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1. Úvod – Morové epidemie 
a vznik Malostranského hřbitova

„Červená smrt“ již dlouho pustošila zemi. Dosud žádná morová rána nebyla tak vražedná 
a  tak obludná. Krev byla jejím zhmotněným znakem a  pečetí – červená úděsnost krve. 
Přicházely pronikavé bolesti, pak náhlé mrákoty, pak prudké krvácení z pórů a konec. Šar-
latovými skvrnami na těle a hlavně na tváři odsuzoval mor svou oběť do klatby, zavíral jí 
dveře před pomocí a soucitem bližních. Choroba člověka zachvátila, rdousila a v půlhodině 
sklála...A teď každý věděl, že přišla Červená smrt. Vkradla se tiše v noci jako zloděj. A bu-
jaří hodovníci padali jeden po druhém v hodovních síních, zbrocených teď krví, a každý 
zemřel tak, jak právě klesl k zemi; a z ebenových hodin odešel život s životem posledního 
rozmařilce; a plameny v trojnožkách dohasly a tma a zkáza a Červená smrt rozprostřely 
nade vším svou bezmeznou moc.“

Tam, kde Poeův příběh o „Červené smrti“ končí, tam příběh Malostranského hřbitova 
začíná. „Černá smrt“ - mor - byl po staletí postrachem nejen jednotlivců, ale i měst a států. 
Co však rozumíme pod tímto slovem? Jedná se o vysoce infekční bakteriální onemocnění 
projevující se různými klinickými podobami. Jeho původcem je bakterie Yersinia pestis, 
přenašeči choroby jsou hlodavci (především krysy). Mor se přenáší prostřednictvím blech 
nebo kapénkovou infekcí z člověka na člověka. Jeho inkubační doba je velice krátká, od 
několika hodin po 10 -12 dní. Rozeznáváme tři formy nemoci. První je mor bubonický 
(dýmějový). Jeho primárním nosičem jsou hlodavci (krysy) a lidský parazit blecha. Pří-
znakem moru je zduření lymfatických uzlin především v tříslech, podpaží a na krku. Uzli-
ny jsou na dotek velmi bolestivé, tvrdé a časem zčernají (naplněné hnisem, sraženou krví 
a bakteriemi). V této fázi se jim říká buba (česky dýměj). Tato forma se na člověka přenáší 
po kousnutí blechou, která se infikovala na nakaženém hlodavci, zejména kryse. Druhou 
formou je plicní mor, který se přenáší kapénkovou infekcí z jednoho člověka na druhého. 
Bakterie velmi rychle ničí plicní tkáň, postižený se dusí a vykašlává krev. Při masivním 
pomnožení bakterií v krvi (prvotně nebo druhotně jako komplikace jiných forem) do-
chází k třetí variantě onemocnění tzv. septickému moru. Bakterie postupně ničí a ucpávají 
cévy, což vede ke kožním změnám (krevní výrony do kůže) a k multiorgánovému selhání. 
Všechny tři druhy moru provází vysoká horečka nad 39 ºC, zimnice, úporné bolesti hlavy, 
únava a poruchy vědomí.
Dějiny Malostranského hřbitova souvisí s epidemií moru v roce 1680, která se z Rakouska 
postupně šířila na Moravu a do Čech. Proti této epidemii byla přijata preventivní opat-
ření - nejsnazším z nich byl útěk z napadeného prostoru. To si ale mohla dovolit jen nej-
bohatší vrstva obyvatel - královský dvůr, vysoká šlechta, bohaté měšťanstvo. Ostatnímu 
obyvatelstvu mělo pomoci oddělení nakažených osob od zdravých a výstavba epidemic-
kých lazaretů, kontumačních stanic, karantén a tzv. „zkušebních domů“, zákaz veřejných 
kázání, uzavření chrámů a instrukce tzv. morových řádů (hygienické předpisy a opatření 
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týkající se dobytka a jiných zvířat, vykuřování obydlí). Pro onemocnělé v Praze byly na 
karlínském úpatí Vítkova, na rozhraní Smíchova a Košíř, ve vesnicích Butovice a Jinonice 
zřízeny nemocnice, ve vsi Radlice kontumační ubikace a vesnice Stodůlky byla určena pro 
rekonvalescenty. Čeští stavové koupili v roce 1679 za účelem vybudování morového laza-
retu za 1.500 zl. rýnských od Barbory Zíchové její dvorec v Dolních Košířích pod Černým 
vrchem. Součástí lazaretu byla kaple Narození 
Panny Marie, ve které sloužili mše malostran-
ští jezuité. I když jezuité nebyli špitálním řá-
dem, pečovali v lazaretu obětavě o nemocné. 
Všech 22 členů řádu zde sloužících postupně 
zemřelo a bylo pochováno ve společném hro-
bě, zdobeném kovovým křížem z  roku 1680 
s  latinským nápisem, který v  překladu zní: 
„Stůj, poutníče, a čti na desce této oběti lásky, 
pravé tovaryše Ježíšovy morem uchvácené“. 
Na kříži jsou uvedena jejich jména. Tento kříž 
byl v sedmdesátých letech 19. století přenesen 
na vyšehradský hřbitov. Oběti „černé smrti“ 
nebyly již od středověku pohřbívány ani na 
běžných hřbitovech kolem farních kostelů, ani 
do hrobek v kostelích. Mezi město a morové 
pohřebiště bylo třeba postavit hráz nezamoře-
ného prostoru. Pacienti, zemřelí v  morovém 
lazaretu v Dolních Košířích, byli pohřbíváni 
ve společných šachtách na pozemku, zakou-
peném v  roce 1680 od malostranského kláš-
tera dominikánů. Tyto šachtové hroby se na-
cházely napravo od dnešního kostela Nejsvětější Trojice. Během epidemie zde bylo údajně 
pohřbeno přes 3 000 osob.
Po skončení epidemie moru zůstal hřbitov opuštěn a neoplocen. Primátor Menšího Města 
Pražského Dietzler nechal na obecní náklady bývalý hřbitov ohradit zdí a  postavit zde 
kapli, a vymínil si přitom možnost používat hřbitov pro potřeby farnosti sv. Václava na 
Malé Straně. Pražský arcibiskup Jan Bedřich hrabě z Valdštejna souhlasil a povolil pří-
ležitostné pohřbívání. V roce 1703 byla při špitálu zřízena kaple, zasvěcená sv. Rochovi, 
patronu proti moru (Tato kaple se zachovalými barokními freskami byla zbourána až při 
rozšiřování Plzeňské třídy v roce 1953). Již v roce 1713 se však dostavila další epidemie 
moru - pro potřeby naší publikace rozumíme pod slovem „mor“ dvě vlny epidemických 
onemocnění, které naše země zachvátily v letech 1679 –1681 a 1713 – 1715, bez ohledu 
na stále probíhající odborné diskuze, zda se jednalo o „pravý mor“ - nakažlivé infekční 
onemocnění způsobené bakterií Yersinia pestis. Dobové zdravotnictví ze tří druhů moru 
dokázalo identifikovat pouze část případů napadení Yersinií pestis. V 17. století si pro-
to pod pojmem „mor“ představovali pouze tzv. „bubonický mor“ (onemocnění spojené 
s masivním otokem lymfatických uzlin).
Lazaretní dvorec se hřbitovem byl opět zprovozněn v letech 1771 – 1772, kdy byly české 

Kříž jezuitů, přenesený v  70tých letech 
19. století na Vyšehradský hřbitov.
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země v důsledku neúrody předchozích dvou let zasaženy hladomorem. V pamětech Jana 
Jeníka z Bratřic je toto období líčeno následovně: „V roce 1770 a 1771 přece ještě něco chleba 
se dalo za drahý peníz ukoupit, ale roku 1772 ani kouštíček. Lidi shledávali všelijaké byliny, 
lebedou, kopřivami a jinou zelinou své živobití uchovávali, rvali jakousi trávu, kořínky osla-
diče, jen když hlad utišili, vařili oves, oloupali plevy a jádro osolené požívali, psy, kočky, padlý 
zhynulý dobytek jedli, leč ani toho nakonec nebylo“. Podle úředních výkazů tehdy podlehlo 
hladu a po něm následujícím infekčním nemocem v Čechách od června 1771 do června 
1772 nejméně 250 000 lidí. Celkový úbytek počtu obyvatel pro celé Království české za léta 
hladu v důsledku úmrtí a masové emigrace je odhadován na 12 až 15 %. Tento hladomor 
vedl nakonec k vylepšení systému v hospodaření a k zavedení výnosnějších plodin a odrůd 
(především brambor). Díky těmto opatřením se hladomor již nikdy neopakoval. Po ode-
znění hladomoru se bývalý morový hřbitov stal zbytečným. Jeho prostor se na základě 54. 
dvorského dekretu císaře Josefa II. z 23. 8. 1784, kterým panovník z hygienických důvodů 
zrušil všechny městské hřbitovy a hrobky v kostelech a klášterech, stal rozhodnutím české-
ho zemského gubernia od roku 1786 společným pohřebištěm pro Malou Stranu, Hradčany 
a později Smíchov. Tuto událost dodnes připomíná deska na dělící zdi hřbitova. Podobná 
situace nastala u druhého pražského morového pohřebiště – Olšan, které se v této době 
staly hlavním pohřebištěm pro pravobřežní část tehdejší Prahy. 
I v době, kdy přestalo konečně hrozit nebezpečí morových epidemií, nemělo pražské oby-
vatelstvo ještě zdaleka vyhráno. Pokračující industrializace a s ní spojený pohyb pracov-
ních sil jakož i rostoucí podíl obyvatelů měst vedl při nedostatečných hygienických opat-
řeních k vypuknutí dalších epidemií. Zvláště nebezpečnou se ukázala cholera, nebezpečné 
průjmové onemocnění, jehož původcem je bakterie Vibrio cholerae, nazývaná podle nej-
častějšího výskytu také asijská cholera (cholera asiatica). Masivní vodnaté průjmy způso-
bovaly rychle se zhoršující dehydrataci organismu a postižení (zpravidla asi 50 % z nich) 
umírali během 1- 6 dnů po nakažení. Nemoc se přenáší alimentární cestou, nejčastěji pit-
nou vodou znečištěnou fekáliemi, ale také potravinami. Účinnou ochranu představuje dů-
sledná osobní hygiena nebo dezinfekce. Hlavním ohniskem pandemie z roku 1817, která si 
vyžádala životy asi 600.000 osob, bylo Bengálsko. Evropu zasáhla až další vlna cholery roku 
1831. Přesto, že byla přijata přísná hygienická opatření, jako kontumace (karanténa), sani-
tární kordony, izolace nemocných osob, vykuřování apod., zasáhla také Prahu, kde vznikly 
z iniciativy Ignáce Nádherného zvláštní cholerové špitály (jeden na Starém Městě, tři na 
Novém Městě, jeden na Malé Straně, jeden na Hradčanech a jeden v Židovském Městě). 
Na choleru zemřel v roce 1831 každý 24. a v roce 1832 každý 20. obyvatel Prahy. Podrobný 
popis průběhu epidemie v Praze včetně statistického vyhodnocení jejího průběhu podal 
lékař Franz Alois Stelzig ve svém díle „Geschichtlich-statistische Darstellung der Cholera 
in Prag nebst ihrer Behandlung“, vydaném v roce 1833. Další epidemie cholery nastala 
v roce 1866, kdy nemoc sebou přinesli do Čech pruští vojáci. „Nadešel čas umírání. Tisícové 
klesli na zem za den jediný a tisícové padají za nimi znenáhla“ napsal o choleře Jan Neruda 
ve své stati „Válečný rok 1866“. Cholera přitom neohrožovala pouze nemajetné vrstvy oby-
vatelstva – podle úmrtního oznámení zemřel při první epidemii cholery 7. 1. 1832 např. 
Kajetan Theumer, sbormistr Stavovského divadla, a během epidemie roku 1866 (úmrtní 
oznámení ze 4. 9. 1866) Elise Kress, sestra vysokého úředníka (a později generálního ře-
ditele Buštěhradské dráhy). Mnoho obětí si vyžádal také skvrnitý tyfus, který často násle-
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doval epidemii cholery. I zde byly ohroženy také lépe situované vrstvy obyvatelstva - na 
tyfus zemřela např. Anna Schnell, dcera velkoobchodníka Andrease Schnella (viz úmrtní 
oznámení ze dne 11. 8. 1854). Vražedná zůstávala i tuberkulóza, která rovněž kosila i mla-
dé osoby z vyšších společenských kruhů. Vysoká byla také dětská úmrtnost. Co se týkalo 
neštovic, které v 18. století představovaly smrtelné nebezpečí (a to i pro císařský dvůr), 
bylo v Praze od roku 1800 postupně úspěšně zaváděno očkování. Jaké však byly další osu-
dy Malostranského hřbitova? V letech 1831 – 1837 zde vznikl (zřejmě podle plánů stavitele 
Jiřího Fischera) současný kostel Nejsvětější Trojice. Hřbitov sám byl v roce 1862 rozšířen 
o západní část, dřívější ovocný sad. Původní západní ohradní zeď se stala dělící zdí mezi 
starou a novou částí hřbitova – v nové části se však pohřbívalo pouze 22 let. V roce 1879 
jej smíchovské hejtmanství nařídilo zrušit, protože však nebyla zajištěna potřebná náhrada 
(hřbitov Malvazinky ještě nefungoval), bylo zde pohřbíváno až do 31. 12. 1884. Po ukon-
čení tlecí doby se objevily návrhy na zrušení a rozparcelování hřbitova, proti kterému se 
však postavila celá pražská kulturní veřejnost v čele se spisovatelem a žurnalistou Jakubem 
Arbesem. Velikonoční memorandum proti zrušení hřbitova podepsalo 117 významných 
vědců a umělců. Další hrozbou se však stala potřeba rozšířit hlavní výpadovku směrem na 
západ – Plzeňskou třídu. V roce 1927 došlo k přenesení ostatků 150 osob od severní zdi 
do společného hrobu, ve stejné době byly umělecky cenné náhrobky přemístěny na expo-
novaná místa (většinou k hlavní cestě). K dalšímu rozšíření Plzeňské třídy došlo počátkem 
50. let – tehdy byla zbourána kaple sv. Rocha a posunuta severní zeď. Toto opatření zasáhlo 
dalších asi 200 hrobek a náhrobků. Hřbitov byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, 
jeho průběžné devastaci to však úplně nezabránilo. V roce 2000 byl pro veřejnost uzavřen 
a přístup byl umožněn pouze ve výjimečných případech. Částečně zpřístupněn veřejnosti 
byl až v roce 2012 na základě dohody Občanského sdružení pro záchranu Malostranského 
hřbitova (vzniklého v roce 2011) se Správou pražských hřbitovů. Koncem roku 2014 byl 
hřbitov přechodně uzavřen a na jaře roku 2015 byla zahájena první etapa jeho revitalizace 
na základě projektu, vypracovaného ateliérem Václava Girsy z Fakulty architektury ČVUT 
v Praze. Dne 18. června 2016 byl hřbitov po proběhlé revitalizaci slavnostně otevřen pro 
veřejnost. Od té doby zde průběžně probíhá reanimace poškozených náhrobků. 
Malostranský hřbitov se po rekonstrukci může směle zařadit mezi významné středoevrop-
ské historické hřbitovy, jako je např. Eliášský hřbitov v Drážďanech nebo hřbitov sv. Marka 
ve Vídni. Představuje významnou galerii sochařských výtvorů konce 18. a 19. století, které 
jsou na rozdíl od ostatních historických pohřebišť signované. Většina umělecky význam-
ných náhrobků pochází z dílny rodiny Platzerů – tři generace této rodiny zde také nalezly 
místo posledního odpočinku. Význam osob zde pochovaných (hudebníků doby Mozarto-
vy, duchovních, umělců, podnikatelů či pedagogů Karlovy univerzity) byl dostatečně po-
jednán v předešlých monografiích. Lze se s nimi také podrobně seznámit na internetových 
stránkách Spolku Malostranský hřbitov (http://www.malostranskyhrbitov.cz/) či v publi-
kaci „Malostranský hřbitov, historie a  současnost“ vydané v  roce 2015 nakladatelstvím 
ARSCI. Na hřbitově se také pravidelně konají komentované vycházky.
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2. Tereziánské a josefínské reformy zdravotnictví 
a pražská sanitární a sociální zařízení konce 18. 

