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Podnikatelé a živnostníci na Malostranském 
hřbitově
Gabriela Kalinová

Malostranský hřbitov se často nazývá „hřbitovem národního obrození“.  Je však třeba si uvědomit, že 
na něm nebyli zdaleka pochováváni pouze vědci, spisovatelé a pedagogové z doby osvícenství 
a obrození, ale že zde byly zastoupeny všechny profese, které v době jeho používání působily nejen na 
Malé Straně a Hradčanech, ale také na blízkém Smíchově a v Košířích. Jsou zde rovněž zachycena 
specifika těchto částí Prahy – Malá Strana Nerudových Povídek Malostranských, kde žijí úředníci či 
menší živnostníci (vždyť i sám Nerudův otec byl „tabáčníkem“) vedle duchovních, vojáků 
a sekundogenitur šlechtických rodů. Často se vyskytující profesí byl také „stavitel“ – mnoho 
malostranských domů se počátkem 19. století přestavovalo. Někdy je pak obtížné rozlišit, kam má být 
dotyčný pohřbený zařazen – mezi umělce (architekty) či mezi stavební podnikatele, kteří často domy 
jen přestavovali a pak je prodávali dále se ziskem? To však byla profese, která byla v podstatě velmi 
klidná a příliš neobtěžovala své okolí (doby velkých staveb Dientzenhoferovské éry již minuly 
a stavitelství konce 18. a začátku 19. století se soustředilo spíše na přestavby nebo na budování 
erárních objektů - byla to doba tzv. „úřednické architektury“). Pokud se na Malé Straně objevila 
cihelna (jako ta Hergetova) nebo vysoký a okolní prostředí znečišťující komín (jako u Odkolků), 
působilo to zde spíše rušivě. Hlučné podniky nebo podniky obtěžující svými zplodinami okolí se brzy 
odstěhovaly z Malé Strany. Na Hradčanech se zástupci podnikatelských profesí nevyskytují téměř 
vůbec – tato část Prahy byla vyhrazena vyšším úředníkům, duchovním, vojákům, nebo naopak chudým 
obyvatelům Nového Světa. Úplně jiná situace byla na Smíchově – ale to jsme také už v jiné době 
a i v jiné části hřbitova, dále od kostela, v jehož blízkosti se pohřbívalo v nejstarších dobách. Již od 
poloviny 18. století vznikaly na Smíchově různé manufaktury a malé továrny (např. Delormova 
továrna na výrobu cikorky) a roku 1816 vzniká Porgesova kartounka. Postupně přibyly chemické 
továrny, přádelna, továrna na mlýnské stroje, cukrovar, akcionářský pivovar, lihovar, porcelánka a celá 
řada dalších podniků. Smíchov nové podnikatele přímo přitahoval, protože zde byly velmi levné 
parcely. Brzy se mu díky velkému počtu továrních komínů přezdívalo „pražský Manchester“. Zlepšil se 
také jeho statut – v roce 1838 ho císař Ferdinand V. povýšil na předměstí. Také František II. 
Ringhoffer sem přemístil svou výrobnu kotlů z vnitřního města a brzy ji ještě rozšířil. Ringhofferova 
továrna se později stala největším podnikem Rakouska-Uherska v odvětví strojní výroby a zejména 
výroby železničních vagónů. Jméno Ringhofferů je s Malostranským hřbitovem spojeno – i když zde 
nejdůležitější z Ringhofferů, František II. Ringhoffer, nakonec oproti původnímu předpokladu 
pochován nebyl. Roku 1869 byl založen Akcionářský pivovar na Smíchově, pozdější pivovar 
Staropramen. Velký vliv na rozvoj Smíchova mělo také zavedení železnice,  zejména vybudování 
Buštěhradské dráhy (ta má s Malostranským hřbitovem společný ten fakt, že i ona leží poměrně 
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daleko od Buštěhradu). Právě s touto dráhou spojilo své osudy hned více zemřelých, v čele s generálním 
ředitelem Josefem rytířem Kressem. 

Některými skupinami pohřbených jsme se již zabývali v předešlých monografiích – např. skladateli 
a výkonnými hudebníky, duchovními a členy církevních řádů, šlechtici či umělci (malíři, sochaři, 
architekty).  

Procházíme-li se po Malostranském hřbitově, uvědomíme si, že to jsou právě podnikatelé a živnostníci, 
jejichž náhrobky, často signované významnými umělci, se zde vyskytují nejčastěji. Na rozdíl od například 
vídeňských hřbitovů, které se vyznačují velmi květnatě vypracovanou titulaturou a popisem činnosti, to 
však u nás vypadá, jako kdyby se pohřbení (či jejich potomci) za svou profesi styděli... Někdy se dokonce 
omezí na strohé označení „Rodina XY“ a často to stálo mnoho úsilí, než jsme v dobových materiálech 
zjistili, čím že se to vlastně zesnulý zabýval. Tento nepříznivý stav bychom rádi napravili a uvedli alespoň 
těch několik případů, kde se nám o pohřbených podařilo zjistit něco více. Vždyť to byli právě oni, bez 
jejichž práce a snažení by nebylo možné vytvořit odpovídající hmotnou základnu pro rozvoj umění a věd, 
ke kterému ve druhé polovině 19. století nepochybně došlo. Byly to právě výsledky jejich celoživotní 
činnosti, jež bylo možno prezentovat na Jubilejní výstavě v roce 1891 či na Národopisné výstavě v roce 
1895, nemluvíme-li již o dřívějších výstavách v ostatních evropských městech. První výsledky hlubšího 
pátrání po pražských podnikatelích, pochovaných na Malostranském hřbitově, jsou obsaženy v této 
brožuře, bádání však bude samozřejmě pokračovat dále. Podíváme-li se na medailonky, uvedené v dalším 
textu, napadne nás ještě jedna zajímavá věc – tehdejší podnikatelé byli mnohem těsněji napojeni 
a navázáni na kulturní aktivity, než je tomu dnes. Nebylo vůbec výjimkou, že lékárník podporoval muzejní 
časopis či založil nadaci pro vzdělání, nebo že pivovarník pomáhal zakládat Matici českou. A to je něco, co 
by dnes bylo zcela určitě hodné následování.

Ferdinand Delorme – majitel továrny na výrobu cikorky [20]

Rodina původně pocházela z městečka Gy v ženevském kantonu (pod jménem De Ulmo byla zmíněna již 
ve 14. století). Až do poloviny 18. století žili v Ženevě pod jménem De Lolme. Zakladatelem české větve 
rodiny byl Jean Jacques Ferdinand De Lorme, narozený 20. 8. 1755 v Brunšviku, který změnil své jméno 
na Delorme. Ferdinandova přítomnost v Čechách je doložena až v souvislosti s jeho svatbou s Marií 
Annou Schell (1759–1815), dcerou pražského obchodníka, která se konala 30. 1. 1783. Mladým 
manželům se záhy začalo vést dobře – Ferdinand vedl obchod s bižuterií a galanterií a v roce 1797 
zakoupil od Jana a Matěje Novákových statek v Lochkově. V roce 1800 tam zřídil první továrnu na cikorii 
(„Cichorienkaffeh-Fabrik“) v českých zemích. Cikorka je pražený drcený kořen čekanky, který chutí 
připomíná kávu, a je často používána jako její náhražka. Spolu s touto továrnou zřídil také sušárnu na 
čekanku, mrkev, hrušky, obilný slad a žaludy. Majiteli vzkvétající firmy se podařilo získat dům 
v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně (č.p. 458, dnes Hellichova ul. č. 1), kde byl také umístěn jeho 
obchod. Roku 1804 zakoupil Ferdinand na Smíchově u Prahy zahradu s obytnou budovou, oranžérií 
a skleníkem. Šlo o dnešní Portheimku, letohrádek, který vystavěl pro svou rodinu významný barokní 
architekt Kilián Ignác Dientzenhofer v letech 1722–1729 a který vyzdobil slavný malíř V. V. Rainer 
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nástropní freskou. Do Portheimky (tenkrát zvané Buquoyka) přenesl Delorme i továrnu na výrobu 
cikorky. Buquoyka, zvaná tehdy také Delormova zahrada, sahala až k Vltavě. Antonín Novotný uvádí 
v jedné ze svých knih citát z dobového tisku: „... V místnostech vymalovaných původně Rainerem 
už nevládne ani Buquoy, aniž tu hraběnka Žižkovičová hostí císaře, ba dokonce i hostinský podnik ve vile 
zřízený zanikl, aby ustoupil továrně na cikorku. Tenkráte je Buquoyka, nynější Portheimova vila provždy 
uzavřena veřejnosti a bude snad lépe, až usedlost s továrnou, jsouce právě na prodej, buď v celku, nebo 
jednotlivě naleznou kupce“. Buquoyka byla až po Ferdinandově smrti v roce 1828 prodána podnikatelské 
rodině Porgesů z Portheimu, kteří nechali provést nástavbu prvního patra. Ferdinand přišel o většinu 
svého jmění při státním bankrotu z roku 1811, ale jeho firma se zase vzpamatovala. Plné nasazení ve firmě 
mu nebránilo se věnovat kulturním, společenským a náboženským aktivitám – Ferdinand byl vyznáním 
evangelík (i když své děti nechal vychovat v katolické víře, což svědčilo o jeho toleranci) a jako takový byl 
v letech 1807 až 1817 čelným představitelem (hospodářem) německé evangelické obce v Praze při 
„tolerančním“ kostele sv. Michala v Jirchářích a jejím dlouholetým představeným. V této funkci se velmi 
osvědčil, podařilo se mu dát do pořádku finance obce a vytvořit fond pro chudé. Zajímal se také aktivně 
o hudbu – Delormovi a jeho rodině byly v roce 1800 věnovány „Drei Quintetten für 2 Violinen, 
2 Bratschen und Violonschell“ českého hudebního skladatele Pavla Vranického (1756-1808). Delorme byl 
svobodným zednářem a členem pražské lóže U tří korunovaných sloupů.

Ferdinandův rodinný život kalilo úmrtí pěti dětí v útlém věku. Jeho manželka Anna Marie umírá v roce 
1815 a je pohřbena na Malostranském  hřbitově a jediný syn Ferdinand se během studia medicíny nakazil 
smrtelnou nemocí a zemřel v pouhých 22 letech. Jedna z Ferdinandových dcer (Tereza) se provdala 
za bohatého vídeňského obchodníka Weissenbergera a její sestra Anna (1795–1846) se stala manželkou 
lochkovského statkáře Brzoráda. Potomci rodiny Brzorádovy dosud žijí. 

Ferdinand sám zemřel 30. 5. 1827 a byl pohřben po boku své manželky. 

Rodina Demartini – pražští měšťané a mistři kominičtí [18]

První odborní kominíci se v Praze objevili v době renesance, spolu s italskými staviteli, usedlými většinou 
na Malé Straně (odtud také název Vlašská ulice či Vlašský plácek). Jedni z prvních odborných kominíků, 
kteří dorazili do Prahy, byli Bartoloměj a Matěj de Martini. Matěj de Martini (Demartini) se dobře zapsal 
u císařského dvora tím, že dodával smolné saze pro císařského alchymistu Eduarda Kellyho rytíře z Imany. 
Císař Rudolf II. proto v roce 1589 udělil Matějovi de Martini titul "předního mistra komináře při dvoře 
císařském". Když se Eduardu Kellymu s užitím sazí podařil pokus pozlatit kovové předměty, dostal 
de Martini ještě odměnou povolení pro sebe i své tovaryše nosit zvláštní kominický šat podle návrhu 
císařského osobního lékaře Tadeáše z Hájku. Bílá pokrývka hlavy, typická pro českého kominíka, patřila 
mezi kominické oblečení z doby císaře Rudolfa II. Součástí privilegia bylo také právo majetnosti k císařské 
vinici pod Petřínem. 

Bratři Bartoloměj a Matěj de Martini obdrželi v roce 1625 od císaře Ferdinanda II. privilegium 
svobodného provozování kominické živnosti v Praze a celém království. Živnost v této rodině přebíral 
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vždy prvorozený syn a tato tradice se udržela velmi dlouho. Kominické řemeslo totiž patřilo v Čechách 
k privilegovaným. V Muzeu hlavního města Prahy je dochována cechovní pokladna kominíků pražských 
z roku 1748 a v roce 1821 byla dekretem zemské vlády vydána ustanovení o propůjčování kominické 
živnosti. Největšímu rozkvětu se těšila pražská kominická živnost v období průmyslové revoluce v Praze. 
Z úmrtního oznámení Josepha Marii Demartini, pohřbeného na Malostranském hřbitově v roce 1859, je 
patrné, že požíval velké úcty a vykonával čestné veřejné funkce – byl např. rytmistrem pražského jízdního 
spolku ostrostřelců. V roce 1868 vznikla Jednota kominických tovaryšů ku vzájemné podpoře v Praze. 
Císařský rada Hugo Demartini byl koncem 19. století protektorem této Jednoty a členem Ústřední 
jednoty kominíků v Království českém. Ještě v roce 1940 bylo v Praze několik kominických rodin de 
Martini. Jednota kominíků, jak znělo její nové jméno, pak fungovala až do 50. let 20. století, kdy byly 
zrušeny živnosti.

Na Malostranském hřbitově bylo pochováno mnoho členů této bohatě rozvětvené rodiny,  ale jejich 
náhrobky se většinou již nedochovaly. Na západní stěnu nové části hřbitova byla ze staré části hřbitova 
přenesena náhrobní deska Jakuba Demartiniho, mistra kominického a měšťana, který zemřel v roce 1832.

 

Rodina Demartini – pražští měšťané, mydlářští mistři a dvorní voňavkáři [23]

Rodina Demartini se však nezabývala pouze kominickým řemeslem, ale také výrobou mýdla a různých 
kosmetických výrobků, jak je patrno z úmrtního oznámení Jana Demartiniho, pražského měšťana a mistra 
mydlářského z roku 1857. V roce 1947 vyšel v časopise Kosmetika, ročník II., velmi zajímavý článek. Tam 
se mohli čtenáři dozvědět, že jeden z nejstarších pražských mydlářských obchodů byl založen roku 1777 
v Míšeňské ulici č.p. 71 na Malé Straně. Je velice zajímavé, ba dokonce paradoxní, že tito výrobci mýdla 
a jiné kosmetiky přišli do Prahy jako – kominíci... Na Malé Straně se jejich živnosti dařilo dobře, blízkost 
šlechtických paláců jim zajišťovala dostatečný odbyt. Proto mohli v letech 1851 – 1852 svůj závod ještě 
rozšířit přikoupením dvou dalších domů (č.p. 73 U Zeleného pole a bývalého jatečního domu č.p. 74). 
Spokojenost jejich často vysoce postavených zákazníků se obrazila v tom, že byli jmenovaní dvorními 
dodavateli. Postupně rozšiřovali svůj sortiment – kromě standardních druhů mýdla vyráběli také v Praze 
velmi populární mýdlové figurky, kolínské vody a parfémy. Firma Demartini si vedla úspěšně po celé 
19. století a ve své činnosti pokračovala i po I. světové válce (v roce 1937 měla okolo 100 zaměstnanců). 
Těsně po II. světové válce se výroba přestěhovala do Košíř. Z této části rodiny Demartini pocházela 
Elisabeth Demartini, jejíž hrob u severní zdi hřbitova byl podle dobové fotodokumentace zachován ještě 
ve 20. letech 20. století. V důsledku rozšíření Plzeňské třídy byl však zničen.

