místu. K první generaci regionálních vlastivûdn˘ch
pracovníkÛ patﬁili kronikáﬁ Josef Nûmec a správce Osvûtové besedy
Karel Peltan.
Prvnímu z nich se prostﬁedkem k realizaci tohoto cíle stala publikaãní ãinnost. Jeho novinové ãlánky obsahovaly nûkterá základní témata z historie Stonaﬁovska, jako pÛvod a nejstar‰í v˘skyt místních názvÛ
obcí, jména majitelÛ stonaﬁovského panství a majetkové pﬁesuny mezi
nimi, název, poloha a stáﬁí jejich sídla, útrapy obyvatelstva za tﬁicetileté války a pﬁekonávání jejích následkÛ s následn˘m znevolÀováním
poddan˘ch a selsk˘mi rebeliemi.
Pozornost vûnoval téÏ v˘voji a rozsahu farnosti, zasvûcení a stáﬁí
farního kostela a hﬁbitovní kaple, pobûlohorské rekatolizaci, duchovním, v˘znamn˘m kusÛm kostelního inventáﬁe vãetnû kostelních
zvonÛ, kryptû pod farním kostelem a hﬁbitovu.
Uvedená historická a umûleckohistorická témata se stala pﬁedmûtem vût‰ího ãi men‰ího zájmu veﬁejnosti a setrvala v její pamûti aÏ do
souãasnosti. Josef Nûmec ãerpal z pramenÛ uloÏen˘ch ve farním
úﬁadû a publikovan˘ch prací nûmeck˘ch regionálních vlastivûdn˘ch
pracovníkÛ.
Karel Peltan se zamûﬁil na popularizaci místní historie. Obracel se
k ‰ir‰í veﬁejnosti vãetnû kompetentních státních orgánÛ, které informoval o stavu památek a historick˘ch objektÛ prostﬁednictvím novinov˘ch
ãlánkÛ, zpráv v okresním a celostátním rozhlasovém vysílání. V místû
zpﬁístupÀoval poznatky o památkách ‰iroce rozvûtvenou osvûtovou
ãinností. Uskuteãnil ﬁadu pﬁedná‰ek a besed, které spojoval s v˘stavkami, vyuÏíval obecního rozhlasu a od roku 1960 téÏ svûtelné fotonoviny. V letech 1957 – 1962 inicioval a v místû organizoval rekonstrukci a restauraci románské hﬁbitovní kaple – karneru1 obr. pﬁíl. ã. 1,
a v letech 1955 – 1961 selské s˘pky – ‰p˘charu v Prostﬁedkovicích
z roku 15782 obr. pﬁíl. ã. 2.
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V roce 1956 do‰lo ke
snesení tubusu uloÏeného
v makovici kostelní vûÏe,
kter˘ obsahoval písemné
a dal‰í dokumenty uloÏené
pﬁi rekonstrukci cibulové
stﬁechy vûÏe kostela v roce
1912.3 Tato akce, která vyvolala mimoﬁádnou pozornost,
byla v‰estrannû vyuÏita pro
vzbuzení zájmu o minulost
obce. V‰echny pﬁedmûty
byly vystaveny a jejich v˘ãet
se struãnou charakteristikou uveﬁejnûn v tisku.
Mimoﬁádnou událostí
nejen pro Stonaﬁov byl svûtoznám˘ pád meteoritÛ, ke
kterému do‰lo v roce 1808.4
Pﬁi oslavû 150. v˘roãí v roce
1958 se uskuteãnila ﬁada
obrazová pﬁíloha ã.1.
akcí. Do‰lo k pokusu vyhleStonaﬁov, románská hﬁbitovní kaple – karner.
dat meteority v terénu, byly
Stav po restaurování památky. Vpravo od pozdnû gotického vchodu vyznaãen obrys pÛvodního.
publikovány pﬁíspûvky s touto
tématikou nejen v okresním,
ale i celostátním tisku, událost se pﬁipomenula prostﬁednictvím
Rozhlasového studia v Jihlavû ve vysílání âeskoslovenského státního
rozhlasu a ve v˘roãní den také v hlá‰ení obecního rozhlasu. Nakonec
mûli obyvatelé moÏností spatﬁit meteorit zapÛjãen˘ na nûkolik hodin
z mineralogické sbírky Krajského muzea v Jihlavû.
V˘sledkem poznání minulosti regionu mûla b˘t publikace sborníku
pﬁíspûvkÛ s názvem Stonaﬁov a Stonaﬁovsko,5 obr. pﬁíl. ã. 3. Projekt se
tvoﬁil od poloviny 50. let a mûl dovr‰it jednu z etap vlastivûdné práce.
Jeho vydání, které bylo plánováno na rok 1959 nebo 1960, v‰ak uvázlo
na schvalovacím ﬁízení.
V roce 1965 byl uspoﬁádán cyklus pﬁedná‰ek s historickou tématikou.
Také byla zhotovena kopie mapy území Stonaﬁova z konce 18. století,
která se stala souãástí obrazové pﬁílohy obecní kroniky.
PÛsobení regionálních vlastivûdn˘ch pracovníkÛ na Stonaﬁovsku
nevymizelo ani po desetiletích. Dokladem jejich úsilí jsou novinové
ãlánky a dvû restaurované památky. Jejich odkaz Ïije ve formû historického povûdomí obyvatel Stonaﬁovska.
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obrazová pﬁíloha ã.2.
Prostﬁedkovice, s˘pka u domu ã.p. 13. Stav v roce 1997. Nejstar‰í doklad selské stavby z doby pﬁedbûlohorské a pﬁíznivé hospodáﬁské situace v zemûdûlství
na Stonaﬁovsku. Památka, pro kterou se nena‰lo odpovídající vyuÏití.