a počátku 19. století
Významný mezník v rozvoji medicíny na našem území představuje nástup Marie Tere-
zie na trůn. Změny v oblasti zdravotnictví totiž představovaly důležitou součást reforem 
Marie Terezie - jejich cílem bylo vytvoření systému zdravotnictví, plně podřízeného státu 
(Staatsmedizin). Marie Terezie se problematikou zdravotnictví začala zabývat záhy po 
svém nástupu na trůn. Dne 20. 10. 1747 vydala privilegium pro pražské chirurgy, 20. úno-
ra 1748 patent upravující vztah pražského magistrátu a lékařské fakulty. Nejdůležitějším 
dokumentem z této oblasti byl Zemský zdravotní řád pro Čechy z 24. 7. 1753, který vyšel 
již rok předtím pro Moravu a později pro zbytek Slezska. Tento řád obsahoval všeobecná 
ustanovení a instrukce pro konkrétní skupiny zdravotnických profesí – doktory medicí-
ny, chirurgy, lazebníky a porodní báby. Tvůrcem této koncepce byl osobní lékař Marie 
Terezie Gerhard van Swieten (1700 – 1772), zástupce leydenské lékařské školy. Nejvyš-
ším zdravotním orgánem monarchie v oblasti zdravotnictví byla od roku 1753 dvorská 
zdravotní deputace. V  Čechách tehdy zajišťovala kontrolu nad výchovou a  dozor nad 
zdravotníky pražská lékařská fakulta podřízená prezidentovi zemské zdravotní komise. 
Toto místo zastával oblíbenec Marie Terezie a později i  Josefa II. František Xaver Věž-
ník (1711 – 1789). Lékařské fakultě se také podávalo povinné měsíční hlášení o zdravot-
ním stavu obyvatelstva, přičemž se věnovala pozornost např. vyššímu počtu nemocných 
s touže chorobou (kvůli nebezpečí vypuknutí epidemie). Nejvýše postaveným představi-
telem zdravotnictví v Čechách byl protomedik, tj. nejvyšší zemský lékař, zpravidla jeden 
z pražských lékařů. Zastával nejvyšší řídící i kontrolní funkci ve zdravotnictví v rámci 
země a později mu podléhala i pražská lékařská fakulta. Měl dohlížet na celkový zdra-
votní stav obyvatelstva, na činnost, dostatečný počet i rozmístění všech typů zdravotníků 
a na všechna zdravotnická zařízení (jako lékárny, nemocnice, chudobince či porodnice 
atd.). Během epidemií také přijímal příslušná opatření a koordinoval další postup proti 
šíření nákazy. Nejvyšším zemským lékařem v  době reforem byl Tadeáš Bayer (1737 – 
1810), lékař, patolog a profesor lékařské fakulty, za jehož působení bylo např. zavedeno 
všeobecné očkování proti neštovicím. 
Po důležitém dokumentu z roku 1753 následoval další dokument – Generální zdravotní 
normativ (Generale normativum in re sanitati) ze dne 2. 1. 1770, který pak byl rozšířen 
ještě dvěma dodatky ze dne 10. 4. a 20. 7. 1773. Stanovil m.j. vzájemné vztahy lékařů, 
chirurgů a lékárníků – lékaři i chirurgové měli zakázáno mít u sebe léky a prodávat je 
pacientům. Výjimka byla povolena pouze v případě, kdy byla lékárna vzdálena více než 
jednu míli, tj. asi hodinu cesty. 
Tento dokument dovršil centralizaci veřejného zdravotnictví a stal se základem novodo-
bé zdravotnické legislativy. 
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O problematiku státního zdravotnictví se živě zajímal také syn Marie Terezie, císař Josef 
II., který vládl od roku 1780 do roku 1790. Již v roce 1781, rok po svém nástupu na trůn, 
vydal direktivy, obsahující jednotné zásady pro zřízení centrálních zdravotních ústavů 
v monarchii. Ve Vídni podle nich vznikla v roce 1784 Všeobecná nemocnice a ústav pro 
duševně choré - „der Narrenturm“. Pro změnu situace v Čechách byl rozhodující až po-
byt císaře Josefa II. v Praze v roce 1786, kdy bylo definitivně vybráno místo pro zřízení 
Všeobecné nemocnice na místě Novoměstského ústavu šlechtičen u sv. Andělů (ten byl 
založen v roce 1701 a až do roku 1788 sídlil na dnešním Karlově náměstí - tehdy Doby-
tčím trhu). Odtud byl přesunut do tzv. Norbertina v dnešní Revoluční ulici, kde sídlil 
až do svého zrušení v roce 1918. Jeho přestavbou na Všeobecnou nemocnici byl pově-
řen tehdejší stavební ředitel František Antonín Linhart Herget (1741 – 1800). Koncem 
18. a na počátku 19. století vznikaly další zdravotní ústavy. Poměrně přesné informace 
o  stavu z  první a  druhé třetiny 19. století nalezneme v  dílech Gustava Thorwalda Le-
gise - Glückseliga a Wilhelma Rudolpha Weitenwebera (oba byli nakonec pohřbení na 
Malostranském hřbitově). V Praze tehdy působil oficiálně městský „physicat“ - zdravotní 
úřad, složený z 5 „městských fyziků“ (městských lékařů, z nichž každý měl na staros-
ti jednu pražskou čtvrť), ze 3 policejních okrskových lékařů, ze 6 ranlékařů městského 
„fyzikátu“ a ze 7 okrskových porodních bab. Praha tehdy měla pět částí – Prahu I (Staré 
Město), Prahu II (Nové Město), Prahu III (Malá Strana), Prahu IV (Hradčany) a Prahu V 
(od roku 1849 Židovské Město). 
K hlavním zdravotnickým zařízením tehdy patřila Všeobecná nemocnice na Dobytčím 
trhu/Karlově náměstí, založená Josefem II. v letech 1787 – 1790, a Ústav pro choromyslné 
s pobočkou v Kateřinské ulici čp. 468 (v místě bývalého kláštera augustiniánů). Potřebám 
vojenského eráru sloužila posádková nemocnice na Dobytčím trhu (čp. 504) a dělostře-
lecký špitál na Hradčanech (čp. 108). Většina zdravotnických ústavů byla soustředěna na 
Novém Městě – např. porodnice a nalezinec, založené roku 1790 v ulici Na Větrově čp. 
447 a v letech 1824 – 1825 podstatně rozšířené Dr. Med. Ignácem Nádherným, nebo cho-
robinec pro nevyléčitelně choré na Karlově čp. 453 (založený v roce 1789). Z církevních 
zdravotních zařízení, provozovaných v Praze do josefínských reforem, přežily josefínské 
reformy pouze nemocnice řádu Alžbětinek z roku 1720, navržená a postavená Ignácem 
Kiliánem Dientzenhoferem, v ulici Na Slupi čp. 448 a nemocnice U Milosrdných na Sta-
rém Městě čp. 847. Veřejný očkovací ústav (založený roku 1800) se nacházel na Starém 
Městě čp. 378. Očkování se tu provádělo bezplatně. Soukromý ústav pro nemocné očními 
chorobami se nacházel na Hradčanech čp. 178 jako součást ústavu slepců (jeho účelem 
bylo ošetřovat nemocné před a po operaci očí). Svou nemocnici mělo i Židovské Město – 
nacházela se na Starém Městě čp. 148.
K nejvýznamnějším veřejně prospěšným ústavům patřil např. Soukromý ústav pro hlu-
choněmé, založený v roce 1786. Počátkem 19. století se nacházel ve Faustově domě na 
Dobytčím trhu, čp. 669. Jeho stanovy zpracoval Prof. František Xaver Němeček, autor 
prvního samostatného Mozartova životopisu. Ředitelem institutu byl Josef Herget z vá-
žené podnikatelské rodiny. Soukromý ústav pro slepé a slabozraké děti byl založen v roce 
1808 (Hradčany čp. 178). Jako pedagogové zde působili Joseph Bezecny (1803 – 1871) 
a Eleonore Zechnerová (1795 – 1854), pochovaní na Malostranském hřbitově. Zaopatřo-
vací ústav pro dospělé slepce (v Brusce čp. 131) byl založen v roce 1832. Do této skupiny 
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patřil také soukromý sirotčinec u sv. Jana Křtitele (z roku 1770) v Bredovské ulici, Nové 
Město čp. 936, Vlašský sirotčinec na Malé Straně (čp. 335) a mnohé další ústavy a  in-
stituce. Důležitou roli v síti pražských zdravotnických zařízení hrála Pražská soukromá 
humanitární společnost pro záchranu zdánlivě mrtvých. 
První pražské lékárny byly zmíněny již ve 13. století, budeme se však zabývat pouze těmi, 
které byly v provozu koncem 18. a v první polovině 19. st. Tereziánské a josefínské reformy 
zasáhly rozhodujícím způsobem i do lékárenství – Generální zdravotní normativ z roku 
1700 lékárníkům poprvé uložil povinnost složit odbornou zkoušku a od roku 1804 – 1805 
museli absolvovat rok studia na pražské univerzitě, od školního roku 1834 – 1835 bylo 
studium o rok prodlouženo. 
Významnou lékárnou oné doby byla lékárna „U zlatého lva“, založená v roce 1755. Ta pů-
vodně sídlila na Pohořelci a pak byla nakonec přenesena do Ostruhové/Nerudovy ulice 
čp. 219. Lékárník Vinzenz Dittrich (1781 – 1849) ji v roce 1821 nechal vybavit nádher-
ným zařízením, které se dnes nalézá ve Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu. 
Další malostranská lékárna, „U  černého orla“, zmíněná již v  roce 1488, se nacházela 
v domě čp. 205 v Ostruhové ulici. Od roku 1809 byl jejím majitelem Anton Purmann 
(1789 – 1841) a v roce 1857 ji získal Benjamin Fragner, který ji přenesl do domu čp. 203. 
Lékárnu „U bílého orla“ na Malostranském náměstí získal v roce 1768 Joseph Ebenberger 
(1744 – 1801). Po smrti jeho syna Friedricha ji vedl lékárenský provizor Franz Wolf (1793 
– 1859). Další malostranská lékárna, „U zlatého lva“, se nacházela v domě čp. 42 v Mos-
tecké ulici a od roku 1791 patřila rovněž rodině Ebenbergerových. Staroměstská lékárna 