Rodina  Ebenbergerova – majitelé domů na Malé Straně a lékárníci [2]

Rodina Ebenbergerova patřila k významným malostranským patricijským rodinám. Dle Františka Rutha 
vlastnila dokonce dvě lékárny na Malé Straně, jednu v Lázeňské ulici, později přeloženou do renesančního 
domu „U zlatého orla“ v  Mostecké ulici. Od roku 1792 byl jejím majitelem Josef Ebenberger, jehož 
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dědicové ji udrželi do roku 1833. Druhá Ebenbergerova lékárna se nacházela na Malostranském náměstí 
v domě „U bílého orla“. 

František Ruth o ní ve své Kronice královské Prahy při popisu Malostranského náměstí píše: „ V č. 4–29 
Bílý orel, kde nyní v nájmu jest okresní soud a lázeňské družstvo v král. českém. Má jedno průčelí proti 
Montágům, druhé vedle věže proti uličce Karmelitské. Zde dlouho bývala lékárna, druhdy v Praze 
nejnádhernější, přenesená teprve koncem 19. stol. do ul. Chotkovy.... Dům nynější vystavěl r. 1783 Václav 
Ebenberger..“ 

Lékárna byla tak významná, že se o ní zmiňují Jan Ferdinand a Johann Friedrich Opitz ve svém díle 
„Vollständige Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag“ z roku 1787. Štít 
s německým nápisem se na domě, ve kterém je dnes kavárna, dochoval dodnes. 

Významnou osobností rodu byl kromě Václava a Josefa Ebenbergerových také Friedrich Ebenberger, který 
je zmíněn v „Repertoriu für die Pharmacie: Autoren- Nürnberg 1823 unter Mitwirkung 
des Apothekervereins“ v Norimberku z roku 1823. Tento Ebenberger byl také veřejně činný – byl, jak bylo 
v oné době zvykem „zemským patriotem“ a podporoval řadu kulturních aktivit. Je uváděn např. mezi 
zakladateli Časopisu společnosti vlastenského Museum a mezi mecenáši Malostranského gymnasia. 
Podporoval také své profesní kolegy – píše se o něm, že „když bylo v roce 1833 dvorním dekretem 
a guberniální a ministerskou vyhláškou zřízeno Hlavní grémium lékárníků (das Apothekar-
Hauptgremium), byl při něm podle závěti pana Friedricha Ebenbergera, lékárníka v Praze, zřízen 
podpůrný spolek.“

Na Malostranském hřbitově je kromě Josefa Ebenbergera, Friedricha Ebenbergera († 1829), jeho 
manželky Marie (roz. Aspahs) a jejich dětí pohřbena také Josefa Ebenbergerová, provdaná do rodiny 
Stain. Vznik jejich náhrobku, významného sochařského díla, jehož autorem je Ignác Michal Platzer, je 
velmi zajímavý – původně byl totiž určen pro Jana Ignáce Hennevogela z Ebenburgu, mramoráře, jehož 
díla uvádí a podrobně popisuje Gottfried Dlabacz ve svém díle „Allgemeines historisches Künstler
-Lexikon für Böhmen und zum Theile auch für Mähren und Schlesien“. Za nejvýznamnější z nich je 
považována výzdoba z umělého mramoru v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Náhrobek nechala pro 
svého otce zřídit Xavera Hennevogelová, provdaná Ebenbergerová. V hrobce, umístěné podél dělicí zdi 
mezi starou a novou částí Malostranského hřbitova, je pochována také Josefa Stain, rozená Ebenbergerová. 
Tato plastika, asi nejkrásnější dílo Ignáce Michala Platzera, patří k umělecky nejcennějším náhrobkům na 
Malostranském hřbitově, a proto bylo v roce 2014 provedeno její restaurování.

Rodina Ellenbergerova – majitelé cihelny [1]

Rodinný podnik (cihelnu a vápenku) založil 19.7.1836 Franz Ellenberger. V témže roce se aktivně zapojil 
do organizace cihlářského průmyslu v Čechách – na rozdíl od Rakouska, kde byly rozměry různých typů 
cihel určeny velice striktně (dokonce patentem císaře Leopolda I. z roku 1686) a tento patent byl dokonce 
dvakrát inovován, měli výrobci v Čechách daleko větší volnost (rakouský patent z roku 1781 mimo jiné 
stanovil, že výrobci musí předepsané rozměry bezpodmínečně dodržet a že se od nich mohou odchýlit 
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pouze tehdy, pokud si to odběratel ve smlouvě výslovně vyžádá). Zemské orgány se rozhodly v tomto 
udělat pořádek, a proto se 19.7.1836 sešli zástupci gubernia, fiskálních úřadů, pražské polytechniky, 
podnikatelů v oblasti stavebnictví (m.j. J. Krannera a J. Zobela) s výrobci cihel, mezi nimiž byl 
i Ellenberger, a rozhodli se pro velmi netradiční řešení – rozeslali totiž návrh rozměrů nového typu cihel 
spolu s dotazníkem, kde bylo třeba specifikovat rozměry používané v tom kterém kraji, všem krajským 
úřadům. Na základě výsledků této dotazníkové akce pak byly určeny závazné rozměry budoucích cihel. 

Ellenbergerova továrna na výrobu cihel měla své sídlo tam, kde dnes vede Národní třída – přibližně 
v místě dnešní budovy AV ČR. Cihelna zde stála již od pradávna a je doložena již ve 14. století. A. Zap 
o vzhledu této části vltavského nábřeží v roce 1848 píše: “Mezi Poštovskou ulicí, Uršulinským klášterem 
a Převozní ulicí se nachází stará neúhledná staroměstská cihelna a vápenice, v které tak zvané staroměstské 
vápno se vypaluje, slavné v celých Čechách a ke stavbám do všech končin vlasti odtud se béře.“ V místě 
dnešní Divadelní ulice byl tehdy přístav, kde přistávaly lodi s vápnem a podobnými náklady určenými pro 
Ellenbergerovu cihelnu. Cihelna začala koncem 50. let 19. století překážet provozu a byla 1858 zbořena. 
Franz Ellenberger si proto v roce 1878 zřídil cihelnu na Zatlance, odkud byla v roce 1883 přenesena 
na Prosek. 

Na Malostranském hřbitově je pochován zakladatelský pár – Franz Ellenberger (1795–1855) a jeho 
manželka Anna rozená Hikischová (1800–1881) se svými dětmi Franzem (1822–1859) a Emanuelou 
provdanou Lerchovou (1834–1863).

Rodina Haaseova – tiskaři, nakladatelé a knihkupci  [9]

Zakladatel firmy Bohumil Haase se narodil 25. dubna 1765 v Halberstadtu v Sasku-Anhaltsku. 
Po vyučení pracoval na různých místech, až se v roce 1795 dostal do Prahy, kde začal pracovat v tiskárně 
Františka Jeřábka. V roce 1798 si otevřel vlastní tiskárnu. V roce 1800 se oženil s dcerou knihkupce Franze 
Widtmanna (pohřbeného na Malostranském hřbitově) a spolu se svým tchánem si zakoupil tiskárnu se 
dvěma knihtiskařskými lisy, která pak pracovala pod jménem Haase &Widtmann. Usilovnou prací se 
Haasemu podařilo dosáhnout toho, že tiskárna měla již 18 lisů a on získal titul českého stavovského 
knihtiskaře. Později spojil knihtisk s obchodem papírem, kamenotiskem a litím písmen. V roce 1806 si 
v Praze otevřel knihkupectví, v roce 1811 půjčovnu knih a v roce 1815 písmolijeckou dílnu.  V roce 1820 
otevřel první tiskárnu s využitím kamenotisku v Čechách. Od roku 1823 měl Haase opět společníka 
a firma se pak jmenovala  Haase & Henning. V roce 1824 byl Haase jmenován dvorním knihtiskařem, 
netěšil se však ze své nové funkce dlouho, protože již 12. února 1824 v Praze zemřel. 
Po jeho smrti vedli firmu dále jeho synové Ludvík (* 1801) a Ondřej (* 1804). V roce 1831 vstoupili do 
firmy bratři Bohumil Haase ml. (* 1809) a Rudolf Haase (* 1811), a firma se pak nazývala Gottlieb Haase 
a Synové. Mladší z bratrů, Bohumil, se vyučil knihtiskařem, zatímco Rudolf vystudoval práva. V roce 1835 
jejich firma koupila od Jana Ferdinanda ze Schönfeldu knihtiskárnu, umístěnou ve zrušeném Anenském 
klášteře na Starém Městě, a v roce 1837 koupili na Zbraslavi dvůr s pilou, mlýnem a hospodou a zřídili 
tam továrnu na výrobu papíru, která zahájila provoz v roce 1840. 
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Ondřej Haase byl v roce 1854 císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu s predikátem 
Haase z Vranova. Firma Gottlieb Haase & Söhne platila za jednu z nejúspěšnějších tiskáren v monarchii
 – v roce 1860 měla 700 zaměstnanců. Od 1. ledna 1872 se změnila v akciovou společnost Bohemia.

Některé zdroje  (např. Almanach české šlechty) udávají, že Ludvík Haase, syn zakladatele firmy, narozený 
v roce 1801 v Praze a zesnulý 12. června 1868 v Salcburku, je pochován na Malostranském hřbitově. 
Z jeho úmrtního oznámení však vyplývá, že byl pochován tam, kde zemřel – tedy v Salcburku, a že 
v Čechách za něj byly slouženy pouze zádušní mše (u sv. Jiljí na Starém Městě, ve farním kostele ve 
Vraném nad Vltavou a v kostele sv. Kiliána v Davli.).

Na Malostranském hřbitově však byla ještě za jeho života pochována jeho manželka Voršila, rozená 
Rickardtová. Voršila, narozená v roce 1802, zemřela ve svých 62 letech dne 23. října 1864. Na základě 
svého výslovného přání byla pochována v hrobce své rodiny, se svými bratry Adalbertem a Josefem 
Rickardtovými a jejich manželkami. 

Rodina Haasova - August Eusebius Haas, majitel továrny na porcelán v Horním 
Slavkově [19]

První pokusy založit porcelánku v Horním Slavkově se datují do roku 1793, nebyly však příliš úspěšné. 
Situace se změnila v roce 1803, kdy firmu převzal Jan Jiří Lippert s pomocí důlního mistra Václava Haase. 
Firma se tehdy jmenovala Lippert & Haas Horní Slavkov. Kvalita výroby se postupně zvyšovala a firma se 
stala v roce 1812 první firmou v monarchii, která obdržela privilegium na výrobu porcelánu. V oné době se 
zde vyráběly převážně šálky a firma přešla od klasicistního stylu k empiru. V roce 1830 byl její sortiment 
obohacen o porcelánové figurky. Od roku 1840 se stal výhradním majitelem firmy Václavův syn August 
Eusebius Haas (nar. 15. srpna 1804 v Horním Slavkově). Jeho manželka, rozená Josefina Hellová, 
pocházela z Vídně. Po jeho nástupu nastal nový rozvoj firmy a byly zavedeny nové technologie (tisk na 
porcelán). Augustův podnik brzy představoval pro vídeňskou porcelánku v Augarten velkou konkurenci 
(ta ostatně byla právě kvůli konkurenci firmy z Čech dokonce na krátkou dobu zrušena). August Haas 
později získal velký majetek a mohl zakoupit panství Kynšperk nad Ohří a zámek Kamenný Dvůr. Vlastnil 
také nemovitosti v Praze (např. dům na Ferdinandově, nyní Národní třídě 949/1), kam se později ze 
zdravotních důvodů odstěhoval. Augustin Haas zemřel 26. března 1871 ve svém pražském domě a zádušní 
mše za něj byla sloužena v kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici. Ještě před smrtí, na začátku své 
nemoci v roce 1867, předal řízení firmy svému synovi Jiřímu Haasovi staršímu (1841–1914), absolventovi 
vídeňské polytechniky, a jeho partnerovi Janu Křtiteli Čížkovi. Firma od té doby nesla jméno 
Haas & Čížek. Jiří Haas starší se oženil s Olgou Dannenbergovou, jejíž rodině patřila textilní továrna 
v Žitavě. Šlechtický titul získal v roce 1908. V této době byla firma na vrcholu svého rozvoje – kromě 
továren vlastnila ještě zámek Mostov, statek Kamenný Dvůr a nájemní domy ve Vídni, Pešti a v Praze. 
Jedna z dcer Augusta Eusebia Haase, Augusta, se provdala za Emanuela Novotného, majitele továrny 
na porcelán a kameninu ve Staré Roli u Karlových Varů. Svému synovi, Jiřímu Haasovi ml., kupuje otec 
v roce 1912 hrad Bítov. V roce 1914 propuká „Velká válka“, starý baron Haas umírá a syn Jiří odchází na 
frontu. Domů se vrací až v roce 1921 se zvyky rakouského důstojníka. Matka, která ho zřejmě dobře znala 
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a pocházela rovněž z podnikatelské rodiny, mu vyplácí bohatou apanáž, ale k vlastnímu rozhodování ho 
nepustí. Mladý „porcelánový baron“ se usazuje na Vysočině, na hradě Bítově. Brzy je tam proslulý svými 
četnými poměry se ženami, svým hýřením, ale také svou zoologickou zahradou, největší soukromou ZOO 
v tehdejším Československu.

Zakladatel firmy August Eusebius Haas byl podle úmrtního oznámení pohřben provizorně v hrobce 
rodiny Richterů, zřejmě kvůli tomu, že jeho hrobka ještě nebyla hotová. Hrobku Richterů však vzhledem 
k dvojímu rozšíření Plzeňské třídy již nedokážeme identifikovat. Je velmi pravděpodobné, že August 
Eusebius Haas nakonec nalezl opravdu místo svého posledního odpočinku v největší zachované hrobce 
Malostranského hřbitova, umístěné v ose nové části hřbitova při jeho západní zdi. Tato hrobka 
napodobuje svým architektonickým řešením tehdy velice populární Goethovu (a donedávna i Schillerovu)  
hrobku na výmarském hřbitově. Hrobka však nese pouze neúplný nápis, dle něj je zde pochována „rodina 
Haas“. Záznamy o pohřbených osobách chybí a jména zemřelých nejsou uvedena ani v Kšáryho seznamu 
z roku 1949 ani v publikaci vydané Jeronýmem Lánym počátkem 90. let minulého století. Sokol ve své 
knize o Malostranském hřbitově uvádí, že v jeho době ještě existovala skleněná podlaha kaple s průhledem 
do krypty. Přes podrobný průzkum hrobky, provedený v rámci I. etapy revitalizace Malostranského 
hřbitova se však nepodařilo jednoznačně dokázat, že v hrobce byl pochován opravdu zvelebitel firmy 
August Eusebius Haas (1804–1871). Nádherné provedení hrobky, nyní rekonstruované (na jejích stěnách 
byly odkryty stopy nástěnných maleb, které budou ještě restaurovány, v hrobce je kaple s oltářem, dolů do 
hrobní komory vede pohodlné schodiště) však dokazuje, že byla postavena pro opravdu významnou 
osobnost. 