POZNÁMKY
1 Srov. Lubomír PELTAN, Hﬁbitovní kaple ve Stonaﬁovû,
Obecní úﬁad Stonaﬁov, 1995, 18 s.
2 V roce 1954 byla vrchním nadstráÏmistrem Josefem Kláskem
po poÏáru hospodáﬁské stavby u domu ã.p. 13 v Prostﬁedkovicích
rozpoznána na ohoﬁelém zdivu stﬁílnovitá okna a sgrafitová
v˘zdoba nároÏí. Po restaurování památky byla na západní stranu
objektu umístûna informaãní tabule. Také této památce se dostalo
‰iroké publicity.
3 Srov. L. PELTAN, Rukopisné zprávy a pamûtní zápisy ze Stonaﬁova
– pﬁíspûvek k poznání historie obce. In: Vlastivûdn˘ sborník
Vysoãiny, Oddíl vûd spoleãensk˘ch IX, 1994, s. 123 - 132.
4 Podle zápisu ve farní kronice s. 5, nacházející se ve Farním úﬁadu ve
Stonaﬁovû, mûl b˘t z pádu meteoritÛ v roce 1808 jeden exempláﬁ
uloÏen v roce 1842 do makovice kostelní vûÏe. V roce 1956 po
otevﬁení tubusu a prohlídce vkladu v‰ak nebyl nalezen. Údajnû mûl
b˘t snesen jiÏ v dobû protektorátu. K tomu Josef NùMEC, Z dûjin
obce Stonaﬁova, Budovatel okresu Tﬁe‰È, 1956, ã. 28, s. 2 a dále
Meteorit se ztratil, T˘denní kronika, Jiskra Jihlava, 1956, ã. 76, s. 5,
kde se rovnûÏ v˘slovnû uvádí, Ïe meteorit v nálezu nebyl.
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5 Sborník obsahoval kapitoly:
Z dûjin obce Stonaﬁova a Stonaﬁovska, Stonaﬁov a Stonaﬁovsko dnes,
Budoucnost Stonaﬁovska, Památky Stonaﬁovska a okolí,
Pﬁírodní pomûry Stonaﬁovska a Z povûstí Stonaﬁovska.
Na broÏÛﬁe spolupracovali Josef Nûmec a Karel Peltan.
Písemnû pﬁispûl Miroslav Nûmec (pﬁírodní pomûry Stonaﬁovska),
Josef Hybá‰ek (Pavlov), Josef Vlk (Brtniãka).
Autorem fotografické pﬁílohy byl Jaroslav Dvoﬁák,
znak mûsteãka Stonaﬁova namaloval Milo‰ Li‰ka
a grafickou úpravu provedl Stanislav Potû‰il.

obrazová pﬁíloha ã.3.
Titulní strana nevydaného sborníku o dûjinách Stonaﬁovska.
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Bibliografie Josefa Nûmce
Narozen 28. 10. 1912. Profesor teologie. Jako knûz pÛsobil ve Valticích,
Bﬁeclavi a Moravském Krumlovû, v letech 1943 – 1973 ve Stonaﬁovû.
Kronikáﬁem obce byl v letech 1949 – 1962. Zemﬁel 8. 7. 1973.
-

-

Starobylá obec Stonaﬁov, Lidová obroda, 13. 10. 1951.
Objev pod omítkou, Budovatel okresu Tﬁe‰È, 1956, ã. 35, s. 1.
Z dûjin obce Stonaﬁova, tamtéÏ, ã. 18, s. 2, ã. 19, s. 2, ã. 20, s. 2,
ã. 21, s. 2, ã. 22,
s. 2, ã. 23, s. 2, ã. 24 – 25, s. 3, ã. 26, s. 2, ã. 28, s. 2, ã. 29, s. 2, ã. 30,
s. 2, ã. 31, s. 2.
Z dûjin obce Prostﬁedkovic, tamtéÏ, ã. 32, s. 2, ã. 33, s. 2.
Z dûjin obce Suché, tamtéÏ, ã. 34, s. 2, ã. 35, s. 2.
Z dûjin obce Otína, tamtéÏ, ã. 36, s. 2, ã. 37, s. 2.
Neuskuteãnûn˘ projekt lokálky Jihlava – Stonaﬁov, tamtéÏ, ã. 42, s. 2.
Selské bouﬁe na Jihlavsku. In: List ze Ïivota Tﬁe‰tû a okolí.
Mûstsk˘ národní v˘bor v Tﬁe‰ti, 1961, s. 14.
Data stonaﬁovsk˘ch faráﬁÛ. Strojopis, nedatováno,6 s.

Bibliografie Karla Peltana
Narozen 27. 5. 1906. Uãitel. Vyuãoval v Rychvaldû, Jihlavû, Petﬁvaldû,
Lukách nad Jihlavou, v letech 1945 – 1967 ﬁeditelem ‰koly ve
Stonaﬁovû. Byl ãlenem místního památkového aktivu, okrskov˘m zpravodajem Státní památkové péãe, ãlenem a od roku 1959 pﬁedsedou
Okresní památkové komise v Tﬁe‰ti a od roku 1960 ãlenem Okresní
památkové komise v Jihlavû. Zemﬁel 14. 6. 1969.
-

Kde hovoﬁí staletí, (kaple ve Stonaﬁovû),
Vesnické noviny okresu Tﬁe‰È, 1955, ã. 22, s. 2.
Bramborov˘ kalendáﬁ, (pﬁíbûh ze Stonaﬁovska),
Jiskra Jihlava, 1955, ã. 93, s. 2.
Románská rotunda ve Stonaﬁovû, tamtéÏ, ã. 102 – 103, s. 4.
Stonaﬁovská kronika hovoﬁí, (pád meteoritÛ v roce 1808),
Budovatel okresu Tﬁe‰È, 1956, ã. 13, s. 5.
Dé‰È povûtroÀÛ ve Stonaﬁovû a okolí, Jiskra Jihlava, 1956, ã. 40, s. 5.
Památky Stonaﬁovska budou restaurovány, Budovatel ..., 1957, ã. 24, s. 2.
Zemanská tvrz v Prostﬁedkovicích zachránûna, tamtéÏ, ã. 37 – 38, s. 4.
Kdy bude opravena tvrz v Prostﬁedkovicích? Jiskra Jihlava, 1957, ã. 46, s. 3.
Rekonstrukce památn˘ch staveb ve Stonaﬁovû, tamtéÏ, 1957, ã. 60, s. 3.
Dé‰È povûtroÀÛ, Na‰e vlast, 1958, ã. 6, s. 116.
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Celkov˘ pohled na zemanskou tvrz v Prostﬁedkovicích po její koneãné úpravû,
Budovatel ..., 1958, ã. 16 – 17, s. 4.
150 let stonaﬁovsk˘ch meteoritÛ, tamtéÏ, ã. 22, s. 2.
Památník pohanského dávnovûku, tamtéÏ, ã. 35, s. 2.
Opevnûn˘ rychtáﬁsk˘ ‰p˘char, tamtéÏ, ã. 40, s. 1.
Vyjde pojednání o zemanské tvrzi v Prostﬁedkovicích,
Jiskra Jihlava, 1958, ã. 19, s. 3.
Po sto padesáti letech, (v˘roãí pádu meteoritÛ), tamtéÏ, 1958, ã. 42, s. 3.
Jak˘ mûla úãel oprava tvrze? Budovatel ..., 1959, ã. 35, s. 2.
Smutn˘ pierot aneb hlava ve Stonaﬁovû a tûlo ve ·tokách,
Jiskra Jihlava, 1959, ã. 96, s. 2.
Historické koupali‰tû, Jiskra Jihlava 1960, ã. 39, s. 2.
Starosti uãitele Zachariá‰e Krebse, Jiskra Jihlava 1961, ã. 69, s. 3.
Stonaﬁovská rotunda, Jiskra Jihlava 1963, ã. 6. s. 3.
Tvrz prostﬁedkovická, tamtéÏ, ã. 48, s. 3.
Stará památka obnovena, (oprava vûÏe farního kostela ve Stonaﬁovû),
tamtéÏ, ã. 95, s. 1.
Zajímav˘ nález (nález pﬁedhistorick˘ch nástrojÛ z kamene),
Jiskra Jihlava, 1965, ã. 88, s. 5.
600 let pov˘‰ení Stonaﬁova na mûstys, Jiskra Jihlava 1967, ã. 15, s. 3.
600 let mûstyse Stonaﬁova, tamtéÏ, ã. 76, s. 5.
Památn˘ obûtní kámen, (v lese V Hoﬁe u Dlouhé Brtnice),
Jiskra Jihlava, 1968, ã. 82, s. 4.
Hledejte zajímavosti, tamtéÏ, ã. 82, s. 4.