Celkový pohled na lékárnu v Nerudově ulici, Sbírka Národního muzea, H2-190534/1-203
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„U zlatého lva“ je zmiňována již ve 14. století. Nacházela se původně v domě čp. 455 na 
Malém náměstí a v roce 1765 ji získal Johann Georg Helly. V roce 1890 byla přenesena 
do domu čp. 457. Další staroměstská lékárna „U bílého lva“ byla původně v domě čp. 3 na 
Staroměstském náměstí, později byla přenesena do domu čp. 969 v ulici Na Příkopech. 
Od roku 1869 patřila nepomucké lékárnické rodině Lerchů, jejíž příslušnice Emanuela 
byla pochována na Malostranském hřbitově. S Malostranským hřbitovem souvisí i staro-
bylá staroměstská lékárna „U bílého jednorožce“ v domě čp. 604, kde se narodila Mozar-
tova pražská hostitelka Josefina Dušková, dcera lékárníka Antonína Hampachera, která 
se svým manželem Františkem Xaverem rovněž spočinula na Malostranském hřbitově. 
Ve staré Praze hrála mezi vyššími vrstvami společnosti velkou roli dobročinnost. Mezi 
pražské dobročinné instituce patřil pražský chudobinec, založený v roce 1787 a reorgani-
zovaný Karlem hrabětem Chotkem v roce 1827. Pod tuto centrální instituci spadal Sou-
kromý spolek pro podporu domácích chudých, založený v roce 1810, a chudobinec u sv. 
Bartoloměje, vzniklý v roce 1807 (Nové Město čp. 427). Patřil sem i Všeobecný zaopat-
řovací ústav (96 nadačních míst), který vznikl místo městských špitálů, zrušených v roce 
1788, Zaopatřovací ústav na Strahově při špitále sv. Alžběty (se 16 nadačními místy), 
Chudinský špitál řádu Křižovníků na Starém Městě čp. 191 (54 chovanců) a Invalidovna 
v Karlíně (s 1200 místy pro vojenské invalidy a jejich rodiny), jakož i různé instituce ur-
čené pro podporu vdov a sirotků.
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3. Medailonky významných lékařů, lékárníků 
a jiných osob, spojených s oblastí zdravotnictví 
a sociální péče, pohřbených na Malostranském 

hřbitově

Jednotlivým osobnostem jsou věnovány biografické medailonky. Jejich jména jsou uváděna 
v českém jazyce, pokud byla v některém pramenu uváděna česky (vedle je pak i německá 
verze jména), jinak pouze v  jazyce německém. V medailoncích je také uvedeno, jestli se 
náhrobek dotyčné osoby ještě nachází na Malostranském hřbitově (č. 1 – 23 na přiložené 
mapě a fotografie v textu), jestli byl přenesen na jiný hřbitov (fotografie náhrobku v textu 
a jméno příslušného hřbitova), nebo jestli hrob již neexistuje. 

3.1. Medailonky lékařů pohřbených 
na Malostranském hřbitově

3.1.1. Wenzel Alexander Bauer
 1825 – 1870 Praha
 doktor medicíny, vojenský lékař

W. A. Bauer působil po studiích lékařství a chirurgie na 
pražské univerzitě jako vrchní lékař c.k. pěšího pluku č. 
28. Tento pluk, založený již v  roce 1698, se v  roce 1817 
přestěhoval z Kutné Hory do Prahy a nadále byl úzce spjat 
s  Prahou (odtud také jeho název „Pražské děti“). Sídlo 
pluku bylo ve svatojosefských kasárnách na dnešním ná-
městí Republiky. Od roku 1832 byl majitelem pluku Boh-
dan hrabě Baillet-Latour, pozdější ministr války. Po roce 
1848 byl 28. pluk nasazen v severní Itálii, kde zasáhl v bit-
vách u Vicenzy a Custozzy. Spolu s Wenzlem Alexandrem 
Bauerem je pochována jeho matka Augusta Bauerová, nar. 
v roce 1793 (mapa, č. 5).
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 3.1.2. Václav Bauer z Adelsbachu 
 [Wenzel Bauer von Adelsbach] 
 7. 7. 1767 Praha – 7. 7. 1834 Praha
 doktor medicíny a chirurgie

Václav Bauer byl synem Dr. Med. Josefa Jindřicha Bauera 
(1719 Würzburg – 1802 Praha). Ten po studiích a praxi 
v  Německu působil od roku 1751 v  Praze, kde řídil vo-
jenské nemocnice. V  letech 1784 a  1786 byl děkanem 
a  v  roce 1790 seniorem lékařské fakulty pražské univer-
zity, v roce 1793 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho 
syn, Václav Bauer, působil jako malostranský lékař. Za 
svou činnost byl vyznamenán civilním čestným křížem, 
carským ruským Řádem sv. Anny a královským pruským 
řádem Červené orlice III. tř. Na Malostranském hřbitově 
byl pochován se svou manželkou Annou roz. Krinerovou 
(1771 –1819) z  významného pražského obchodnického 
rodu a dalšími členy rodiny. Jedna z  jeho sester, Alžběta 
Jana Nepomucká (1805–1860), byla provdaná za hejtmana Jiřího Petra šlechtice z Helly, 
člena pražské lékárnické rodiny. Podle úmrtního oznámení byla Jiřího sestra Elisa z Helly 
manželkou Alžbětina bratra Johanna Nepomuka Bauera z Adelsbachu. Náhrobek rodů 
Bauerů z Adelsbachu a z Helly je u dělící zdi hřbitova (mapa, č. 18).

3.1.3. Josef Beer rytíř z Baierů [Josef Beer von Baier]
 1785 Lomnice u Sokolova – 30. 3. 1857 Praha
 doktor medicíny, malostranský lékař

Josef Beer byl soukromým docentem pražské lékařské fakulty a představeným sirotčince 
u sv. Jana Křtitele. Po studiích se ve válečném roce 1813 zúčastnil polního tažení a obětavě 
se staral o  raněné vojáky. Vyznamenal se také svým pracovním nasazením za cholerové 
epidemie. Za jeho odbornou i společensky prospěšnou činnost ho císař Ferdinand I. povýšil 
27. 11. 1843 do rytířského stavu s predikátem „z Baierů“. Josef Beer požíval dobré pověs-
ti u pražských šlechtických rodů, byl osobním lékařem knížete z Öttingen-Wallersteinu. 
Byl velkým příznivcem homeopatických postupů v medicíně. Zemřel po dlouhé nemoci 
ve svých 72 letech. Všichni jeho čtyři synové působili v armádě, jeden z nich, Gustav, jako 
vojenský lékař u 1. dělostřeleckého pluku. Odpočívá se svou manželkou Žofií, roz. Brechle-
rovou z Troskowitz (1795 – 1869) ze známé lékařské rodiny a synem Josefem u dělící zdi 
Malostranského hřbitova (mapa, č. 15). 
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3.1.4. Nikolaus Benedikt Conrath
 1776 – 8. 1. 1841
 doktor medicíny a magistr porodnictví

Po studiích působil jako lázeňský lékař ve Františkových Lázních. Byl členem různých 
prestižních lékařských společností, jako např. Společnosti pro praktickou medicínu 
v Berlíně, Lékařské společnosti v Lipsku, Přírodovědné společnosti v Altenburgu a Dol-
norýnské přírodovědecké a fyzikální společnosti v Bonnu. Byl korespondujícím členem 
Soukromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě mrtvých a osob, náhle se ocit-
nuvších v  nebezpečí života. Za své zásluhy byl jmenován císařským radou. Na vlastní 
žádost byl pohřben na Malostranském hřbitově, místo jeho hrobu již není známo.

3.1.5. Ondřej Duchek [Andreas Duchek]
 21. 11. 1772 Jistebnice - 4. 8. 1830 Praha 
 doktor medicíny a chemie

Po promoci na lékařské fakultě pražské univerzity v roce 
1806 působil na katedře obecné přírodovědy a  později 
jako suplent na katedře botaniky. Za nepřítomnosti Josefa 
Bohumila Mikana vedl půl roku botanickou zahradu praž-
ské univerzity. V letech 1819 – 1820 působil jako suplent 
na katedře speciální přírodovědy. V roce 1829 byl jmeno-
ván děkanem lékařské fakulty. Vykonával také lékařskou 
praxi, působil jako lékař ve dvou pražských donucovacích 
pracovnách. 
Ondřej Duchek se intenzivně zabýval botanikou a v roce 
1829 se stal členem-korespondentem Řezenské botanické 
společnosti. Duchkovo jméno nese od roku 1831 tropická 
rostlina ze subsaharské Afriky Palisota hirsuta - duchekie. 
Duchek také zastával veřejně prospěšné funkce, např. jako sekretář tehdy renomované 
Soukromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě mrtvých a osob, náhle se ocit-
nuvších v nebezpečí života. Jeho syn, rovněž Ondřej, narozený v roce 1824, pokračoval 
v  otcových šlépějích. Promoval v  roce 1848 v  Praze a  stal se pak profesorem lékařské 
fakulty ve Vídni, kde nastoupil po slavném profesorovi Josefu Škodovi, strýci zakladatele 
plzeňské Škodovky. Ondřej Duchek leží se svou manželkou Františkou, roz. Hrdličkovou 
(1784 – 1819) a  jinými členy rodiny v  jedné z  mála zachovaných historických hrobek 
(mapa, č. 10). 
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3.1.6. Johann Ebenhöh 
 1808 Praha – 24. 4. 1856 Praha
 doktor medicíny 

V  šestém svazku „Medizinisches und Physisches Journal“, vydaném v  Göttingen roku 
1790, i podle pozdějších pramenů z 20. let 19. století je uváděn jako krajský lékař Budě-
jovického kraje se sídlem v Českém Krumlově. V „Hof- und Staats-Schematismus des 
Österreichischen Kaiserthumes“ z roku 1828 ho nalezneme jako seniora lékařské fakul-
ty Karlo-Ferdinandovy univerzity. Jeho náhrobek u dělící zdi mezi starou a novou částí 
hřbitova se nezachoval.

3.1.7. Franz Ebert 
 1814 Praha – 24. 4. 1854 Praha
 doktor medicíny a chirurgie

Zemřel v pouhých 40 letech, ve „Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde der medi-
zinischen Fakultät“ z roku 1854 je uvedeno, že byl činný jako asistent v nemocnici praž-
ské káznice (Strafhaus-Spital). Byl pochován ve staré části Malostranského hřbitova, jeho 
náhrobek, ještě zmíněný Bedřichem Kšárou v roce 1939, se nezachoval.

3.1.8. Franz Günner 
 1787 Frankfurt nad Mohanem – 27. 2. 1855 Praha
 doktor medicíny a chirurgie 

Franz Günner promoval 9. září 1809 na pražské univerzi-
tě, v „Handbuch des Königreichs Böhmen“ z roku 1848 je 
uveden jako doktor medicíny a chirurgie, s bydlištěm na 
Malé Straně čp.186. Zemřel 27. února 1855 a  je pocho-
ván se svou manželkou Marií roz. Purmannovou (1813 
– 1883) z  rodu významných pražských lékárníků. Jejich 
náhrobek se zachoval u jižní zdi staré části Malostranské-
ho hřbitova (mapa, č. 7). 
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3.1.9. Anton Hain
 1763 – 1. 11. 1820
 doktor medicíny a umění

Anton Hain byl dvorním lékařem arcivévodkyně Amálie, vévodkyně z Parmy. Poté půso-
bil jako adjutant malostranského physika (lékaře) a své zkušenosti z lékařské praxe publi-
koval např. ve „Prager medizinische Ephemeriden“ z roku 1805, kde se zabýval závislostí 
výskytu různých onemocnění v Praze na povětrnostních podmínkách, příčinami dětské 
úmrtnosti či nepříznivými reakcemi dětí na tehdy zavádění očkování proti neštovicím. 
Místo pohřbu Dr. Haina na Malostranském hřbitově je neznámé. 

