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Významní pedagogové 
pohřbení na Malostranském hřbitově

1. Úvod

„Jaké přívaly vzdechů a křečovitého pláče slyšely ty staré stromy a keře – jaké proudy trp-
kých a nejtrpčích slz vpila tato půda od okamžiku, co byla zasvěcena nejvšednějšímu, 
a  přece tak tajemnému úkolu svému? A kolik jmen ze všech těch tisíců, k jejichž hrobům 
putovávali skoro po celé století aspoň ti, kterým se památka mrtvých nevytratila z paměti 
– zachovává se v paměti příštích pokolení, až slzami prosáklá půda ta odevzdána bude po 
dalším čtvrtstoletí účelu profánnímu?“

Takto hovoří o Malostranském hřbitově nejznámější smíchovská osobnost, spisovatel a no-
vinář Jakub Arbes, ve své filozoficko-biografické novele Vymírající hřbitov. Malostran ský 
hřbitov, který sloužil svému účelu pouhých sto let, je přesto jedním z nejzajímavějších 
a historicky nejcennějších míst v dnešní páté pražské čtvrti.

Zásadním mezníkem pro historii Malostranského hřbitova byl dekret Josefa II. z roku 
1784, představující převratnou změnu v oblasti pohřebnictví. Díky němu se z Malostran-
ského hřbitova, který v té době ležel jako původně morový hřbitov daleko za městem, 
stalo o dva roky později oficiální pohřebiště pro Malou Stranu, Hradčany, Smíchov a Ko-
šíře. Na hřbitově se začalo pohřbívat v bezprostřední blízkosti kostela Nejsvětější Trojice. 
Počátkem 19. století se dominantou hřbitova stal náhrobek posledního vládnoucího kní-
žete-biskupa pasovského, Leopolda Leonharda hraběte Thun-Hohensteina, významného 
mecenáše. Jeho náhrobek, jeden z nejkrásnějších litinových náhrobků 19. století v čes-
kých zemích, byl zřízen v roce 1837. Ve stejném roce byl vysvěcen nový kostel Nejsvětější 
Trojice, zbudovaný v „úřednickém slohu“.

Po roce 1850 přestal stávající hřbitov vzhledem k bouřlivě se rozvíjejícímu Smíchovu 
a  vzrůstajícímu počtu obyvatel postačovat a byl v roce 1862 rozšířen západním směrem. 
Takto rozšířený hřbitov však sloužil svému účelu pouze dvacet dalších let - již v roce 1882 
ho smíchovské hejtmanství na základě stížností smíchovských a košířských občanů naří-
dilo zrušit. Pro absenci náhradního pohřebiště se tak mohlo stát až po vybudování hřbi-
tova na Malvazinkách. Poslední pohřeb na Malostranském hřbitově se konal 31. 12. 1884.
 
Opuštěné místo však bylo lákadlem pro tehdejší podnikatele. Ústřední regulační plán 
z roku 1910 navrhl rozparcelování hřbitova, nepočítal však s bouřlivou reakcí kulturní 
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veřejnosti, která v tomto pohřebišti viděla především „hřbitov národního obrození“. Zá-
sluhou Jakuba Arbesa i jeho stejně smýšlejících současníků, jakož i tzv. Velikonočního 
memoranda, které podepsalo 117 významných osobností tehdejší doby, např. Max Šva-
binský, Alois Jirásek či Josef Mauder, byl hřbitov před hrozícím rozparcelováním zachrá-
něn.
 
Brzy se však objevila potřeba rozšířit Plzeňskou ulici, tehdy hlavní výpadovku na Plzeň. 
Proto byly v roce 1927 přeneseny ostatky 150 osob od severní zdi do společného hrobu 
a v dalším roce přemístěna celá řada hrobek a pomníků. Potřeba dalšího rozšíření Plzeň-
ské třídy na úkor hřbitova znovu vyvstala v roce 1951 – tentokrát se jednalo o asi 200 
vesměs umělecky cenných náhrobků a hrobů. V roce 1953 byla zbourána hřbitovní zeď. 
Umělecky významné náhrobky pak byly přeneseny do jiných částí hřbitova. Takto okleš-
těný hřbitov byl roku 1958 prohlášen za kulturní památku. 

Hřbitov však chátral dál, a to i přes některé snahy o jeho rekonstrukci. Jeho špatný stav 
vedl k tomu, že byl v roce 2001 oficiálně uzavřen pro veřejnost a vstup na hřbitov povolo-
vala Správa pražských hřbitovů pouze výjimečně. 

Po roce 2005 vznikla skupina nadšenců, kteří si dali za úkol vzbudit zájem veřejnosti 
o  hřbitov a dopomoci k jeho záchraně. V roce 2010 bylo založeno Sdružení pro záchranu 
Malostranského hřbitova, kterému se po dohodě se Správou pražských hřbitovů v roce 
2012 podařilo hřbitov během plánovaných akcí alespoň částečně zpřístupnit. V roce 2014 
byl na zadání Správy pražských hřbitovů vypracován ateliérem Václava Girsy z Fakulty 
architektury ČVUT projekt revitalizace hřbitova a na jaře 2015 byla zahájena její první 
etapa. Malostranský hřbitov byl po ukončení této první etapy (stavba ohradní zdi a brány 
v severní části hřbitova podle historického vzoru, obnova stromového porostu, ekologic-
ky vhodná úprava povrchu cest, restaurace cenné Haasovy hrobky a jiných náhrobků) 
dne 18. 6. 2016 otevřen pro veřejnost. Restaurace poškozených umělecky cenných ná-
hrobků probíhá dosud.
 
Malostranský hřbitov je jako galerie cenných signovaných plastik z konce 18. a 19. sto-
letí význačný z hlediska umělecko-historického. Zaujme však i sociologickou skladbou 
a historickým významem osob zde pohřbených. Představuje kroniku historického vývoje 
a života obyvatel levého břehu Vltavy. Vedle architektů a stavitelů paláců na Malé Straně, 
šlechticů, spisovatelů, umělců, podnikatelů i řemeslníků a prostých občanů jsou na Ma-
lostranském hřbitově samozřejmě zastoupeni i významní pedagogové této doby. 

Rozsah této práce bohužel neumožňuje zmínit se o všech učitelích, kteří se v době jo-
sefínských reforem, následující restaurace i v revoluční době okolo roku 1848 zasloužili 
o rozvoj vzdělání v Praze a celých Čechách. Proto jsem se zaměřila pouze na ty, kteří svou 
pedagogickou kariéru spojili s pražskou univerzitou. 

Jak ale vypadala tato univerzita v době osvíceneckých reforem, počátkem 19. století, v re-
volučním roce 1848 a v letech pozdějších až do svého rozdělení v roce 1882?
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Pražská univerzita byla roku 1622 předána jezuitům. Spojením s jezuitskou univerzitou 
v Klementinu vznikla roku 1654 Karlo-Ferdinandova univerzita. Jezuité ovládli filozo-
fickou a teologickou fakultu, v menší míře i právnickou a lékařskou fakultu. K prvním 
pokusům o reformu školství došlo za Marie Terezie, která v roce 1746 dvorským dekre-
tem zřídila Komisi pro povznesení Karlo-Ferdinandovy univerzity. Ta měla za úkol sle-
dovat soudobé trendy zejména v oblasti přírodních věd. Dominantní postavení jezuitů 
na univerzitách bylo otřeseno vydáním nového studijního řádu, posilujícího pravomoc 
pražského arcibiskupa jako kancléře univerzity.

Vliv státní administrativy na chod univerzity se projevil na počátku 50. let 18. století, 
kdy byli státní úředníci postaveni do čela fakult jako studijní direktoři (ředitelé). Nejprve 
se tak stalo na teologické a filozofické fakultě a později i na obou světských – lékařské 
a  právnické. Vykonávali dohled nad studiem a přednáškami, předsedali všem zkušebním 
komisím a zapisovali jejich výsledky do katalogů.

Zrušení jezuitského řádu papežem Klimentem XIV. v roce 1773 znamenalo pro univer-
zitu zásadní obměnu učitelského sboru, na svých místech zůstali pouze profesoři mate-
matiky a fyziky.
 
Církevní dohled nad univerzitou nahradil v důsledku centralizačních tendencí státní do-
hled. Reformy započaté Marií Terezií dokončil její syn Josef II. Ten chtěl univerzitu zamě-
řit praktickým směrem, aby tak získal schopné státní úředníky. Od roku 1784 začal platit 
nový studijní řád, zavádějící němčinu jako vyučovací jazyk na všechny vyšší školy. Na fi-
lozofické fakultě se tehdy vyučovala matematika, fyzika, etika, světové dějiny, přírodopis, 
fyzikální geografie, vyšší matematika, astronomie, pomocné vědy historické a klasická 
literatura. Na teologické fakultě bylo zřízeno devět stolic: církevních dějin, hebrejštiny 
a hermeneutiky Starého zákona, řečtiny a hermeneutiky Nového zákona, patrologie, dvě 
katedry dogmatiky a morální teologie.
 
Na právnické fakultě se tehdy přednášelo římské právo, kanonické právo, přirozené prá-
vo, všeobecné státní právo, trestní právo, rakouské právo soukromé, říšské dějiny, lenní 
a  německé státní právo, statistika a politické vědy. 

Na lékařské fakultě působilo devět profesorů: chemie a botaniky, anatomie a okulistiky, 
fyziologie a materiae medicae, patologie, praktické farmakologie a praktické chirurgie, 
teoretické chirurgie, přírodopisu, zvěrolékařství a porodnictví.

Po smrti Josefa II. došlo k revizi části jeho reforem. V souvislosti s tím se změnila i vnitřní 
organizace pražské univerzity.

Po nástupu Františka II. na trůn v roce 1792 se Rakousko ocitlo ve válce s revoluční Fran-
cií. Panovník se obával, že by se jeho poddaní mohli nakazit revolučními myšlenkami. 
Proto byly v roce 1793 zrušeny veřejné čítárny a půjčovny knih a byl vydán nový cenzurní 
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zákon. Jednou z prvních obětí čistek na půdě pražské univerzity, zaměřených proti ideám 
osvícenství se stal profesor historie Ignác Cornova, exjesuita, josefinista a svobodný zed-
nář, který byl zbaven vedení katedry dějepisu.

Počty studentů nebyly v tehdejší době nijak závratné. K roku 1828 studovalo na pražské 
univerzitě celkem 2303 studentů, v roce 1843 jich bylo 2437, z toho studovalo filozofii 
748, teologii 208, práva 665 a medicínu 816 posluchačů.

Změny přinesl až revoluční rok 1848, který měl na univerzitní půdě velký ohlas. V této 
době byl rektorem univerzity strahovský opat Jeroným Zeidler, který se pozitivně postavil 
ke studentské petici, požadující náboženskou svobodu, svobodu vyučování a studia, rov-
nocenné vyučování v obou zemských jazycích a možnost sdružovat se ve studentských 
spolcích. Po studentských demonstracích vydal zemský prezident hrabě Rudolf Stadion 
28. března guberniální dekret, v němž vyhověl téměř všem požadavkům studentů. 

Na porevoluční realitu reagovalo vídeňské ministerstvo vyučování, které bylo založeno 
27. března 1848. V roce 1849 vyšel nový zákon, který zásadně upravil vnitřní život uni-
verzit. V čele fakult se ocitly profesorské sbory, které volily ze svých řad na jeden studijní 
rok děkana – většinou služebně nejstaršího řádného profesora. Univerzita v této době 
nicméně získává mnohé samosprávné pravomoci, i když státem vymezené a sledované 
(zpřísnily se např. podmínky pro spolčování studentů). 