Lubomír Peltan
588 33 Stonaﬁov 292
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J. A. Schumpeter – vlastní Ïivotopis
Teprve na prahu tﬁetího tisíciletí se mûsto Tﬁe‰È dÛstojn˘m zpÛsobem pﬁihlásilo ke svému slavnému a moÏná nejslavnûj‰ímu rodákovi,
ekonomovi svûtového v˘znamu J. A. Schumpeterovi. PÛl století po profesorovû smrti se jeho rodn˘ dÛm promûnil v nejv˘znamnûj‰í kulturní
stánek mûsta a veﬁejnost byla zasvûcenû seznámena s Ïivotem a vûdeck˘m pﬁínosem tohoto muÏe.
Muzejní spolek v Tﬁe‰ti bûhem pﬁíprav stálé expozice v prostorách
rodného domu oslovil ﬁadu osob a institucí v tuzemsku i zahraniãí se
Ïádostí o pﬁíspûvek k exponátÛm v˘stavy. Setkal se s rozliãn˘mi reakcemi a jednou z institucí, u níÏ nalezl mimoﬁádnû pﬁíznivou odezvu, byl
Státní archiv ve Vídni, kde zásluhou ﬁeditele archivu Mag. Dr. Geralda
Theimera a archiváﬁky Sabine Bohmannové byl nalezen zajímav˘ dokument, jehoÏ kopie byla odeslána do Tﬁe‰tû. Tento spis velmi autenticky
dokumentuje samotn˘ poãátek profesionální kariéry dr. Schumpetera
a sk˘tá ãtenáﬁi moÏnost seznámit se prostﬁednictvím Schumpeterov˘ch
vlastních slov s jeho prvními pedagogick˘mi zámûry.
KdyÏ totiÏ J. A. Schumpeter dokonãoval studia na právnické fakultû, nabyl nezvratného pﬁesvûdãení, Ïe se musí v Ïivotû stát mezinárodním ekonomem. Tomu zaãal podﬁizovat ve‰ker˘ svÛj dal‰í Ïivot.
Procestoval nûkolik evropsk˘ch zemí, v Anglii se sblíÏil s pﬁedními
soudob˘mi ekonomy Marshallem a Edgeworthem, rok praktikoval
v advokátní kanceláﬁi v egyptské Káhiﬁe a pﬁipravil k vydání své první
rozsáhlej‰í dílo „Podstata a hlavní obsah teoretické národní ekonomie." Poté, co se v Anglii zotavil ze závaÏného onemocnûní maltskou
horeãkou, stanul opût na vídeÀské pÛdû s pevn˘m rozhodnutím ucházel
se o místo pedagoga na své alma mater – vídeÀské univerzitû. K Ïádosti
o pﬁijetí pﬁedloÏil právnickému dûkanátu nejen svÛj nov˘ teoretick˘
spis coby habilitaãní práci, ale téÏ i struãné curriculum vitae a podrobn˘
seznam pﬁedná‰ek, jimiÏ hodlal vzdûlávat své posluchaãe. To, Ïe s pﬁedloÏen˘mi dokumenty pro‰el úspû‰nû cel˘m schvalovacím ﬁízením jak
v rámci právnické fakulty, tak i celé university a bylo mu jednomyslnû
udûleno „venium docendi", je vûc obecnû známá, ale nás mohou zaujmout Schumpeterova pÛvodní slova, jimiÏ vylíãil vlastní dosavadní
Ïivot do roku 1909 a souãasnû naplánoval první kroky budoucí pedagogicko - vûdecké dráhy.
Seznamme se tedy v doslovném pﬁekladu Vlastimila Fialy s tímto
rukopisn˘m dokumentem J. A. Schumpetera v nekorigované originální podobû.
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Curriculum vitae
Narodil jsem se 8. února 1883 v Tﬁe‰ti
na Moravû (sem také pﬁíslu‰n˘, ﬁímsk˘
katolík, nûmecké národnosti).
Nav‰tûvoval jsem obecnou ‰kolu
v Grazu, poté gymnázium Tereziánské
akademie ve Vídni, na nûmÏ jsem sloÏil
abiturientskou zkou‰ku. Potom jsem
absolvoval svá universitní studia na
právnické a státovûdné fakultû university ve Vídni a sloÏil tﬁi státní zkou‰ky
a tﬁi rigoróza. Dne 16. února 1906 jsem
byl promován na doktora práv. Letní
semestr jsem toho roku strávil v Berlínû, kde jsem se zúãastnil státovûdn˘ch semináﬁÛ, a od té doby pak hlavnû v Anglii, kde jsem byl po urãitou dobu „research" studentem na lond˘nské ‰kole pro ekonomii.
Od zaãátku jsem mûl v úmyslu vûnovat se národní ekonomii.
Pﬁedev‰ím jsem se zamûstnával studiem historie hospodáﬁství, a to
v semináﬁi pana profesora Adlera, kterého jsem poslouchal po cel˘ ãas
universitních studií. Tehdy jsem pracoval na historii podstaty zemsk˘ch stavovsk˘ch daní Dolního Rakouska v Zemském archivu. Potom
jsem nastoupil do finanãního vûdeckého semináﬁe pana sekãního ‰éfa
Meyerse a po první státnici k panu vrchnímu radovi von Philippovichovi
a nakonec k Jejich excelencím v. Boehm-Bawerkovi a baronu
Wieserovi. Kromû toho jsem po tﬁi semestry nav‰tûvoval statistické
semináﬁe Exc. v. Juanama a dvorního rady von Jurascheka. Z jin˘ch
semináﬁÛ, které jsem nav‰tûvoval, mohl bych vyzvednout ten pana
barona Schwindse. Ve v‰ech tûchto semináﬁích jsem mûl celkovû asi tﬁicet pﬁedná‰ek. Jedenkrát mi byla propÛjãena seminární cena (za práci
u profesora Adlera a prof. barona Schwindse). Ze sv˘ch ostatních studií bych mohl vyzvednout náv‰tûvy matematick˘ch pﬁedná‰ek. Na
matematick˘ smûr, pro kter˘ jsem se pﬁi sv˘ch studiích i mimo nû
rozhodl, jsem byl získán zesnul˘m profesorem Gegenbauerem.
V tom ostatním byly moje studie pﬁedev‰ím pod vlivem dvorního
rady von Philippoviche. V budoucnu bych se chtûl zab˘vat moderní
statistikou podle K. Pearsona a Edgewortha a také etnologií pod vedením
prof. Haddonse. Dále nazpût se datuje mÛj zájem o sociologii, kter˘ byl
velmi podporován seminární prací u prof. Westermarcka.
Publikoval jsem „Matematickou metodu v národní ekonomii"
(âasopis pro národní bytí, sociologii – 1906), „Zásady dÛchodÛ v nauce
o rozdûlování" (dva ãlánky ve Smollersovû roãence 1907), nûkteré
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men‰í ãlánky a ﬁadu recenzí. Nûkolik prací bylo oznaãeno jako objevné. Kniha, kterou pﬁikládám k Ïádosti jako habilitaãní práci, se zab˘vá
hlavní náplní mé práce, která, doplnûna o souãasné poznatky, pokraãuje ve stanoveném smûru.
Veﬁejné pﬁedná‰ky jsem Ïádné nekonal, také jsem neuveﬁejnil Ïádné
ãlánky v denících. Jsem ãlenem tûchto spolkÛ : C.k. heraldické spoleãnosti „Orel", Spoleãnosti pro novûj‰í dûjiny Rakouska ve Vídni
a Královské ekonomické spoleãnosti v Lond˘nû.