Předkové Václava Havla – smíchovští mlynáři a podnikatelé [24]

Významné místo mezi podnikateli, pochovanými na Malostranském hřbitově, zaujímají mlynáři. K nim 
patří také předkové prvního prezidenta po sametové revoluci Václava Havla. Jak vyplývá ze záznamů 
Bedřicha Kšáry z roku 1939 (krátce předtím, než byla pořízena známá fotografie ukazující čtyřletého 
Václava Havla před rodinnou hrobkou), byla první osobou, pohřbenou v rodinné hrobce, Magdalena 
Havlová, která zemřela ve svých 19 letech v roce 1819. Po ní následovala Marie Havlová roz. Schotová, 
narozená v roce 1797, která zemřela ve svých 38 letech v roce 1835. Dalším byl pražský měšťan a mlynář 
František Havel, který se dožil celých 80 let a zemřel v roce 1840, a jeho syn Vácslav František Havel 
(1792–1848), rovněž pražský měšťan a mlynář na Smíchově. Posledním členem rodiny Havlů, pohřbeným 
na Malostranském hřbitově (a vzhledem k té skutečnosti, že se hřbitov v roce 1884 zavíral, také jedním 
z posledních pohřbených vůbec) byl Vácslav Julius Havel (1821-1884). Vácslav Julius Havel, původně 
smíchovský mlynář, byl otcem stavebního podnikatele Václava Miloše Havla (1861–1921), stavitele Paláce 
Lucerna na Václavském náměstí a dědečka Václava Havla, stavebního inženýra a podnikatele, tvůrce 
moderní vilové čtvrti na Barrandově a Barrandovskych teras (1897–1979), a Miloše Havla (1899–1968), 
filmového podnikatele. Prezident Václav Havel (1936–2011) byl jeho pravnukem. Havlův mlýn, na němž 
předtím hospodařilo několik generací rodu, stával na vltavském břehu mezi dnešním Jiráskovým 
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a Palackého mostem a nesl smíchovské čp. 87. Po smrti svého otce v roce 1848 byl Vácslav Julius Havel 
nucen mlýn prodat, protože musel vyplatit dědictví své nevlastní matce a věno osmi sestrám. Vstoupil 
potom do služby u státní dráhy jako „vážný“. Havlova rodina poté bydlela nejprve na Újezdě na Malé 
Straně a později na Linhartském plácku na Starém Městě. Syn Vácslava Julia Havla, Václav Miloš Havel, 
ve svých pamětech na rodinné návštěvy hřbitova vzpomínal těmito slovy: „Rodiče mého otce a jejich 
předkové byli již od XVIII. století pochováváni v rodinné hrobce na košířském hřbitově, kam jsem ještě 
za druhé světové války docházel o Dušičkách s rodinou položit kytičku. Tuto hrobku i pomník, ležící při 
ohradní zdi do Plzeňské třídy, jsem tehdy vyfotografoval. Jednoho dne, po válce, jsme tam hrobku již 
nenašli. Ohradní zeď byla za účelem rozšíření ulice zbořena a pozůstatky z hrobů ležících při zdi byly prý 
přeneseny do společného hrobu...“

Je velká škoda, že se právě tento náhrobek, který měl dle evidence Bedřicha Kšáry číslo 111, nezachoval 
( Jeroným Lány ve své publikaci o Malostranském hřbitově  z počátku 90. let již uvádí, že místo pohřbu 
Vácslava Julia Havla je neznámé). Okolní náhrobky (č. 109, 112, 113) byly přeneseny o kus dále do jiné 
části hřbitova a lze je vidět dodnes.   

Rodina Hergetova – výrobci cihel, vápna a cementu [15]

Zakladatelem rodinné firmy byl Franz Anton Leonard Herget (1741–1800), narozený v Andělské Hoře 
u Karlových Varů. Herget studoval v Praze na teologické a filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy 
univerzity a navštěvoval rovněž přednášky na technice. Po smrti profesora Ferdinanda Schora byl 
v roce 1767 ve věku 26 let jmenován profesorem inženýrských věd na Stavovské inženýrské škole v Praze 
a od roku 1784 vyučoval praktickou matematiku na filozofické fakultě Karlovy univerzity. Později koupil 
od stavebního úřadu pozemek č.p. 101/III na břehu Vltavy a vybudoval zde cihelnu, která byla uvedena do 
provozu v roce 1781. Její budova, dnes památkově chráněná, je v současnosti sídlem Muzea Franze Kafky. 
Cihly z Hergetovy cihelny se vyráběly s vtisknutým reliéfem s písmeny A H na ložné ploše. O několik let 
později přikoupil v Bubenči pozemek v místech dnešní ulice Pod kaštany. V roce 1787 zanechal podnikání 
a nemovitosti prodal pražskému staviteli Josefu Zobelovi a Františku Schmidtovi, kteří pokračovali 
ve výrobě cihel až do roku 1815. V roce 1788 byl jmenován vrchním stavebním ředitelem v Čechách. Na 
základě jeho posudku byla zbořena Betlémská kaple v Praze, což pražské obyvatelstvo kvitovalo spíše 
negativně (viz vyjádření Jana Jeníka z Bratřic). Na pražské technice Herget působil až do své smrti. Kromě 
pedagogické činnosti pracoval v Navigační komisi, která se zabývala splavněním Vltavy a byl členem 
Vlastenecké hospodářské společnosti. Řešil opravu Karlova mostu a zabýval se důležitým zeměměřičským 
úkolem – přípravou josefínského katastru (1785). Herget zemřel na své usedlosti Slovanka, původně 
středověké vinici, která pak byla v majetku rodiny až do dvacátých let 20. století a byl pohřben na 
Smíchově u kostela sv. Filipa a Jakuba, dnes již zrušeného. Franz Anton Leonhard Herget byl dvakrát 
ženat – z prvního manželství s Marií Annou Manětínskou z Klatov měl dvojčata a syna Josefa Leonharda 
(1772–1849), který se později stal guberniálním radou a byl povýšen do šlechtického stavu. Josef 
Leonhard je spolu se svou manželkou Barborou z Hergetů, roz. Setzerovou (1789–1866), dcerou Antonií 
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z Hergetů (1810–1837) a vnukem Viktorem z Hergetů (1844–1881) pochován ve staré části hřbitova 
u dělicí zdi blíže Plzeňské třídy. Druhou manželkou Franze Antona Leonharda Hergeta se stala Terezie 
Trauschiková z Nového Boru, se kterou měl dalších sedm dětí. Po jeho smrti se vdova znovu provdala za 
stavitele Josefa Zobela a Zobelova dcera Vilemína (1791-1849) si vzala Antonína Leonharda Hergeta 
(1816). 

Jejich syn Maxmilián (1823–1893) se stal významnou osobností firmy a za jeho řízení dosáhl rodinný 
podnik svého vrcholu. Jako podnikatel v oblasti stavebních hmot vlastnil četné cihelny na Smíchově, 
v Bubenči a Dejvicích. V letech 1878–1882 působil jako poslanec českého zemského sněmu. Jméno Maxe 
Hergeta bylo spjato také se vznikem jedné z našich nejstarších cementáren v Radotíně. Závod  
provozovala Pražská akciová továrna na hydraulický cement od roku 1871. K zakládajícím členům patřili 
přední čeští politici a průmyslníci: Julius Grégr, J. S. Skrejšovský, B. Frágner, Emil Kittl a další. Podnik 
využíval výhodné polohy na hlavní trati Praha – Plzeň a dobového stavebního boomu. Kapacita firmy se 
pohybovala kolem 500 vagónů ročně a surovina byla nejprve získávána z lomu ve Slivenci, později 
i z Lochkova. Aby byl dodržen správný chemický postup výroby cementu, byl kámen dovážen z lomů 
v Berouně, Loděnicích a Řeporyjích. Cement se mlel v mlýnech, které svou podobou připomínaly mlýny 
na obilí. Propuknutí hospodářské krize v roce 1873 přivedlo společnost do potíží, takže na čas zastavila 
výrobu. Cementárnu zachránil největší akcionář Max Herget, který ji koupil za 44% odhadní ceny. 
Dopravu vápence zajišťovaly smluvně koňské potahy místních rolníků, v roce 1873 byla do lomu zřízena 
úzkokolejná dráha, vagóny tahali nadále koně, malá lokomotiva byla zakoupena až v roce 1911. Max 
Herget také dal se společníkem Karlem Tichým v letech 1875–1878 postavit v Prokopském údolí,  jižně 
od stanice Hlubočepy, novou továrnu na staviva, v níž pálil ze zdejšího jílu keramické zboží. Jeho 
cementárna byla modernizována na přelomu 19. a 20. století. V této době jméno Herget proniklo i do 
zákonů – vápno, které se pálilo na vltavských březích, bylo velmi dobré kvality a díky svým vlastnostem 
bylo úředně předepsáno pro všechny vodní a základové stavby. Tzv. zákon „lex Herget“, který přešel i do 
zákonodárství Československé republiky, platil až do roku 1930. Za první světové války došlo k omezení 
výroby a byly přerušeny veškeré investice, takže po skončení války bylo nutno přistoupit k zásadní 
přestavbě podniku. V roce 1920 vznikly spojením firem Max Herget a Bárta & Tichý a za účasti několika 
dalších podnikatelů Spojené pražské továrny na staviva a. s. Po Maxově smrti vedli firmu jeho syn 
Antonín a dcery Marie a Vilemína. Max Herget je pohřben na zlíchovském hřbitově. V roce 1924 se 
novým společníkem firmy stal Rudolf Weinmann, velkoobchodník s uhlím, a název byl zkrácen na 
„Prastav“ (Spojené pražské továrny na staviva). Vznikl tak jeden z největších průmyslových gigantů na 
výrobu stavebních hmot v zemi. Na konci jeho života, v roce 1921, se firma spojila s firmou Bárta a Tichý,  
továrny na portlandský cement. V lednu 1922 schválila správní rada koupi a pronájem pozemků na 
Zlíchově, bylo jednáno o  převodu pozemků od majitele panství Lochkov a byly získány další parcely 
v Řeporyjích, v Hlubočepích a od řádu křížovníků s červenou hvězdou ve Slivenci. Mezi válkami firma 
opět prosperovala,  propagovala obkládání reprezentačních budov přírodním kamenem všeho druhu. 
Podnik získal zakázky například na vnitřní obklady z mramoru ministerstva obchodu, Všeobecného 
penzijního ústavu v Praze, obklady z travertinu pro divadlo v Kutné Hoře, obklady ze sliveneckého 
mramoru pro školu v Turnově a mnoho dalších. Navázala také na tradice firmy Bárta & Tichý a znovu 
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zaváděla chodníkové dlažby z trojbarevné mramorové mozaiky. Od 1. ledna 1950 došlo k znárodnění  
firmy a vytvoření samostatného národního podniku Pragocement s centrem v Radotíně. Těžba vápence 
v Prokopském údolí skončila až v roce 1968, kdy pece byly strženy a úzkokolejka rozebrána. 

Rodiny Höcker a Rixi – truhláři a dvorní dodavatelé [3]

Zakladatelem firmy byl Josef Höcker (1786–1843), pochovaný na Malostranském hřbitově.  Jméno 
truhláře Franze Höckera, syna zakladatele firmy Josefa Höckera, je uvedeno v roce 1868 v příručce 
Hof- und Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich na seznamu dvorních dodavatelů. Dle 
informace  Martina Aschenbrennera, odborníka na dějiny zámku a panství Zákupy a na dvůr excísaře 
Ferdinanda, se firma Höcker a Rixi v 50. a 60. letech 19. století podílela na rekonstrukci zámku 
v Zákupech, který patřil excísaři Ferdinandovi V. (I.rakouskému) Zúčastnila se také opravy několika 
kostelů na Zákupsku. Firma Höcker a Rixi měla sídlo na Starém Městě (č.p. 355) na Perštýně, blízko 
výrobny nábytku rodiny Röhrsovy. Autorem zajímavého náhrobku s figurálním motivem byl sochař 
Antonín Wildt, který je na Malostranském hřbitově zastoupen právě jen tímto jediným dílem. 

Josefa Jäger – manželka stavitele a architekta [8]

Josef Jäger (1721–1793) se narodil v Tannheimu v Tyrolsku. Z matčiny strany byl spřízněn s jiným 
pražským architektem tyrolského původu, Josefem Zobelem, se kterým také později často spolupracoval. 
Do Čech přišel okolo roku 1740, v roce 1753 se zde poprvé oženil a v roce 1759 obdržel měšťanské právo 
na Malé Straně. V roce 1764 vstoupil do státních služeb jako stavitel královské bankální a fiskální 
administrace. V roce 1767 na tom byl finančně již natolik dobře, že si mohl koupit dům U černého gryfa 
(č.p. 475 na Malé Straně). Poté, co se stal v roce 1784 podruhé vdovcem, se v kostele Nejsvětější Trojice 
oženil v roce 1785 potřetí – tentokrát si vzal Josefu roz. Glauberovou. V roce 1785 byl spolu s Antonem 
Haffeneckerem činný při přípravných pracích na stavbu terezínské pevnosti a následně se podílel na 
přestavbě několika pohraničních celnic, které přestavovala bankální administrace. V roce 1788 neúspěšně 
žádal o uprázdněné místo po dvorním staviteli Antonu Haffeneckrovi. Pak působil jako přísežný stavitel 
v různých komisích a byl autorem četných dobrozdání. V Praze i jejím okolí se pak specializoval 
na přestavbu domů i paláců. Jako příklad je možno uvést zejména dům U Montágů na Malé Straně 
(č.p. 6/III). Z let 1765–1767 pochází projekt a stavba Turbova paláce na Malé Straně (č.p. 477, dnes 
Japonské velvyslanectví) s rokokovou fasádou. Kromě vlastního domu č.p. 475 pak přestavuje také 
Grömlingovský dům a podílel se na úpravě profesního domu jezuitů (č.p. 2/III). Předpokládá se, že se také 
zúčastnil přestavby Petržílkovkého domu (č.p. 272/III) na Malé Straně a paláce Pachtů z Rájova (č.p. 208 
na Starém Městě). Josef Jäger zemřel 16. 9. 1793 a byl pohřben na Malostranském hřbitově. Jeho náhrobní 
deska se však na rozdíl od náhrobní desky jeho příbuzného Josefa Zobela nedochovala. V létě 2015 se nám 
však podařilo objevit u jižní zdi hřbitova poškozenou náhrobní desku jeho třetí manželky, Josefy rozené 
Glauberové, která zemřela čtyři roky před ním v roce 1789. Tato náhrobní deska patří k nejstarším 
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zachovaným deskám na hřbitově. Dá se předpokládat, že obě tyto desky byly původně umístěny u severní 
zdi Malostranského hřbitova blíže u kostela a že byly později přemístěny v důsledku rozšíření Plzeňské 
třídy. 

Rodiny Jeschke ( Jeschko) a Bělský – pražští obchodníci [16]

Jméno Karla Bělského se objevuje v adresáři obchodu a řemesel v rakouské monarchii z roku 1855. Uvádí 
se zde, že vedl firmu zaregistrovanou pod jménem „C. Bělsky“. Předmětem její činnosti byl prodej koření,  
barev a všech druhů minerálních vod. Kromě toho se zabývala také povoznictvím a komisním prodejem. 
Své sídlo měla v Rytířské ulici na Starém Městě v č.p.  404. O tom, že si firma vedla dobře i koncem 
19. století (již jako firma Bělský a Jeschke),  svědčí ta skutečnost, že měla koncem století sídlo v pražském 
centru, na Václavském náměstí č.p. 772/2. Tehdy obchodovala psacími potřebami, papírem, kreslicími 
potřebami, malířskými potřebami a uměleckými předměty. Později, když se v Praze začalo šířit  
fotografické umění, prodávali také kamery, tehdy ještě dřevěné. Tato firma prosperovala ještě na počátku 
20. století. Oba zakladatelé firmy jsou pochováni v nové části Malostranského hřbitova blízko dělicí zdi 
a na jejich společném hrobě se nalézá zajímavá a poměrně dobře dochovaná montovaná mříž z konce
70. let 19. století.