K další vlně liberalizace došlo na univerzitě až po roce 1859. Navazující 60. léta přinesla 
prudký rozmach českého kulturního a společenského života, který se projevil i na uni-
verzitách. Vzrůstal počet pedagogů schopných přednášet i v českém jazyce a českých 
studentů. 

Od roku 1879 se začalo o budoucnosti Čechů na pražské univerzitě debatovat i na půdě 
říšské rady. Některé návrhy počítaly pouze se zrovnoprávněním češtiny a němčiny, jiné 
volaly po vzniku samostatné české univerzity. Debaty vyvrcholily 11. dubna 1881 vydá-
ním nejvyššího rozhodnutí o rozdělení univerzity na českou a německou část. Obě měly 
přitom i nadále nést jméno Karlo-Ferdinandova univerzita. Společná zůstala knihovna, 
botanická zahrada a velká aula v Karolinu a učitelé se sami mohli rozhodnout, zda se 
chtějí přidat k české nebo k německé univerzitě. Vzhledem k tomu, že Malostranský hřbi-
tov byl zrušen roku již 1882 a poslední pohřeb se zde konal v roce 1884 se však tyto změ-
ny na hřbitově již nepromítly. 

Náhrobků pedagogů Karlovy univerzity - profesorů, děkanů a rektorů, pohřbených na 
Malostranském hřbitově v letech 1786–1884 - se bohužel velmi výrazně dotkly změny, 
ke kterým došlo po jeho zrušení. Někteří z nich byli exhumováni a převezeni na jiné 
hřbitovy (Prof. Emanuel Bořický, Prof. Vilém Bedřich Volkmann rytíř z Volmaru, ThDr. 
Mikuláš Tomek), náhrobky jiných byly nenávratně ztraceny při rozšiřování Plzeňské tří-
dy, jiné byly poškozeny vandaly. 
Tato situace je částečně nastíněna v následujících medailoncích se životopisy vybraných 
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pedagogů. Jako pomůcka pro lokalizaci hrobů sloužil Kšárův seznam hrobových míst 
(z článku Malostranský hřbitov v Košířích, 1939) a Lányho abecední seznam osob, po-
chovaných na hřbitově (Malostranský hřbitov v Košířích, 2001). Oba výše uvedené se-
znamy pochovaných však byly neúplné (u Kšárova seznamu chyběla mapa) a neodpoví-
daly současnému stavu. Proto byla v roce 2014 provedena další „inventarizace“. Výsledky 
tohoto průzkumu byly uveřejněny v knize Malostranský hřbitov, historie a současnost, 
vydané nakladatelstvím ARSCI v roce 2016. U nového označení se již nepočítá se zruše-
nými částmi hřbitova v severní části.

2. Medailonky se stručnými životopisy pedagogů Karlo-Ferdinandovy univerzity, 
řazené podle abecedy 

Emanuel Bořický absolvoval na filozofické fakultě pražské univerzity přírodní vědy a che-
mii. V roce 1865 byl jmenován asistentem mineralogické sekce Musea království české-
ho a po doktorské promoci 1867 zastával profesorské místo na malostranském reálném 
gymnáziu. Roku 1869 byl jmenován kustodem mineralogického oddělení Musea králov-
ství českého a ve stejném roce se habilitoval jako soukromý docent petrografie. 
Roku 1871 byl povolán na univerzitu jako mimořádný profesor mineralogie (vyučoval 
v českém jazyce) a krátce před smrtí byl jmenován řádným profesorem. 
Vydal na 60 vědeckých prací z oblasti petrografie a mineralogie a přispěl k výzkumu čes-
kých nerostů. Napsal řadu učebnic mineralogie. Pracoval ve velmi skromných podmín-
kách, výbrusy si ve svém bytě vyráběl namáhavým ručním broušením. Nejvíce proslul 
vypracováním mikrochemických metod pro určování minerálů v horninových prepa-
rátech. Jeho práce si cenili i za hranicemi a navštěvovala jej řada zahraničních badatelů. 
Americký mineralog James D. Dana po něm přejmenoval minerál delvauxit na borickit.
Emanuel Bořický zemřel tragicky 27. ledna 1881 ve svých 40 letech na následky zranění, 
které utrpěl na zamrzlé Vltavě, když se snažil přejít na Kampu do své laboratoře. 
Bořického ostatky byly z Malostranského hřbitova přeneseny na Olšany (část IV.1.91.; 
obr. č. 13). 

2.1. Emanuel Bořický 
(11. 12. 1840 Milín – 26. 1. 1881 Praha)

Profesor mineralogie na pražské univerzitě a kustod mi-
neralogického oddělení Českého vlasteneckého muzea. 
Zakladatel české mineralogie a petrografie.
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Po studiích na pražské univerzitě Böhm odešel do Vídně, kde se stal asistentem tamní 
hvězdárny a napsal tam „Beobachtungen von Sonneflecken und Bestimmungen den Ro-
tationselemente der Sonne“. Poté pracoval ve hvězdárně v Budapešti, působil v Salcburku 
a v Innsbrucku jako profesor matematiky a praktické geometrie. V Innsbrucku ho v roce 
1848 zvolili rektorem tamní univerzity.

Po návratu do Prahy v roce 1852 byl jmenován řádným profesorem praktické a teoretické 
astronomie a matematiky na pražské univerzitě a ředitelem klementinské hvězdárny. Za 
jeho předchůdce Karla Kreila vědecká prestiž Klementina velice stoupla. Böhm žádné 
nové metody ve výuce ani v bádání nepřinesl a navíc omezil počet meteorologických 
i geomagnetických měření. Astronomické vědy v klementinské hvězdárně proto stagno-
valy a ocitly se v úpadku.

Roku 1853 byl přijat za mimořádného člena Královské české společnosti nauk a za své balis-
tické studie („Ballistische Versuche und Studien“) byl v roce 1862 vyznamenán rytířským 
řádem Františka Josefa. Böhm je autorem prací z oboru hvězdářství a fyziky. Je vynálezcem 
dvou přístrojů pro určování polohy nebeských těles (uranoskopu a uranoglobu). 

Kromě toho určil zeměpisnou šířku Prahy a její další meteorologické a astronomické 
konstanty. Podílel se na opravě hodin pražské hvězdárny a byl členem komise pro zno-
vuzřízení orloje na Staroměstském náměstí (orloj popisuje ve svém díle „Beschreibung 
der alterthümlichen Prager Rathausuhr“, 1865).

Böhmův náhrobek stál původně u ohradní zdi Plzeňské třídy a stálo na něm „Hier ruhet 
Dr. Josef Georg Böhm, prof. der Astronomie, Direktor der k. k. Sternwarte in Prag, Ritter 
des Franz-Josef-, des sächs. Albrechts- und dän. Danebrog-Ordens, Besitzer der Tiroler silb. 
Tapferkeits-Medaille etc., im J. 1848 Rect.magn. der Universität in Innsbruck etc., gest. 26. 
Jänner 1868, im 61. Lebensjahre. Frieden seiner Asche!“ 

Při rozšiřování Plzeňské třídy byly jeho ostatky přeneseny do rondelu ve staré části hřbi-
tova blíže biskupa Thuna (mapa a obr.č.6).

2.2. Josef Jiří Böhm 
(27. 3. 1807 Rožďalovice – 26. 1. 1868 Praha)

Univerzitní profesor, ředitel pražské hvězdárny, astro-
nom, matematik a rytíř řádu Františka Josefa, saského 
Albrechtova řádu a dánského řádu Dannebrog. 
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2.3. Ignác Cornova 
(25. 7. 1740 Praha – 25. 7. 1822 Praha)

Exjezuita, univerzitní profesor, člen Královské české učené společnosti a později její před-
seda, historik s osvícenskou orientací, básník, pedagog a člen zednářské lóže. 

Cornovův otec byl Ital a matka Češka, takže vyrůstal v německo-italsko-českém prostře-
dí. Vystudoval filozofii, teologii a filologii. Od roku 1762 učil na jezuitském gymnáziu 
v Brně, později v Chomutově a v Klatovech. Od roku 1784 vyučoval poetice na Akade-
mickém gymnáziu v Praze a současně přednášel všeobecné dějiny na Karlo-Ferdinan-
dově univerzitě. Jeho přednášky byly hojně navštěvovány, zejména pro profesorův vztah 
k českým dějinám. V souladu s osvícenským pojetím historie chápal studium dějin jako 
nástroj sloužící k přetváření člověka a společnosti, k lepšímu porozumění státnictví a po-
litice. To se snažil učit i své studenty, ke kterým měl vlídný a otcovský vztah.

Vedle výuky se věnoval vědecké práci. Mezi jeho důležitá díla patří německý překlad 
a rozsáhlé doplňky ke Stránského „Res publica Bojema“ v sedmi svazcích, vydávaných 
v Praze v letech 1792-1803, a monografie o životě Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. 
Cornova velmi kladně hodnotil josefínské reformy, byl stoupencem etatismu a osvícen-
ského absolutismu. Domníval se, že blaho státu závisí na vysokém mravním uvědomění 
jeho občanů. Proto přikládal velkou roli výchově mládeže k vlastenectví na základě histo-
rie. Lpěl na tradicích české státnosti a angažoval se v českém obrozeneckém hnutí.
 
Cornova byl svobodný zednář a spoluzakladatel lóže Pravda a Jednota. Pečoval o zednář-
ský sirotčinec sv. Jana Křtitele.

Po roce 1792 se jeho postavení zhoršilo, vídeňský dvůr se začal obracet proti němu a mu-
sel se hájit proti nařčení z jakobínství. Byl vyšetřován za své sympatie k Francouzské re-
voluci a nakonec mu bylo zakázáno přednášet. V roce 1796 odešel do penze, věnoval se 
badatelské práci a přednášel soukromě. 

Zemřel 25. července 1822 v malostranském domě svého bývalého žáka hraběte Jana 
Lažanského. Jakub Arbes o něm psal v romanetu „Vymírající hřbitov“: „Co tají jméno to 
v ohledu kulturním, jest dnes i většině inteligence české skoro pohádkou. Upadloť již dávno 
skoro v úplné zapomnění. Že to byl muž v pravdě osvícený, povaha ryzí a neúhonná netoliko 
jako člověk, nýbrž i jako učenec a učitel.“

Cornova byl pohřben v dnes již neexistující části hřbitova, litinová deska s jeho jménem 
se dnes nachází na jižní hřbitovní zdi (mapa a obr. č. 7).
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2.4. František Serafinský Czeschik
(11. 3. 1799 Planá u Mariánských Lázní - 12. 5. 1881 Praha)

Světský kněz, doktor teologie, profesor a rektor pražské univerzity, náboženský spisovatel.

František Czeschik získal titul doktora teologie na pražské univerzitě a poté působil jako 
učitel náboženství na pražské hlavní škole a jako katecheta na malostranském gymná-
ziu, které navštěvoval Jan Neruda. Czeschik byl členem zkušební komise pro zkoušky 
kurátů v pražské arcidiecézi a arcibiskupským notářem a členem představenstva dětské 
opatrovny u P. Marie Vítězné. Působil na pražské univerzitě jako profesor pedagogických 
věd, katechismu a metodiky a v letech 1835, 1837 a 1841 byl děkanem teologické fakulty. 
V roce 1850 byl zvolen rektorem pražské univerzity. V roce 1843 vyšla v Praze ve Spálené 
ulici v nakladatelství Jerzabek jeho „Katechistisches Handbuch oder Erklärung der in 
den k.k. österreichischen Staaten vorgeschriebenen Katechismen“. Kromě tohoto díla byl 
Czeschik autorem četných duchovních písní. 