Seznam pﬁedná‰ek
I.

Ekonomické

1. Úvod do studia politické ekonomie pro zaãáteãníky, 2 hod.
Pﬁedná‰ka je zam˘‰lena jako pﬁíprava zaãáteãníka pro seminární
práci a má doplnit v‰eobecné pﬁedná‰ky o národní ekonomii
z hlediska technick˘ch potﬁeb dal‰ích studií.
2. Dûdictví klasikÛ a moderní ekonomická teorie, 2 hod.
A.
âím se li‰í moderní teorie od klasické.
B.
Znalosti a nejnovûj‰í pokroky lektorÛ.
C.
1. Úloha klasick˘ch my‰lenek v pﬁítomnosti.
2. Za co klasikÛm vdûãíme. 3. V˘klad my‰lenek a ﬁe‰ení tûch
klasikÛ, kteﬁí na sebe nikdy neupoutali mimoﬁádnou pozornost
a ani dnes se o nich mnoho nehovoﬁí, takÏe nejsou po
zásluze oceÀováni
3. Teorie penûÏního trhu. ( Poãet hodin podle okolností )
a) Povaha a funkce penûÏního trhu a tûmto funkcím odpovídající
povolání, tﬁídy a individuality. b) PenûÏní trh jako zrcadlo národního
hospodáﬁství a národního Ïivota. c) NejdÛleÏitûj‰í fenomény (jevy,
skuteãnosti). Pravidelnost v tomtéÏ. d) Statistické a teoretické
prostﬁedky k jeho evidenci. e) O úvûru a teorii kapitálu.
f) PenûÏní trh a stát. h) PenûÏní trh a hospodáﬁsk˘ v˘voj.
4. Problémy moderního státního hospodáﬁství
(Poãet hodin podle okolností)
a) V˘voj rozpoãtov˘ch v˘dajÛ celkovû a po jednotliv˘ch poloÏkách.
b) Jejich pﬁíãiny a z nich proto vypl˘vající finanãní problémy.
c) Bﬁemeno státních dluhÛ a jejich politika se zﬁetelem na nû.
d) V˘daje zvlá‰tû v administrativû. f) V˘daje na podporu prÛmyslu.
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g) Sociálnûpolitické v˘daje. h) Relativní v˘znam tûchto ãtyﬁ kategorií.
Jejich poji‰tûní. Jak je vysvûtlit. Jejich v˘sledky. Budoucí v˘voj.
j) Srovnání finanãní situace a zvlá‰tních problémÛ jednotliv˘ch
velkostátÛ (velmocí).
1) Tento seznam má dát pﬁedstavy o mnou zam˘‰len˘ch pﬁedná‰kách
pro nejbliÏ‰í dobu, jak jsem je nyní vzal v úvahu.
II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociologické
Základy a souãasn˘ stav sociologie ( 2 hod. )
Jak sociologie vznikla a proã je nutná.
Pole pÛsobnosti jí pﬁináleÏejících oblastí.
Její problémy.
Její metody a souãasné v˘sledky.
Hlavní smûry sociologie.
Sociologie v‰edního dne. Sociologické poznání umûlce.

III.

Statistické

Problémy moderní statistiky ( Poãet hodin podle okolností )
Pod tímto nebo podobn˘m názvem bych chtûl pﬁedná‰et o zpÛsobu
vnímání, o problémech, o v˘sledcích a metodách, ( v rozsahu, kter˘
by byl pﬁimûﬁen˘ schopnostem konkrétních posluchaãsk˘ch kruhÛ)
o onom smûru statistiky, kter˘ se vyvíjel ve spojení s biometrií
a antropologií, a v souãasnosti se pﬁedev‰ím pojí se jménem
K. Pearsona. Posluchaã by mûl získat pﬁedstavu, ãeho se tûmito
metodami dá dosáhnout, v ãem spoãívá jejich podstata, k ãemu jsou
nezbytné, a Ïe se také pro úãely teorie zalidnûní v hospodáﬁské
statistice mohou od nich oãekávat objasnûní podstatn˘ch otázek.
Práce Pearsonovy, Edgeworthovy, Pereozzovy, Beisovy a dal‰ích
a nejdÛleÏitûj‰í metodické základní otázky bych chtûl vysvûtlit na
pﬁíkladech hospodáﬁské statistiky, a tak pﬁispût k seznámení s tímto
oborem. S lehce pochopiteln˘mi pracemi Unéteteov˘mi nebo
Galtonov˘mi a mnoha dal‰ích bych se v této pﬁedná‰ce nezab˘val.

pﬁipravili:
Vlastimil Fiala, Pﬁemysl Fuãík
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KRONIKY FRANZE JABÒRKA ZE T¤E·Tù