Josef rytíř Kress, generální ředitel Buštěhradské dráhy

Josef Kress, železniční inženýr a generální ředitel Buštěhradské dráhy, se narodil v Kozolupech 
v západních Čechách v roce 1817. Studoval v Praze na polytechnickém ústavu (1831–1834). Po ukončení 
studia působil jako praktikant u stavitele Josefa Krannera. V letech 1836–1837 spolupracoval s Františkem 
Antonínem Gerstnerem na stavbě dráhy z Petrohradu do Carského Sela. V roce 1853 začal pracovat jako 
vedoucí provozu pražsko-lánské koněspřežky, druhé úzkorozchodné koněspřežní železnice na evropské 
pevnině (zahájení provozu v roce 1831). Tato dráha měla původně sloužit k transportu dřeva 
z Křivoklátska, ale od roku 1844 se stala hlavní dopravní tepnou zásobující Prahu kladenským černým 
uhlím. Dráhu provozovalo sdružení pražských měšťanů a šlechticů s názvem Pražská železniční společnost 
a sloužila zejména k dopravě dříví, stavebního kamene, případně i obilí a později i uhlí do Prahy – s osobní 
dopravou se původně nepočítalo. Na této dráze je zajímavé také to, že ji vyměřoval slavný Joachim 
Barrande a přitom objevil četné zkameněliny. Inženýr Kress v letech 1853–55 projektoval a řídil stavbu 
trati Kralupy – Staré Kladno. U vzniku této dráhy stála především potřeba dopravy uhlí a železa z bouřlivě 
se rozvíjejících kladenských dolů a hutí.V souvislosti s rostoucími požadavky pražského průmyslu na 
dovoz uhlí se začalo jednat o připojení Buštěhradska na parostrojní síť. Dne 20. listopadu 1855 získala 
koncesi pro provoz pražsko-lánské koněspřežky „Buštěhradská železniční společnost“, v níž byly 
kapitálově zastoupené těžařské společnosti. Výstavbu trati prováděla firma Klein, 150 nákladních vozů na 
uhlí objednala Buštěhradská dráha u Ringhofferovy továrny na Smíchově. Slavnostní zahájení provozu se 
konalo v sobotu 23. února 1856 a od července téhož roku dráha dopravovala smíšenými soupravami 
i cestující. Inženýru Kressovi vděčíme za několik důležitých změn – na generálním shromáždění 
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zakladatelů dráhy v Mladé Boleslavi roku 1857 např. prosadil napojení města Kralup jak na 
Buštěhradskou dráhu, tak i na Severní dráhu, což umožnilo propojit kladenský černouhelný revír 
s průmyslovou oblastí Liberecka. Inženýr Josef Kress zastával v letech 1869–81 úspěšně funkci 
generálního ředitele této dráhy. Byl ve svém oboru považován za špičkového odborníka, a proto byl rovněž 
členem správních rad Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy a České severní dráhy a viceprezidentem 
správní rady Ústecko-teplické dráhy. V seznamu prvních členů Spolku architektů a inženýrů v Království 
českém je v roce 1866 uváděn jako „ředitel dráhy v Praze“. Za své zásluhy byl v roce 1873 vyznamenán 
řádem Železné koruny III. třídy, v roce 1875 byl majestátem císaře Františka Josefa I. povýšen do 
rakouského rytířského stavu. Se svou ženou Terezií rozenou Hauserovou měl Kress tři syny, z nichž dva 
(Otto, nar. 1846, a Emil, nar. 1848) působili také u dráhy. Profesi svého děda se věnoval i jeho vnuk Otto. 

Josef rytíř z Kressů zemřel v roce 1881 a jeho náhrobek se nacházel nalevo od kostela ve staré části 
hřbitova. Dnes ho však již není možno identifikovat. Zajímavé je, že se nedaleko místa jeho hrobu 
zachoval, byť ve velmi špatném stavu a s poškozeným nápisem, náhrobek jeho spolupracovníka při 
budování Buštěhradské dráhy – inženýra Josefa Chvály (1826–1872).  V nové části hřbitova stojí poměrně 
dobře zachovalý náhrobek Františka Xavera Fischera (1804–1863), pokladníka Buštěhradské dráhy.

Podnikatelský host ze zahraničí – Camillo hrabě Marcolini-Feretti, generální 
ředitel a reorganizátor míšeňské porcelánky [25]

Camillo hrabě Marcolini se narodil v italském městě Fano 2. dubna 1739 jako nejmladší ze šesti synů 
bailliho Petra Paula Marcoliniho, jehož rodina byla v městě Fano v církevním státě usídlena již od konce 
16. století, a Francescy, rozené Feretti. V roce 1752 přišel jako „stříbrné páže“ na dvůr saského kurfiřta 
Friedricha Christiana. Díky své obratnosti a přizpůsobivosti si záhy získal přátelství a důvěru korunního 
prince a příštího saského kurfiřta Bedřicha Augusta III. a rychle postupoval po žebříčku dvorských 
hodností. Byl odpůrcem spojenectví s Pruskem a od bitvy u Jeny v roce 1806 stoupencem Napoleonovým. 
Ten ho za to v roce 1809 vyznamenal nejvyšším stupněm Řádu čestné legie. V roce 1809 se Marcolini stal 
saským ministerským předsedou. Jeho kariéra zdaleka nebyla pouze politická – v roce 1780 se stal 
generálním ředitelem pro umění,  ředitelem umělecké akademie a rovněž ředitelem míšeňské manufaktury 
na výrobu porcelánu. Doba, kdy stál Marcolini v čele manufaktury je považována za dobu jejího druhého 
rozkvětu. Z této doby jsou známy drobné barevné plastiky, vytvořené podle vzorů francouzského sochaře 
a modeléra míšeňské manufaktury Michela Victora Aciera  (1736–1799) a jeho spolupracovníka Johanna 
Carla Schönheita (1730–1805) . Kromě toho zde vznikaly bisquitové figurky, částečně podle klasických 
vzorů. Během svého působení v Míšni v letech 1775–1814  zavedl Marcolini nové označení – vedle již 
známých zkřížených mečů se skvěla hvězda. Jeho podnikatelské aktivity však nebyly zaměřeny pouze na 
výrobu porcelánu – stal se i zakladatelem první saské továrny na kameninu v Hubertsburgu. Marcoliniho 
osud byl spojen s českými zeměmi – ženil se 4. května 1778 v Krupce, kde si vzal v roce 1778 za manželku 
baronesu Marii Annu O’Kellyovou, dceru rakouského polního zbrojmistra O’Kellyho. Po Napoleonově 
porážce u Lipska následoval svého krále (saský kurfiřt byl Napoleonem mezitím jmenován králem) do 
vyhnanství. Během svého pobytu v Praze onemocněl a 10. července 1814 zemřel. Jeden z jeho životopisců 
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o něm napsal: „Historie hraběte Marcoliniho je historií Saska v době od 1768 do r. 1814“. Co se týče jeho 
potomstva, Petr Pavel (1785–1863) zůstal v Čechách a stal císařským komořím. V roce 1807 se oženil 
s Marií Annou hraběnkou Cavriani (1792–1834). Jejich dcera Ludovika (1818–75) zdědila po otci panství 
Kyšperk, který pak zdědil její syn Pavel (1836–1914). Jelikož manželství Camillova bratra  Johanna Gasta 
zůstalo bezdětné, přešlo italské panství na Camillova mladšího syna Františka Saleského. Na hraběte 
Marcoliniho dosud v Drážďanech upomíná palác Brühl-Marcolini ve městské čtvrti Friedrichstadt, který 
byl v roce 1849 přestavěn na městskou nemocnici.

Marcoliniho pozůstatky (původně byl pochován nalevo od kostela u zdi hřbitova, podle starého číslování 
1/VIII/111) byly 20. 6. 1827 exhumovány a převezeny do rodinného sídla ve Fano u Pesara v Itálii. 
Některé prameny uvádějí, že jeho uprázdněný hrob byl později použit pro J. K. Seppa († 1830), jeho 
manželku Žofii († 1849) a jejich dceru Žofii provdanou Paterovou (1823–1883).

Rodina Odkolků a Trödlů – majitelé pražských mlýnů a pekáren [10]

Odkolkovi z Újezdce pocházeli ze starobylého rytířského rodu a patřil jim např. zámek Batelov u Třeště. 
Po bitvě na Bílé Hoře rod zchudl. Ferdinand Maxmilán si vzal navíc za manželku dceru poddaného 
sedláka a pozbyl tak nároku na panství svého otce. Bohatství získal vlastním přičiněním až jeho syn 
Antonín Kryštof, který se usadil v Roudnici nad Labem a založil tam mydlářskou manufakturu. Antonín 
František Serafin Odkolek se stal dokonce roudnickým purkmistrem. V roce 1847 se přestěhoval za svým 
synem Františkem Serafinem Odkolkem do Prahy, kde v roce 1856 zemřel. Počátky historie firmy 
Odkolek v Praze jsou nerozlučně spojeny s malostranskými Sovovými mlýny. František Serafin Odkolek 
přišel do Prahy v roce 1840 jako mlynářský „krajánek“ (vyučený mlynář bez vlastního mlýna). To se však 
mělo brzy změnit, když se oženil s Marií Trödlovou, dědičkou majitele Sovových mlýnů Františka Trödla. 
Po smrti svého tchána se stal sám mlynářem a založil rodinný podnik stejného jména. Pod správou 
mladého Odkolka nastává rychlý rozvoj firmy. V roce 1858 si Odkolek podává žádost o přestavbu mlýna 
na „amerikánský, tj. parní. V roce 1865 přikoupil další dům, ve kterém zřídil pekárnu. V roce 1864 kupuje 
od rodiny Liechtensteinů jejich dosavadní sídlo na Kampě, nechává si ho zvýšit o jedno patro 
a přebudovat na své sídlo. Mlýn, pekárnu a palác pak spojovala velká Odkolkovská zahrada. Na jím 
prováděných přestavbách po roce 1867 se podíleli tak významní architekti, jako byl Josef Schulz 
(1840–1917) a Josef Zítek (1832–1909). Pro podporu prodeje svých výrobků začíná otevírat vlastní 
firemní prodejny „Fr. Odkolek“. Kolem roku 1870 provozuje jen v Praze již osm filiálních prodejen a jejich 
počet dále roste. Jeho plány na další rozšíření podniku však zmařila náhlá smrt v roce 1876.  Dědictví se 
pak ujal jeho syn Jindřich. Ten pokračoval v rozšiřování firmy a stal se dokonce prvním předsedou Pražské 
plodinové burzy. Navíc vynalezl psací stroj, dnes uložený v Technickém muzeu. I on však umírá v poměrně 
mladém věku 53 let a dědictví se ujímá jeho sestra Zdenka, provdaná za advokáta Ladislava Pinkase. Brzy 
po jeho smrti, v roce 1896, mlýn vyhořel a pražská obec pak již nedala povolení k jeho obnově – zplodiny 
z komína parního mlýna totiž znečišťovaly okolí. Na Kampě zůstala pouze pekárna a prodejna. Po roce 
1910 byly zahájeny přípravy k přestěhování firmy do nových prostor v Praze – Vysočanech a její přeměně 
na akciovou společnost. Firma František Odkolek, a.s., parní mlýn a továrna na chléb, byla zapsána 
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v Obchodním rejstříku dne 1.4.1912 se sídlem ve Vysočanech, okres Karlín. Odkolkové byli vždy velmi 
vynalézaví – firma si uměla pomoci i za první světové války. V době, kdy byla většina koní a nákladních aut 
převedena na frontu, vyřešila problémy s rozvozem pečiva připojením vozů s pečivem za tramvaje. Situace 
s dopravou se zlepšila po válce – v roce 1923 rozváželo zboží již 35 Odkolkových automobilů.

Rozvoj firmy pokračoval i v období mezi válkami. Po válce byla do podniku Odkolek jmenována národní 
správa, v  roce 1946 vznikl podnik Odkolek, národní podnik. Dne 1.3.1947 byl podnik Odkolek 
znárodněn a později do něj byly začleněny další společnosti – firma Fr. Zátky, Dělnické pekárny, Cukroděl, 
Velvarské škrobárny. V letech 1954–1990 fungoval národní podnik Odkolek pod jménem Pražské pekárny 
a mlýny, vzniklý sloučením všech pekárenských podniků v Praze. Počátkem roku 1994 byla zaregistrována 
společnost ODKOLEK, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 56/1. Firma se tak opět vrátila ke svému 
jménu. V roce 2005 se firma přestěhovala do Pekařské ulice ve Stodůlkách. V roce 2007 došlo ke spojení 
dvou největších pekárenských společnosti ODKOLEK, a.s. a DELTA pekárny, a.s. Jejich sloučením 
vznikla firma UNITED BAKERIES a.s.

Na Malostranském hřbitově se podnes zachoval původní náhrobek rodiny Odkolků, kde byl pohřben otec 
zakladatele pražské firmy, také František (1792-1856) se svou manželkou Annou, roz. Johnovou 
(1794–1864). Místo svého posledního odpočinku zde nalezl také zakladatel firmy František Serafin 
Odkolek (1817–1876), narozený v Roudnici, jeho bratr Antonín a Františkův tchán František Trödl 
(1794–1850), původní majitel Sovových mlýnů. Marie Odkolková, roz. Trödlová (1821–1891) se dožila 
vysokého věku 70 let a je spolu se svým synem Jindřichem (1843–1895), dědicem mlýnů, který zemřel bez 
potomků, pochována u zdi kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Rodina Pacovských – malostranští obchodníci [14]

Na náhrobku této rodiny je pouze český nápis „Rodina Pacovských“ bez označení profese 
zesnulého/zesnulých. V publikaci „Obchodní grémia, továrny a řemesla v královském hlavním městě 
Praze“ z roku 1858 se podařilo zjistit, že majiteli této krásné hrobky byli malostranští obchodníci, kteří se 
ještě v 1. polovině 19. století psali jako „Patzowsky“. Zakladatelem firmy byl Johann Patzowsky, který si 
svou firmu zaregistroval pod názvem „J. Patzowsky“ v roce 1835. Firma obchodovala kořením, barvami 
a materiálním zbožím, měla své sídlo na Malé Straně v bývalé Senovážné ulici č.p. 526 (nyní Letenské 
ulici). Autorem náhrobku zdobeného motivem Vítězného Ježíše Krista je sochař J.V. Rada. Náhrobek je 
umístěn ve staré části hřbitova u dělicí zdi.  

Rodina Johanna Panzkeho, pražského obchodníka [4]

Rodina Panzkych je jednou z nejstarších obchodnických rodin, jejíž příslušníci nalezli místo posledního 
odpočinku na Malostranském hřbitově. První zmínka o ní je z roku 1789 v publikaci „Schematismus für 
das Königsreich Böheim“, vydaném J. F. Schönfeldem. Další zmínka o této rodině je např. v knize 
„Schematismus für das Königsreich Böhmen“ z roku 1811, kde se uvádí, že Johann Panzky vede společně 
se svým synem Johanem Aloisem s obchod kořením a barvami. Firma měla sídlo původně na adrese  
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Újezd č.p. 456, později se uvádí Újezdská ulice č.p. 390. Panzkych jsou uvedeni rovněž v „Generálním 
katalogu prvních rodin, jejich erbů a erbovních štítů…“ zpracovaném tehdejším renomovaným archivářem 
Josefem Klauserem v roce 1818 a vydaném c.k. dvorní tiskárnou.