Czeschikův poškozený náhrobek se zachoval ve staré části hřbitova nedaleko Thunova 
náhrobku (mapa a obr. č. 5).

2. 5. Václav Dientzenhofer 
(25. 1. 1750 Praha – 25. 8. 1805 Praha)

Exjezuita, historik a právník.

Syn slavného architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera studoval po vstupu do jezuitského 
řádu na univerzitě v Olomouci a v Praze. Po ukončení studia učil dva roky latinu v Jihlavě. 
Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 se rozhodl pokračovat dále ve studiu. Na univer-
zitě v Olomouci získal doktorát z filozofie a na vídeňské univerzitě doktorát z práva. V le-
tech 1780-82 působil jako profesor obecného a státního práva na univerzitě v Innsbrucku 
a počínaje rokem 1782 odešel učit na pražskou univerzitu. Zabýval se českými dějinami, 
k  jejichž studiu přispěl zásadním dílem „XXVIII genealogische Tafeln der Böhmischen 
Fürsten, Herzoge und Könige, mit Anmerkungen erläutert“ (XXVIII genealogických ta-
bulek českých knížat, vévodů a králů, opatřených poznámkami) z roku 1806. Českými 
dějinami se zabýval i ve svých dalších dílech.
 
Zemřel 25. srpna 1805 v Praze. Jeho náhrobek již není možné - stejně jako místo posled-
ního odpočinku jeho dědečka Kryštofa a otce Kiliána Ignáce - identifikovat. 
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Při studiích na teologické fakultě pražské univerzity se seznámil s Bernardem Bolzanem, 
který byl jeho učitelem. Bolzanovské myšlenky Dittricha inspirovaly po celý život. 
Od roku 1820 působil jako profesor v Chomutově a od školního roku 1823/24 vyučoval 
na staroměstském Akademickém gymnáziu v Praze. 

Po smrti Josefa Jungmanna byl Dittrich jmenován prefektem tohoto ústavu a svou funkci 
vykonával až do smrti. Kromě toho vyučoval teologii na filozofické fakultě pražské uni-
verzity, kde se ve školním roce 1830/31 stal děkanem. Tehdy začal s pomocí univerzitního 
knihovníka Antonína Spirka, Josefa Jungmanna a Ladislava Jandery vydávat univerzitní 
paměti – Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis. 

Dittrich byl známý svými kontakty s J. W. Goethem, se kterým se poprvé setkal při svém 
pobytu v Teplicích roku 1813. Vedl s ním bohatou korespondenci. Zmiňuje v ní také 
svého učitele teologie, Bernarda Bolzana, kterého chválí za jeho bystrost a moudrost. Dit-
trich Goetha přesvědčil, aby navštívil nově založené Mariánské Lázně a bez jeho přispění 
by nevznikla Goethova krásná „Mariánskolázeňská elegie“. Spolu se svým bratrem Fran-
tiškem (1796-1871), metropolitním kanovníkem u sv. Víta, byl Dittrich aktivním členem 
„Malostranského bratrstva lásky k bližnímu“ a zasloužil se také o výstavbu kostela Nej-
světější Trojice na Malostranském hřbitově.

V pozdějších letech se stal mimořádným členem Královské české společnosti nauk.
Antonín byl spolu se svým bratrem Františkem původně pochován u severní zdi hřbito-
va. Jejich hrob byl později přenesen k hlavní cestě poblíž kostela. Autorem náhrobku ve 
formě stély je sochař Ignác Karel Platzer (mapa a obr. č. 2 ).

2. 6. Antonín Dittrich
(22. 7. 1786 Vysočany u Žatce – 18. 5. 1849 Praha)

Katolický kněz řádu cisterciáků, vysokoškolský peda-
gog, historik, autor spisů o dějinách Pražské univerzity 
a profesor na staroměstském Akademickém gymnáziu 
v Praze.
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2. 7. Ondřej Duchek
(21. 11. 1772 Jistebnice - 4. 8. 1830 Praha) 

Lékař, chirurg, profesor a děkan lékařské fakulty pražské univerzity.

Po promoci na lékařské fakultě pražské univerzity v roce 1806 Ondřej Duchek působil 
na katedře obecné přírodovědy a později jako suplent na katedře botaniky. Za dočasné 
nepřítomnosti Jana Kristiána Mikana vedl půl roku botanickou zahradu pražské univer-
zity. V letech 1819-1820 působil jako suplent na katedře speciální přírodovědy, jejímž 
vedoucím se však později stal Jan Svatopluk Presl (1791-1849). Duchek byl ve studijním 
roce 1829 jmenován děkanem lékařské fakulty. Vykonával také lékařskou praxi, působil 
jako lékař ve dvou pražských donucovacích pracovnách. 

Ondřej Duchek se zabýval vědeckou činností v oblasti botaniky, v roce 1829 se stal čle-
nem-korespondentem Řezenské botanické společnosti. Duchkovo jméno nese od roku 
1831 tropická rostlina ze subsaharské Afriky Palisota hirsuta - duchekie.

Duchkův stejnojmenný syn se stal slavným lékařem v Praze a ve Vídni.
Hrobka rodiny Duchků je jednou z mála zachovaných historických hrobek při jižní stra-
ně staré části Malostranského hřbitova (mapa a obr. č. 8). 

2. 8. Gabriel Güntner
(8. 3. 1804 Jedlina -1867 Praha)

Univerzitní profesor, děkan filozofické fakulty a rektor pražské univerzity.

Gabriel Güntner pocházel ze selské rodiny a po gymnáziu v Plzni začal studovat boho-
sloví. V roce 1825 vstoupil v tepelském klášteře do premonstrátského řádu, přijal řádové 
jméno Gabriel a roku 1828 složil řeholní sliby. V roce 1830 se stal knězem a 1838 byl 
jmenován profesorem biblických studií na pražské univerzitě. Dvakrát vykonával funkci 
děkana teologické fakulty a v roce 1858 byl zvolen rektorem univerzity.

Güntnerovým hlavním dílem je „Hermeneutica biblica generalis juxta principia catho-
lica“ z roku 1848. Jeho dva bratři (František a Václav), kterým umožnil svou podporou 
vysokoškolské studium, se stali lékaři a rovněž profesory pražské univerzity. Güntner jim 
věnoval své další dílo - „Introductio in sacros Novi Testamenti libros historico-critica et 
apologetica“, vydané v Praze roku 1863. V jejich rodné obci až do jejího faktického záni-
ku (nacházela se v hraničním pásmu) v 50. letech 20. století stával takzvaný Güntnerův 
pavilon, který fungoval jako špitál a později ho využívali vojáci.

Güntner byl pochován v dnes již zrušené části hřbitova a jeho hrob se proto nezachoval.
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2. 9. Leopold Hasner rytíř z Arthy
(1. 7. 1788 Praha - 20. 1. 1864 Praha)

Právník ve státních službách, studijní ředitel právnické fakulty, rektor pražské univerzity.

Leopold Hasner nastoupil po vystudování práv do státní služby a zastával různé funk-
ce při zemských deskách. V roce 1823 byl jmenován radou, v roce 1828 guberniálním 
prokurátorem a v roce 1830 prokurátorem zemské komory. 17. září 1836 byl povýšen do 
šlechtického stavu. V roce 1846 získal titul dvorního rady a v roce 1850 se stal minister-
ským radou. V roce 1854 obdržel rytířský kříž Leopoldova řádu.

Hasner z Arthy měl jako studijní ředitel pražské právnické fakulty velké zásluhy o její 
rozvoj, a proto byl v roce 1843 zvolen rektorem pražské univerzity.
 
Z jeho odborných prací je třeba uvést „Handbuch des landtäflichen Verfahrens im Köni-
greiche Böhmen in Verbindung mit einer chronologischen Geschichte der kön. böhmis-
chen Landtafel von den ältesten bis zu den neuesten Zeiten“ z roku 1824, kde se zabývá 
právními postupy a dějinami zemských desek.
 
Kromě své činnosti ve státních službách a na univerzitě se věnoval také dobročinnosti 
(staral se o pražský chudobinec a Ústav hluchoněmých). Byl činný v tehdy založené České 
spořitelně (1825) a zasloužil se také o rozvoj Smíchova - tehdejšího pražského předměstí. 
Jeho koníčkem byla pomologie, byl členem různých pomologických spolků.

Leopold Hasner z Arthy měl dva syny – Leopolda (1818-1891) a Josefa (1819-1892). Leo-
pold, vystudovaný právník a politik, byl od roku 1861 členem českého sněmu a říšské 
poslanecké sněmovny. Působil jako profesor právnické fakulty v Praze a později ve Vídni. 
Od roku 1867 zastával ve Vídni místo ministra školství a v této funkci zavedl mnoho po-
krokových změn. Po velmi krátkou dobu byl dokonce předsedou vlády (1870). 

Leopoldův bratr Josef byl známý oftalmolog a od roku 1856 profesor očního lékařství na 
lékařské fakultě pražské univerzity. V roce 1874 byl zvolen jejím rektorem.

Leopold Hasner z Arthy st. byl pochován v nové části Malostranského hřbitova u dělicí 
zdi. Jeho náhrobek se nedochoval.
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Studoval na Novoměstském gymnáziu v Praze a později na právnické fakultě pražské 
univerzity. Od roku 1818 působil na pražské univerzitě jako mimořádný profesor pomoc-
ných věd historických – přednášky z tohoto oboru byly tehdy povinné. Helbling předná-
šel diplomatiku, heraldiku, numismatiku a archeologii. Kvůli nedostatečné kvalitě i kvan-
titě univerzitních sbírek pořizoval na své náklady mince, listiny, pečeti a šlechtické erby. 
Největším jeho zájmem byla numismatika a proto se zasazoval o zřízení kabinetu mincí. 
Roku 1823 byl tento záměr schválen, Helbling obdržel dotaci 1.200 zlatých a vytvořil 
sbírku mincí, které se pak věnoval až do konce svého působení na univerzitě.

Angažoval se také ve společnosti vlasteneckého muzea, které se ze svého skromného pří-
jmu snažil finančně i vědecky podporovat. Staral se o jeho numismatické sbírky a pomá-
hal opatřovat nové exponáty. V letech 1847 a 1848 zastával funkci redaktora periodika 
České společnosti nauk „Schematismus des Königreichs Böhmen“ a vydal „Handbuch 
des Königreichs Böhmen“ für das Jahre 1851.

Helbling rovněž publikoval v časopise „Ost und West“, vydávaném Rudolfem Glaserem, pro 
který v roce 1848 napsal článek „Heraldische Bemerkungen an meine lieben Landsleute“.

Jeho předměty se však netěšily příliš velké popularitě a po sloučení katedry pomocných 
věd historických s katedrou všeobecných dějin se z nich staly předměty nepovinné. Helb-
ling se tak stal nadbytečným, vyučoval nicméně pomocné vědy historické ještě po dalších 
16 let a staral se o numismatický kabinet. Ten byl v roce 1859 předán do správy kni-
hovníkovi Vlasteneckého muzea Václavu Hankovi (1791-1861) a profesor Helbling byl 
penzionován. 

Zemřel v nemocnici Milosrdných sester na Malé Straně a byl pohřben v nové části hřbi-
tova, jeho hrob však již není možno identifikovat.

2.10. Jan Helbling z Hirzenfeldu 
(3. 12. 1789 Praha – 8. 10. 1865 Praha)

Univerzitní profesor, spisovatel a zakladatel numisma-
tického kabinetu při Karlově univerzitě. 
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2.11. Karel Hornstein 
(7. 8. 1824 Brno – 22. 12. 1882 Praha)

Matematik, astronom, profesor astronomie na pražské univerzitě a ředitel hvězdárny v 
Klementinu. 