Ve Státním okresním archivu v Jihlavû se nacházejí dvû doposud
málo probádané a publikované kroniky, jejichÏ autorem byl tﬁe‰Èsk˘
rodák a soukenick˘ mistr Franz JabÛrek (17-- - 18--).
První kniha, nepochybnû o nûkolik let star‰í, je znaãnû po‰kozená.
Obsahuje celkem 161 ãíslovan˘ch a 4 neãíslované stránky. Druh˘
exempláﬁ je roz‰íﬁen˘m opisem. Proã byl poﬁízen se mÛÏeme jenom
domnívat. Patrnû rychle se zhor‰ující stav pÛvodní kroniky pﬁimûl
samotného autora k poﬁízení nové kvalitnûj‰í knihy. Ta se dodnes
dochovala v dobrém stavu v polokoÏené vazbû. Obsahuje celkem 140
ãíslovan˘ch stránek, k nimÏ jsou pﬁipojeny dal‰í 4 stránky opatﬁené
ﬁímsk˘mi ãíslicemi. Nutno v‰ak poznamenat, Ïe nûkolik listÛ z obou
kronik chybí.
Podle jednotného rukopisu byly oba exempláﬁe poﬁízeny rukou
Franze JabÛrka. Pouze ve druhé kronice je nûkolik zápisÛ psan˘ch jin˘mi
osobami. Aby nebyla opomenuta jediná událost ze Ïivota ÎidÛ v Tﬁe‰ti
v první polovinû 19. století, ãasto jenom letmo zmínûná, byly vypsány
v‰echny zápisy z obou kronik, byÈ se t˘kají shodn˘ch událostí.
Pﬁes drobné úpravy pÛvodního textu bylo snahou autora tohoto
pﬁíspûvku respektovat prosté kronikáﬁovo vyprávûní. Neãiteln˘ text,
naru‰en˘ místy stáﬁím ãi jin˘m po‰kozením, byl vyznaãen ãárkováním.
Úvodní strana první kroniky obsahuje následující text :
Kniha
letopisÛv pro upamatování minul˘ch pﬁíbûhÛv
v mûsteãku na‰em v Tﬁe‰ti.
Tito pamûti hodné spisové zaznamenal tak, jak
v pravdû se kdy bylo stalo, Franz JabÛrek,
mistr soukenick˘. I kdokoli tuto kníÏku dále
podosáhne, mÛÏe i on takové pamûti hodné
pﬁíbûhy, jakÏ ale v pravdû jest, dále psáti.
Podle numer a jin‰ích znameních v rejstﬁíku
to v‰e dobﬁe k vynalezení jest.