Na Malostranském hřbitově je pochován Johann Alois Panzky a jeho dítě bez dat;  Johann Panzky s chotí 
Viktorií, roz. Schauerovou,  Johann Alois Panzky, zemřelý v roce 1817 ve svých 40 letech, Johann Panzky, 
zemřelý v roce 1813 v 60 letech a Katharine Schauerová, zemřelá v roce 1812 ve svých 56 letech. 

Je zajímavé, že Viktorie Panzky roz. Schauerová zřejmě přežila větší část rodiny – v roce 1818 je uváděna 
jako majitelka domu č.p. 396 v Újezdské ulici, a píše se o ní ještě v souvislosti se slavností svěcení 
ostrostřeleckého praporu v Poličce, které proběhlo 18. září 1838. Johann Nepomuk Eiselt uvádí ve své 
knize o Poličce z roku 1845, že Viktoria Panzky, vdova po obchodníkovi z Prahy, byla při svěcení praporu 
kmotrou a věnovala pro tento prapor nádherně zdobené stuhy. Rovněž se pochvalně zmiňuje o tom, že 
v tento slavnostní den uspořádala pro všechny přítomné bohatou tabuli (což svědčí o její dobré finanční 
situaci). 

Náhrobek Panzkych patří k nejvýznamnějším plastikám Malostranského hřbitova, protože autorem 
původní plastiky byl slavný sochař Václav Prachner. Toto dílo vzniklo po roce 1812. Náhrobek byl od té 
doby velmi často přesouván - původně byl ve výklenku v severní zdi staré části hřbitova blízko kostela (kde 
se nacházel podle údajů Bedřicha Kšáry ještě v roce 1940), později, již jako kopie, byl po několik let 
umístěn v nové části hřbitova blízko centrálního kříže. Dnešní náhrobek, opět kopie, má čestné místo 
na prostranství před nově postavenou hlavní vstupní branou, která byla podle vzoru původní brány 
vybudována v roce 2015 v rámci první etapy rekonstrukce Malostranského hřbitova.

Ernest Porges z Portheimu [17]

Významná podnikatelská rodina Porgesů (později Porgesů z Portheimu) židovského původu je na 
Malostranském hřbitově rovněž zastoupena, byť jen jedním svým členem. Slavný předek Porgesů – rabín 
Simon Spira (1599–1679) je pohřben na Starém židovském hřbitově. Tento rod nejvíce hospodářsky 
povznesli bratři Mojžíš (1781–1870) a Juda Leopold (1785–1869), synové drobného obchodníka Gabriela 
Porgese. Mojžíš byl původně podomní obchodník s plátnem v Praze, bratr Juda Leopold se živil jako 
obchodník s lihovinami. Oba bratři si v roce 1812 na Jánském plácku na okraji ghetta (zaniklém za 
asanace, v místě dnešního náměstí Curieových) založili malou dílnu na potiskování kartounů, kterou  
v roce 1820 rozšířili na malou továrnu. Po vzoru dalších židovských podnikatelů, továrníků Przibrama 
a Jerusalema, pak továrnu přestěhovali na rychle se rozvíjející Smíchov, tehdy ještě městys ležící těsně 
u Prahy. Areál firmy sahal od zrušené Botanické zahrady (kterou nyní připomíná pouze ulice V botanice) 
až k řece. Podnik prosperoval a byl rozšířen o několik mimopražských poboček. Pražskou továrnu navštívil 
v roce 1841 i císař Ferdinand V., kterému se podle legendy výroba tak zalíbila, že oba bratry ihned povýšil  
do šlechtického stavu s predikátem „von Portheim“. Poté, co byl podnik vybaven novými technologiemi 
(tiskacími stroji, tzv. perrotinami), však v továrně došlo v červenci 1844 ke stávce, provázené rozbíjením 
strojů a nepokoje musela potlačit armáda. Mojžíš poté řídil kartounku až do roku 1856, zatímco Juda 
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Leopold se začal věnovat spíše výrobě porcelánu a vedl porcelánku v Chodově u Karlových Varů. Mojžíš 
Porges šlechtic z Portheimu byl v letech 1865–70 členem městské rady na Smíchově, v roce 1870 zemřel 
a byl pohřben na Olšanech. Po jeho smrti došlo v roce 1872 ke sloučení s konkurenční továrnou Salomona 
Przibrama v akciovou společnost Prag-Smíchover Cartun Manufaktur. V té době zde bylo 29 parních 
strojů. Ty poháněly 32 perrotin a 1026 tkalcovských stavů, což umožnilo ročně potisknout až 300 000 
šedesátimetrových kusů kartounu, brillantinu, batistu, mušelínu, mollinoru, saténu a kepru. Porgesové 
vlastnili na začátku ještě 50% akcií, ale postupně se jich zbavovali a začali se věnovat jiným aktivitám 
– Eduard Porges, Leopoldův syn, vedl chemickou továrnu „Kinzelberger a spol“ na usedlosti Pelc - Tyrolce 
na Praze 8 a později se věnoval politice, společenskému životu a sběratelství. Továrna živořila ještě do 
konce 19. století, ale pak musela ustoupit nové výstavbě. Někdejší slávu kartounky připomíná pouze jméno 
Dientzenhoferova letohrádku – Portheimka. Byla Porgesy využívána jako rodinné sídlo, které se záhy stalo 
významným kulturním centrem – koncertoval zde i Antonín Dvořák. Ernst Porges, jediný člen rodiny 
pochovaný na Malostranském hřbitově, byl synem Rudolfa Porgese šlechtice z Portheimu, narozeného 
1826 v Praze, a jeho manželky Laury a vnukem Mojžíše Porgese z Portheimu. Student Ernst Porges 
(1861–1879) zemřel v pouhých 18 letech.

Rodina Půhonný a firma Breitfeld a Evans [26]

U kolébky vzniku firmy Breitfeld a Evans stáli dva angličtí mechanici – David Evans a Joseph Lee, kteří 
v roce 1832 založili v Praze na Novém Městě malou továrnu na výrobu textilních strojů a parních kotlů. 
Byla to jedna z prvních strojíren v Čechách a stala se základem pozdějšího mohutného průmyslového 
rozvoje Prahy. O třináct let později  vznikla blízko tohoto závodu továrna na parní stroje německého 
podnikatele Karla Friedricha Breitfelda, vyrábějící veškeré druhy parních strojů. Koncem 40. let 19. století 
se proto oba podniky spojily a vznikla nová firma Breitfeld & Evans. V roce 1854 založil Čeněk Daněk 
v Karlíně společnost Daněk a spol., která se z konkurenčních důvodů sloučila v roce 1872 se společností 
Breitfeld & Evans a vznikla tak Akciová společnost strojírny, dříve Breitfeld, Daněk i spol. Do jejího 
výrobního programu patřilo hlavně vybavení dolů a potravinářského průmyslu. Na ploše přes 10 ha vznikl 
závod v Libni u Prahy. Mezi velké realizace sloučených firem patřila i Petřínská rozhledna či Průmyslový 
palác na Pražském výstavišti. Roku 1896 založil ve Vysočanech inženýr Emil Kolben společnost Kolben 
a spol. O dva roky později fúzovala se společností Pražská a.s. a vznikla tak Elektrotechnická a.s.. Od roku 
1901 vyráběla kompletní vybavení pro vodní elektrárny. Roku 1921 se První Českomoravská továrna na 
stroje v Praze sloučila s Elektrotechnickou a.s. a vznikla tak Českomoravská – Kolben. Ta se v roce 1927 
spojila s Akciovou společností Strojírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol. a vznikla 
Českomoravská–Kolben–Daněk (ČKD), největší strojírna v tehdejším Československu.

Heřman Půhonný, nejvýznamnější člen této rodiny, se narodil roku 1823 v Hořicích v Podkrkonoší. V roce 
1850 se oženil s Henrietou Evansovou, dcerou továrníka Davida Evanse (1825–1870). Po třech letech 
začal působit jako poštovní oficiál v Praze, ale v této funkci nemohl plně rozvinout svůj organizační talent. 
Proto již od roku 1856 působil jako společník firmy Breitfeld & Evans,  po smrti Davida Evanse v roce 
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1870 vystoupil ze státních služeb a plně se věnoval obchodním zájmům firmy. Půhonný byl činný nejen 
obchodně, ale věnoval mnoho pozornosti i veřejným funkcím. Byl několikrát členem obecního 
zastupitelstva a působil ve školní radě ve škole u sv. Štěpána, kde podporoval chudé a nadané žáky – každé 
Vánoce od něj dostalo 50 vybraných žáků celé školní vybavení. Ve válečném roce 1866 se vyznamenal jako 
člen komitétu pro ošetřování a opatrování raněných vojáků. Za tuto činnost obdržel řád císaře Františka 
Josefa. Podporoval finančně např. Národní divadlo a Měšťanskou besedu. Mezi dělníky byl oblíben, 
protože pro ně zřídil podpůrný fond, který pak přešel v nemocenský fond. Zemřel 8. září 1872 a byl po 
třech dnech za velké účasti obyvatelstva všech tříd pochován na Malostranském (Košířském) hřbitově. 
Jeho náhrobek se už bohužel nedochoval. 

Rodina Ringhofferů, zakladatelé nejvýznamnější vagonky v monarchii a pivovaru 
ve Velkých Popovicích  [27]

Do podnikatelské historie českých zemí se zapsalo celkem pět generací rodiny Ringhofferů. Rodina 
pocházela z osady Müllendorf v dnešním rakouském Burgenlandu. První Ringhoffer – František I. 
(1744–1827) přišel do Prahy 30. 7. 1769 jako mědikovecký tovaryš. Zde vyrobil svůj mistrovský kus 
a v roce 1771 si na Starém Městě, č.p.102, založil malou kotlářskou dílnu na varné pánve pro pivovary. 
Začalo se mu dobře dařit a v roce 1787 si už tento dům mohl zakoupit. Brzy získal na Starém Městě 
měšťanské právo a v roce 1791 se stal představeným cechu mědikovců. V roce 1793 byl zvolen obecním 
starším a pak radním. 

Po smrti Františka I. v roce 1827 převzal dílnu jeho syn Josef Václav (1785–1847). Josef Václav založil 
ještě za života svého otce v Kamenici nedaleko Prahy hamr na zpracování mědi a otcovu dílnu značně 
rozšířil, hlavně o závod na výrobu zařízení pro cukrovary a lihovary.  Úspěchy takto rozšířeného výrobního 
zařízení ocenil i císař František I.(II.), který mu udělil titul c. k. dvorního mistra kotláře a v roce 1843 pak 
zemské privilegium na tovární výrobu veškerého měděného i kovového zboží.

Po smrti Josefa Václava převzal podnik třetí Ringhoffer, již druhý František. Ten založil slávu rodiny tím, 
že sledoval moderní trendy a orientoval se na nový dopravní prostředek – železnici. Rostoucí požadavky 
na výrobní kapacitu si vyžádaly přesun výroby do nových prostor a proto František II. zakoupil v roce 1847 
dům č. 1284 v Mariánské (dnešní Opletalově) ulici na Novém Městě. Guberniální dekret z roku 1848 ho 
opravňoval k výrobě veškerých měděných a kovových výrobků a strojů na území monarchie. Svou rostoucí 
továrnu přeložil v roce 1852 na Smíchov, kde tak položil základy pozdější slavné vagonky.  Poté, co ke své 
továrně připojil v roce 1852 i slévárnu, byl nucen závod ještě několikrát rozšířit. V letech 1849–1851 bylo 
v jeho továrně vyrobeno zařízení pro cukrovary na Konopišti, v Bílině a v Chlumci (1849), v Čakovicích, 
Pečkách (1850) a ve Žlebech. O Ringhofferovi bylo známo, že se o své zaměstnance vzorně stará - v roce 
1854 založil nemocenskou pokladnu pro dělníky a v roce 1870 dělnický penzijní fond. Roku 1854 začal 
s výrobou nákladních vozů a o šest let později s výrobou osobních vozů. V roce 1867 zahájila výrobu nová 
montážní hala a došlo k významnému rozšíření továrny. Firmě Ringhoffer se podařilo vytlačit 
z tuzemských železnic zahraniční konkurenci, a poté se zaměřila na export. V roce 1867 začal Ringhoffer 
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vyrábět salonní vozy, které se později staly pýchou vagonky. Jeho dílem byl i krásný salonní vůz, ve kterém 
měl původně odjet arcivévoda František Ferdinand d´Este na svou osudnou cestu do Sarajeva.

František Ringhoffer II. v roce 1870 získal panství Popovice, kde založil pivovar a lihovar. Svým 
hospodařením se zasloužil nejen o rozvoj obce, ale i celého kraje. Výroba piva ve Velkých Popovicích 
nebyla od svého založení nikdy přerušena a značka Velkopopovický  kozel je známá nejen u nás, ale i ve 
světě. František II. Ringhoffer se angažoval i ve společenském životě. Dne 4. března 1861 byl jednohlasně 
zvolen starostou Smíchova a svou funkci vykonával úspěšně až do roku 1865 – za jeho starostování byl na 
Smíchově zřízen vodovod a plynovod. Poté zůstal členem výboru městské rady – v této funkci ho později 
nahradil jeho syn, František Serafinský svobodný pán Ringhoffer III. (1844–1909). V roce 1862 ho za jeho 
zásluhy a zejména za obětavost a odvahu, kterou prokázal při velké povodni téhož roku, císař František 
Josef I. vyznamenal rytířským křížem řádu Františka Josefa. V roce 1864 se František Ringhoffer stal 
poslancem českého sněmu. Těsně před svou předčasnou smrtí v roce 1873 byl jako nositel Řádu železné 
koruny II. třídy (1872) povýšen do rakouského šlechtického stavu. O jeho náboženské toleranci svědčila 
skutečnost, že se rozhodující měrou zasloužil o vybudování smíchovské synagogy.

Firmu po něm převzal jeho syn, rovněž František. Ten vystudoval pražskou polytechniku a Ženijní 
akademii v Louce u Znojma. Od roku 1872 byl společníkem v otcově podniku, který pak převzal spolu se 
svými bratry Emanuelem (1848–1923) a Viktorem Josefem (1854–1922). Za jeho řízení se rodinná firma 
stala největší vagónkou v celé monarchii – podnik v letech 1874–90 sestrojil čtyři a půl tisíce vagonů. 
František IV. působil v letech 1876–1882 jako poslanec českého zemského sněmu a od roku 1888 jako 
člen správní rady Kreditní banky. V roce 1897 se stal členem rady železnic a v roce 1892 doživotním 
členem panské sněmovny. 