3.1.10. Johann Baptist Höger 
 15. 3. 1779 Linec, Rakousko – 14. 4. 1823 Praha 
 doktor medicíny, profesor speciální patologie 
 a praktického lékařství

Johann Baptist Höger promoval na lékařské fakultě ve Víd-
ni. Od roku 1801 byl činný jako sekundář Všeobecné ne-
mocnice ve Vídni, počínaje rokem 1805 jako asistent tam-
ní lékařské kliniky. Později přešel do Prahy a od 4. února 
1809 působil jako profesor speciální patologie a  terapie 
na lékařské klinice pražské univerzity. Soudobé prameny 
chválí názornost jeho přednášek – byl zvyklý přednášet 
přímo u  lůžka pacienta. 27. června 1811 byl jmenován 
prozatímním primářem Všeobecné nemocnice v  Praze 
a od roku 1815 se tam stal řádným primářem. Měl v Praze 
také svou soukromou praxi, která byla velice úspěšná. Byl 
členem Soukromé humanitární společnosti pro záchranu 
zdánlivě mrtvých a osob, náhle se ocitnuvších v nebezpečí 
života Řídil také pražský ústav pro choromyslné, kde si podle soudobých pramenů „získal 
zvláštní zásluhy“.
Johann Baptist Höger byl pochován ve staré části Malostranského hřbitova u dělící zdi 
spolu se svou manželkou Terezou. Jejich umělecky cenný náhrobek je zdoben egyptizují-
cími motivy (mapa, č. 16). 



14

3.1.11. Josef Karel Hoser [Joseph Karl Eduard Hoser] 
 30. 1. 1770 Ploskovice – 22. 8. 1848 Praha
 doktor medicíny, dvorní lékař arcivévody Karla 

Hoser pocházel z  chudé rodiny, do Prahy se dostal díky svému hudebnímu nadání – 
působil ve sboru Václava Praupnera. Navštěvoval latinské školy a  již tehdy se zajímal 
o mineralogii a entomologii. Po ukončení studia filozofie studoval dva roky práva. Wi-
liam Katz, český majitel plantáží v Guayaně, ho přemluvil, aby přešel na medicínu, že tak 
může udělat kariéru jako lékař v holandských koloniích. Situace se však změnila, když 
holandské kolonie obsadili Angličané, a Hoser si proto založil praxi v Praze. V roce 1799 
vstoupil jako lékař do služeb ruského generálporučíka Durassowa, s  jehož vojskem se 
vydal do Německa a do Švýcarska. Do Ruska ho ale už nenásledoval a pokračoval raději 
ve své lékařské praxi v Praze. V roce 1800 ho do svých služeb přijal arcivévoda Karel, 
trpící chronickou nervovou chorobou. Hoser se stal nejen jeho lékařem, ale i  věrným 
průvodcem na všech jeho taženích. V roce 1823 se sice svého postavení tělesného lékaře 
vzdal, ale v roce 1830 si ho arcivévoda vyžádal zpět a on zůstal v jeho službách až do svého 
odchodu do penze roku 1844. Hoser byl za své zásluhy v roce 1818 jmenován císařským 
dvorním radou a byl vyznamenán císařským řádem Železné koruny III. třídy. Měl mnoho 
zájmů - kromě svého zaměstnání se zabýval např. geologicko–etnograficko–zeměpisnými 
studiemi, byl vášnivým cestovatelem a sběratelem uměleckých děl. Zabýval se přitom i fi-
lozofií umístění a uspořádání sbírek. Svou sbírku, obsahující 214 obrazů starých a nových 
mistrů, daroval hlavnímu městu Praze. Katalog, ve kterém ji popsal, představuje cenný 
pramen k dějinám umění v Čechách, Německu a Rakousku. Hoser byl členem několika 
prestižních humanitních a vědeckých spolků v Praze, Vídni a Vratislavi. Jeho náhrobek 
na Malostranském hřbitově se nezachoval.

3.1.12. Johann Adalbert Hoser
 1836 – 30. 4. 1865
 doktor medicíny a chirurgie

Od své promoce pracoval jako sekundář v ústavu choromyslných, zemřel náhle na ochr-
nutí plic. Místo jeho posledního odpočinku na hřbitově není známo.

3.1.13. Johann Adam Katzenberger 
 30. 10. 1779 Knelzgau, Dolní Franky – 29. 1. 1855 Praha
 doktor medicíny 

Johann Adam Katzenberger se narodil ve skrovných poměrech a rodiče ho určili k du-
chovní dráze. Po ukončení studia na gymnáziu v Bamberku začal studovat teologii ve 
Würzburku. Již tehdy ho však zajímala medicína, a proto navštěvoval s pražským lékařem 
Antonem Dückelmannem bamberské nemocnice. Ten mu poradil změnu oboru a nabídl 



15

mu přitom pomoc svých pražských příbuzných, lékařů Adama a Jakuba Fenningerových. 
Katzenberger začal studovat medicínu a v roce 1801 odešel do Prahy pokračovat ve stu-
diu. S pomocí obou Fenningerových mohl v roce 1807 úspěšně ukončit studia a v lednu 
1808 obhájit doktorský titul. V roce 1809 se Katzenberger stal osobním lékařem knížete 
z Wallerstein-Öttingen, kterého doprovázel na polní tažení, a poté se stal osobním léka-
řem celé knížecí rodiny. Za účelem získání nových vědeckých poznatků navštívil několik 
evropských zemí. V roce 1812 ho postihla smrt jeho zaměstnavatele a vlastní nemoc, ale 
po uzdravení se začal opět věnovat své praxi. Byl členem různých veřejných institucí, 
např. Soukromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě mrtvých a osob, náhle se 
ocitnuvších v nebezpečí života (spolu s Ondřejem Duchkem, Karlem Hoserem, Václavem 
Bauerem z Adelsbachu aj.). Byl rovněž čestným členem vídeňské lékařské společnosti. 
Jeho náhrobek ani náhrobek jeho manželky Caroliny (1790 – 1851) a syna Rudolfa (1813 
– 1880), rovněž lékaře, se nedochoval.

3.1.14. František Kiviš z Rotterau 
 [Franz Kiwisch von Rotterau]
 30. 4. 1814 Klatovy – 29. 10. 1851 Praha
 doktor medicíny a magistr porodnictví 
 na pražské univerzitě

Kivišův otec Ignác, okresní hejtman a  dvorní rada, byl povýšen do šlechtického stavu 
v roce 1837. František studoval na gymnáziu v Praze a v Klatovech a od roku 1832 na 
pražské lékařské fakultě, kde získal v roce 1837 doktorát. Poté se stal asistentem na po-
rodnické klinice v Praze a v roce 1838 postoupil na místo sekundáře pražské porodni-
ce. Podnikl četné studijní cesty do Francie, Německa, Dánska a Anglie. Od roku 1841 
byl činný v sanitární komisi zemského gubernia a působil jako krajský lékař v Bydžově 
a později v Berouně. V roce 1842 se stal soukromým docentem gynekologie a byl jmeno-
ván vedoucím nově vzniklého oddělení pro ženské nemoci na lékařské fakultě. Snažil se 
prosadit přednášky a klinické demonstrace z gynekologie, a v roce 1843 se mu podařilo 
získat několik lůžek ve Všeobecné nemocnici. Tím vznikla první gynekologická klinika 
v monarchii (a patrně jedna z prvních na celém světě).
Univerzita ve Würzburgu ho v roce 1845 po smrti Josefa Servase d´Outreponta (1775 – 
1845) povolala na uvolněné místo vedoucího katedry gynekologie a porodnictví, stal se 
také ředitelem tamější porodnické kliniky. V roce 1848 zemřel jeho otec Ignác a za rok 
poté (9. 10. 1849) i jeho milovaná manželka Emilie, roz. Nádherná (dcera slavného praž-
ského lékaře Ignáce rytíře Nádherného). Kiviš se psychicky i fyzicky zhroutil a v roce 1850 
se vrátil do Prahy. Po penzionování Antonína Jana rytíře z Jungmannů (1775 – 1854) zís-
kal profesuru porodnictví na pražské univerzitě. Jeho špatný zdravotní i psychický stav, 
ještě zhoršený úmrtím dcery v  dětském věku, však způsobil jeho předčasnou smrt ve 
věku nedožitých 38 let. Rok po jeho smrti vyšlo jeho hlavní dílo „Klinische Vorträge 
über specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des weiblichen Geschlechtes“, 
které bylo v oboru porodnictví považováno za stěžejní. Díky svým dílům a lékařským pří-



16

strojům, které vynalezl a vyzkoušel (porodnické zrcadlo a sonda) je Kiviš považován za 
zakladatele moderního porodnictví. Prof. Kiviš byl se svou matkou, manželkou a dcerou 
pohřben ve dnes zrušené části hřbitova a jejich náhrobek se bohužel nezachoval.

3.1.15. Thadeus Klinger 
 19. 12. 1788 Žlutice - 1. 3. 1857 Praha
 ranhojič, lázeňský lékař v Mariánských Lázních

Thadeus Klinger se narodil ve Žluticích a  vystudoval 
v  Praze. Zúčastnil se napoleonských válek jako felčar 
a ranhojič. Od roku 1821 působil v Mariánských Lázních 
jako první ranhojič, chirurg a klášterní chirurg. Jeho bra-
tr byl mariánskolázeňský hoteliér a on sám si koupil dům 
na nynějším Goethově náměstí. K  jeho pacientům patřil 
i  Johann Wolfgang Goethe (1823). S  ohledem na svou 
praxi, provozovanou v lázeňském městě, se zabýval i pro-
blematikou léčivých pramenů. V roce 1823 vydal v Praze 
spis „Chemisch-medizinische Beschreibung des Sct. Jo-
sefs Bades zu Tetschen in Böhmen“, kde podrobně popsal 
chemické složení Josefova pramene v Děčíně a jeho léčivé 
účinky na dnu a  různá revmatická onemocnění. Později 
působil v Praze jako ústavní lékař v Zaopatřovacím ústavě při špitále sv. Alžběty na Stra-
hově (Pfründneranstalt dle záznamu ve „Schematismu“ z  roku 1846). Kromě toho byl 
členem Soukromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě mrtvých a osob, ná-
hle se ocitnuvších v nebezpečí života. Klinger byl pohřben společně s lékařskou rodinou 
Mertlick (Dr. Med. Vinzenz Mertlick je v roce 1805 uváděn mezi lékaři, kteří měli povo-
leno provádět očkování proti neštovicím). Hrobka rodiny Klinger-Mertlick se nachází ve 
staré části Malostranského hřbitova (mapa, č. 8).

3.1.16. Bartholomäus Kubasta
 1803 – 19. 3. 1860
 doktor medicíny

Dr. Med. Kubasta působil jako vojenský lékař. „Militärschematismus des Österreichis-
chen Kaisertums“ z roku 1854 uvádí, že byl v té době činný jako plukovní lékař u p.p. 
„Fürst Warschau“ č. 37 v Jasech, tehdy hlavním městě Moldavského knížectví (nyní v Ru-
munsku). Dr. Kubasta byl čestným občanem města Dobřan a  člen Společnosti lékařů 
a přírodovědců v Jasech. Byl rovněž nositelem Zlatého záslužného kříže a papežské pa-
mětní medaile. V době úmrtí byl již penzionován. Místo jeho posledního odpočinku na 
Malostranském hřbitově již není známo.
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3.1.17. Kajetan Layer
 1766 – 1. 7. 1839
 doktor medicíny a magistr porodnictví

Dr. Layer působil po promoci jako lékař v Kardašově Řečici, později v Praze na Malé 
Straně. Byl členem Soukromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě mrtvých 
a osob, náhle se ocitnuvších v nebezpečí života. Jeho stejnojmenný syn se rovněž věnoval 
medicíně. Místo pohřbu Kajetana Layera na Malostranském hřbitově již není známo.

3.1.18. Joseph Liehmann
 1813 – 1. 9. 1855
 doktor medicíny

Po promoci působil jako prosektor na pražské univerzitě a zabýval se také vědeckou prací. 
Pražská vědecká veřejnost přijala s uznáním překlad klíčového francouzského spisu pro-
fesora pařížské lékařské fakulty J. I. Malgraina „Pojednání o anatomii a experimentální 
chirurgii“, který Dr. Liehmann vypracoval spolu se svým kolegou Franzem Reissem. Pře-
klad vyšel v roce 1842 v pražském knihkupectví Calvé a recenze na tento překlad vyšla 
ještě v témže roce v časopise „Beiträge zur gesamten Natur- und Heilwissenschaft“. Dr. 
Liehmann zemřel v pouhých 42 letech na choleru, kterou se zřejmě nakazil při výkonu 
svého povolání. Místo jeho hrobu na Malostranském hřbitově již není známo. 