Ve druhé kronice je na str. III. vedle stejného textu pﬁipsáno :
Shledáno z mnoh˘ch letopisÛv a sepsáno roku 1800.
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PÒVODNÍ RUKOPIS JABÒRKOVY KRONIKY
Strana 8 :
Roku 1863 - 8. srpna vy‰lehl oheÀ na námûstí u KﬁíÏÛ. Vyhoﬁelo 58 domÛ
a nûkolik stodol, z 12 domÛ byly stﬁechy strhány. 10. srpna vy‰lehl oheÀ na
Nov˘ch Domcích. -- srpna chytalo opût v Îidovské ulici.
Roku 1865 - 1. listopadu o pûti hodinách veãer v Kafehause u Leopolda Rimra
stﬁelil si do hlavy z malé pistole Karel ·umpetr, syn Aloise ·umpetra, soukenického fabrikanta v Tﬁe‰ti. âtrnáct dnÛ mûl olovûnou kulku v hlavû, ale potom mu
byla vyndána a zÛstal je‰tû dlouhá léta Ïiv.
str. 24 :
Léta Pánû 1836, dne 22. bﬁezna po pÛlnoci, mezi druhou a tﬁetí hodinou, utopil
se je‰tû mlad˘ muÏ, Îid to byl, jinak mlad‰í syn sklenáﬁe. Schválnû skoãil do té
studny, která pﬁed sklenáﬁov˘m domem byla.
str. 26 :
Léta 1838, dne 29. srpna utopil se Îid David Chask˘ u puch˘rny v tom rybníku.
( V Tﬁe‰ti pob˘valy toho ãasu dvû rodiny Hezk˘ch - pozn. autora )
str. 37 :
Léta Pánû 1834, dne 22. prosince mezi devátou a desátou hodinou ráno vy‰el
oheÀ z komína mezi Îidy u Mendle Borka v Nov˘ch Domcích, v‰ak ale udu‰en
byl. Toho ãasu kominík byl Jozef Barcalin. Îidovsk˘ rychtáﬁ Itcik Wiesenwaldt.
Franc Proche vrchním. V tom roce ·tûdr˘ den byl ve stﬁedu.
( V Tﬁe‰ti Ïilo nûkolik Ïidovsk˘ch rodin BorgÛ a Ïidovsk˘m rychtáﬁem byl skuteãnû Isak Wiesenwald, velk˘ mecená‰ a uãitel, jehoÏ zásluhou byla obnovena
poÏárem zniãená synagoga v letech 1824-5. Podle pamûtní desky, umístûné dnes
v muzeu, zemﬁel 28. 11. 1841 v Tﬁe‰ti. - pozn. autora )
str. 51 :
Léta 1758 jsou na tom kopci proti krchovu Ïidovskému BoÏí Muka zasvûcená
Pannû Marii od familie ·umpetrovy.
( Zápis se t˘ká BoÏích Muk uveden˘ch na seznamu tﬁe‰Èsk˘ch nemovit˘ch kulturních památek pod registr. ãís. 5357 - pozn. autora. )
str. 58 :
Léta Pánû 1823, dne 22. kvûtna o ‰esté hodinû ráno v Polné vyhoﬁela Îidovská
ulice.
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str. 73 :
Léta Pánû 1858, dne 2. kvûtna v noci vyhoﬁely v Tﬁe‰ti tﬁi domky kﬁesÈanské
a jeden Ïidovsk˘ a ze Ïidovy kolniãky ten oheÀ vy‰el. Toho ãasu byl zde na
ouﬁadû Ferdinand Sternbach, Baran purkmistr, Franz Potingr radní, Franz
Divi‰ a Oliva dal‰í radní.
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str. 74 :
O K¤TU ÎIDÒ.
Léta Pánû 1810, dne 9. bﬁezna. Jeden Ïidovsk˘ voják pﬁijal svátost kﬁtu svatého.
Tomá‰ Stejskal, faráﬁ.
Léta Pánû 1828, dne 28. záﬁí, na den sv. Václava, jenÏ se trefil na nedûli, jist˘
vinopalník s celou svojí familií, totiÏ Ïenou a tﬁemi dospûl˘mi dûtmi, pﬁijal svátost
kﬁtu svatého. Kostelníci dva, totiÏ Vít Kott a Mattes Kubi‰. Anton Charvát
dûkan, páter Franz Tomandl první kaplan, páter Václav Diví‰ek druh˘ kaplan.
Léta Pánû 1844, dne 4. srpna, coÏ bylo v nedûli, tak první den syn toho pokﬁtûného vinopalníka Lama byl toho ãasu na knûze vysvûcen a v Tﬁe‰ti tu nedûli mûl
velkou zpívanou m‰i a napotom poÏehnání dával. Johann Paletãek faráﬁ, druh˘
kaplan páter Anton Lewenc a páter Jiﬁík Emanul. Kostelníci dva, Jiﬁík Kerchler
a Franz Janausek.
str. 75 :
O ÎIDOVSKÉ ·KOLE.
Îidovská ‰kola po tom velikém ohni tak nákladnû vystavûna byla, roku ale 1826
v pátek odpoledne s tou nejvût‰í slávou zas prvnû do ní ‰li, coÏ bylo dne 22. záﬁí.
( Dne 2. 10. 1824 synagogu váÏnû po‰kodil zhoubn˘ poÏár, ale díky Ïidovskému
rychtáﬁi Isaku Wiesenwaldovi byla opût obnovena a zmínûného dne 22. 9. 1825
se jí dostalo slavnostního vysvûcení - pozn. autora )
str. 115 :
Léta 1814 koupil poãestn˘ cech soukenick˘ sobû dÛm ãís. 108 a tam zﬁídil ram‰tum. Koupen byl od Îida Izrahele Mandla rodem z Pre‰purku. Toho ãasu byl
Mattes Skﬁivan star‰ím, radními Jozef Blumschein, Jozef Bauman, Aloizius
Václavek a Jozef Michka.
A také v tom roce se ty dva praporce poﬁídily, cechovní a ﬁádovní. A léta 1844
ten cechovní Meisterhaus prodán byl a to dne 30. listopadu za 1.500 zlat˘ch.
Jakub Kneisl byl star‰ím. Ten dÛm koupil Václav Pittaur barvíﬁ.
str. 127 :
Léta 1426 byli Îidé z Jihlavy skrze vévodu Alberta, jeho poruãením, pryã vyhnáni. Jejich domy mezi kﬁesÈanské obyvatele rozdány byly a ostatní jejich odejmut˘
majetek chudému ‰pitálu v‰echen darován.
( Traduje se, Ïe nûkteﬁí Îidé se pﬁestûhovali do Tﬁe‰tû - pozn. autora )
str. 149 :
Léta Pánû 1790 vystavûl si Václav Li‰ka pekaﬁ chalupu pod Nov˘mi Domky na
Masopustovû poli v ZaÏidech vedle hospody.
Léta Pánû 1814 koupil pro sebe poãestn˘ cech soukenick˘ dÛm od Îida jmenem
Izrael Mandl. On byl rodem z Pre‰purku. Ten dÛm má ãís. 108 a byl v nûm
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zﬁízenn ram‰tum uÏ v roce 1838. A pak roku toho 1838 musel poãestn˘ cech na
jiném místû, u Batelovské cesty, na zeleném gruntû, stavûti na poli Jana ·tumara.
Stalo se za pﬁedstaven˘ch cechu --- Andres Sautor cechmistr, Jan Hutwaldt téÏ
cechmistr.
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str. 150 :
Léta Pánû 1795 jsou vystavûny dvû z gruntu nové chalupy pod Novodomskou
ulicí u zadní studánky. Vystavûli je dva bratﬁi, tu první pod ãís. 300 Jakub
Wiederlechner a tu druhou pod ãís. 299 Jozef Wiederlechner.
Léta Pánû 1800 vystavûl chalupu na Novodomské ulici u potoka podle louky Jan
Bock, byl mistrem tesaﬁsk˘m.
( Îidovka Elisabeth Bock, vdova, pob˘vala je‰tû v r. 1843 na domû ãp. 19 - pozn.