Poslední generální ředitel Ringhofferových závodů, Hanuš Ringhoffer (1885–1946), syn Františka IV. 
Ringhoffera, zemřel v internačním táboře Mühlberg an der Elbe v Braniborsku. Josef Václav Ringhoffer 
(† 1847) a jeho manželka Franziska († 1854) jsou podle úmrtních oznámení pohřbeni na Olšanech. 
O zakladateli Ringhofferovské slávy, Františku II., se léta tvrdilo, že je pohřben na Malostranském 
hřbitově. Úmrtní matrika i úmrtní oznámení však shodně udávají, že byl nakonec pohřben v Kamenici, 
i když se původně o jeho pohřbu na Malostranském hřbitově opravdu uvažovalo (záznam je přeškrtnut 
a opraven). V Kamenici byl pohřben i vnuk Františka II. Rudolf svob. pán z Ringhofferů, který zemřel ve 
věku necelého jednoho roku na choleru v roce 1876. Na Malostranském hřbitově je pohřben pouze syn 
Františka II. z Ringhofferů, Vilém Ringhoffer, zemřelý v dětském věku v roce 1854, dcera Marie Filipina, 
zemřelá v 10 letech na souchotiny, a jeho neteř Helena, dcera jeho bratra Viléma, zemřelá rovněž v 
dětském věku. Podle starých záznamů nalezli místo posledního odpočinku na hrobovém místě 1/XII/2 
u jižní zdi staré části hřbitova a byli později převezeni do rodinné hrobky na Zaječím vrchu nad Kamenicí. 
Jejich hrobka, vybudovaná Jiřím Stíbralem, je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka České 
republiky. Vlastní hrobku tvoří monumentální půlkruhová žulová zeď s lavicí a schodištěm a zdobí ji 
ukřižovaný Kristus od Josefa Václava Myslbeka. Kolem hrobky dnes vede naučná stezka s názvem 
Krajinou barona Ringhoffera.  
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Rodina Röhrsova – výrobci nábytku [6]

Mezi významné podnikatelské rodiny, které nalezly poslední útočiště na Malostranském hřbitově, patří 
také rodina Bedřicha (Friedricha) Röhrse, uměleckého truhláře a později majitele továrny na nábytek. 
Bedřich Röhrs se narodil v Hamburku a později přesídlil do Prahy, kde získal dům na Starém Městě  
čp. 356/12 v ulici Na Perštýně. V tomto domě, který se původně nazýval Nazovský a ve kterém byl od 
17. století „pivovar nejvyššího purkrabího“, si v 1. polovině 19. století zřídil svou dílnu na nábytek,  říkalo 
se mu pak „Röhrsův dům“. V tomto domě nyní sídlí Národní památkový ústav. Firma Röhrs se ještě 
v 1. polovině 19. století proslavila návrhem a provedením interiéru knihkupectví Bohumil Haase a synové 
na Staroměstském náměstí. Současníci obdivovali účelnost, eleganci a krásu Röhrsových výrobků, plně 
srovnatelných s tehdejší evropskou špičkou. V rodinné tradici pak pokračoval syn Bedřicha Röhrse, 
Jindřich Röhrs, narozený v roce 1823. Za vedení Jindřicha Röhrse se firma dokonce s úspěchem zúčastnila 
prestižního podniku – světové výstavy ve Vídni v roce 1873. Tato výstava, již pátá světová a první na 
německojazyčném území, měla velký politický význam s ohledem na nedávnou porážku císařských vojsk 
v Lombardii. Výstavu zahájil císař František Josef I. a jejím cílem bylo přispět k propagaci rakouských 
průmyslových a zemědělských výrobků. Byla všestranně propagována a skladatel Johann Strauss při této 
příležitosti předvedl své dílo složené pro tuto příležitost – Rotundovou čtverylku. Odborná porota vybrala 
mezi vystavenými produkty všech zúčastněných zemí celkem 430 podniků a firem, které obdržely 
vyznamenání. Firma Röhrs, jejíž výrobky (např. příborníky) vzbudily velký zájem, patřila mezi 
vyznamenané.  

Firma pokračovala úspěšně ve své činnosti až do počátku 20. století – jednou z prestižních zakázek firmy 
Möbel und Dekorationsarbeiten, K. k. Landesbefugte Fabrik, Heinrich Röhrs, Prag (tak se firma v této 
době jmenovala) bylo kompletní vybavení novobarokní knihovny v klášteře Teplá v západních Čechách
z let 1902–1910. Firmu převzal císařský rada Hugo Sieburger, který pocházel rovněž „z branže“ – jeho 
rodině patřila první pražská manufaktura na tapety u císařského mlýna v Bubenči. Pro nového majitele 
firmy Heinrich Röhrs, Huga Sieburgera, byla architektem Bohumilem Hübschmannem v Bubenči 
postavena zajímavá vila. Firma Heinrich Röhrs však byla v roce 1915 dána do konkursu a vilu zakoupil 
v dražbě Felix rytíř z Kahlerů. Tomu pak byl v roce 1939 objekt policejně zabaven a převeden ve prospěch 
Velkoněmecké říše. Roku 1945 byla nad vilou stanovena národní správa a 1948 bylo její vlastnictví 
převedeno na Sovětský svaz, který zde zřídil své obchodní zastupitelství. 

Na Malostranském hřbitově leží pod dosud zachovaným náhrobkem zakladatel firmy Bedřich Röhrs 
(1788–1870), umělecký truhlář a pozdější majitel továrny na nábytek v Praze. Spolu s ním je pochována 
jeho manželka Anna Röhrsová (1794–1862). 

Rodina Schnellova – kupci a majitelé známého hostince [1]

Jméno této rodiny nese pohostinství na rohu Malostranského náměstí, v Tomášské ulici 2/27. Kdysi zde 
byla nejvyhlášenější plzeňská pivnice v Praze. Augustiniáni, kteří zde měli klášter a pozemky, v 16. století 
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odprodali dvě parcely pro stavbu domů. Dva renesanční sklepy pak potvrzují, že zde skutečně stály dva 
objekty.  Pivo je s tímto domem spojeno již od 16. století, kdy zde stával nákladnický dům.  Právovárečný 
dům U zlatého čápa koupil v roce 1787 kupec Andreas Schnell (1755-1809) se svou manželkou Apolonií 
(již dříve, 1778, získali vedlejší dům U obrazu Panny Marie). Přestavbu obou domů a jejich spojení 
v jediný objekt provedl v roce 1811 významný malostranský stavitel Josef Zobel, rovněž pochovaný na 
Malostranském hřbitově. Rodina Schnellova zde vařila pivo asi do poloviny 19. století, pak se sem začalo 
dovážet plzeňské pivo.

Tuto vyhlášenou pražskou restauraci navštěvovali významní návštěvníci – spisovatel Ignát Hermann, herec 
Eduard Vojan či skladatel Rudolf Friml se svým švagrem Karlem Hašlerem. Na domě je nyní pamětní 
deska představitele nové vlny v čs. filmu Pavla Juráčka (1935-1989), který zde krátce žil a zemřel.

V domě se v roce 1808 narodila další významná pražská osobnost – Friedrich (Bedřich) Schnell. Bedřich 
Schnell pocházel z rodiny, která tíhla spíše k německému jazykovému proudu, sledoval však bedlivě české 
kulturní dění. Když v roce 1866 odešel do výslužby,  měl za sebou poměrně úspěšnou kariéru (dotáhl to až 
na policejního komisaře). Vzhledem k zámožnosti své rodiny byl finančně zabezpečen a žil ve svém bytě 
v Platýze na Ferdinandově třídě (dnešní Národní třída) či v letním sídle v Podbabě. Když v roce 1897 
zemřel,  byla jeho závěť pro českou kulturní veřejnost velkým překvapením. Svůj majetek ve výši 200 tisíc 
zlatých totiž odkázal z větší části české Ústřední matici školské (170 tisíc zlatých) a zbytek získala Národní 
jednota severočeská, Národní jednota pošumavská, a spolky Slávie, Hlahol a Svatobor.

Bedřich Schnell byl nakladatelstvím Vilímek zařazen mezi významné české osobnosti. Pohřebního 
průvodu, vedoucího z Podbaby na smíchovský hřbitov na Malvazinkách, se zúčastnili zastupitelé měst 
Prahy a Smíchova, jakož i zástupci Ústřední matice školské a dalších vlasteneckých spolků. Na jeho počest 
vydal Karel Václav Rais pamětní list. 

Na Malostranském hřbitově bylo pochováno hned několik členů rodiny Schnellových – úmrtními 
oznámeními jsou doloženi Andreas (1751–1809) s manželkou Apolonií (nar. 1755), jejich předčasně 
zemřelý syn Thaddäus (zemřel v roce 1809 v 29 letech na mrtvici) a dcera Anna Schnellová (1790–1854). 
Jejich rodinná hrobka dnes již neexistuje, padla zřejmě za oběť rozšíření Plzeńské třídy. Rodina 
Schnellových byla příbuzná s další rodinou, jejíž hrobka, která je významným uměleckým dílem, zůstala 
zachována – s rodinou hradního inspektora Rudolpha. Marie Schnellová († 1833) byla provdána 
za hradního inspektora Arnošta Rudolpha. Další z dcer rodiny Schnellových, Tereza, se provdala za 
prvního Mozartova životopisce, Františka Xavera Němečka, a pomáhala mu při péči o oba Mozartovy 
syny. Později s ním odjela do Vídně, kde oba zemřeli a jsou pochováni.

Rodina Karla Seelinga, spoluzakladatele Akcionářského pivovaru na Smíchově 

Staropramen byl původně založen z popudu průmyslníků Jana Kohouta a Viléma Picka. Jméno 
smíchovského pivovaru je však stejně nerozlučně spjato se jménem Seeling.  JUDr. Karel Seeling byl 
významnou politickou osobností – při volbě zemských poslanců pro volební okrsek Malá Strana, konané 
20. dubna 1872, byl spolu s Josefem Dittrichem, lékárníkem z Nerudovy ulice, jednohlasně zvolen. 
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Rozhodnutí o podobě budoucího pivovaru, který se měl stát českou akciovou společností, padlo dne 
21. dubna 1868 v Měšťanské besedě na Smíchově. Poté byla podepsána subskripční listina budoucích 
akcionářů. První valná hromada akcionářů se konala dne 8. září 1869 v hostinci U zlatého anděla na 
Smíchově,  dne 23. 10. 1869 technik Gustav Noback předložil hlavním akcionářům plány, podle nichž pak 
na levém břehu Vltavy začal vznikat komplex pivovarských budov. 

JUDr. Karel Seeling se stal předsedou zaprotokolované firmy Akcionářský pivovar na Smíchově 
(Aktionbierbrauerei am Smíchov), předsedou správní rady byl pan Alois Čampula. První várky byly 
slavnostně uvařeny 1. 5. 1871 a 15. 7. 1871 začal prodej. Do konce r. 1871 pivovar vystavil 9 648 hl piva 
a jeho roční kapacita obnášela 22 500 hl piva. Z doby založení pivovaru se dodnes zachovala jeho průčelní 
část, vedoucí do Nádražní ulice se starými sladovnickými sklepy v podzemí. Křídlo do dnešní Pivovarské 
ulice obsahovalo sladovní hvozd s varnou, kotelnou a strojovnou. Ve dvoře tehdejšího pivovaru pak stávaly: 
chladící štok se spilkou a sklepy s lednicemi. Součástí pivovaru byla i pivovarská restaurace a výčepy. 
Tenkrát se vařilo jen pivo „výčepné“, tedy sudová desítka, která však neměla dlouhou trvanlivost. Naštěstí 
byl odběratel nablízku – nedaleko pivovaru byla Ringhofferova továrna, která denně nakupovala pro své 
dělníky 30 věder smíchovského piva. Výhodou se ukázala i blízkost nádraží Západní a Buštěhradské dráhy. 
Prosperitou pivovaru značně otřásl krach na vídeňské burze v roce 1873. Smíchovské pivo se dokonce 
prodávalo pod cenou, aby mohlo konkurovat pivu z jiných pivovarů. V roce 1877 nahradil prvního sládka 
Františka Lešnera ve funkci mladší a pružnější Michael Trnka. Velkým reklamním úspěchem se stala 
v r. 1880 návštěva Jeho Apoštolské Výsosti, nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. v Praze, 
který po prohlídce a ochutnání piva za napjatého očekávání přihlížejících prohlásil: „Výborné pivo, 
vskutku výborné!“ a svůj podpis pak dokonce zanesl česky (!) do pamětní knihy. Spolu s rozvojem 
průmyslové čtvrti Smíchov rostla i spotřeba piva, v roce 1881 roční výstav poprvé překročil 100 000 hl 
a další rekord ve výstavu piva padl při Jubilejní výstavě v r. 1891, kdy se vyrobilo 140 200 hl piva. Akcie 
pivovaru stouply a správní rada tehdy rozhodla upravit pivovar a zvýšit výrobu nad 200 000 hl piva ročně. 
Proto koupila další pozemky a připravila rozsáhlou rekonstrukci. Ale toho se již Karel Seeling nedožil 
– zemřel v roce 1884 a byl jedním z posledních pohřbených na Malostranském hřbitově. Ještě před ním 
zde již byli pochováni jeho rodiče – otec Johann Ignatz (1780 - 1824) a matka Terezie roz. Gregor 
(1786–1842). Ostatky Karla Seelinga a jeho rodiny byly později přeneseny na Olšanský hřbitov. 

Rodina Skramlíkových – od výrobce nábytku k pražskému purkmistrovi [28]

Rodina Skramlíkových představovala významné podnikatele v oblasti výroby nábytku. Firma „Skramlík 
a synové“ patřila ve svém oboru ke špičce. Zakladatelem firmy byl Jan Skramlík, pražský měšťan, továrník 
a majitel realit (1808–1882). Nejvýznamnějším členem rodiny byl však nepochybně Emilián František 
Skramlík (1834–1908), třetí pražský podnikatel, který se stal pražským purkmistrem. Po studiích strávil 
několik let v zahraničí (Rakousku, Německu, Belgii a Francii), což mu umožnilo povznést rodinný závod 
mezi přední podniky nábytkářského průmyslu v Rakousku. V roce 1874 byl zvolen do sboru obecních 
starších, o rok později se stal členem městské rady a 12. července 1876 byl zvolen purkmistrem. Tuto 
funkci vykonával až do roku 1882 (v roce 1879 byl zvolen starostou podruhé). Za jeho vedení začala Praha 
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dohánět evropská velkoměsta – byl vybudován most Palackého s nábřežím, vznikl první monumentální 
pražský pomník, věnovaný  Josefu Jungmannovi, byla zahájena stavba Rudolfina a 1881 bylo ještě před 
dokončením otevřeno Národní divadlo. Obnovy a znovuotevření divadla se však Emilián Skramlík 
v purkmistrovské funkci nedočkal – druhé úřední období skončilo 31. srpna 1882. 

Emilián Skramlík byl v roce 1880 za své veřejné zásluhy vyznamenán řádem Železné koruny III. třídy 
a nobilitován. Psal se pak Emilián rytíř Skramlík. Velký význam pro českou kulturu a umění měl také jeho 
syn Jan rytíř Skramlík (1860–1936). Byl velice nadaný, díky svým rozměrným malbám podobizen, 
náboženských obrazů a historických výjevů se stal populárním již ve svých šestnácti letech. V letech 
1876–78 studoval na pražské akademii, a poté v Mnichově u prof. Wilhelma Lindenschmidta. Nakonec 
přesídlil do Paříže, kde se seznámil s tam již velmi populárním malířem Václavem Brožíkem. Po Brožíkově 
návratu do Prahy se stal jeho nejnadanějším žákem. Skramlíkovo dílo bylo vystavováno ve většině 
známých galerií v Čechách, jako byl např. Topičův salon či Rubešova galerie.