Po studiích fyziky, matematiky, astronomie, filozofie a filologie na vídeňské univerzitě 
působil Hornstein jako asistent tamní hvězdárny. Roku 1847 se stal adjunktem hvězdárny 
v Krakově. Od roku 1849 působil ve Vídni jako asistent a od roku 1850 jako soukromý 
docent astronomie. V tamní hvězdárně se zabýval pozorováním asteroidů a komet a vý-
počty jejich drah. Ke konci svého vídeňského pobytu zavedl pravidelná pozorování slu-
nečních skvrn a navrhl pásmový fotometr k měření světlosti slabých stálic srovnáváním 
s asteroidy. Působil také jako profesor matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci a v 
roce 1857 byl zvolen za člena dopisovatele císařské akademie věd. 
Na pražské univerzitě převzal po J. S. Janderovi výuku matematiky (1863) a o čtyři roky 
později se stal nástupcem Josefa Jiřího Böhma na místě ředitele hvězdárny v Klemen-
tinu. Po Böhmově působení nebyla hvězdárna v dobrém stavu. Karel Hornstein se zde 
pokoušel oživit astronomická pozorování a roku 1868 podal návrh na zřízení nové hvěz-
dárny a do tohoto podniku investoval mnoho své energie a času. Neúspěch ho roztrpčil 
a úplně zanechal astronomických pozorování. Pražská univerzita proto zaostala co do 
získání nových poznatků za pražskou technikou, kde v té době působil Christian Doppler. 
Úspěšnější byla Hornsteinova činnost v oblasti matematiky - v pojednání „Bestimmung 
der Bahn des ersten Kometen v. J. 1847 nebst Bemerkungen über den Übergang von der 
Parabel zur Elipse und Hyperbol“ (1854) navrhl novou metodu přechodu z jedné kuželo-
sečky (elipsy) na jiné kuželosečky, nazývanou po něm Hornsteinova metoda. 
Karel Hornstein zemřel 22. prosince 1882 v Praze. Jeho náhrobek byl původně umístěn u 
severní zdi ve staré části hřbitova, po zrušení této části byl přemístěn do rondelu blízko 
Thunovy sochy (mapa a obr. č. 4).

2.12. Jan Mořic Chlupp z Chlonau 
(22. 11. 1801 Vysoký Chlumec u Sedlčan – 26. 2. 1871 Praha)

Právník, univerzitní profesor, trojnásobný děkan profesorského kolegia a rektor pražské 
univerzity.

Po vystudování práv na pražské univerzitě obhájil v roce 1830 doktorský titul, 1834 byl 
jmenován suplentem přirozeného a hrdelního práva a později statistiky na pražské uni-
verzitě. Tam působil až do svého jmenování profesorem statistiky ve Lvově roku 1837. 
V roce 1849 byl povolán zpět do Prahy na katedru finančních zákonů právnické fakulty 
pražské univerzity a v roce 1850 na této fakultě začal vyučovat statistiku. Za svou zásluž-
nou činnost byl 1857 zvolen rektorem pražské univerzity a v roce 1859 byl jmenován 
císařským radou. 
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Za jeho nejdůležitější spis je pokládáno dílo „Systhematisches Handbuch der direkten 
Steuern im Kaiserthum Österreich“ (Systematická příručka o přímých daních v rakous-
kém císařství, 1854), dle pověsti ho měl ve své příruční knihovně i rakouský císař. Chlupp 
hojně přispíval do časopisu Juridische Zeitschrift. Od 1863 přednášel na univerzitě také 
v českém jazyce. Byl vyznamenán řádem Železné koruny a později obdržel predikát z 
Chlonau. 

Po studiu na gymnáziu v Hradci Králové pokračoval ve studu filozofie v Praze, kde se 
setkal a spřátelil s Bernardem Bolzanem. V roce 1800 vstoupil na Strahově do premon-
strátského řádu, 1802 tam složil řeholní sliby a 28. září 1802 byl vysvěcen na kněze. 
Roku 1803, po náhlém oslepnutí profesora Stanislava Vydry, jedné z nejpřednějších osob-
ností první fáze národního obrození a učitele matematiky na pražské univerzitě, ho Jan-
dera vystřídal nejprve jako suplující a od roku 1805 jako řádný profesor matematiky. O 
toto místo se ucházel společně s Bernardem Bolzanem, přednost však byla dána staršímu 
a zkušenějšímu Janderovi a Bolzano poté získal místo suplujícího učitele teologie. V roce 
1804 byl Jandera promován na doktora filozofie.

V době, kdy se někteří buditelé jako Palacký, Jungmann či Kukla snažili přeložit latinskou 
terminologii do češtiny, vydává Josef Jandera spis svého učitele Stanislav Vydry „Počátko-
vé aritmetiky“. Vydra se v něm drží latinských názvů a prosazuje jejich používání.
O Janderově učitelských schopnostech se některé prameny nevyjadřují příliš lichotivě a 
vyčítají mu, že se jeho výklady nelišily od středoškolského stylu. Byl sice přísný, ale jeho 
přednášky byly jasné a srozumitelné. Jeho poznámky, dochované v Památníku národního 
písemnictví prokazují, že se dobře orientoval v současných autorech a sledoval i nové 
trendy v zahraničí.

Na rozdíl od Bolzana však nové trendy a nové formy výuky na univerzitě výrazněji ne-
prosazoval. Tam bylo tehdy směrodatné dodržování osnov a přednášelo se zásadně podle 
schválených učebnic. Bolzana však jeho neposlušnost nakonec stála místo na univerzitě.

2. 13. Josef Ladislav Jandera 
(19. 2. 1776 Hořice - 27. 7. 1857 Praha)
Matematik, profesor a rektor pražské univerzity.
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Janderovy práce byly zaměřeny převážně na oblast elementární matematiky a diferenci-
álního počtu, zabýval se však také dějinami a topografií, hlavně s ohledem na svůj rodný 
kraj. Tomu věnoval spis „Über Miletin in Böhmen, ein topographisch-historischer Ver-
such“ (1830). Jandera byl zvolen děkanem filozofické fakulty a 1828 rektorem pražské uni-
verzity. 
Byl též řádným členem Královské české společnosti nauk třídy historicko-filologické. 
Roku 1835 obdržel zlatou medaili a titul císařského rady. 
Za to, že během své více než padesátileté činnosti na univerzitě vychoval několik tisíc žáků 
(prameny uvádějí až 16.000 – 20.000), byl roku 1855 vyznamenán rytířským řádem císaře 
Františka Josefa a jmenován čestným měšťanem královského hlavního města Prahy. 
Josef Jandera přednášel až do svých osmdesáti let. Zemřel na následky úrazu a byl po-
hřben spolu s 24 řádovými bratry ve II. hrobce premonstrátů, které se užívalo v letech 
1835-1862. Tato hrobka však už bohužel neexistuje.

Kiviš získal v roce 1837 doktorát z medicíny na pražské lékařské fakultě. Absolvoval stu-
dijní cesty do Francie, Německa, Anglie a Dánska. Po svém návratu v roce 1841 vstoupil 
do zdravotnické komise Českého gubernia, kde sloužil rok a půl. V roce 1842 se stal dok-
torem v Bydžově a posléze v Berouně. 
V roce 1842 se stal docentem gynekologie a ve stejnou dobu byl jmenován vedoucím 
nově vzniklého oddělení pro ženské nemoci na lékařské fakultě pražské univerzity. V té 
době se k prioritám této fakulty řadilo prosazení přednášek a klinických demonstrací z 
gynekologie. Kivišovi se to podařilo a již v roce 1843 získal i několik lůžek ve Všeobecné 
nemocnici, čímž de facto vznikla první gynekologická klinika v monarchii a patrně jedna 
z prvních na celém světě. 
V roce 1845 byl povolán na katedru gynekologie a porodnictví na univerzitě ve Wür-
zburgu. Stal se posléze ředitelem tamní porodnické kliniky. Kiviš byl považován za vy-
nikajícího učitele a přednášejícího. V roce 1848 začalo vycházet jeho nejvýznamnější 
dílo „Klinische Vorträge über specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des 
weiblichen Geschlechtes“, které bylo v oboru porodnictví té doby považováno za stě-

2. 14. František Kiviš z Rotterau 
(30. 4. 1814 Klatovy – 29. 10. 1851 Praha)

Lékař, profesor porodnictví na pražské univerzitě a krá-
lovský bavorský dvorní rada.
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žejní. Poslední svazek tohoto díla vyšel až po Kivišově smrti. Kvůli tomuto dílu i kvůli 
jím vyvinutým novým gynekologickým diagnostickým přístrojům je Kiviš považován za 
zakladatele oboru porodnictví. 
Po smrti manželky v roce 1848 se psychicky i fyzicky zhroutil. V roce 1850 odešel zpět do 
Prahy, kde se stal profesorem porodnictví, jeho zdravotní i psychický stav mu však neu-
možňovaly, aby se své práci věnoval naplno. Ve věku pouhých 38 let podlehl tuberkulóze.
Kiviš byl spolu se svou matkou, manželkou a dcerou pohřben v dnes již neexistující části 
hřbitova. Jejich náhrobek se proto nezachoval.

Studoval v Drážďanech, v Praze a ve Vídni. Byl nějaký čas lázeňským lékařem v Tepli-
cích, v roce 1773 se stal mimořádným a 1775 řádným profesorem botaniky a chemie na 
pražské univerzitě. Přírodní vědy byly na pražské univerzitě až do vzniku samostatné 
přírodovědecké fakulty vyučovány na filozofické fakultě, výuka chemie byla soustředěna 
na lékařské fakultě. Mikan navazoval na práci J. A. Scrinciho, který jako první začal na 
lékařské fakultě přednášet chemii. Po jeho odchodu roku 1758 nastala v přednáškách 
chemie přestávka, kterou v roce 1775 ukončil Bohumír Mikan. 
Mikan byl erudovaný, na studenty kladl vysoké nároky a dokázal držet krok s nejnověj-
šími trendy v oboru. Výuku botaniky konal v botanické zahradě. Pro svou pokrokovost 
požíval přízně císaře Josefa II. 
Profesor Mikan se neúnavně snažil o zlepšení podmínek výuky na pražské lékařské fa-
kultě. Z jeho popudu došlo k úpravě gotických prostor v přízemí Karolina na chemickou 
laboratoř a on osobně dohlížel na stavbu speciálního chemického krbu. Díky jeho práci 
se povedlo zřídit na univerzitě nové katedry zvěrolékařství, teoretického lékařství pro 
ranhojiče, soudního lékařství a chirurgie. Reformoval také výuku ranhojičů, lékárníků a 
porodních bab. 
Mikan se zasloužil o pražskou botanickou zahradu, zřízenou v roce 1775 na pozemku 
bývalé jezuitské zahrady na Smíchově v blízkosti Vltavy. Když byly při rozsáhlé povodni 
v roce 1784 poškozeny sbírky a zničena budova semenářské stanice, objel Mikan se svým 
studentem T. Haenkem celé Čechy a nasbíral pro zahradu nové rostliny i semena. Zahra-
da poté přetrvala až do devadesátých let 19. století, kdy byla zřízena dnešní botanická za-
hrada Na Slupi. Josef Bohumír Mikan je autorem botanického díla „Catalogus plantarum 

2. 15. Josef Bohumír Mikan
(4. 12. 1742 Česká Lípa – 7. 8. 1814 Praha)

Lékař, botanik a chemik, profesor a rektor pražské uni-
verzity.
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omnium juxta systematis vegetabilium Caroli a Linné editionem novissimam decimam 
tertiam, in usum Horti botanici Pragensis“ a četných děl z oblasti medicíny (např. „Dis-
pensatorium oder Arzneiverzeichniß für Arme. Zusammengetragen von der medizinis-
chen Fakultät zu Prag“), vydaného Schönfeldovým nakladatelstvím v roce 1786.
Mikan převzal v roce 1799 po Kašparu Roykovi funkci rektora pražské univerzity. V době 
svého rektorského působení nechal vyzdobit velkou aulu univerzity. Zajímal se také o 
umění a byl aktivním hudebníkem (je zmíněn v Dlabačově slovníku umělců). 
V září 1810, rok před jeho odchodem do výslužby, byly přednášky chemie odděleny od 
botaniky a prodlouženy na celý studijní rok.
Ve stopách svého otce kráčel i jeho syn Jan Kristián, který se stal rovněž lékařem a později 
zastával funkci profesora všeobecné přírodovědy.
Oba byli pohřbeni na Malostranském hřbitově na dnes již neznámém místě.