autora )
str. 158 - 159 :
O KRÁDEÎI ROKU 1819.
Od toho roku a dne 28. kvûtna pﬁi té pﬁíhodû kolem ohnû na horní stráni, jak
zaznamenáno jest na listû 62f. Tehdy odhodlal se k první krádeÏi Andres
Gutwald soukeník, syn dobrého vychování od ctn˘ch a v‰í cti zachovan˘ch rodiãÛ, jeÏ velk˘m penûÏit˘m podílem obdaﬁen byl. A kdyÏ o ten svÛj podíl pﬁi‰el, tak
napotom v mûstû na‰em Tﬁe‰ti neustále v‰echno v noci se svou manÏelkou a s dûtmi
kradl. Naã pﬁi‰el, v‰echno vzal. Také sukna a flanely z rámÛ, plachty z vozÛ,
peﬁiny, ‰atstvo, peníze, jídlo, z krámÛ ﬁezníkÛm maso, téÏ mnoho mázÛ vína
z lochu Îidovi Turnauerovi. Jisté vdovû Marii ·varcové nad ránem 300 zlat˘ch
a svíce z truhly ukradl, perníkáﬁovi med a mnoho jiného téÏ vykradl. Pﬁesto nebyli vyzrazeni ani po osmnácti letech. To je‰tû dne 17. ãervna 1837 naposledy
v Nov˘ch Chalupách u Jana Langra soukeníka v ãís. 214 mnoho vykradli, 1 míru
hrachu, pÛl míry jáhlí a sukna za 45 zlat˘ch, svíce, ‰atstvo a nûco penûz. Na to
ale tam zastiÏeni nebyli, n˘brÏ aÏ jedním mûdûn˘m gro‰em prozrazeni byli.
Potom on pﬁi v˘slechu v‰e vyznal, kde a komu co byl ukradl. Následnû pak dne
23. ãervna do Jihlavy do kriminálu oba odvezeni byli. Ona byla dcera rodiãÛ
Jozefa Václavka postﬁihaãe. Tou dobou byl Ernst Tiebl vrchním, Jakob Kneisl
primas a Karl Blumenfeld rychtáﬁem.
On byl odsouzen dne 19. srpna 1838 a do Brna na ·pilberk odvezen byl a ona
potrestána kriminálem na pût a ãtvrt roku a pak propu‰tûna.
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DRUH¯ EXEMPLÁ¤ JABÒRKOVY KRONIKY
str. 2. :
Léta Pánû 1686 zÛstávali kﬁesÈané mezi Îidy promícháni, pak ale v tom roce,
bûhem ãtrnácti dnÛ, byli vykázáni v‰ichni do jedné ulice. Vinopalna byl dÛm kováﬁe JabÛrka a ten za nûj dostal jin˘ dÛm s ãís. 116, coÏ byla ‰kola Ïidovská. Za ãasÛ
hospodáﬁe Andreje JabÛrka kováﬁe v roce 1788 tam byla normální ‰kola pro první
tﬁídu a byla tam osmnáct let. Uãitel Anton Kerchler uãil i druhou tﬁídu a to ve ‰kole
proti hornímu kostelu, na coÏ si zavzpomínal Johann Tutler, kter˘ v JabÛrkovû
domû také uãil. Faráﬁem byl Kry‰tof Amler.
Pﬁed tím ohnûm, tak jest, bylo mûsteãko Tﬁe‰È pﬁed mnoho léty velmi malé, proãeÏ
z Batelova m‰i svatou vÏdy druhou nedûli knûz slouÏiti sem pﬁi‰el. V tûch letech
ob˘vali kﬁesÈané byty mezi Îidy a v domû ãís. 116 b˘val JabÛrek kováﬁ a byla
tam i ‰kola Ïidovská. Za zámkem byla ohrazená obora pro zvûﬁ. B˘valo tam
mnoho daÀkÛ a kancÛ a byli tam i jeleni. Nad oborou byla panská ovãírna. Z té
ovãírny jsou nûkteré chalupy postavené. Nad rathauzem b˘vala vûÏiãka a tam byl
zavû‰en popla‰n˘ zvonek. A na domû ãís. 20 byla také vûÏka, zaloÏená b˘val˘m
Pánem Vencelíkem, kter˘ v tom domû pﬁeb˘val. A po mnoh˘ch letech Îidé do jedné
ulice v‰ichni ve ãtrnácti dnech se museli pﬁestûhovati. Tak vinopalna byla domem
¤íhy JabÛrka. TéÏ v tom domû u Andreje JabÛrka normální ‰kola jednotﬁídní pro
kﬁesÈanské Ïáky 32 let byla. Anton Kerchler byl uãitelem a Johann Tutler, pocházející s Kamenice, byl v˘pomocníkem.
( Podle lánov˘ch rejstﬁíkÛ Jihlavského kraje z let 1671-1678 bydlelo v mûsteãku
Tﬁe‰È ve dvou pust˘ch domcích 8 ÎidÛ, podruhÛ, vypuzen˘ch z Vídnû, kteﬁí platili majiteli panství Ferdinandu Arno‰tu z Herber‰tejna jistou ãinÏi a do drÏitelÛ
lánÛ se neãítali. O pár let pozdûji byli vykázáni do ghetta, jehoÏ velikost je dobﬁe
patrná na plánu separace Ïidovsk˘ch obyvatel Tﬁe‰tû vyhotoveného roku 1728.
Tou dobou tady stálo asi 40 Ïidovsk˘ch domÛ vãetnû synagogy. - pozn. autora )
str. 3 :
O POK¤TùNÍ ÎIDÒ.
Léta Pánû 1810 dne 9. bﬁezna, jeden Ïidovsk˘ voják od b˘valého faráﬁe pokﬁtûn
byl. Tomá‰ Stejskal - faráﬁ.
Léta pak 1828 dne 28. záﬁí, na den svatého Václava, jenÏ se v nedûli svûtil, tak
jist˘ vinopalník Lam s celou svojí rodinou, totiÏ Ïenou a tﬁemi dospûl˘mi dûtmi
pokﬁtûni byli. Byl ale v Tﬁe‰ti vinopalníkem a také pivovar v pachtu drÏel. Dal
potom sobû jméno Jan Lam.
Dûkanem byl Anton Charvát, prvním kaplanem Franz Tomandl a druh˘m kaplanem Václav Diví‰ek.
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str. 9 :
Léta Pánû 1836 dne 16. ãervna ve ãtvrtek o sedmé hodinû veãerní pﬁijel do Tﬁe‰tû
na vizitaci Pan biskup. V pátek mûl m‰i svatou a potom b˘val˘ faráﬁ Jan Paletãek
mûl kázání. Pan biskup sedûl na Ïidli a poslouchal ho. Tento Pan biskup, Franti‰ek
Antonín jmenovan˘, pﬁijel hned zrána do zámku a tam obleãen byl a pak s velk˘m
procesím ‰el do farního kostela a s velebnou svátostí dal v‰em poÏehnání a po tom
obﬁadu biﬁmoval. Naveãer bylo opût poÏehnání v horním kostele a odtud hned zas
vedlo se procesí do dolního kostela a také tam bylo poÏehnání. Z toho kostela se ‰lo
do ‰koly Ïidovské a odtamtud, sedna do koãáru, odjel Pan biskup do RÛÏené. Toho
ãasu b˘val v RÛÏené faráﬁem Franz Tomandl, rodem z Tﬁe‰tû.
str. 17 :
Léta Pánû 1825. Tehdy poprvé se ma‰iny na kramplování a pﬁedení vlny v Tﬁe‰ti
objevily a to nejdﬁíve u Karla Prossingera, mistra soukenického, v jeho domû ãís. 271.
A potom napoﬁád se stále více rozmáhaly.
Léta Pánû 1828 dne 1. ãervna byla v domû Karla Schumpetra prvnû zﬁízena nová
apatika. Prvním apatikáﬁem byl Franc Pottinger z Brna.
str. 31 :
O HROMOBITÍ V T¤E·TI.
Léta Pánû 1828 dne 20. ãervence mezi devátou a desátou hodinou veãerní uhodil
blesk do ‰koly Ïidovské a tam mnoho tﬁísek na vazbû na‰típal a ve stﬁe‰e díry