Na Malostranském hřbitově byl se svou manželkou Eufrozinou Skramlíkovou (1814-1848) pohřben 
zakladatel firmy,  Jan Skramlík, který zemřel 13. listopadu 1882 ve svém domě na Eliščině třídě (nyní 
Revoluční třída 1081/II). Dále je doložen pohřeb Adolfa Skramlíka, syna zakladatele firmy Jana 
Skramlíka a bratra pražského purkmistra Emiliána Skramlíka. Adolf zemřel dne 28. srpna 1880 ve svém 
domě v Truhlářské ulici č.p. 1107. Zemřelí byli později přeneseni do rodinné hrobky na Olšanech. Socha 
Jana Křtitele z dílny Josefa Václava Myslbeka, která zdobila původně jejich hrobku, se však bohužel 
pohřešuje.

Rodina Sommerschuhova – výrobci kamen a umělecké keramiky [5]

Sommerschuhové představovali starousedlou kamnářskou a hrnčířskou pražskou rodinu. Jejich dílnu 
založil v roce 1760 Johann ( Jan) Sommerschuh, narozený v roce 1726. Po něm pokračoval ve vedení firmy 
jeho syn Wenzel (Václav), narozený v roce 1786. Kamnářská dílna byla za jeho vedení nejprve na 
Františku a později ve zrušeném klášteře sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Se svou manželkou 
Terezou, roz. Schubertovou (nar. 1790) měl tři syny. Václav Jan (narozený 1825) a Karel (narozený 1822) 
pokračovali v jeho činnosti. Zatímco Václav Jan zdědil otcovu dílnu na Staroměstském náměstí, usadil se 
jeho bratr Karel v Dlouhé třídě. 

V 50. letech 19. století nastala spolu se zavedením nového topiva – uhlí – výhodná doba pro kamnáře. 
Objevila se velká potřeba přestaveb kamen, která musela odpovídat nejen užitným, ale i estetickým 
a  bezpečnostním nárokům. Vzhledem k rozvoji firmy již staré dílny nepostačovaly potřebám výroby 
a proto Václav Jan v roce 1863 přenesl výrobu na Mariánské náměstí do domů č. p. 101 a 103 (v místě 
nynější Městské knihovny). Stal se úspěšným továrníkem, což mu umožnilo přestavět tyto domy a opatřit 
je novou fasádou zdobenou keramickými plastikami. Zakoupil také několik domů v blízké Platnéřské ulici 
(tyto byly zrušeny při asanaci). Za účelem zvýšení kvality výroby povolal do Prahy dokonce několik 
modelérů z Míšně. Specialitou Sommerschuhových závodů byla tzv. pyramidová kamna, zhotovená 
z jednoho kusu. Jeho výrobky byly oceněny jak na pařížské výstavě v roce 1889, tak na Zemské jubilejní 
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výstavě v Praze. Václav Jan však nebyl pouze úspěšným továrníkem, ale také nadšeným obdivovatelem 
a podporovatelem umění. Mezi časté návštěvníky jeho domu na Mariánském náměstí patřil zejména malíř 
Josef Navrátil. Sommerschuh se zajímal i o hudbu a patřil k Mozartovým obdivovatelům – navštěvoval 
pravidelně Mozartův sklep v Templové uličce (zbořený v roce 1911). O jeho obdivu k Mozartovi svědčí 
také to, že jeho nejkrásnější výrobek - múza tance Terpsichora – byla určena majiteli Bertramky Adolfu 
Popelkovi. V zahradě Bertramky podnes stojí řada jeho váz a dětských sošek na podstavcích, ozdobených 
reliéfy mytologických postav. Další plastiky byly umístěny u Sommerschuhovy vily na Křivoklátě, a zdobily 
také další objekty, např. vilu Dr. Nejedlého v Praze – Liboci.   

Se svou manželkou Vilemínou, roz. Řipotovou, měl Jan Václav tři syny, z nichž dva (Quido a Richard) 
zemřeli v mladém věku, a byli pochováni spolu se svým dědečkem Václavem na Malostranském hřbitově. 
Na průčelí mohutné hrobky byla osazena dnes již velmi poškozená keramická deska s jejich portréty. 
Dcera Jana Václava, Ludmila, se provdala za výrobce nábytku Emila rytíře ze Skramlíků, jehož rodina byla 
také spojena s Malostranským hřbitovem. Firmu pak zdědil syn Emil, narozený v roce 1866. Jeho 
manželkou byla Margareta roz. Kasalovská, a její bratr Milan se stal Emilovým společníkem. Firma 
Kasalovský & Sommerschuh se pak odstěhovala z Prahy do Rakovníka, kde v roce 1898 koupili továrnu  
a firma pak fungovala dále jako akciová společnost „Rakovnické a poštorenské keramické závody“. 
V roce 1907 byla továrna prodána knížeti Janu II. z Liechtensteina, majiteli keramického závodu 
v Poštorné u Břeclavi. Generálním ředitelem obou podniků se stal Emil Sommerschuh. Typickým 
produktem té doby byly mozaikové obrazy (tzv. sekaná mozaika), které lze vidět např. v termálních lázních 
a hotelích v Budapešti, v Sofii a ve Vídni. V Obecním domě v Praze můžeme obdivovat majolikové 
obkládačky glazované barevnými glazurami. Ojedinělý projekt té doby představuje keramická výzdoba 
pražského hotelu Imperial v ulici Na Poříčí. Emil Sommerschuh zůstal generálním ředitelem firmy až do 
roku 1920. Kníže z Liechtensteina pak prodal továrny akciové společnosti s většinovou účastí Živnobanky. 
Poté byla zavedena řada mechanizačních novinek a postavena většina hal pro výrobu pórovinových 
obkládaček. K nejvýznamnějším zakázkám oné doby patřil např. podzemní tunel Holland 
v New Yorku (1926), Všeobecný penzijní ústav Praha–Žižkov (1933) či sanatorium ve Vyšných Hágách 
(1937). Výroba, omezená během druhé světové války,  byla obnovena v roce 1945, kdy byl závod 
znárodněn a k novému národnímu podniku Rakovnické keramické závody bylo připojeno 17 dalších 
závodů, konsolidace výroby však nastala až v roce 1947. Po roce 1949 byly provedeny četné reorganizační 
změny.  Na přelomu 50. a 60. let došlo k prvním významnějším poválečným rekonstrukčním a investičním 
akcím a později k zmodernizování všech výrobních úseků a po roce 1980 byla dokončena výstavba nového 
závodu RAKO 3 v Lubné u Rakovníka. 

V listopadu 1983 uspořádala Rabasova galerie v Rakovníku na počest V. J. Sommerschuha ke 100. výročí 
keramické výroby v Rakovníku výstavu pod názvem Václav Jan Sommerschuh a jeho dílna. Po roce 1989 
byl národní podnik přeměněn na akciovou společnost, majoritním vlastníkem akcií Rakovnických 
keramických závodů se stal německý výrobce stavební keramiky Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer 
AG. Ten byl vystřídán v roce 2002 rakouskou firmou LASSELSBERGER.
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Václav Steinitz, majitel malostranské kavárny [12]

Václav Steinitz (1761–1845) byl na počátku 19. století nájemcem domu č. 55/III, který se od doby Karla 
IV. nazýval Saský dům (císař ho věnoval saskému kurfiřtovi Rudolfovi I.). V tomto domě byla podle 
některých pramenů první pražská kavárna, založená asi sto let předtím. Domu se podle nájemce 
a provozovatele kavárny začalo říkat U Steinitzů a tato kavárna si brzy získala proslulost mezi návštěvníky 
Prahy (je o ní pochvalná zmínka např. v průvodci Prahou z roku 1817 a v díle Topografický nárys Prahy 
a jejího okolí Gustava Thormoda Legise z roku 1835). Není však možno prokázat, že by k návštěvníkům 
této kavárny patřil i Wolfgang Amadeus Mozart, a i když slavný pražský mozartolog Paul Nettl ve své 
knize „Mozart in Prag/Mozart v Praze“ z roku 1937 píše: „Na Malé Straně blízko mostní věže chodil 
okolo tzv. Saského domu, kde si pražský měšťan jménem Steinitz zřídil kavárnu (dnešní kavárna 
U Štajniců). Tam Mozart pívával svou černou kávu. Stávalo se často, že musel vzbudit starého Steinitze, 
který mu poté vlastnoručně připravil kávu.“ Wenzel Steinitz nechal v letech 1826–1828 dům klasicistně 
přestavět do dnešní podoby architektem Josefem Kaurou. Renesanční štíty byly přitom sneseny 
a nahrazeny novým patrem. Na dvorku Saského domu býval hostinec, k jehož návštěvníkům patřil také 
Jan Neruda, jak to prozrazuje zasvěcený popis lokálu a jeho návštěvníků v jeho povídce „Pan Ryšánek 
a pan Schlégl“. Neruda o hostinci napsal, že „byl to malostranský Olymp, kde scházívali se malostranští 
bohové...“ Chodil sem také František Palacký, který ovšem patřil k docela jiné společnosti než Jan Neruda. 
Rodina Steinitzů se později velmi povznesla – syn Wenzla Steinitze Josef byl povýšen do šlechtického 
stavu a psal se „Josef rytíř Steinitz“. Rodina Steinitzů vlastnila okolo poloviny 19. století statek 
v Rybňanech u Prahy. Vnuk Wenzla Steinitze, Eduard rytíř Steinitz, byl významným vojenským 
historikem a oženil se se známou wagnerovskou zpěvačkou Marií von Moser-Steinitz, která poprvé 
v Čechách (1886) zazpívala titulní roli ve Wagnerově opeře Tristan a Isolda.  

Na Malostranském hřbitově byl pohřben pouze majitel kavárny U Steinitzů Wenzl Steinitz. Původně byl 
pochován v dnes již zrušené části hřbitova u severní zdi, jeho hrob však padl za oběť rozšíření Plzeňské 
třídy. Náhrobní deska je nyní druhotně umístěna na dělicí zeď mezi starou a novou částí hřbitova napravo 
od hlavní cesty. 

Rodina Wanka – sládci a majitelé pivovaru, dodavatelé vídeňského dvora [22]

C. a k. dvorní pivovar Franze Wanky patřil v 19. století mezi významné pražské pivovary. Podnik byl 
založen v roce 1805 Franzem Laurenzem Wankou a zůstal po několik generací v majetku rodiny. Jeho 
majitelé se vyznačovali smyslem pro pokrok a přejímali ochotně novinky na poli pivovarské technologie. 
Po smrti zakladatele přešla firma na jeho stejnojmenného syna. Ten si z Anglie objednal první parní kotel, 
a jeho pivovar se tak stal prvním parním pivovarem v Čechách. Na počátku 40. let zavedl se spřáteleným 
bavorským sládkem Philippem Heissem výrobu piva metodou spodního kvašení. To byla novinka, která 
měla velký význam pro rozvoj pivovarnictví na území monarchie. K největšímu rozkvětu však pivovar 
přivedl stejnojmenný vnuk zakladatele firmy, Franz Wanka III.  Ten po dokončení studií rok vykonával 
praxi v pivovaru svého otce. Poté odjel do ciziny, kde navštívil pivovar v Hütteldorfu u Vídně 
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a slavné pivovary Pschorr a Sedlmayer v Mnichově a následně pak také další místa s významnou 
pivovarnickou tradicí ve Francii, v Anglii a v Belgii. Po smrti svého otce v roce 1860 převzal rodinný 
podnik, který vedl až do svého skonu v roce 1892. Pod vedením Franze Wanky III. se pivovar dostal na 
vysokou úroveň – on byl totiž prvním, kdo v něm zavedl strojovou výrobu a nejnovější výrobní postupy. 
Stál také v čele těch, kteří horlivě bránili zájmy domácích výrobců piva – spolu s M. Scharym 
a Ferdinandem Urbanem patřil mezi iniciátory petice českých výrobců piva ohledně zavedení daně 
ze sladu. V letech 1870-1900 stoupla roční produkce piva z 10 000 hl na 60 000 hl. Pivo z tohoto pivovaru 
se točilo ve známém pivovaru U Primasů na rohu Václavského náměstí a Krakovské ulice, kde třikrát 
týdně vyhrávala dechová hudba. Pivovar se u Pražanů těšil velké oblibě. Produkty Wankova pivovaru 
získaly uznání na všech výstavách, kterých se firma zúčastnila – v Paříži roku 1855, ve Vídni v roce 1856 
a v Londýně roku 1862. Po smrti Franze Wanky v roce 1892 se stali majiteli firmy jeho syn JUDr. Franz 
Wanka a jeho dcery Isabella provdaná Brosche a Adéla Geilerová z Armingenu, která byla jmenována 
dvorní dodavatelkou. Pivovar U Primasů byl zrušen až v roce 1924.

Na Malostranském hřbitově byl pochován zakladatel firmy, Franz Wanka (1772–1838) se svou manželkou 
Terezií roz. Gottbezahlovou (1772–1838), jejich syn Franz (1805–1860) a jeho v útlém věku zemřelé děti 
Karel, Anna Kateřina a Terezie Božena. Spolu s nimi je pochována Franzova sestra Tereza, provdaná 
Reisichová (1807–1867). Rodina byla původně pohřbena v hrobce ve staré části hřbitova. V souvislosti 
s rozšiřováním Plzeňské třídy byla hrobka zrušena a do nové části hřbitova k západní zdi byl přenesen 
pouze její umělecky cenný portál.   

Josefina Wlachová, vdova po majiteli smíchovského hostince U arcivévody Štěpána 
[7]

Na rohu dnešní Štefánikovy (dříve Karlovy) a Kartouzské ulice, proti Portheimce, býval hostinec 
U arcivévody Štěpána (pozor, nezaměňovat se stejnojmenným hotelem na Václavském náměstí). 
Arcivévoda Štěpán František Viktor Habsbursko-Lotrinský (1817–1867) byl vnukem císaře Leopolda II. 
V letech 1843–1847 působil jako místodržící Ferdinanda V. Dobrotivého v Čechách. Během výkonu 
funkce českého místokrále si zejména v Praze získal velké sympatie nejširších vrstev české společnosti. 
Eduard Herold o něm ve svých Malebných toulkách po Čechách píše: “při povodni v roce 1845 plul po 
ulicích na lodi a sám přinášel lidem potravu a potřebnou pomoc“. Proto po něm byla u příležitosti jeho 
rozloučení s Prahou (roku 1847 byl jmenován místodržícím a palatinem v Uhrách) pojmenována horní 
část Malostranského náměstí.Tento název nesla až do přejmenování ulic roku 1868. Jméno populárního 
místodržícího však v Čechách neslo daleko více objektů, a to i mimo Prahu (např. rozhledna Štěpánka 
v Jizerských horách). V Praze se po něm nazývala hned dvě známá pohostinská zařízení – jedno na 
dnešním Václavském náměstí (později hotel Šroubek a dnes hotel Evropa), druhé na Smíchově. 
Smíchovský hostinec se těšil velké popularitě již před polovinou 19. století a představoval nepochybně 
jedno z kulturních center tehdejšího Smíchova. Sehrál určitou roli v revolučním roce 1848 – František 
Ruth píše, že se zde v roce 1848 shromažďovala národní garda. Další dramatickou událost hostinec zažil, 
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když sem vzbouření dělníci z kartounky přivedli jejího majitele, Mojžíše Porgese z Portheimu. Byli ho 
ochotni propustit teprve na domluvu Petra Fastra (1801-1868), místopředsedy Svatováclavského výboru 
a člena Národního výboru. Petr Fastr byl vlastně povoláním také hostinský – po jistou dobu vedl tehdy 
populární hostinec U čísla 1 na dnešním Arbesově náměstí. Hotel U arcivévody Štěpána byl později 
sídlem měšťanské besedy a konala se zde její důležitá zasedání. Je zajímavý také tím, že zde bydlel hudební 
skladatel Jan Malát (1843–1915). Josefina Wlachová (1804–1879), pohřbená na Malostranském hřbitově, 
byla vdovou po majiteli tohoto hostince. Její náhrobek se spadlou náhrobní deskou dosud čeká na 
restaurování.