2. 16. Antonín Karel Mudroch 
(1781- 14. 4. 1863)

Právník, notář řádu maltézských rytířů, zemský advokát a rektor pražské univerzity.

Antonín Karel Mudroch působil po právnických studiích jako pedagog na právnické fa-
kultě pražské univerzity a stal se později jejím profesorem a děkanem. V roce 1841 byl 
zvolen rektorem Karlo-Ferdinandovy univerzity.
Mudroch byl majitelem tmáňského panství a kromě toho také podporovatelem umění - 
v  roce 1832 nechal postavit kapli sv. Blažeje na vrchu Koukolovy hory u Berouna a zakou-
pil pro ni obraz malíře Františka Horčičky (1766-1856), autora obrazu na hlavním oltáři 
kostela Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově. 
Hrobka rodiny Mudrochů, dílo sochaře Roberta Platzera, se zachovala u západní zdi nové 
částí Malostranského hřbitova (mapa a obr. č. 12).

Po gymnaziálních studiích v Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové a Praze začal v roce 
1755 navštěvovat pražskou univerzitu, kde studoval nejdříve teologii a později práva. 
V roce 1757 opustil kvůli Třetí slezské válce Prahu a odešel do Vídně. Po návratu po-
kračoval ve studiu, ale po otcově smrti byl nucen se postarat o rodinu. Přivydělával si 

2.17. František Martin Pelcl
(11. 11. 1734 Rychnov nad Kněžnou – 24. 2. 1801 Praha)
 
Český vlastenec, buditel, osvícenec, spisovatel, historik, 
filolog, vysokoškolský pedagog a první profesor české 
řeči a literatury na pražské univerzitě.
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kondicemi v měšťanských rodinách a měl to štěstí, že se kolem roku 1760 uchytil jako 
domácí učitel a později hofmistr v rodině hraběte Šternberka. Tam působil do roku 1769, 
kdy na přímluvu hraběnky Šternberkové získal místo učitele v rodině hraběte Nostice. 
V nostickém salonu měl možnost se setkat s pražskou osvícenskou inteligencí, například 
s Gelasiem Dobnerem a s Josefem Dobrovským, který pro Nostice také pracoval. Měl rov-
něž přístup ke šlechtickým knihovnám. U Nosticů se mu dařilo tak dobře, že několikrát 
odmítl profesuru češtiny na vídeňské a erfurtské univerzitě. František Martin Pelcl byl 
velice plodným spisovatelem i editorem. V letech 1774 - 1775 připravoval první latinské 
vydání Balbínovy „Obrany jazyka českého“. O dva roky později pokračoval v ediční práci 
vydáním renesančního cestopisu „Příhody Václava Vratislava, svobodného pána z Mit-
rovic“. Mezi další významné vydavatelské počiny patřila dvousvazková edice „Spisovatelé 
dějin českých“, na které spolupracoval s Josefem Dobrovským.
V roce 1774 sepsal knihu „Kurzgefasste Geschichte der Böhmen“ – v té době velice po-
pulární studii o českých dějinách. Šlo o Pelclovou první autorskou práci. Následovalo 
vydání dvou dvoudílných monografií „Císař Karel IV., král český“ a „Životopis římské-
ho a českého krále Václava“. V období mezi oběma monografiemi připravil Pelcl vydání 
slovníkového díla s názvem „Slovník českých spisovatelů z Čech, Moravy a Slezska“, který 
obsahoval celkem 373 hesel význačných osobností z jezuitského řádu. Z této doby také 
pochází dvoudílná studie soužití Čechů s Němci na našem území „Dějiny Němců a jejich 
jazyka v Čechách“. První velké dílo psané česky bylo vydáno až roku 1791 a šlo o „Novou 
kroniku českou“ (1. díl 1791, 2. díl 1792, 3. díl 1796, 4. díl zůstal v rukopisu).
V roce 1788 Pelclovi skončila služba u Nosticů. Proto se rozhodl vstoupit na akademic-
kou půdu. V roce 1790 podnikl neúspěšný pokus získat profesuru historie na pražské 
univerzitě. Po vzniku katedry českého jazyka na pražské univerzitě byl František Martin 
Pelcl v lednu 1793 jmenován jejím prvním profesorem. Svou činnost zahájil proslovem s 
názvem „Akademische Antrittsrede über den Nutzen und Wichtigkeit der böhmischen 
Sprache“, kterou pronesl německy 13. března 1793 v Karolinu před více než 300 poslucha-
či z řad přátel, studentů, inteligence a zástupců české šlechty. Protože v oné době chyběla 
vhodná učebnice českého jazyka, vydal ještě téhož roku knihu s názvem Nový způsob 
výkladu druhů českého skloňování. O dva roky později vyšlo jeho dílo „Lehrgebäude der 
böhmischen Sprache und Böhmische Gramatik“.
Pelcl byl spoluzakladatelem Soukromé společnosti české (1774), z níž v r. 1790 vznikla 
Královská česká společnost nauk. Patřil společně s Josefem Dobrovským k první generaci 
obrozenců, která ještě viděla možnost záchrany českého jazyka značně skepticky. Pelcl v 
obrodu této řeči zpočátku nevěřil, jeho názor se však později změnil, když se stal profeso-
rem na katedře českého jazyka a mohl přednášet česky. 
František Martin Pelcl za sebou zanechal rozsáhlé dílo a je právem je považován za jednu 
z nejvýznamnějších osobností, která na Malostranském hřbitově nalezla svůj poslední 
odpočinek.
Ke konci života měl F. M. Pelcl podlomené zdraví, které ho nakonec donutilo opustit uni-
verzitu. Zemřel 24. února 1801 a byl pochován na Malostranském hřbitově. 
Jeho náhrobek byl přemístěn při prvním rozšiřování Plzeňské třídy, poté při druhém, a v 
roce 1994 byl převezen do rodného Rychnova nad Kněžnou (obr. č. 14). 
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2. 18. Benedikt Jan Nepomuk Pfeiffer
(19. 4. 1783 Praha – 31. 3. 1834 Praha)

Katolický kněz, opat premonstrátského kláštera na Strahově, profesor teologie na pražské 
univerzitě a její rektor.

Pfeiffer vstoupil do premonstrátského řádu v roce 1802, sliby složil v roce 1805 a v témže 
roce přijal kněžské svěcení. V roce 1816 byl zvolen nástupcem opata Milo Grüna.
Působil jako profesor náboženství na filozofické fakultě pražské univerzity. Zabýval se 
dogmatikou a polemickým bohoslovím. Převzal funkci Bernarda Bolzana, kterému bylo 
na Štědrý den 1819 dekretem císaře Františka I. zakázáno přednášet a o tři týdny později 
byl suspendován ze stolice náboženských věd. To dokazuje, že byl Pfeiffer na rozdíl od 
Bolzana ideově konformní a ve svých názorech se držel spíše konzervativního proudu. 
V roce 1825 byl Pfeiffer zvolen rektorem univerzity. Roku 1829 organizoval oslavu 
dvoustého výročí přenesení ostatků sv. Norberta na Strahov.
Velkou zásluhu a ocenění si získal věnováním veškerého kamene na postavení kostela 
Nejsvětější Trojice na Malostranském hřbitově. V době, kdy byl Pfeiffer opatem, na Stra-
hově působili jako kněží Bohumír Dlabač a Jan Ladislav Jandera, který se později taktéž 
stal rektorem pražské univerzity.
Pfeiffer působil také jako náboženský spisovatel – z jeho díla je možno uvést např. knihu 
„Der heilige Franciscus von Sales, Fürstbischof von Genf: Ein Erbauungsbuch für gebil-
dete Christen“, vydanou v Augsburku v roce 1820. Vydával i modlitební knížky. 
Náhrobek Benedikta Jana Nepomuka Pfeiffera je dílem Františka Linna a je zajímavou 
ukázkou plastiky pozdního klasicismu. Je to stéla s figurální reliéfní výzdobou. Centrální 
postava přestavuje zřejmě samotného opata Pfeiffera pozvedajícího kalich s hostií k nebi. 
Po stranách jsou vyobrazeni andělé Posledního soudu s pozouny, nahoře jsou symboly 
Pfeifferova úřadu a pod centrálním reliéfem je erb opata Strahovského kláštera. Klasy 
obilí a vinná réva poukazují na Ježíše Krista (mapa a obr. č. 10).

Byl bratrem Jana Svatopluka Presla (1791-1849), profesora zoologie a mineralogie na 
Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. 
Bořivoj Presl vystudoval původně medicínu, ale již od roku 1822 působil jako kustod 
zoologických a botanických sbírek Vlasteneckého muzea v Praze (dnešní Národní mu-

2. 19. Karel Bořivoj Presl
(17. 2. 1794 Praha – 2. 10. 1852 Praha)

Český lékař, profesor všeobecného přírodopisu na uni-
verzitě v Praze a jeden z nejvýznamnějších českých bo-
taniků 19. století.
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zeum). Od roku 1832 byl řádným profesorem všeobecného přírodopisu na filozofické 
fakultě pražské univerzity, kde také vzniklo jeho vynikající systematické botanické dílo 
„Reliquiae Haenkeanae“ s popisy a obrazy nových dosud neznámých druhů rostlin posí-
laných ústavu Tadeášem Haenkem z Jižní Ameriky. 
Zároveň i nadále pracoval ve Vlasteneckém muzeu. Cenné sbírkové fondy muzea Presl 
občas přenášel ke studiu i na univerzitu nebo domů, byl proto nařčen z jejich zcizování a 
v roce 1846 z muzea propuštěn.
Při výuce mu nevyhovující stav sbírek ztěžoval názorný výklad, a proto se snažil doplnit 
kolekci nerostů výměnou s jinými evropskými univerzitními institucemi.
Presl se spolu se svým bratrem zasloužil o vytvoření českých názvů pro rostliny, a to pře-
devším v práci „Flora Čechica“ z roku 1819. Karel Bořivoj Presl byl autorem vědeckých 
prací vysoké úrovně, zejména v oblastech morfologie a klasifikace kapradin. Na rozdíl od 
svého bratra však své botanické práce psal skoro výhradně v němčině a latině a nevytvářel 
systematické české názvosloví a pojmosloví. Česky napsal pouze cestopis ze své vědecké 
cesty do Itálie a na Sicílii, kde prováděl botanické výzkumy. 
Po jeho smrti zakoupila pražská univerzita z jeho pozůstalosti herbář, obsahující více než 
28 tisíc položek rostlin převážně z jeho vlastních sběrů. 
Preslovy ostatky, pohřbené původně u jižní zdi ve staré části Malostranského hřbitova 
byly přeneseny na Vyšehradský hřbitov, kde je pochován vedle svého bratra. Nápis na 
jejich hrobě praví: „Spojeni pouty přírody i vědy“ (obr. 15).