povyráÏel. V‰ak ale nic nezapálil. A také do domu ãís. 177 u Jana ·umpetra zaletûl horním oknem okolo olova do svûtnice, kde kamna rozvrátil a odtud pryã do
dolní sínû vlétl a ‰tráf roztluãené malty po sobû na stropû zanechal. Tu noc ‰estkrát uhodilo, ale nikde se nezapálilo.
str. 51 :
Léta Pánû 1809 dne 15. ãervence vznikla patálie od 6. pû‰ího regimentu znojemského a jednoho regimentu koÀákÛ co do Tﬁe‰tû pﬁima‰írovaly. Ti pû‰í se usadili
v Koreãníku za Ïidovsk˘m krchovem a koÀáci zase na louce pod vanovsk˘m ml˘nem. V‰echno vojsko do tﬁetího dne odtáhlo.
str. 53 :
Léta Pánû 1836 byl v Koreãníku zgruntu vystavûn˘ první zdûn˘ most. A také v tom
roce Îidé kus krchova pﬁistavûli. Mistrem zednick˘m byl Václav Luk‰. Andreas
Pittaur byl primátorem a Ernest Tiebel vrchním.
( „V Koreãníku" je stále uÏívan˘ pomístní název, kde se nachází jak zmínûn˘
Ïidovsk˘ hﬁbitov, tak doposud slouÏící kamenn˘ most, po nûmÏ je vedena komunikace do Telãe - pozn. autora. )
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str. 55 :
Léta Pánû 1790 dne 10. ãervna po deváté hodinû veãerní vy‰lehl oheÀ ze stodoly
u ãís. 100, kde pob˘val Andrez Musil, mistr soukenick˘. Tak nakonec vyhoﬁela
celá ta horní strana a celá ulice v ZaÏidech. Kry‰tof Amler byl faráﬁem a Meidl
byl vrchním.
( Západní ãást Ïidovského ghetta se naz˘vala ZaÏidy, pozdûji ZáÏidská ulice,
v souãasnosti ulice Svatopluka âecha - pozn. autora. )
str. 57 :
L. P. 1824
Nyní ta zpráva o tom velikém ohni v tom roce na podzim, coÏ se událo dne 1. ﬁíjna,
kdy se bouﬁilo v pátek o pÛl deváté hodinû veãerní. Tehdy vy‰el oheÀ z dolní Selské
ulice ze stodoly Pavla Tomana, co stála u domu ãís. 36. A tehdy vyhoﬁelo snad
celé mûsteãko mimo tûch ‰estnácti svrchu zruinovan˘ch, v‰ak ale dvou domÛ jiÏ
vyhoﬁel˘ch, totiÏ ãís. 17 a 18. Tak ti dva ubozí dvakrát v tom roce vyhoﬁeli.
I dolní kostel s vûÏí, v‰echno uvnitﬁ i zvenãí, jen ty dva zvony spadly a celé zÛstaly. ·kolní dÛm ãís. 127 u kostela stojící také hoﬁeti poãal, ale uchránûn byl. Leã
nebylo více moÏné zachrániti, neboÈ ten den pﬁevelmi velik˘ vítr byl a ten oheÀ
v okamÏení na mnoha místech se objevil. PovaÏme, Ïe to k soudnému dni pﬁipodobnûno b˘ti mohlo. Také dvû osoby pﬁi tom ze svûta pﬁi‰ly, totiÏ mistr sklenáﬁsk˘ z ãís. 119 u rathauzu bydlící a jistá Ïidovská Ïena jménem Hanowerova. Ten
sklenáﬁ udu‰en byl a ona na uhel spálena byla.
V tom roce byl pﬁestupn˘ rok a Popeleãní stﬁeda byla dne 3. bﬁezna a ·tûdr˘ den
byl v pátek. Zima ale do 5. ledna nebyla, takÏe tito ubozí napoﬁád stavûli. Toho
ãasu mûli tesaﬁi denního platu 45 krejcarÛ, jenÏ vyná‰elo na stﬁíbﬁe 18 krejcarÛ
nebo 6 gro‰Û. Mistr tesaﬁsk˘ byl Jan Bock a druh˘m mistrem tesaﬁsk˘m byl
Jakub ·enk˘ﬁ z Jezdovic, kter˘ zemﬁel roku 1829 dne 14. ledna. A zednick˘ mistﬁi byli tﬁi, Jiﬁík Dolák a Luk‰ a Bárta Wejwodovi z Hodic.
str. 59 :
Léta P. 1834 dne 22. prosince mezi 9 a 10 hodinou ráno vy‰el oheÀ z komína
mezi Îidy z domu pod No --- u Mendle Borka, v‰ak ale skrz komináﬁe Jozefa
Barzalina zase udu‰en byl tak, Ïe nic nevyhoﬁelo. Stalo se to v pondûlí pﬁed
Vánocemi. ·tûdr˘ den byl ve stﬁedu. Rychtáﬁ Îidovsk˘ byl Itzik Wiessenwaldt.
Za vrchního Franc Poche, Andres Pittaur Primas.
str. 60 :
Roku 1858 3. máje vznikl oheÀ v noci u Îida Thierfelda na Synagoze a mimo
Îida je‰tû vyhoﬁeli J. Pûniãka, klobouãník Seeman a Jakob Tomandl, kteﬁí s tûmi
domky po ohni ---.
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str. 69 :
Léta P. 1792 jest ten dÛm pod ãís. 52 vedle Jozefa Schumpetra Ïelezníka od
Jakuba Berknara, Îidovi jménem Baroch prodan˘, a on jej cel˘ zgruntu tak
nákladnû postavit dal. Mistr zedník Jakob Luk‰ ze Salavic.
str. 70 :
Léta P. 1789 Laurenc Michka soused a soukeník prodal dÛm hned vedle ‰enku
Ïidovského ãís. 51 Îidovi Jozefu Uzakowi. A pak sobû z gruntu nov˘ v ZaÏidech
proti Hejbalce ãís. 161 vystavûl.
str. 71 :
Léta P. 1814 jenÏ zaãali u Batelovské cesty chalupy stavût. Na poli gruntu drÏitele Petra Plumsslina, kter˘ zemﬁel roku 1828 dne 23. ãervna - jméno tûch domkÛ
jest Plumendorf.
str. 130 :
Léta P. 1838 dne 29. srpna utopil se Îid David Hesky u puch˘rny v tom rybníãku.
str. 133 :
O choleﬁe nemoci v roku 1832, která tak jako morová rána byla a také mnoho
lidského pokolení sem tam vymﬁelo. Po smrti kaÏd˘ zãernal. Ve Tﬁe‰ti zaãala se ta
nemoc dne 19. srpna a aÏ do 26. ﬁíjna vymﬁelo lidu v poãtu 67. Ráno byl zdrav˘
a odpoledne jiÏ mrtv˘. I také Ïe v jednom dni neb jedné hodinû muÏ i Ïena zemﬁeli. Mimo ÎidÛ. V Bukové zaãali mít dne 5. prosince 8 osob mrtv˘ch. V jednom
dnu najednou 6 osob. Pak v jedné hodinû muÏ i Ïena najednou. A trvala ta nemoc
tam aÏ do 5. ledna. V poãtu vymﬁelo jich v jednom mûsíci 47 osob. Za ãasu faráﬁe
Jana Paleãka, dvou kaplanÛ Pátera France Tomandla a Jana Klimenta. Za vrchního France Pocheho.

V˘bûr zápisÛ o tﬁe‰Èsk˘ch Îidech a dûní v ghettu je u konce. ·koda,
Ïe jednotlivé záznamy nelze doprovodit drobn˘mi obrázky, jimiÏ je
opatﬁil kronikáﬁ JabÛrek pro zdÛraznûní nûkter˘ch zvlá‰tû dramatick˘ch událostí mezi nûÏ patﬁily poÏáry, mordy nebo epidemie.
Nejzdaﬁilej‰ím akvarelem je bezesporu panorama Tﬁe‰tû z poãátku
první poloviny 19. století, kde pﬁi spodním okraji je dobﬁe patrná rozrÛstající se Îidovská ulice.

prameny a reprodukce - SOkA Jihlava
17. 11. 2004
L. Vilímek
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