3.1.19. Rodina Viléma Mac Neven O’Kellyho 
 [Wilhelm MacNeven  O´Kelly ab Aghrim]
 Terezie svob. paní Mac Nevenová O´Kelly, roz. Pollingerová
 1759 – 21. 8. 1808
 snacha Viléma Mac Neven O’Kellyho, manželka jeho syna Viléma Huga.

Vilém Mac Neven O’Kelly ab Aghrim (1713 Irsko – 9. 2. 1787 Praha) byl lékař, profe-
sor a děkan lékařské fakulty pražské univerzity. Pocházel z irské rodiny, odvozující svůj 
původ od starých keltských králů. Jeho dědeček Hugo Mac-Neven (1682 –1751) odešel 
před pronásledováním katolíků z Irska do Vídně. Mladý Vilém začal studovat medicínu 
v Paříži, na pozvání bohatého prastrýce však přesídlil do Prahy, kde se v roce 1743 nechal 
zapsat na lékařskou fakultu. Jeho prastrýc ho adoptoval a Vilémovi byl v roce 1753 pro-
půjčen inkolát v Království českém. Po čtyřech letech studia Vilém vydává tiskem svou 
dizertační práci a ve stejném roce získává doktorský titul. Již v roce 1749 se stává jako 
mimořádný profesor členem akademického sboru pražské univerzity, řádným profeso-
rem je jmenován o pět let později. Vilémova kariéra souvisela s působením Gerharda 
van Swietena, který se stal v  roce 1745 dvorním lékařem Marie Terezie. Van Swieten, 
působící také na vídeňské univerzitě, prosadil reformy vysokoškolských studií včetně me-
dicíny. Kladl přitom velký důraz na klinickou praxi. V MacNevenovi, který byl na jeho 
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přímluvu v roce 1754 jmenován ředitelem pražské lékařské fakulty (funkce nadřazená 
funkci děkana), nalezl Van Swieten velkou oporu. Mac Neven mu pomohl prosadit na 
pražské univerzitě Generální zdravotní řád pro Království české. Pražskou lékařskou fa-
kultu, která díky němu získala vysokou mezinárodní prestiž, pak vedl třicet let. Přispěl ke 
zkvalitnění výuky medicíny a ve sklepích univerzity založil první chemickou laboratoř. 
Kromě činnosti na univerzitě ještě provozoval soukromou praxi – jeho služby vyhledá-
valy především šlechtické rodiny. Za své zásluhy byl Marií Terezií v roce 1753 povýšen 
do rytířského stavu a  o  čtrnáct let později se stal říšským svobodným pánem. V  roce 
1750 se Vilém oženil s Marií Annou Raussovou (1728 –1765), dcerou významného praž-
ského měšťana a  šlechtice Jana Rausse z  Raussenbachu. Po jeho smrti v  roce 1767 se 
manželé stali majiteli panství a hradu ve Zruči nad Sázavou a panství Krasoňovice u Čá-
slavi. Patřil jim také dům v dnešní Palackého ulici. Vilém a Marie Anna měli čtyři děti: 
Antonii Annu, Brigitu, Viléma Huga a Janu. Vilém Mac Neven O’Kelly zemřel 9. února 
1787 v Praze a byl pohřben na dnes již neexistujícím hřbitově u kostela svatého Štěpána 
v Praze. Jeho jediný syn a dědic, Vilém Hugo (1758 – 1813), vystudoval práva a filozofii 
a stal se císařským dvorním radou. Svůj rodný dům však musel pouhé tři roky po otcově 
smrti (1790) pro dluhy prodat, a přišel i o obě panství. Odstěhoval se na Malou Stranu, do 
Liechtensteinského paláce. Tam provozoval významný hudební salón, k jehož návštěvní-
kům patřil i Dr. Med.Theobald Held.Vilém Hugo měl se svou manželkou, Marií Terezií 
roz. von Pollingerovou celkem devět dětí. Pouze jeden z jeho synů, Ludvík Achilles, měl 
potomky a stal se tak pokračovatelem rodu. Vilémova manželka Marie Terezie zemřela ve 
věku pouhých 49 let v roce 1808 a byla pochována na Malostranském hřbitově. Lze prá-
vem předpokládat, že zde nalezl místo posledního odpočinku i její manžel Vilém Hugo.

 
3.1.20. Adalbert Marterer
 2. 6. 1786 Ostrov nad Ohří – 4. 1. 1864 Praha
 doktor medicíny 

Adalbert Marterer byl imatrikulován jako člen lékařského 
kolegia v roce 1811. Působil jako lékař u hrabat Desfoursů 
a později ve službách rodiny Valdštejnů. Byl členem Sou-
kromé humanitární společnosti pro záchranu zdánlivě 
mrtvých a osob, náhle se ocitnuvších v nebezpečí života 
a mnoha jiných kulturních a podpůrných spolků. Působil 
jako člen - korespondent Moravsko-slezské společnosti 
pro orbu, přírodu a přírodopis, kam přispíval svými po-
jednáními. V „Adressbuch der Handlungs-Gremien, Fab-
riken und Gewerbe des Königreichs Böhmen“ z roku 1859 
je uveden jako penzista s bydlištěm Staré Město čp. 409. 
Byl pochován v nové části Malostranského hřbitova spolu 
s Jindřiškou Eppingerovou z pražské advokátské rodiny (mapa, č. 20).
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3.1.21. Filip Matějovský [Philipp Matejowski] 
 10. 11. 1820 Praha – 15. 11. 1873 Praha
 doktor medicíny, soukromý docent chirurgie 

Filip Matějovský pocházel z lékařské rodiny. Studoval na 
pražské univerzitě, dizertační práci napsal v roce 1847 na 
téma „De luxatione humeri“. Titul doktora chirurgie zís-
kal 21. 10. 1848. Od roku 1847 byl činný na chirurgickém 
oddělení Všeobecné nemocnice, a to nejprve jako sekun-
dární chirurg II. třídy (1849 – 1853) a později jako chirurg 
– sekundář I. třídy (1853 – 1856). Kromě toho provozo-
val soukromou lékařskou praxi. V letech 1858 – 1862 byl 
asistentem chirurgické kliniky. V  roce 1862 se habilito-
val jako docent pro nauku o nástrojích a obvazech a od 
té doby působil až do své smrti v roce 1873 jako chirurg 
dětské nemocnice císaře Josefa otevřené v roce 1854. Tato 
nemocnice byla pokračovatelkou Dětské nemocnice u Sv. 
Lazara, první dětské nemocnice v Praze, kterou na své náklady založil Med. Dr. Eduard 
Kratzmann (1810 – 1865) v bývalém morovém špitále ve Spálené ulici č. 7. Tato nemoc-
nice, která měla jen devět míst, byla jednou z prvních svého druhu v Evropě – britský 
lékař Charles West založil svou proslulou dětskou nemocnici v Londýně „Great Ormond 
Street Hospital for sick children“ s deseti lůžky teprve o deset let později. Filip Matějovský 
přispěl výrazně k pokroku dětské chirurgie, je autorem 20 článků v různých odborných 
lékařských časopisech. Byl členem Spolku českých lékařů, kterému odkázal svou knihov-
nu. V roce 1866 mu byl Františkem Josefem propůjčen řád Železné koruny III. třídy.
Jako jeho bydliště je podle „Verzeichnis der zu Anfang des Jahres 1868 in Prag und in den 
Vorstädten wohnhaften Sanitätspersonen“ udáno Nové Město čp. 738. Rodinná hrobka 
Matějovských původně stála u severní zdi hřbitova. Kromě Filipa Matějovského v ní byla 
pochována ještě jeho matka Kateřina roz. Humboldtová (1794 –1863), manželka Terezie 
(1822 – 1841), jeho otec Filip (1781 – 1851), bratr Václav (1823 – 1877), oba rovněž léka-
ři, a sestra Filipina provd. Manžalová († 15. 9. 1872). Náhrobek, významná figurální plas-
tika od sochaře Roberta Platzera, byl při rozšiřování Plzeňské třídy přenesen na čestné 
místo k hlavní cestě ve staré části Malostranského hřbitova (mapa, č. 3). 
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3.1.22. František Josef Mezler z Andelbergu 
 [Franz Joseph Mezler von Andelberg] 
 21. 3. 1787 Birndorf u Waldshutu na Rýně – 26. 4. 1858 Praha 
 doktor medicíny, vrchní štábní lékař 

Rodina Mezlerů pocházela původně z Tyrolska a její čle-
nové se po pět generací věnovali lékařství. František Jo-
sef měl od raného mládí možnost pozorovat svého otce 
ranlékaře při práci. Po otcově smrti mu studium umožnil 
jeho příbuzný, Dr. Franz Xaver Mezler, tajný rada, tělesný 
lékař rodu Hohenzollern-Sigmaringen. S  jeho podporou 
František Josef studoval na vysoké škole ve Freiburgu a ve 
Štrasburku. V roce 1808 nastoupil jako praktikant na Jose-
fínské lékařsko - chirurgické akademii ve Vídni. Jako po-
mocný vojenský lékař pěšího pluku č. 41 působil v Haliči 
a zúčastnil se polního tažení v roce 1809. Od roku 1810 
působil se svým regimentem ve Lvově a zdokonaloval se 
dále v operativní chirurgii. V  roce 1812 sloužil jako vo-
jenský lékař rakouského pomocného sboru v Rusku, kde měl na starosti zřízení mobil-
ních vojenských nemocnic. Zúčastnil se vojenského tažení do Francie proti Napoleonovi 
a poté byl pověřen vedením vojenské nemocnice v Mühlhausenu. Po návratu do Vídně 
dokončil studium na Josefínské akademii a 1815 obhájil titul doktora chirurgických věd. 
V roce 1818 se vrátil do Čech a byl přidělen k I. polnímu pěšímu regimentu do Prahy, 
kde působil 22 let jako plukovní lékař. Za polských nepokojů působil krátce v Krakově, 
kde zřizoval vojenské špitály, a po návratu do Prahy byl převelen do pevnosti Terezín. Na 
jeho podnět erár zakoupil Clam - Martinický palác na Hradčanech, který byl přestavěn 
na dělostřelecký špitál. Za věrné služby byl Františkem Josefem odměněn velkou medailí 
za zásluhy (1840). Dne 1. června 1848 se stal vedoucím štábním lékařem při zemské vo-
jenské komandatuře v Čechách. V této pozici se vyznamenal při potírání tří vážných epi-
demií, šířících se ve vojsku v letech 1848, 1849 a 1850 (tyfu, asijské cholery a egyptského 
očního zánětu). Na návrh Dvorské komise pro hodnocení nemocnic v českých zemích 
mu byl 16. dubna 1850 udělen rytířský kříž Řádu Františka Josefa. V roce 1851 byl pen-
zionován. Mezler publikoval v oblasti dosud zanedbávané vojenské medicíny, např. „Die 
Leistungen des k. k. Artillerie-Spitals zu Prag, nebst vorausgeschickten Betrachtungen 
über die Gesundheitspflege der Soldaten überhaupt und der Artilleristen insbesondere“, 
Praha 1846. Přispěl také do Weitenweberova díla „Die medicinischen Anstalten Prags“ 
(Prag 1845) svým „Beschreibung des k. k. Artillerie-Regimentsspitals in Prag“. Byl čle-
nem četných přírodovědných společností v Berlíně, Bruselu, Dijonu, Drážďanech, Erlan-
gen, Hanavě, Lipsku, Lvově, Vídni, Curychu aj. 
Mezler neměl vlastní děti, nechal však na své náklady vystudovat své dva synovce. První 
z nich, Franz Xaver, zemřel jako doktorand Josefinské akademie 20. září 1844, druhý, Jo-
hann Baptist, se stal rovněž doktorem medicíny a chirurgie a v letech 1843 až 1847 působil 
ve Štýrském Hradci. Mezler se rovněž postaral o osiřelého syna svého přítele, Karla rytíře 
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z Kißlingu, který vystudoval právní vědy. Je pochován společně se svou manželkou Alž-
bětou (†1877), synovcem Františkem Xaverem (†1844) a schovancem Karlem (†1858). 
Náhrobek rodiny Mezlerových se nachází ve staré části hřbitova u dělící zdi (mapa, č. 13).

3.1.23. Friedrich Michel
 1796 Praha – 4. 1. 1827 Praha
 doktor medicíny
Otec Friedricha Michela, Johann Alexander, byl kancelistou na zemskému guberniu 
a rodina vlastnila dům v Mostecké ulici. Friedrich Michel se po studiu lékařství v Praze 
stal doktorem medicíny a chirurgie a magistrem porodnictví. Poskytoval také bezplatně 
lékařskou péči staroměstským chudým. Ve XII. svazku „Medizinisches Schriftstellerlexi-
con der jetzt lebenden Ärzte, Wundärzte, Geburtshelfer, Apotheker u. Naturforscher aller 
gebildeten Völker“ z roku 1833 je uvedena jeho práce „Abhandlung über Geburtslagen, 
nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Gebärbettes“, Prag 1824. Zemřel před-
časně ve 33 letech na zánět slepého střeva. Místo jeho pohřbu není známé, dochovaná 
hrobka rodiny Michelů je pozdějšího data. 