2. 20. Josef Reisich 
(10. 4. 1795 Hrochův Týnec – 27. 11. 1865 Praha)
Lékař, císařský rada, děkan lékařské fakulty a rektor pražské univerzity.

Josef Reisich studoval u piaristů v Praze a v Hradci Králové a filosofii a medicínu v Praze 
a v Berlíně. Po čtvrtém roce studia medicíny měl možnost cestovat, čímž se mu dostalo 
příležitostí navštívit kliniky tehdejších slavných berlínských profesorů. 
Roku 1823 obhájil disertaci („Theoretisch-praktische Abhandlung über die Koxalgie oder 
das sogennante freiwillige Hinken“) a získal doktorský titul. Zastával pak po čtyři roky 
místo prosektora při katedře anatomie na pražské univerzitě. Roku 1832 byl jmenován 
mimořádným profesorem anatomie a později fyziologie. 
Josef Reisich měl známou soukromou ordinaci a byl vyhledáván zejména majetnějšími 
měšťany. Traduje se o něm, že byl velice hodný, soucitný a lidumilný. Podporoval studen-
ty, pomáhal mladým doktorům při vybudování vlastní praxe a založil nadaci pro vdovy 
po lékařích.
Byl dobrým diagnostikem a podporoval nové trendy v medicíně. Roku 1838 převzal praž-
skou kliniku a vedl ji velmi moderně a progresivně až do roku 1842, kdy ji předal profe-
soru Oppolzerovi. 
Reisich byl od roku 1843 třikrát zvolen děkanem lékařské fakulty a v roce 1847 se stal 
rektorem pražské univerzity. 
V pokročilém věku se již věnoval pouze své praxi a svému koníčku – sadařství. Byl dlou-
holetým jednatelem pomologického spolku. 
Josef Reisich ve stáří trpěl mnoha chorobami. Pravděpodobně proto ve svých sedmdesáti 
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letech spáchal sebevraždu. 
Jeho náhrobek, umístěný ve zrušené části hřbitova, padl za oběť rozšíření Plzeňské třídy. 
Zachoval se pouze portál náhrobku jeho manželky Josefy, rozené Wankové, pohřbené se 
svou rodinou, přenesený na západní zeď nové části hřbitova. 

Royko se narodil 1. 1. 1744 u Mariboru (univerzitní město v dnešním Slovinsku, tehdej-
ším Kraňsku), vystudoval gymnázium a filozofii ve Štýrském Hradci a v roce 1763 odešel 
do Vídně, kde navštěvoval přednášky z církevního práva u Pavla Rieggera a přirozeného 
práva u Karla Antona Martiniho. Po studiích se vrátil do Štýrského Hradce, kde byl vy-
svěcen na kněze. V letech 1773-74 přednášel na univerzitě ve Štýrském Hradci logiku, 
metafyziku a estetiku. Poté se však rozhodl věnovat církevním dějinám. Kašpar Royko 
byl přívržencem osvíceneckých idejí a byl svobodným zednářem. Profesorem pražské 
univerzity jmenoval Royka v roce 1782 sám císař Josef II. Roykovy přednášky byly velmi 
oblíbené a hojně navštěvované. Na krátkou dobu se vrátil do Štýrského Hradce, ale když 
Josef II. tamější univerzitu degradoval na lyceum, vrátil se Royko do Prahy, kde dále pů-
sobil na katedře církevních dějin. 

V roce 1790 byl zvolen děkanem teologické fakulty. Roku 1791 byl jmenován guberniál-
ním referentem ve věcech církevních a později (1793) guberniálním radou. V roce 1797 
byl Royko, na univerzitě stále oblíbený, zvolen jejím rektorem. V roce 1807 se stal kanov-
níkem a v roce 1811 proboštem kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě. 

Mezi jeho nejznámější práce patří čtyřdílné „Dějiny koncilu kostnického“, ve kterých ob-
hajuje Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. Toto dílo také upoutalo pozornost císaře 
Josefa II. Další známou prací je dílo „Christliche Religions- und Kirchengeschichte (I-IV, 
1789-1792)“, které je rovněž příspěvkem k církevním dějinám. 

Roykův náhrobek se původně nacházel v dnes již neexistující části hřbitova, a při trans-
portu na místo nového určení blízko hlavní cesty byl zničen nápis na náhrobku:„Was ich 
verschweige, sagen meine Werke“ - „Co zamlčuji, říkají má díla.“ (mapa a obr. č. 3 ).

2. 21. Kašpar Royko 
(1. 1. 1744 Maribor – 20. 4. 1819 Praha)

Historik, osvícenec, svobodný zednář, spisovatel a rek-
tor pražské univerzity.
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2. 22. František Xaver Schneider 
(11. 8. 1805 Teplá – 1. 7. 1882 Praha)

Naddůlní, právník v oboru hornictví a horního práva, profesor a rektor pražské univer-
zity.

František Schneider studoval na pražské univerzitě od roku 1823 a ještě během studií 
se stal domácím učitelem v rodině Karla Anselma knížete Thurn-Taxise a v roce 1838 
správcem jeho panství. 
V roce 1828 získal doktorát na pražské univerzitě, kde složil zkoušky nejen z práva, ale 
také z hornictví. Poté začal na univerzitě vyučovat, stal se brzy profesorem a nakonec 
děkanem právnické fakulty. Na pražské právnické fakultě vyučoval horní právo, suploval 
i výuku římského a kanonického práva. Oficiálním profesorem civilního práva se stal na 
základě jmenování v roce 1850. Ve školním roce 1864-65 byl zvolen rektorem pražské 
univerzity. 
Pro svou úspěšnou činnost byl jmenován vrchním horním radou. V Praze působil až do 
svého odchodu na odpočinek v roce 1871. 
K jeho stěžejním dílům z oboru hornictví a horního práva patří kniha „Lehrbuch des 
Bergrechtes für die gesammten Länder der österreichischen Monarchie“ (1848). Schnei-
derova další díla, vydaná také v Praze, „Die Berg-Gerichtsbarkeit auf Grund der Gesetze“ 
(1872) a „Kritische Umschau auf dem Gebiete der Bergrechtsreform“ byla rovněž z oblas-
ti horního práva, ve které byl špičkovým odborníkem své doby.
Náhrobek Františka Xavera Schneidera, ozdobený prostým křížem, se zachoval v oddíle 
III staré části hřbitova (mapa a obr. č. 9).

 

Steinský se v roce 1784 společně s Ignácem Cornovou zúčastnil konkurzu na místo ve-
doucího katedry dějin. Místo sice získal Ignác Cornova, ale Steinskému byla nabídnuta 
mimořádná profesura pomocných věd historických. Toto místo pak zastával následují-
cích téměř dvaatřicet let. V prvním ročníku přednášel „Základy diplomatiky a heraldiky“, 
ve druhém „Nauku o starožitnostech a numismatiku“. 
Z jeho děl je možno zmínit např. „Gottesdienst gemäss allgemeiner Pfarreinrichtung. 

2.23. František Antonín Steinský 
(16. 1. 1752 Litoměřice – 8. 3. 1816 Praha)

Historik, malíř, spisovatel, skladatel a učitel krasopisu, 
profesor pomocných věd historických a děkan filozofic-
ké fakulty pražské univerzity.
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Auf Verordnung der k. k. Religionscommisson in Böhmen“, vydané v Praze na podnět 
pražského arcibiskupa a biskupů z Litoměřic a Hradce Králové, nebo „Auswahl der 
merkwürdigsten Alterthümer Aegyptens; zum Behufe akademischer Vorlesungen über 
Alterthumskunde“, vydané ve stejném roce.
Steinsky se také zajímal o hudbu a sám skládal, v roce vydal „Lieder zur öffentlichen und 
häuslichen Andacht, mit Melodien von Kozeluch, Mozart und andern vaterländischen 
Meistern; auf Veranlassung der k. k. Normalschuldirection“. Některé písně pocházejí od 
něho. Byl výborným kaligrafem a jeho vzorníky latinského a německého písma byly poz-
ději vydány tiskem.
Zajímavou kapitolou ze Steinského života je jeho bohatá korespondence s významnými 
osobnostmi jeho doby. Kromě tehdejších pražských obrozeneckých vzdělanců, jako byli 
Karel Jindřich Seibt nebo Karel Rafael Ungar si dopisoval i s Benjaminem Franklinem. 
Steinský se jako čerstvý absolvent pražské filozofické fakulty s Franklinem setkal v Paříži 
a oba vědci mezi sebou od té doby udržovali intenzivní písemný styk. J. V. Polišenský 
zmiňuje francouzský list z 23. listopadu 1782, v němž Franklin děkoval Steinskému za 
zprávy o vědeckých objevech v Čechách a za věcný dar — vyšívaný ubrus. Franklin si z 
Čech objednával sklo pro své optické přístroje. Dne 3. března 1786 napsal Steinskému z 
Filadelfie anglický dopis, v němž mu děkoval za zprávy i za publikace, které si vzájemně 
vyměnili, a sliboval, že mu zašle druhý svazek Pojednání Americké filozofické společnosti 
(díky Franklinovi se Steinský stal členem této americké vědecké instituce).
Místo jeho posledního odpočinku je bohužel neznámé. 

Tippmann působil po kněžském svěcení (4. srpna 1809) jako farář nejprve v Loučné a od 
roku 1816 v Božím Daru, kde založil chudobinec pro nemocné a nuzné farníky. 
Roku 1824 získal doktorát teologie a stal se kanovníkem svatovítské kapituly. Působil 
také jako děkan pražské teologické fakulty a v roce 1830 byl zvolen rektorem pražské 
univerzity. 
V letech 1831, 1834 a poté i v letech 1852 až 1854 byl generálním vikářem pražské arci-
diecéze, kterou také od března 1849 do srpna 1850 řídil jako její kapitulní vikář. V prosin-
ci 1832 byl jmenován pomocným biskupem pražským a titulárním biskupem satalským, 

2. 24. František Vilém Tippman 
(11. 6. 1786 Jáchymov – 26. 6. 1857 Praha)

Duchovní, rektor pražské univerzity, pomocný biskup 
pražský a titulární biskup satalský, člen Matice české.
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jeho konsekrace proběhla 3. března 1833. V roce 1836 byl navíc jmenován děkanem sta-
roboleslavské kapituly, jímž zůstal až do své smrti. 
František Tippmann byl aktivní v kauze českého kněze, osvícence a vysokoškolského pe-
dagoga Augustina Smetany, který se velice angažoval v revolučním dění na univerzitě v 
roce 1848. Smetana, přívrženec německé idealistické filozofie vyhlásil v tisku, že má v 
úmyslu vystoupit z křížovnického řádu a nakonec i z katolické církve. Tippmann se snažil 
Smetanu přesvědčit, aby své úmysly změnil. Když neuspěl, provedl Tippmann 23. 4. 1850 
jeho exkomunikaci.
Jeho náhrobek na Malostranském hřbitově se původně nacházel u severní zdi. Později 
byl přesunut k hlavní cestě blíže kostela. Jedná se o významnou figurální plastiku, jejímž 
tvůrcem je sochař Robert Platzer (mapa a obr. č. 1).

2. 25. Mikuláš Tomek
(6. 12. 1791 Nekoř u Vamberka - 1. 7. 1871 Praha)
Kněz, náboženský spisovatel, redaktor, rektor Karlovy univerzity, podporovatel chudých.