Rodina Zobelova – pražští stavitelé doby klasicismu [13], [21]

S touto rodinou, pocházející z Tyrol (Tannheim) bylo možno se setkat po celé monarchii – je prokázáno, 
že působila v Čechách, Rakousích i v Uhrách. Nositelé tohoto jména se věnovali nejprve malířství a poté 
i architektuře. Nejvýznamnějším zástupcem rodiny v tomto oboru byl Johann Baptist Zobel (1760–1826), 
působící ve Vídni jako dvorní stavitel a architekt. Jeho nejslavnějším dochovaným dílem byl Kalksburský 
farní kostel ve vídeňském 23. okrsku. Jeho díla se vyznačují zdůrazněním přechodu od pozdního baroka ke 
klasicismu. Na našem území byl prvním prokázaným nositelem tohoto jména Joseph Zobel, dvorní 
stavební mistr a revizor staveb. Narodil se v Gränu v Tyrolích, kde se také vyučil svému řemeslu. V roce 
1777 získal měšťanské právo na Malé Straně. Byl celkem třikrát ženatý, jeho druhou manželkou se stala 
Terezie, ovdovělá Hergetová. Spolu s Antonem Haffeneckrem a Josefem Jägrem se zúčastnil jako 
podnikatel výstavby pevnosti Terezín. Po Haffeneckerově smrti v roce 1789 se stal dvorním stavitelem. 
Jeho podnikání bylo úspěšné, vlastnil dům č. 474/III a po sňatku s Terezií Hergetovou bydlel patrně 
v  areálu Hergetovy cihelny. Na Malé Straně mu patřily ještě dva domy (č.p. 101 a 102 v dnešní ulici 
U lužického semináře, které přestavěl podle vlastního návrhu.  

Jeho činnost byla velmi rozsáhlá a rozmanitá, z jeho děl je třeba uvést např. úpravu Kolowratského paláce 
27/III z r. 1791 v dnešní Nerudově ulici, úpravy v bývalém kostele sv. Maří Magdaleny v Karmelitské ulici 
čp. 388/II, provedené po zrušení dominikánského kláštera, klasicistní úpravy fasád na Valdštejnském 
náměstí (1794), klasicistní úpravu Velkého Muskonského paláce v Karmelitské ulici a Vrtbovského paláce 
na Malé Straně a úpravu domu č.p. 244/I na Starém Městě. V roce 1796 provedl radikální přestavbu 
Hergetovy cihelny  (č.p. 101/III) na Malé Straně. Jeho nejvýznamnějšími pracemi byl Rohanský palác 
v Karmelitské ulici (č.p. 386/III) na Malé Straně a ostrostřelecký dům na Střeleckém ostrově.

Joseph Zobel zemřel v roce 1814.  

Johann Zobel (1775-1812), syn Josepha Zobela, se narodil již v Praze, kde se také vyučil a složil 
mistrovské zkoušky. V roce 1803 získal měšťanské právo na Malé Straně a v témže roce se oženil 
s Johannou, pocházející z proslulého kominického rodu Demartini. Jeho samostatná činnost je doložena 
pouze u úpravy domu č. 159/I na Starém Městě, jinak zřejmě pouze spolupracoval se svým otcem.

Bratrem Johanna Zobela a synem Josepha Zobela byl Johann Clemens Zobel (1777-1840), který byl 
činný rovněž jako stavitel. Pražským měšťanem se stal v roce 1811 a bydlel na Malé Straně v dnešní ulici 
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U Lužického semináře. V témže roce se u sv. Tomáše oženil s Kateřinou Pronowskou, dcerou 
malostranského ševce. Jeho činnost byla velmi rozmanitá, jednalo se většinou o přestavby barokních domů 
na klasicistní (Pálffyho palác na Malé Straně, přestavba kostela Sv. Jana Křtitele v Oboře na obytný dům, 
přestavba domu č.p.152/III na Valdštejnském náměstí, rekonstrukce střechy Desfourovského domu 
č.p. 998/II v Hybernské ulici). Johann Clemens Zobel údajně vlastnil dům č.p. 12/III v Tomášské ulici, 
kde provedl úpravu průčelí a schodiště.

Na Malostranském hřbitově se zachovaly pouze náhrobní desky dvou uvedených stavitelů z rodu Zobelů 
– Josepha Zobela (náhrobní deska byla ze zrušené části hřbitova u severní zdi přenesena k dělicí zdi v jeho 
staré části) a Johanna Clemense Zobela, umístěná druhotně v nové části hřbitova v západní zdi. Spolu 
s Johannem Clemensem je pochována i jeho manželka Kateřina roz. Pronowská (1778-1853) a jejich 
dcera Marie, provdaná Rulfová (1818-1849).           
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Das deutschsprachige Resümee

Der Kleinseitner Friedhof (gegründet 1786, aufgelöst 1884) wird oft „Friedhof der Nationalen 
Wiedergeburt“ genannt. Diese Bezeichnung hat ihn in schlimmen Zeiten auch vor der definitiven 
Vernichtung gerettet. Man sollte jedoch zur Kenntnis nehmen, dass hier bei Weitem nicht nur die großen 
Vertreter des Geisteslebens aus der Zeit der Aufklärung und Nationalen Wiedergeburt begraben wurden 
- Wissenschaftler, Schriftsteller und Pädagogen. Der Friedhof spiegelt in der Tat sämtliche Professionen 
wider, die zur Zeit seines Bestehens in der Kleinseite und auf dem Hradschin, aber auch in den nahen, 
sich rasch entwickelnden Gebieten von Smíchov und Koschirz zum Vorschein gekommen waren. Auf 
dem Kleinseitner Friedhof werden, was das soziale Zusammenleben betrifft, auch die Spezifika  dieser 
Teile Prags beinhaltet. Dies gilt z.B. für die Kleinseite von Nerudas Kleinseitner Geschichten – eines 
Gebiets, wo eher Beamten oder kleinere Gewerbetreibende ansässig waren – auch Nerudas Vater  ein 
kleiner Tabakladeninhaber. Eine häufige Profession stellten auch „Baumeister“ dar. Oft kann man jedoch 
nur schwer erkennen, ob der Bestattete unter Künstler (Architekten) oder unter Bauunternehmer 
einzureihen ist (dies ist bei Herget, Zobel und Jäger der Fall). Seit der Zeit der großen Architektenfamilie 
Dientzenhofer hat sich die Lage vom Grunde auf  geändert – gegen Ende des 18. und am Anfang 
des 19. Jh. pflegten nämlich unter dem Einfluss von politischen Änderungen Neubauten kaum zu 
entstehen, es ging eher um Umgestaltung der bereits bestehenden Gebäude und ihre Anpassung an neue 
Nutzungszwecke. Die umgebauten Häuser wurden von ihren Projektanten oft mit Gewinn weiter 
verkauft. Baumeister, Apotheker, Kaufleute, kleine Gewerbetreibende – das alles waren Professionen, die, 
im Grunde genommen, alle sehr ruhig waren. Falls hier eine Ziegelbrennerei (wie die der Hergets) oder 
ein hoher Fabrikschlot  wie bei der Dampfmühle der Familie Odkolek gebaut wurde, wirkte es  sofort 
recht störend. In dem benachbarten Stadtviertel Hradschin kamen größere Unternehmen (Manufakturen) 
gar nicht vor – dieser Stadtteil blieb eher den höheren Beamten und Geistlichen, oder, im Gegenteil dazu, 
den armen Bewohnern von der „Neuen Welt“ vorbehalten. Ganz anders war die Lage im Stadtteil 
Smíchov. Bereits in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts pflegten auf dem Gebiet von Smíchov verschiedene 
Manufakturen und kleine Fabriken zu entstehen. Zu den Ersten zählte z.B. die Zikorienkaffeefabrik der 
Familie Delorme, und 1816 entstand die Kartaunfabrik der Familie Porges. Die Bauparzellen waren hier 
recht billig, und so kamen sehr schnell chemische Fabriken, eine Spinnerei, eine Fabrik für Herstellung 
der Mühlenmaschinen, eine Zuckerfabrik, eine Porzellanfabrik und eine ganze Reihe von kleineren 
Betrieben hinzu. Smíchov hat die neuen Unternehmer direkt angezogen. Bald wurde Smíchov dank 
seiner großen Zahl von Fabrikschloten „Prager Manchester“ genannt. Mit dem wirtschaftlichen 
Aufschwung hat sich auch das Statut von Smíchov gebessert – im Jahre 1838 wurde es zur Vorstadt 
erhoben. Auch Franz II. Ringhoffer hat seine Kesselfabrik aus der Innenstadt nach Smíchov gebracht, 
und bald hat er die bestehende Fabrik erweitert. Die Ringhofferfabrik wurde bald zum größten 
Industriebetrieb Österreich-Ungarns auf dem Gebiet der Maschinen- und Eisenbahnwagenherstellung. 
Im Jahre 1869 wurde das Bürgerliche Brauhaus in Smíchov, später „Staropramen“ genannt, gegründet. 
Von großer Bedeutung für die Entwicklung von Smíchov waren die Eisenbahn und die Nähe des 
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Bahnhofs– besonders nach dem Aufbau der  Buschtehrader Bahn. Mit der Baugeschichte und  
dem Betrieb dieser Bahn sind die Schicksale mehrerer  Personen verbunden, die auf dem Kleinseitner 
Friedhof begraben wurden (an ihrer Spitze stand der Generaldirektor der Buschtehrader Bahn Josef 
Ritter von Kress). Da wir uns in den früher erschienenen Monographien bereits detailliert mit anderen 
Gruppen von Professionen (Künstler, Geistliche, Adelige) befasst haben, wäre es jetzt ratsam, sich auch 
auf die Gewerbetreibenden, Fabrikinhaber, Kaufleute u. A. zu konzentrieren. Ihnen gebührt nämlich 
der Dank dafür, dass sie die Grundbasis für den relativen Wohlstand und wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufschwung in Prag gebildet hatten, der dann u. A. im Jahre 1891 auf der Jubiläumsausstellung von 1891 
und auf der ethnographischen Ausstellung von 1895 zum Vorschein kam.   

Falls wir durch den Kleinseitner Friedhof bummeln, sehen wir sehr oft von berühmten Künstlern 
signierte Grabmäler, die jedoch kaum eine Beschreibung von der Arbeitstätigkeit des Verstorbenen 
zu seinen Lebzeiten tragen (im Unterschied von z.B. Wien). Manchmal sieht es sogar so aus, als ob sie 
sich für diese Tätigkeit schämen würden – es steht da nämlich manchmal nur „Familie XY“ geschrieben. 
Um diese Mangel gutzumachen, waren wir gezwungen, sehr lange in den Unterlagen aus der alten Zeit 
zu suchen, um herauszufinden, wie der eigentliche Beruf der Verstorbenen war und wo ihre Firmen ihren 
Sitz hatte. Die ersten Resultate   unserer Tätigkeit werden  in   Form von kleinen Medaillons präsentiert, 
doch die Forschung nach der Berufslaufbahn und nach den Schicksalen der Verstorbenen wird weiter 
fortgesetzt. Schon deswegen, weil uns bei der Betrachtung von Biographien der „alten“ Unternehmer eine 
Sache ins Auge sticht – es ist verwunderlich, wie eng damals die wirtschaftliche Sphäre mit der Kultur 
und Bildung, sowie mit der vaterländischen Gesinnung verbunden war. Und das ist eine Sache, die die 
heutigen Unternehmer nicht außer acht lassen sollten…

Die Namen der Familien, deren Gräber im Weiteren abgebildet sind (Foto und Bezeichnung auf 
der Karte):

Familie Schnell und Rudolph– Kaufleute und Inhaber des Prager Gasthauses am Kleinseitner Ring [1]

Familie Ellenberger – Inhaber der Ziegelbrennerei am Moldauufer [2]

Familien Höcker a Rixi – Hof-Tischlermeister, Lieferant des Ex-Kaisers Ferdinand [3] 

Familie Panzky, Kaufleute [4] 

Familie Sommerschuh – Inhaber der Keramikfabrik in Prag, Begründer der bis heute bestehenden  
Rakonitzer Keramikfabrik AG  [5]

Familie Röhrs – Inhaber der Möbelfabrik in Prag [6]

Josefa Wlach, Witwe des Inhabers des  Gasthauses  „Zum Erzherzog Stephan“ in Smíchov [7] 

Gemahlin von Josef Jäger – Baumeister und Architekt [8] 

Gemahlin von Ludwig Haase – Buch- und Steindruckerei, Papierhandlung und Schriftgießerei [9]

Familien Odkolek und Trödl – Inhaber der Prager Mühlen und Bäckereien [10]
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Familie Ebenberger – Eigentümer der Prager Apotheke „Zum Weißen Adler“ am Kleinseitner Platz, und 
Hennenvogel – Marmorierermeister [11]

Wenzl Steinitz, Kleinseitner Lokalinhaber Familien Odkolek und Trödl – Inhaber der Prager Mühlen 
und Bäckereien [12]

Familie Zobel, Kleinseitner Architekten und Bauunternehmer  [13]

Familie Pacovský/Patzowsky, Kaufleute [14]

Familie Herget – Eigentümer einer Ziegel- und Kalkbrennerei, Großindustrieller [15]

Doppelgrab der Familien Jeschko und Bělský – Prager Kaufleute [16]

Ernest Porges von Portheim, Familie der Smíchover Textilfabrikanten [17]

Familie Demartini – Prager Hof-Schornsteinfegermeister [18]

Familie Haas - August Eusebius Haas, Inhaber der Porzellanmanufaktur in Schlaggenwald [19]

Familie Delorme – Eigentümer der „Cichorienkaffeh-Fabrik“ (Zikorienkaffeefabrik) [20]

Johann Clemens Zobel – Baumeister und Architekt [21]

Familie Wanka – Hof-Bierbrauer und Brauereiinhaber [22]

Die nicht mehr bestehenden oder „verlegten“ Gräber (ohne Bezeichnung auf der Karte):

Elisabeth Demartini, Seifensiederin [23]

Familie Havel/Hawel, altansässige Müller am Smíchover Moldauufer und Prager Unternehmer [24]

Camillo Graf Marcolini-Feretti, sächsischer Kabinettminister und Generaldirektor der Meissner 
Porzellanmanufaktur [25]

Heřman Půhonný/Puhonny, Gesellschafter der Firme Breitfeld und Evans [26]

Familie Ringhoffer – Inhaber der Waggonfabrik R. Ringhoffer Smichov, der größten Waggonfabrik der 
Monarchie, Begründer des Brauhauses in Groß Popowitz  [27]

Familie Skramlík  – Möbelhersteller, Familie des Prager Bürgermeisters [28]

Ohne Abbildung:

Josef Ritter von Kress, Generaldirektor der Buschtehrader Eisenbahn

Pavel Mnouček, Prager Bürger und Baumeister
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Metrem po trase  B do stanice Anděl, odtud tramvají č. 4, 9, 10 nebo 16 do 
zastávky Bertramka, která se nachází přímo u Malostranského hřbitova. 