3.1.24. Karl Mitterbacher 
 1797 Karlovy Vary – 26. 7. 1844 Praha
 doktor medicíny, lázeňský lékař v Karlových Varech 

Karl Mitterbacher pocházel z  významné karlo-
varské lékařské a  lékárnické rodiny. Jeho předek 
Johann Mitterbacher působil v lékárně „U bílého 
orla“ na Tržišti, patřící rodině Becherů. Johan-
nova dcera Františka se stala spoluzakladatelkou 
slavné hoteliérské firmy Pupp. Její bratr František 
(1735 – 1796) vystudoval v Praze medicínu a stal 
se prvním lékařem v rodině. Od promoce v roce 
1764 působil 30 let jako krajský fyzik. Jeho stej-
nojmenný syn se stal lázeňským lékařem. Karlův 
otec Bernard Mitterbacher (1767 – 1839) pracoval po své promoci od roku 1793 rovněž 
jako lázeňský lékař. Ošetřoval i tak vzácné hosty, jakým byl bezpochyby Johann Wolfgang 
Goethe (1807). Podle Johanna Urzidila „Goethe v Čechách“ mu doporučil, aby od silného 
Vřídla (denní dávka: 22 kalíšků!) přešel na mírnější Zámecký pramen, což vedlo ke zlep-
šení básníkova zdravotního stavu. Bernard Mitterbacher byl známým lidumilem a ošetřil 
bezplatně celkem 1613 chudých nemocných. 
Jeho syn Karel za studií v Praze poznal Josefa Arnošta, syna skladatele Jana Jakuba Ryby, 
a  ten pak strávil u Mitterbacherů v Karlových Varech prázdniny. Rodina Mitterbache-
rových mu pomohla po tragické smrti jeho otce. Přátelství Karla a Josefa Arnošta trvalo 
i během jejich lékařské praxe. Josef Arnošt, renomovaný oční lékař v Praze, Karlovi po-
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sílal pacienty na doléčení do Karlových Varů. Bernard Mitterbacher byl otcem myšlenky 
postavit v Karlových Varech špitál pro nemajetné cizince. Díky jemu mohl špitál v roce 
1812 přijmout prvního pacienta. Mitterbacher se zde pak stal vedoucím lékařem bez ná-
roku na honorář, a jeho syn Karel zde byl později od roku 1825 až do svého onemocnění 
v roce 1840 sekundářem. Karel utrpěl záchvat mrtvice a odjel hledat pomoc do Prahy, 
kde pak zemřel ve Všeobecné nemocnici ve věku pouhých 47 let. Jeho předčasnou smrtí 
v Praze v roce 1844 tato významná lékařská dynastie vyhasla. Mitterbacherův nekrolog 
napsal slavný karlovarský lékař a kulturní činitel Jean de Carro (1770 – 1857). Vyšel 1845 
společně s  nekrologem Mozartova syna Františka Xavera, zemřelého ve stejném roce 
jako Karl Mitterbacher. Restaurovaný náhrobek Karla Mitterbachera se nachází u  jižní 
zdi hřbitova (mapa, č. 9).

3.1.25. Franz Müller
 1757 – 19. 10. 1823
 doktor filozofie a mediciny

Dr. Müller působil jako ordinarius Tereziánského ústavu šlechtičen na Hradčanech a vy-
konával funkci examinátora při státních zkouškách na lékařské fakultě. Byl seniorem lé-
kařské fakulty v Praze a přísedícím akademického senátu. V roce 1814 se stal děkanem 
lékařské fakulty a v roce 1815 rektorem pražské univerzity. Bydlel na Malé Straně v Kar-
melitské ulici čp. 384. Místo jeho pohřbu na Malostranském hřbitově není známo.

3.1.26. Rodina Ignáce Nádherného 
 [Ignaze Nadherneho]
 1789 Praha – 1867 Praha 
 lékař, profesor a později rektor pražské univerzity, ředitel lékařských studií

Jeho otec pocházel z mlynářské rodiny a odešel do Prahy, 
kde se oženil a stal se pražským měšťanem. Ignác vystudo-
val lékařskou fakultu a roku 1812 získal titul doktora me-
dicíny. Od roku 1814 působil jako řádný profesor lékařské 
fakulty pražské univerzity, v  roce 1823 byl zvolen jejím 
rektorem. V roce 1819 byl jmenován guberniálním radou, 
protomedikem a zdravotním referentem pro Čechy. Půso-
bil jako ředitel lékařsko - chirurgických studií, prezident 
lékařské fakulty a nejvyšší autorita pro lékařské záležitosti 
v českém království. V rámci svých možností uskutečnil 
reorganizaci lékařské správy v  jednotlivých krajích a  za-
vedl všeobecné očkování proti neštovicím. Provedl nutná 
opatření k zabránění šíření epidemií a jiných onemocnění (cholery, tyfu, ale např. i kur-
dějí rozšířených v pražských věznicích a dobytčího moru). Jako první v českých zemích 



23

popsal onemocnění úplavicí. Pečoval o pražské zdravotní ústavy – především o další vý-
stavbu a zvelebení Všeobecné nemocnice, porodnice a nalezince. Zřídil nový ústav pro 
choromyslné a anatomické muzeum. Povznesl i soudní lékařství. Nádherný podporoval 
schopné a nadané české lékaře, kteří v té době tvořili tzv. pražskou školu lékařskou. Byl 
členem Spolku českých lékařů a čestným měšťanem Prahy. Jeho publikační činnost byla 
rozsáhlá, mnohé z jeho učebnic se používaly ještě dlouho po jeho smrti. V roce 1857 byl 
povolán do Vídně jako ministerský rada a  referent pro lékařsko-chirurgická studia na 
vídeňské univerzitě. Zde se mu podařilo prosadit mnohá užitečná opatření – zvýšení péče 
o čistotu vody, o kanalizaci, používání desinfekce a očkování. 
Za jeho zásluhy mu udělil císař Ferdinand I. v roce 1835 rytířský kříž Leopoldova řádu 
a v roce 1862 mu byl u příležitosti oslav životního jubilea (50 let od udělení lékařského 
diplomu) udělen Františkem Josefem I. komturský kříž Řádu Františka Josefa I. V roce 
1867 byl Nádherný penzionován a odešel do Prahy, kde v témže roce zemřel a byl po-
chován na Olšanech. Na Malostranském hřbitově nalezla místo posledního odpočinku 
Ignácova matka, Rosina Nádherná roz. Schabatová (1757 – 1828), jeho mladší bratr Kaje-
tán (1791 – 1857), guberniální rada a jeho švagrová Antonie roz. Malínská (1792 –1852) 
z rodiny slavného pražského sochaře. Jejich náhrobek (mapa, č. 1) je významným dílem 
Josefa Malínského, který zde odpočívá s nimi.

3.1.27. Johann Obenberger 
 1813 – 27. 5. 1868
 malostranský ranhojič 

Po studiích na pražské univerzitě působil jako okrskový ranhojič na Malé Straně, bydliš-
těm v Karmelitské ulici čp. 298, ale předtím také v Karlíně a na Novém Městě. Místo jeho 
posledního odpočinku na Malostranském hřbitově již nelze identifikovat. 

3.1.28. Johann Ott 
 15. 3. 1798 Slavice u Plané – 13. 5. 1875 Praha
 doktor medicíny a chirurgie 

Johann Ott vystudoval gymnázium v Praze a poté začal na přání otce studovat teologii. Po pou-
hých několika dnech se rozhodl pro studium medicíny, nemohl si však dovolit zaplatit poplatky 
za dizertační práci, obhajobu a promoci. Pomohl mu jeho učitel, Prof. J. V. Kromholz, který 
ho zaměstnal jako sekundáře ve svém oddělení ve Všeobecné nemocnici. Tam Ott dostal byt 
a mzdu a mohl proto 1829 obhájit svou doktorskou práci. Po obhajobě pracoval ještě dva roky 
ve Všeobecné nemocnici a pak si zařídil soukromou praxi. Působil také po 40 let jako lékař 
v arcibiskupském semináři, na pražské konzervatoři a v klášteře dominikánů. Byl činný jako 
hlavní ústavní lékař Ústavu hluchoněmých ve Faustově domě, a to v době, kdy tam byl vrch-
ním ředitelem Josef z Hergetů, rovněž pohřbený na Malostranském hřbitově. Jako uznání za 
jeho dlouholetou záslužnou činnost mu císař František Josef I. udělil Záslužný kříž s korunou 
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a později Řád Františka Josefa, papež ho vyznamenal Řádem sv. Silvestra. Z Ottových pěti dětí 
pokračoval v otcových šlépějích syn Adolf, který rovněž vystudoval medicínu, stal se profeso-
rem lékařské fakulty a sanitárním radou. Hrob Dr. Med. Johanna Otta se nezachoval. 

3.1.29. Karel Bořivoj Presl [Karl Borivoj Pressl]
 17. 2. 1794 Praha – 2. 10. 1852 Praha
 doktor medicíny, profesor přírodopisu na pražské univerzitě

Karel Bořivoj původně vystudoval medicínu na pražské 
lékařské fakultě, ale již od roku 1822 působil jako kustod 
zoologických a  botanických sbírek Vlastenského (Ná-
rodního) muzea v Praze. K  lékařskému povolání se vrá-
til jen v krátké epizodě za cholerové epidemie roku 1831. 
Od roku 1832 byl řádným profesorem všeobecného pří-
rodopisu na filozofické fakultě pražské univerzity. Zde 
také vzniklo jeho vynikající systematické botanické dílo 
„Reliquiae Haenkeanae“ s popisy a obrazy nových druhů 
rostlin, posílaných ústavu Tadeášem Haenkem (1761 – 
1817) z  Jižní Ameriky. Karel Bořivoj prováděl botanické 
výzkumy v  zahraničí, na Apeninském poloostrově a  na 
Sicílii. Popis této badatelské cesty je jeho jedinou prací vy-
danou v českém jazyce. Na rozdíl od svého bratra Jana Svatopluka své práce psal skoro 
výhradně v němčině a  latině a nevytvářel sám systematicky české názvosloví. Po smrti 
Karla Bořivoje Presla zakoupila pražská univerzita z jeho pozůstalosti herbář s více než 28 
tisíci rostlin (převážně z vlastních sběrů). Karel Bořivoj se spolu se svým bratrem Janem 
Svatoplukem zasloužil o vytvoření českých názvů pro rostliny, především v práci „Flora 
Čechica“ z roku 1819. Byl původně pohřben na Malostranském hřbitově, ale později byl 
přenesen na Vyšehradský hřbitov a pochován vedle svého bratra. Nápis na jejich hrobě 
praví: „Spojeni pouty přírody i vědy“.
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3.1.30. Albert Prokop 
 2. 8. 1827 Hostinné –12. 6. 1886 Praha
 doktor medicíny

Albert Prokop studoval na Malostranském gymnáziu. 
Poté se rozhodl studovat práva, ale již během těchto stu-
dií ho začaly více zajímat přírodní vědy (entomologie). 
Navštěvoval s  oblibou medicínská kolegia a  v  roce 1847 
přestoupil na lékařskou fakultu. Ještě před udělením lékař-
ského diplomu (31. 10. 1855) začal pracovat ve Všeobecné 
nemocnici, kde pak vykonával práci sekundáře. Po získání 
potřebné praxe si zařídil soukromou ordinaci. Kromě této 
praxe byl činný ještě jako ústavní lékař v chudobinci u sv. 
Bartoloměje na Novém Městě pražském a v nemocnici při 
městské věznici. Po několik let vykonával funkci preziden-
ta Spolku lékařů v Čechách. Prokopův nekrolog byl uve-
řejněn v časopise „Lotus“, vydávaném Vilémem Rudolfem 
Weitenweberem. Albert Prokop byl pohřben na Malostranském hřbitově spolu se svou 
rodinou – manželkou Marií roz. Smitovou (†1871), otcem Antonínem, matkou Aloisií 
a dětmi Gabrielou, Antonínem a Gustavem (mapa, č. 11).

3.1.31 Josef Reisich [Joseph Reisich] 
 10. 4. 1795 Hrochův Týnec – 27. 11. 1865 Praha
 doktor medicíny, děkan lékařské fakulty a rektor pražské univerzity.