Mikuláš Tomek studoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou a v Moravské Třebové, 
ve studiu pokračoval na filozofii v Litomyšli a v Praze, kde také vystudoval teologii. Po 
vysvěcení na kněze (1815) působil jako adjunkt na teologické fakultě a zároveň jako ad-
ministrátor malostranského kostela u Kajetánů, od roku 1819 byl činný jako katecheta 
na pražské hlavní škole. V roce 1821 se stal doktorem teologie a rok nato byl povolán do 
představenstva sirotčince u sv. Jana Křtitele. Přednášel seminaristům a kandidátům uči-
telského stavu katechismus a pedagogiku. V roce 1828 vyšlo jeho dílo „Krátké wyswětlení 
katechysmu k prospěchu učitelům a dítkám“. V roce 1829 zastával úřad děkana teologické 
fakulty na pražské univerzitě a ve stejné době redigoval Časopis katolického duchoven-
stva, do kterého také sám přispíval. Později se stal radou a v roce 1835 ředitelem kanceláře 
arcibiskupské konzistoře. V roce 1842 byl zvolen rektorem pražské univerzity. 
V roce 1863 ho papež Pius IX. potvrdil v úřadu probošta pražské metropolitní kapituly 
u sv. Víta. O dva roky později (1865) byl ke svému padesátiletému kněžskému jubileu 
císařem Františkem Josefem vyznamenán Řádem železné koruny 2. třídy. 
Tomek se věnoval dobročinnosti, věnoval velkou sumu hlavní škole ve svém rodišti a 
zajistil tamním dětem teplé ošacení, nechal zřídit za své prostředky dvě stipendijní místa 
pro chudé studenty, v konviktu arcibiskupského semináře zřídil v Bratrstvu sv. Vojtěcha 
fond pro podporu chudých duchovních. 
Mikuláš Tomek byl pochován v dnes již zrušené části Malostranského hřbitova. Jeho 
ostatky byly později přeneseny na Olšanský hřbitov do hrobky rodiny Slavíků (část 
007 22 31, obr. č. 16).

2. 26. Vilém Bedřich Volkmann rytíř z Volmaru 
(25. 9. 1820 Praha – 13. 1. 1877 Praha)
Filozof, psycholog a profesor na pražské univerzitě.

Po studiích na Malostranském gymnáziu se zapsal na práva a filozofii a na pražské uni-
verzitě se habilitoval roku 1846 nejprve v oboru estetiky a později filozofie. Od roku 1846 
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přednášel na nepovinném kurzu estetiky výtvarného umění. 
Volkmann byl aktivní v mnoha institucích. Od roku 1856 např. přednášel v České králov-
ské společnosti nauk, od roku 1868 byl ředitelem zkušební komise pro kandidáty na stře-
doškolské učitele, od roku 1875 členem české zemské školní rady. Byl rovněž děkanem 
doktorského a profesorského kolegia filozofické fakulty. 
V roce 1856 byl jmenován mimořádným a 1861 řádným profesorem teoretické a prak-
tické filozofie.Volkmann se záhy začal zabývat psychologií. Jeho nejcennější práce jsou z 
oboru psychologie a jejích dějin. Ve svém díle podává pečlivý přehled pojmů, např. „Le-
hrbuch der Psychologie“, vyd. 1894 nebo „Grundriss der Psychologie vom Standpunkte 
des philosophischen Realismus und nach genetischer Methode“ (1856). 
Jako uznání za jeho služby ho císař František Josef I. jmenoval rytířem řádu Železné ko-
runy III. třídy a v roce 1874 byl povýšen do rakouského rytířského stavu s přídomkem 
z Volmaru.
Volkmann zemřel na plicní chorobu ve svých 57 letech. Jeho ostatky byly z Malostranské-
ho hřbitova přeneseny do stále existujícího rodinného hrobu na Malvazinkách (obr. č. 17).

Zeidler vstoupil po studiích do premonstrátského řádu, kde přijal v roce 1809 řádové 
jméno Jeroným (Hieronymus). Roku 1812 složil řeholní sliby a následujícího roku byl 
vysvěcen na kněze. V letech 1815–1821 působil jako kaplan a později jako kooperátor 
v rodné Jihlavě. Od roku 1821 byl archivářem strahovského kláštera v Praze, získal titul 
doktora teologie, zastával funkci sekretáře opata kláštera a vyučoval při klášterním stu-
diu. 
Roku 1821 byl Zeidler povolán na teologickou fakultu pražské univerzity, kde se stal za-
stupujícím profesorem dogmatiky. Již o tři roky později získal místo řádného profesora 
dogmatiky a polemické teologie. V roce 1830 se stal děkanem této fakulty. V rozmezí let 
1839–1849 byl na této škole ředitelem filozofického studia.
Roku 1842 získal čestný doktorát filozofické fakulty, jejímž děkanem byl v letech 1850-
1855. Jeroným Zeidler působil od 7. října 1834 až do své smrti roku 1870 jako opat Stra-
hovského kláštera (od 17. března 1869 též jako generální opat premonstrátského řádu). 
U příležitosti korunovace Ferdinanda I. českým králem roku 1836, které se také osobně 

2. 27. Jeroným Josef svob. pán Zeidler 
(5. 11. 1790 Jihlava – 1. 3. 1870 Praha)

Rakouský a český římskokatolický duchovní a politik, 
poslanec Říšské rady, dlouholetý opat premonstrátské-
ho kláštera v Praze na Strahově, představený a vizitátor 
premonstrátských řádů v Rakousku, generální opat řádu 
premonstrátů, vícenásobný rektor Pražské univerzity.
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zúčastnil, založil strahovskou obrazárnu, jejímž nejcennějším obrazem byla Růžencová 
slavnost od Albrechta Dürera. Za dob Zeidlera byl obraz v katastrofálním stavu, a proto 
ho nechal restaurovat. Při restaurování však sice malíř zamaloval známý Dürerův žert 
– mouchu na Mariině koleni, ale díky tomuto zásahu se podařilo obraz zachránit a čes-
koslovenský stát ho v roce 1934 odkoupil za téměř 10 milionů korun. Nově zřízená obra-
zárna čítala na 400 obrazů a později počet obrazů přesáhl tisíc položek. Zeidler rozmnožil 
knihovnu Strahovského kláštera, zasloužil se také o rozšíření sbírky nerostů, zkamenělin 
a starých mincí (byl zakladatelem a předsedou pražského Numismatického spolku). Zei-
dler také uvedl strahovské premonstráty na Svatý Kopeček u Olomouce. 
Byl činný také na půdě pražské univerzity - v roce 1839 se stal ředitelem filozofických 
studií a poté byl několikrát zvolen jejím rektorem (v letech 1844, 1846, 1848 a 1856). 
Vykonávání funkce rektora bylo náročné zejména v roce 1848, kdy se pražská univerzi-
ta zapojila do revolučních nepokojů. Rektor Zeidler vycházel protestujícím studentům 
vstříc a podpořil jako předseda akademického senátu studentskou petici, požadující růz-
né akademické svobody. Sloužil také pontifikální rekviem při mši za padlé vídeňské stu-
denty v Týnském chrámu a zúčastnil se i smuteční slavnosti za „padlé vídeňské bratry“ ve 
Staronové synagoze. Oslavy 500. výročí založení univerzity v roce 1848 zůstaly ve stínu 
revolučních událostí. Při slavnosti, která se však nakonec přece uskutečnila, byl rektor 
Zeidler nadšeně uvítán a nechal potom vyvalit deset sudů piva.
Roku 1859 se Zeidler stal představeným a vizitátorem všech premonstrátských kongre-
gací v Rakousku. 
Zeidler byl aktivní i politicky - od roku 1863 byl poslancem Českého zemského sněmu a 
poté Říšské rady za velkostatkářskou kurii. Na sněmu zasedal do roku 1866 a po krátké 
přestávce se tam vrátil po zemských volbách v březnu 1867, opět za velkostatkářskou ku-
rii, a setrval tam až do roku 1869. V Říšské radě zasedal do své smrti roku 1870.
V roce 1863 Zeidler oslavil padesátileté výročí svého kněžství, přičemž mu císař udělil 
řád Železné koruny II. třídy a povýšil ho do stavu svobodných pánů. 
Krátce před svou smrtí byl Zeidler jmenován premonstrátským generálním opatem. Ze-
mřel v roce 1870 v Římě, kde se ve své nové funkci zúčastnil I. vatikánského koncilu. Tělo 
pak bylo převezeno do Prahy. Opat Zeidler je spolu s 26 bratřími pohřben ve III. premon-
strátské hrobce u zdi nové části hřbitova, založené v roce 1862. Tato hrobka se z původ-
ních tří zachovala jako jediná. Jejím autorem je sochař Robert Platzer (obr. a mapa č. 12).

3. Seznam náhrobků profesorů a rektorů, pochovaných na Malostranském hřbitově 

3.1. – Náhrobky profesorů a rektorů pražské univerzity dochované na Malostranském 
hřbitově do dnešní doby

3.1.1. František Vilém TIPPMANN – v textu 2.24., mapa obr.č.1 
3.1.2 Antonín DITTRICH – v textu 2.6., mapa a obr. č. 2
3.1.3 Kašpar ROYKO – v textu 2.21., mapa a obr. č. 3
3.1.4 Karel HORNSTEIN – v textu 2.11., mapa a obr. č. 4
3.1.5  František Serafinský CZESCHIK – v textu 2.4., mapa a obr. č. 5
3.1.6  Josef Jiří BÖHM – v textu 2.2., mapa a obr. č. 6 
3.1.7  Ignác CORNOVA – v textu 2.3., mapa a obr. č. 7
3.1.8  Ondřej DUCHEK – v textu 2.7., mapa a obr. č. 8
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3.1.9  František Xaver SCHNEIDER – v textu 2.22., mapa a obr. č. 9
3.1.10  Benedikt Jan Nepomuk PFEIFFER – v textu 2.18., mapa a obr. č.10
3.1.11  Jeroným Josef svob. pán ZEIDLER – v textu 2.27., mapa a obr. č. 11
3.1.12  Hrobka MUDROCHŮ – v textu 2.16., mapa a obr. č. 12 

3.2. - Náhrobky profesorů a rektorů pražské univerzity přenesené z MH na jiné hřbitovy

3.2.1. Emanuel BOŘICKÝ, nyní Olšany, v textu 2.1., obr č.13.
3.2.2. František Martin PELCL, nyní Rychnov nad Kněžnou, v textu 2.17., obr. č.14
3.2.3. Karel Bořivoj PRESL, nyní Vyšehrad, v textu 2.19., obr. č. 15
3.2.4. Mikuláš TOMEK, nyní Olšany, v textu 2.25., obr. č. 16
3.2.5. Vilém Bedřich VOLKMANN ryt. z Volmaru, nyní Malvazinky, v textu 2.26.,obr. č.17 

3.3. – Nezachované náhrobky profesorů a rektorů pražské univerzity pochovaných 
na MH

3.3.1 Václav DIENTZENHOFER, v textu 2.5.
3.3.2 Gabriel GÜNTNER, v textu 2.8.
3.3.3 Leopold HASNER rytíř z Arthy, v textu 2.9.
3.3.4 Jan HELBLING z Hirzenfeldu, v textu 2.10.
3.3.5 Jan Mořic CHLUPP z Chlonau, v textu 2.12.
3.3.6 Josef Ladislav JANDERA – nezachovaná II.hrobka premonstrátů, v textu 2.13.
3.3.7 František KIVIŠ z Rotterau, v textu 2.14.
3.3.8 Josef Bohumír MIKAN, v textu.2.15.
3.3.9 Josef REISICH, existuje náhrobek manželky, v textu 2.20.
3.3.10 František Antonín STEINSKÝ, v textu 2.23.