Dr. Reisich vystudoval piaristické gymnázium v  Hradci 
Králové a v Praze a poté pokračoval ve studiu na lékař-
ské fakultě pražské univerzity. Po čtvrtém roce medicíny 
strávil několik měsíců na berlínských klinikách, což mu 
umožnilo seznámit se s  prací tamních lékařských kapa-
cit. 16. srpna 1823 obhájil doktorský titul a v letech 1824 
– 1827 zastával místo prosektora Anatomického ústavu, 
v  roce 1831 byl poslán do Vídně studovat problematiku 
epidemií cholery. Získané zkušenosti pak využil v boji pro-
ti této nemoci ve Vídni i v Praze. Roku 1832 byl jmenován 
mimořádným profesorem anatomie a později fyziologie. 
S pomocí svého příznivce, prof. Julia Vincence Kromhol-
ze, si vybudoval soukromou praxi, kterou pak vyhledávali 
zejména zámožní měšťané. Reisich často podporoval studenty, pomáhal mladým doktorům 
při vybudování vlastní praxe a založil nadaci pro vdovy po lékařích. V letech 1834 – 35 sup-
loval stolici anatomie, v letech 1838 pak lékařské patologie a terapie. V letech 1843 – 1846 
vykonával funkci děkana lékařské fakulty a v roce 1847 byl zvolen rektorem pražské univer-
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zity. Reisich byl dobrým diagnostikem a praktickým lékařem, soustředil se však výhradně 
na praxi a výuku a výsledky své práce nepublikoval. Později se věnoval pouze své praxi 
a svému koníčku – sadařství. Byl dlouholetým jednatelem pomologického spolku a členem 
předsednictva Jednoty pro sázení stromů v  pražském okolí. Přispíval rovněž na činnost 
Matice české. Jeho náhrobek padl za oběť rozšíření Plzeňské třídy, zachoval se pouze portál 
náhrobku jeho manželky Terezie, rozené Wankové, pohřbené se svými příbuznými, přene-
sený ze staré části Malostranského hřbitova na západní zeď nové části. (mapa, č. 22). 

3.1.32. Friedrich Scheib 
 1846 Praha – 8. 9. 1875 Praha
 doktor medicíny 

Friedrich Scheib vykonával od své lékařské promoce až do své předčasné smrti v pou-
hých 29 letech funkci asistenta ve Všeobecné nemocnici. Na Malostranském hřbitově byl 
pohřben se svým otcem Ferdinandem, pražským měšťanem a majitelem domu (1803 – 
1874). Jejich hrob, ještě zmíněný v roce 1939, již není možno nalézt.

3.1.33. Joseph Schmid
 1756 – 14. 6. 1826 Praha
 doktor medicíny

Josef Schmid promoval v Praze. Jeho jméno je uvedeno mezi absolventy pražské univer-
zity v časopise „Physisches und Medizinisches Journal“ z roku 1790. Ve „Schematismu“ 
z  roku 1819 se uvádí, že Joseph Schmid působil jako ordinarius Ústavu šlechtičen na 
Hradčanech. Místo jeho pohřbu na Malostranském hřbitově je neznámé.

3.1.34. Adolph Sperlich 
 1818 – † 8. 1. 1866 Praha
 doktor medicíny 

Adolf Sperlich vystudoval medicínu na pražské univer-
zitě, kde promoval 8. června 1841. Jako doktor medicí-
ny a magistr porodnictví působil jako praktický lékař na 
Smíchově u Prahy. Zemřel předčasně ve svých 48 letech 
na tuberkulózu. Oznámení o  jeho úmrtí vyšlo ve „Vier-
teljahrschrift für die praktische Heilkunde in Prag“ v roce 
1866. Na Malostranském hřbitově je pochován se svou 
manželkou Josephinou a dcerami Emmou a Jenny, prov-
danou Goltzovou. Jejich náhrobek se nachází ve staré části 
Malostranského hřbitova poblíž kostela (mapa, č. 4). 
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3.1.35. Johann Nepomuk Süßner
 1766 – 4. 4. 1839
 doktor medicíny

Dr. Süßner působil jako domácí lékař v Zaopatřovacím ústavu při špitále sv. Alžběty na 
Strahově (viz „Schematismus“ z roku 1834). V době Süßnerova působení zde bylo celkem 
16 nadačních míst. Bydlel na Malé Straně čp. 293. Místo jeho pohřbu na Malostranském 
hřbitově není známo.

3.1.36. Ignaz Taubenthaler
 1817 Orlík – 25. 12. 1868 Praha
 tělesný ranlékař císaře Ferdinanda I.

Ignác Taubenthaler po studiu na pražské univerzitě získal 
titul ranlékaře, porodníka a magistra zubolékařství. Půso-
bil po několik let jako osobní lékař pražského arcibiskupa 
Bedřicha Schwarzenberka a v letech 1862-1868 jako osob-
ní ranlékař (chirurg) excísaře a posledního českého krále 
Ferdinanda V. V roce 1861 pro něj byl zařízen zvláštní byt 
na Pražském Hradě, aby byl v  blízkosti svého pacienta, 
později bydlel na Malé Straně (III/225). V „Adressenbuch 
für Königreich Böhmen“ z roku 1863 je Taubenthaler uve-
den jako člen chirurgického grémia, oddíl zubní lékaři. 
Taubenthaler zemřel náhle ve svých 51 letech. Zanechal 
vdovu Alžbětu a čtyři děti, o které se ex-císař obětavě po-
staral. Ignác Taubenthaler je pochován v nové části Ma-
lostranského hřbitova (mapa, č. 22).

3.1.37. Joseph Treuhan
 † 1880 Praha
 ranhojič

V „Hof- und Staatsschematismus des Österreichischen Kaisertums“ z roku 1834 působil 
v pražském chorobinci (Siechen- und Kuranstalt). Později vykonával činnost policejního 
lékaře na Hradčanech, bydlel v čp. 110. Místo odpočinku jeho a  jeho manželky Josefy 
(1807 – 1880) se nacházelo při dělící zdi ve staré části hřbitova. 
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3.1.38. Vilém Rudolf Weitenweber 
 [Wilhelm Rudolph Weitenweber] 
 1. 4. 1804 Praha – 1. 4. 1870 Praha
 doktor medicíny a chirurgie

Weitenweberův dočasný vychovatel Jan Evangelista Purkyně v něm vzbudil lásku k pří-
rodním vědám. Po získání doktorátu medicíny Weitenweber po tři roky praktikoval v Lo-
kti, poté se natrvalo vrátil do Prahy. V letech 1836 – 1842 vydával dvouměsíčník „Bei-
träge zur gesamten Natur- und Heilwissenschaft“, který sehrál pionýrskou roli v rozvoji 
vědecké literatury na území českých zemí. Weitenweberův další odborný časopis „Lotus“ 
vycházel téměř sto let. Zabýval se historiografií lékařské fakulty, jeho nepochybně nej-
důležitějším dílem je „Die medizinalischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustand geschildert“ z roku 1845, obsahující mapy, lepty a biografické medailonky. V 50. 
a 60. letech byl Weitenweber sekretářem Učené společnosti a zpracoval Repetitorium je-
jích publikací. Měl všestranné zájmy, v 50. a 60. letech pracoval v Jednotě pro dostavbu 
svatovítského chrámu, chodil s J. Barrandem sbírat trilobity. Velmi populární byla ve své 
době jeho monografie „Der arabische Kaffee“, kde m.j. paroduje pražskou nahrážku kávy 
- „co se dá od brambor a černé chlebové kůrky očekávat za nápoj, tu je již drahé jméno kávy 
zneužito!“ 
V roce 1848 byl členem Slovanského sjezdu, pak se již politicky neangažoval. Z předčasné 
smrti své milované dcery Marie v roce 1840 se nikdy psychicky nevzpamatoval a zemřel 
v roce 1870 na zápal plic. Jeho hrob ve staré části Malostranského hřbitova u jižní ohradní 
zdi byl ještě zmíněn v seznamu hrobních míst, vypracovaném v roce 1939 Bedřichem 
Kšárou, dnes ho však již nelze nalézt. 
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3.2. Medailonky lékárníků pohřbených 
na Malostranském hřbitově

3.2.1. Jan Dobromil Arbeiter 
 6. 6. 1794 Jistebnice u Tábora – 10. 2. 1870 Praha 
 lékárník, divadelní ochotník a mecenáš, kulturní a politický činitel 

Jan Dobromil (původně Jan Mikuláš) Arbeiter navštěvoval v dětství triviální školu v Tá-
boře. Při studiích v Praze ho podporoval syn jeho tety Antonie, Jan Václav Neumann, 
doktor lékařství a pražský měšťan. Od roku 1803 Neumannovým patřil Kajetánský dům 
č. 192/3 v dnešní Nerudově ulici, bývalý klášter. Jan Mikuláš chtěl po maturitě studovat 
medicínu, ale po smrti svého strýce Neumanna si to už nemohl dovolit. Rozhodl se proto 
pro lékárnictví, které vyžadovalo kromě osmi let praxe pouze jeden rok univerzitního 
studia. Po absolvování praxe v Karlových Varech, Hořicích a  Jindřichově Hradci začal 
v roce 1821 studovat na pražské univerzitě, kde po roce získal magisterský diplom (nyní 
uložený ve Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu). Praxi však nikdy nevykonával, po-
máhal spíše tetě se správou majetku. Ta mu v roce 1829 odkázala svůj malostranský dům 
a Arbeiter se 27. dubna 1840 stal malostranským měšťanem. Od té doby se hrdě psal „Jan 
Dobromil Arbeiter, mistr v lékárnictví a měšťan pražský“. Arbeiterovo jméno je spojeno 
s českým divadelním životem, jehož rozvoj umožnil ve svém domě U Kajetánů. On sám, 
jeho sestra Antonie i její manžel Josef Šemerer byli propagátory českého divadla a také 
nadšenými herci. Ve 30. letech 19. století se pod vedením Josefa Kajetána Tyla zformovala 
skupina ochotníků, kteří hledali vhodné prostory pro provedení českých her a  Arbei-
ter jim nabídl za příznivou cenu pronájem refektáře Kajetánského domu i s přilehlými 
místnostmi. Repertoár divadla tvořily převážně původní české hry V. K. Klicpery, J. N. 
Štěpánka a J. K. Tyla. Za čtyři roky trvání divadla se zde konalo přes dvacet představení, 
v roce 1837 divadlo zaniklo. Arbeiter spolupracoval při založení pražské Měšťanské bese-
dy a zúčastnil se sbírky na založení první průmyslové školy v Čechách. Vyvíjel i politic-
kou činnost – v revolučním roce 1848 byl navržen do Svatováclavského výboru, později 
byl zvolen za Malou Stranu do obecního zastupitelstva, kde po dva roky vykonával funkci 
obecního staršího. Od roku 1842 byl členem Matice české, stal se jedním z prvních členů 
Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta a byl zvolen členem Sboru pro zřízení českého 
Národního divadla. Díky Arbeiterovým snahám bylo ve školním roce 1862/63 otevřeno 
reálné gymnázium s  češtinou jako vyučovacím jazykem. Vyšší škole v Táboře věnoval 
také svou knihovnu, která obsahovala 2000 knih českých a asi 1000 děl v němčině. Jan 
Dobromil Arbeiter zemřel 10. února 1870. Byl mu byl vypraven slavný pohřeb, kterého 
se zúčastnili zástupci pražských měšťanských sborů a všech spolků, kterých byl členem. 
Byl pochován na Malostranském hřbitově, ale jeho hrob, umístěný u jižní zdi staré části 
hřbitova, se bohužel nezachoval. 
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3.2.2 Vincenc Dittrich [Vinzenz Dittrich]
 1781 Praha – 3. 1. 1849
 lékárník, kulturní činitel, mecenáš

Jméno Dittrich je spjato s historií lékárny „U zlatého lva“. Tato lékárna vznikla původně 
v roce 1755 na Pohořelci (Praha IV) a v roce 1794 byla přenesena do horní části Ostru-
hové, nyní Nerudovy ulice. V roce 1814 ji získal lékárník Vincenc Dittrich, který ji pře-
místil do domu čp. 219 v téže ulici a nechal ji nákladně nově zařídit na míru vyrobeným 
nábytkem – soustavou dřevěných skříní (responsoriem) a velkým stolem (tára) a vybavit 
porcelánem z Horního Slavkova. Vincenc Dittrich byl ve svém podnikání velmi úspěšný, 
navzdory tomu, že poměrně blízko byly dvě jiné velké lékárny. Když koncem roku 1833 
zanikla lékárna Bedřicha Ebenbergera ve Všeobecné nemocnici, získal monopol na do-
dávku léků, protože požadoval nejnižší částku. V roce 1846 převzal lékárnu Vincencův 
syn Josef (1818 – 1898), který se brzy stal mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti 
farmacie. V roce 1865 předsedal mezinárodnímu sjezdu lékárníků v Braunschweigu a byl 
členem odborných farmaceutických společností v  Petrohradě, Moskvě a  Varšavě. Byl 
také významným sběratelem a jeho farmakognostická sbírka obsahovala 30 000 položek. 
V 60. letech 19. století se aktivně zapojil do politiky a byl několikrát poslancem Českého 
zemského sněmu. V majetku Dittrichovy rodiny zůstala lékárna až do roku 1907, kdy ji 
koupil František Grym. Lékárna byla znárodněna v roce 1952 a stala se součástí Lékařské 
služby hlavního města Prahy. V roce 1973 získalo její zařízení Národní muzeum, které 
zde otevřelo expozici historických lékáren. Interiér Dittrichovy lékárny dnes představuje 
součást Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Lékárník Vincenc Dittrich se kromě 
své práce živě zajímal o kulturní dění v Praze - po založení dnešního Národního mu-
zea zasedal za malostranské zastupitelstvo v muzejním výboru. Vincenc Dittrich zemřel 
v roce 1849 na ochrnutí mozku. Na Malostranském hřbitově byla kromě něho pochována 
jeho manželka Sophie roz. Reymannová, zemřelá v roce 1827 a v roce 1873 jejich vnuk 
Viktor. Místo odpočinku této významné pražské lékárnické rodiny již není známo. 