4. - Deutsche Zusamenfassung

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gehörte in der Habsburgermonarchie den aufge-
klärten absolutistischen Herrschern - Maria Theresia (1740-1780), Josef II. (1780-1790) 
und Leopold II. (1790-1792). 
Unter Maria Theresia hatten sich die Vorläufer der großen Bewegung der Säkularisierung 
des Staates gezeigt; die innerkirchlichen Reformströmungen und das Staatskirchentum 
wirkten zusammen und führten schließlich zu jenen Anschauungen Josephs II., die von 
der Forschung als „Josephinismus“ bezeichnet werden. 
Die ersten Bildungsreformen wurden bereits unter Maria Theresia durchgeführt. 
Die Grundvoraussetzung für weitreichende Änderungen des Schulwesens war die Aufhe-
bung des Jesuitenordens im Jahre 1773. Ein Jahr danach, am 6. Dezember 1774, wurde 
von der Kaiserin Maria Theresia die „Allgemeine Schulordnung für die deutschen Nor-
mal-, Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen Kayserlichen Königlichen Erbländern“ 
unterschrieben. Die Schulreform Maria Theresias schuf eine erste Form der allgemeinen 
Schulpflicht in Österreich; im Zuge der Aufhebung des Jesuitenordens wurde auch die 
Universität reformiert und sozusagen „verstaatlicht“. Auch die weitere Geschichte der Pr-
ager Karl-Ferdinand-Universität wurde davon weitgehend beeinflusst. Maria Theresia hat 
danach den bedeutenden deutschen Pädagogen Karl Heinrich Seibt (1735-1806) nach 
Prag berufen und zum ersten außerordentlichen Professor der schönen Wissenschaften 
und der Ethik ernannt. Er wurde später sogar zum Rektor gewählt und hat maßgeblich 
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die nachfolgende Generation der Pädagogen und Wissenschaftler in Böhmen beeinflusst 
(z.B. F.M.Pelcl). Josef II. ging noch viel weiter - die Herausgabe des Toleranzpatents von 
1781 gewährte den Protestanten freie Religionsausübung und Bürgerrechte. Sie bedeute-
te, im Grunde genommen, das Ende der Gegenreformation. Erst danach konnte der erste 
Protestant, August Gottlieb Meißner (1753-1807), ein Freimaurer und Mitglied des Illu-
minatenordens, mit dem Lehrstuhl für Ästhetik und klassische Literatur an der Prager 
Universität betraut werden. 
Ein weiteres Patent Josefs II.- beinhaltete die Abschaffung der Leibeigenschaft. Er schuf 
dadurch nicht nur die Hauptvoraussetzung für die Industrialisierung des Landes, son-
dern dies ließ, paradoxerweise, auch die tschechische Sprache in den Städten aufleben, 
was ganz sicher nicht Josefs II. Absicht gewesen war. Dadurch wurde der Beginn der 
nationalen Wiedergeburtbewegung ermöglicht. Im Jahre 1793 entstand der Lehrstuhl der 
tschechischen Sprache an der Prager Universität und der Historiker František Martin 
Pelcl wurde zu dessen erstem Professoren ernannt.

Josef II., der ab 1784 die neue Studienordnung gelten ließ, war bemüht, die Vorkämp-
fer der aufklärerischen Ideen an die Prager Universität zu berufen – bereits 1782 wurde 
Kaspar Royko (1744 -1819) zum Professoren der Prager Universität ernannt. 

Nach dem Tode Josefs II. wurden seine Reformen noch einige Zeit in seinem Geiste, 
jedoch in einer weit milderen Form, weitergeführt. Der Geist des Josefinismus hat sich je-
doch in den böhmischen Ländern noch relativ lang gehalten. Nach dem Regierungsantri-
tt von Franz II. geriet Österreich jedoch in den Krieg mit dem revolutionären Frankreich 
und der Herrscher (von ganz anderem Schlag als Josef II. und Leopold II.) befürchtete, 
seine Untertanen könnten sich mit revolutionären Ideen „anstecken“. Deswegen wurden 
viele Maßnahmen getroffen, die auch die Universität betrafen. Man hat z.B. versucht, 
Caspar Royko vom Unterricht zu entfernen. Trotzdem wurde er 1799 wegen seiner Be-
liebtheit noch zum Rektor gewählt. Als nächstes Opfer der „Säuberungen“ wurde Pro-
fessor Ignatz Cornova vom Lehrstuhl der Geschichte suspendiert.
1802 wurde die Leitung der Fakultäten unter die Verwaltung der sog. „Studiendirektoren“ 
überführt, und 1804 erschien die neue, reduzierende Studienordnung. Eine weitere Welle 
von „Säuberungen“ betraf die Prager Universität um 1820. Bernard Bolzano wurde am 
24. Dezember 1819 wegen seiner angeblichen Irrlehren von Kaiser Franz I. seines Amtes 
enthoben und ihm wurde untersagt, weiterhin öffentliche Tätigkeiten anzunehmen.
Nach Kaiser Franz I. (seine Rede in Laibach) sollten die Universitäten keine Wissens-
chaftler, sondern lediglich gehorsame Staatsbeamten ausbilden. 
Die Zahlen der Studierenden waren am Anfang des 19. Jh. keinesfalls hoch. Im Jahre 
1828 gab es an der Prager Universität insgesamt 2303 Studenten, im Jahre 1842 waren es 
2437 Studenten (davon widmeten sich 748 Studenten der Philosophie, 208 der Theologie, 
665 der Rechtwissenschaft und 816 der Medizin). 
 Zu größeren Änderungen der Universitätsbildung kam es jedoch erst nach dem 
Revolutionsjahr 1848. Am 27. März 1848 wurde in Wien das erste Unterrichtsminis-
terium gegründet. Im Jahr 1848 wurde ein neues Gesetz verabschiedet, nach dem das 
Universitätsleben wesentlich umgestaltet wurde. Die 60er Jahre bedeuteten den großen 
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Aufschwung des tschechischen kulturellen und gesellschaftlichen Lebens. Dies kam auch 
auf den Universitäten zum Vorschein, wo die Studenten immer heftiger für die Verwen-
dung der tschechischen Sprache als Unterrichtssprache kämpften. Seit 1879 wurde über 
die Zukunft des tschechischen Elements sogar auf im Reichsrat gekämpft. Manche ver-
langten die Gleichberechtigung beider Sprachen, manche sogar die Entstehung einer se-
lbständigen tschechischen Universität. Am 11. April 1881 wurde die Universität durch 
höchsten Beschluss in zwei Institutionen, die tschechische und die deutsche, unterteilt, 
wobei beide Teile auch weiterhin den Namen Karl-Ferdinand-Universität tragen sollten. 
  Eine der vielen Reformen Josefs II. betraf auch das Friedhofswesen. Indem in 
Wien die sog. Kommunalfriedhöfe „auf der grünen Wiese“ errichtet wurden, hat man in 
Prag die bereits bestehenden Pestfriedhöfe (Olšany, Kleinseitner Friedhof) zu Hauptbe-
gräbnisstätten Prags erklärt. Der Kleinseitner Friedhof diente dann den Bewohnern der 
Kleinseite, des Hradschins, der immer schneller anwachsenden Vorstädten Smíchov und 
Košíře fast hundert Jahre lang (1786-1884).
Wir können mit Recht konstatieren, dass der Kleinseitner Friedhof in diesen Jahren ei-
nen Spiegel der sozialen, kulturellen und geistigen Zusammensetzung entsprechender 
Stadteile darstellte. 

Nach den Monographien, die sich bereits mit den Musikern der Mozartzeit, mit den Ge-
istlichen, mit den Wappen der Adeligen, mit der Thun-Statue, mit den Künstlern und den 
Unternehmern auf dem Kleinseitner Friedhof befasst hatten, kommen wir daher zu einer 
weiteren, recht bedeutenden Sozialgruppe der Bestatteten - zu den Pädagogen der Prager 
Universität des ausgehenden 18. und der ersten 80 Jahre des 19. Jahrhunderts.
 Die Professoren und Rektoren, die auf dem Friedhof in den Jahren 1786 bis 
1884 bestattet wurden, können nach ihren Wirkungsgebieten unterteilt werden. Es han-
delt sich dabei um Theologen, Professoren der medizinischen Fakultät, Rechtswissens-
chaftler, Naturwissenschaftler und Historiker.
Ihre Grabmäler haben nach der Auflösung des Kleinseitner Friedhofs verschiedene 
Schicksale erlebt – manche von ihnen wurden exhumiert und zu anderen Friedhöfen 
gebracht, andere Gräber wurden bei der Erweiterung der Plzeňská třída entfernt und bei 
manchen von ihnen ist es nicht mehr bekannt, wo ihr Grab gelegen war.
Nach der beendeten I. Etappe der Sanierung vom Kleinseitner Friedhof wurde diese his-
torisch bedeutende Begräbnisstätte nach 16 Jahren wieder der Öffentlichkeit geöffnet. Es 
gibt ein neues Eingangstor, neue Umfriedungsmauern, neue Wege und neue, gesunde 
Bäume wurden angepflanzt. Die Restaurierung beschädigter Grabmäler verläuft durch-
gehend (z.B. beim Grab von Josef Jiří Böhm). Die Besucher können sich davon selbst 
überzeugen.
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7 Ignác Cornova

1 František Vilém Tippmann

10 Benedikt J. N. Pfeiffer

4 Karel Hornstein

8 Ondřej Duchek

2 Antonín Dittrich

9 František Xaver Schneider

3 Kašpar Royko

11 Jeroným Josef svob. pán Zeidler

5 František Serafínský Czeschik 

12 Hrobka rodiny Mudrochů

6 Josef Jiří Böhm

Náhrobky profesorů a rektorů pražské univerzity dochované na Malostranském hřbitově
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13 Emanuel Bořický, 
 Olšany

15 Náhrobek bratří Preslových, 
 Vyšehrad

14 František Martin Pelcl, 
 Rychnov nad Kněžnou

16 Náhrobek Mikuláše Tomka, 
 Olšany

17 Náhrobek J. B. Volkmanna 
 z Volmaru, Malvazinky

Náhrobky profesorů a rektorů pražské univerzity přenesené 
z Malostranského hřbitova na jiné hřbitovy



VÝZNAMNÍ PEDAGOGOVÉ 
PRAŽSKÉ UNIVERZITY 
NA MALOSTRANSKÉM HŘBITOVĚ

  František Vilém TIPPMANN 
  v textu 2.24

  Antonín DITTRICH 
  textu 2.6

  Kašpar ROYKO 
  v textu 2.21

  Karel HORNSTEIN 
  v textu 2.11

  František Serafínský CZESCHIK 
  v textu 2.4

  Josef Jiří BÖHM 
  v textu 2.2

  Ignác CORNOVA 
  v textu 2.3

  Ondřej DUCHEK 
  v textu 2.7

  František Xaver SCHNEIDER 
  v textu 2.22

  Benedikt Jan Nepomuk PFEIFFER 
  v textu 2.18

  Jeroným Josef svob. pán ZEIDLER 
  v textu 2.27

  Antonín Karel MUDROCH 
  v textu 2.16
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Kudy na Malostranský hřbitov

 Metrem po trase B do stanice Anděl,  odtud tramvají č. 9, 10, 15, 16, 21
do zastávky Bertramka, která se nachází přímo proti nové bráně

do Malostranského hřbitova
  

 Brána na Malostranský hřbitov
je konečně otevřená!

    

 Otevírací doba:
  Leden – únor 9 – 17 hod.
  Březen – duben 9 – 18 hod.
  Květen – září 9 – 19 hod.
  Říjen 9 – 18 hod.
  Listopad – prosinec 9 – 17 hod. 
 