3.2.3 Josef František Ebenberger 
 [Joseph Franz Ebenberger] 
 1744 Brandýs nad Labem –3. 11. 1801 Praha
 pražský lékárník, majitel několika lékáren 

Ebenbergerův otec František byl apatykářem v  králov-
ském komorním městě Brandýs nad Labem. Josef Fran-
tišek vykonával lékárenskou praxi v Brně a později se od-
stěhoval do Prahy, kde se svou první manželkou, Reginou, 
rozenou Bellantovou, v  roce 1768 zakoupil od vdovy po 
zemřelém lékárníkovi Pátkovi dům „U bílého orla“ čp. 4 
na Malé Straně s lékárnou včetně celého inventáře (medi-
camenta, materialia aj.). Po smrti manželky se Josef Fran-
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tišek v roce 1772 znovu oženil - vzal si Františku Xaveru Hennevogelovou, dceru mra-
moráře Jana Ignáce Hennevogela, autora výzdoby chrámu sv. Mikuláše. V roce 1783 byl 
dům „U bílého orla“ přestavěn ve stylu tehdejšího módního stylu – rokoka. Stav domu po 
přestavbě je dobře patrný na rytině, představující korunovační průvod císaře Leopolda 
II. v roce 1791. Ebenbergerova lékárna byla nádherně zařízena a platila až do 40. let 19. 
století za nejpřednější v Praze. Na jejím rozkvětu se stejnou měrou podíleli napoleonské 
války, zvýšený odběr léčiv a dobrá pověst lékárníkova. Po zřízení Všeobecné nemocnice 
u Karlova náměstí se Ebenberger úspěšně ucházel o dodávku všech léčiv pro nový ústav. 
Koncese mu byla udělena 8. listopadu 1789 a on se tak stal v 90. letech 18. století maji-
telem tří lékáren - „U bílého orla“ a „U zlatého orla“ na Malé Straně (na rohu Mostecké 
a Josefské) a lékárny ve Všeobecné nemocnici. Josef František Ebenberger byl váženým 
občanem a byl veřejně činným v mnoha oblastech. Byl také svobodným zednářem (od 
roku 1773 byl členem lóže “U  tří korunovaných sloupů” a od roku 1782 jejím almuž-
níkem), od roku 1776 byl zároveň i členem lóže “U tří korunovaných hvězd” a od roku 
1784 lóže “U pravdy a jednoty”. Navštěvoval rovněž vídeňskou lóži “U pravé svornosti”. 
Ze svého blahobytu se však Josef František netěšil dlouho. Po roce 1800 začal churavět, 
a proto napsal 1. října 1801 svou závěť, ve které kromě svých dětí a manželky pamatoval 
také na chudé, školní fond a  invalidy. Dne 3. listopadu 1801 zemřel ve věku pouhých 
58 let na dnu a byl pochován na Malostranském hřbitově. Jeho hlavnímu dědici, synovi 
Bedřichovi, bylo teprve 13 let, lékárnu tedy vedla pozůstalá vdova za pomoci kurátora 
a provizorů (zastupujících lékárníků). Vdova zemřela v roce 1808, a vedením všech tří lé-
káren byl po dohodě mezi dědici pověřen syn Bedřich, který se v roce 1820 bohatě oženil 
s Marií Ahsbahsovou, dcerou majitele velkostatku Zdiby. Živě se zajímal o kulturní dění 
v Praze a o aktivity dnešního Národního muzea. Po založení Matice české k 1. 1. 1831 byl 
pod č. 77 veden mezi jejími zakladateli. Bedřich Ebenberger i přes svůj relativně nízký věk 
často churavěl, a proto napsal již roku 1831 svůj testament. Jelikož si dobře uvědomoval, 
jak svízelná je situace nezaměstnaných či nemocných magistrů lékárenství, věnoval 1000 
zlatých na zřízení podpůrného penzijního fondu. V jeho závěti o tom stojí: „Bylo by mým 
nejvroucnějším přáním, aby lékárnické grémium bylo vyzváno zříditi pensijní ústav pro 
zasloužilé zestárlé nebo neštěstím k službě nezpůsobilé pomocníky, přičemž by bylo zvláště 
přihlédnouti ke krajanům [..] Bylo by tudíž vydati z mé pozůstalosti peníz 1000 zl, slovy 
tisíc zlatých ke zřízení dobročinného ústavu, a to s tím, že tento peníz by byl hned uložen, 
aby nesl ovoce a úroky k úrokům stále byly ukládány, až by tento ústav opravdu byl uveden 
v život“. Tento podpůrný fond, fungující od roku 1841, představuje nejstarší instituci své-
ho druhu v Čechách. Bedřich Ebenberger byl v letech 1824 – 34 předsedou lékárnického 
grémia. Do roku 1833 byl majitelem tří lékáren, v posledním období svého života pouze 
dvou. Tento nejvýznamnější pražský lékárník zemřel 26. dubna 1835 ve věku 57 let na 
srdeční chorobu a byl pochován na Malostranském hřbitově jako jeho rodiče, manželka 
Marie a  jejich děti. Jejich náhrobek u  dělící zdi hřbitova, nedávno restaurovaný, patří 
k nejkrásnějším plastikám na hřbitově a je dílem Ignáce Michala Platzera (mapa, č. 18). 
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3.2.4 Heinrich Firbas 
 13. 12. 1846 Klatovy – 9. 7. 1870 Praha
 lékárník 

Heinrich Firbas pocházel ze staré významné lékárnické ro-
diny. Dle některých pramenů se tato rodina psala nejprve 
„Fürbas“ a přišla do Čech z území dnešního Slovinska. Prv-
ním významným členem rodiny Firbasů byl Johann Michael, 
narozený v roce 1653 v Jesenici u Hradce Králové. Vyučil se 
lékárníkem u jezuitů v Hradci Králové a oženil se s Barbarou 
Krocínovou z Drahobejle, se kterou se odstěhoval do Strako-
nic, kde působil jako lékárník. Později zakoupil dům č. 149 
s  lékárnou v Klatovech. Po jeho smrti převzal lékárnu jeho 
syn Franz, který měl celkem dvanáct dětí. Nejstarší syn Jan 
Michael po něm zdědil lékárnu v  Klatovech, mladší Franz 
Adalbert ve Strakonicích a  Ferdinand se stal lékárníkem 
v Českém Krumlově. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 
Firbas koupil za 300 zl. jejich lékárnu i se zařízením a přesunul ji do svého domu č. 149. V roce 
1787 vyvstalo nebezpečí vzniku konkurenční lékárny – klatovský občan Václav Kocián požádal 
o další koncesi pro svého syna Václava, který praktikoval jako lékárník v Teplicích. Tato žádost 
však byla po přezkoumání zamítnuta s tím, že jedna lékárna v Klatovech úplně postačuje, a že 
lékárník Firbas, po 17 let usedlý ve městě, vlídně a rychle expeduje a léky levně dodává. Johann 
Michael umírá v roce 1790 a lékárnu přejímá jeho nejstarší syn, kterému pomáhá jeho švagr 
Würl, který roku 1792 složil v Praze lékárnickou zkoušku. Johann Michael mu prodává svoji lé-
kárnu. Po odchodu Würla na odpočinek získává lékárnu koupí zpět Anton Firbas, bratr Johan-
na Michaela, který složil zkoušky v Praze roku 1804, v roce 1808 se stal magistrem lékárnictví 
a začal lékárnu v Klatovech provozovat. Zajímavým detailem je, že s lékárnictvím byla spojena 
i povinnost vykonávat meteorologická pozorování. Když se v roce 1825 objevila konkurence 
– klatovský magistrát požádal o zřízení další lékárny, rozhodl se Firbas pro radikální krok. Na-
vštívil osobně císaře Františka I., který mu pomohl a jemu nepohodlnou žádost zamítl. V knize 
„Anleitung zur Untersuchung der Apotheken...“, sepsané v roce 1825 krajským fyzikem v Be-
rouně, Dr. Med. Václavem Streinzem, je uváděn mezi českými lékárníky také Ferdinand Firbas 
(Český Krumlov), Ignaz Firbas, činný v Sušici, a Josef Firbas, lékárník ve Strakonicích. Tato 
zajímavá příručka měla sloužit sanitárním úředníkům, lékařům, ranlékařům a  lékárníkům, 
ale také obchodníkům prodávajícím léky při kontrole jejich původu a kvality. Historií rodiny 
Firbasů se zabýval souborně historik Dr. Otto Zuckert ve svém spisu „Eine Altösterreichische 
Apothekerfamilie“, vydaném Společností pro dějiny farmacie v roce 1931. Nejvýznamnějším 
členem rodu byl zřejmě syn Ignaze Firbase, Franz Firbas (1807 – 1879), rovněž lékárník v Suši-
ci a v letech 1844 – 1861 starosta tohoto města. Franz Firbas byl m.j. významným pomologem. 
Náš Heinrich Firbas zemřel v mladém věku a o jeho činnosti proto není nic známo. Byl pocho-
ván na Malostranském hřbitově spolu se svou matkou Josefou roz. Kalserovou (1821 – 1862), 
Franzem a Amalií Kalserovými a rodinou Rohrerovou a Pazaurkovou. Jejich náhrobek se do-
choval ve staré části hřbitova poblíž dělící zdi (mapa, č. 16). 
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3.2.5. Rodina Helly – Jiří Petr šlechtic z Helly 
 [Georg Peter Edler von Helly]
 4. 11. 1803 – 6. 8. 1876
 císařský hejtman, vnuk Jana Jiřího Hellyho 

Rod Helly původně pocházel z Irska. Jeho členové se pro-
slavili jako majitelé lékárny „U  zlaté koruny“ na Malém 
rynečku na Starém Městě (čp. 455). Tato lékárna patřila 
k  nejstarším v  Praze. V  roce 1750 se píše, že v  domě je 
„dobře zařízená lékárna“. V této době byl jejím majitelem 
i majitelem domu Jakub Beringer, od kterého ji koupil Mi-
chal Richter. Richterova vdova se později provdala za Jana 
Jiřího Hellyho (1765). Lékárník a  císařský rada Jan Jiří 
Helly byl 6. 11. 1767 povýšen císařovnou Marií Terezií do 
šlechtického stavu. Byl významnou osobností staré Prahy 
a stál jako senior v čele pražského Collegia Farmaceutika - 
organizace, sdružující majitele pražských lékáren. Jako se-
nior Collegia podepisoval jeho jménem všechny důležité 
listiny a vystavoval potvrzení o daních. Později zastupoval nejen pražské, ale i mimopraž-
ské lékárníky (Landesapotheker) a zasedal při zkouškách nových lékárníků. Collegium 
farmaceuticum bylo později nahrazeno úředně vyhlášeným lékárnickým grémiem. Jan 
Jiří zemřel v roce 1770. Po jeho smrti převzal lékárnu jeho syn Hynek a v roce 1818 Karel 
z Helly. Lékárna zůstala v majetku rodiny až do roku 1880. Jiří Petr byl vnukem zaklada-
tele rodu. Spolu s ním je pochována na Malostranském hřbitově jeho manželka Alžběta 
Jana Nepomucká, rozená Bauerová z Adelsbachu, jeho sestra Elisa, provdaná Bauerová 
z Adelsbachu a další členové rodiny Bauerů z Adelsbachu a významné obchodnické ro-
diny Kehrnových. Náhrobek rodiny Bauerů z Adelsbachu se nachází u dělící zdi mezi 
starou a novou částí hřbitova (mapa, č. 18).
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3.2.6. Franz Kalser 
 25. 3. 1793 Strakonice – 11. 11. 1866 Praha
 lékárník

Jméno lékárnické rodiny Kalserů je nerozlučně spojeno 
s  Plzní a  s  lékárnou „U  bílého jednorožce“. Ta byla za-
ložena v  roce 1637 a  první zmínka o  ní je z  roku 1644. 
V průběhu 17. a 18. století často mění majitele (vlastní ji 
např. lékárník Ferdinand Stecher ze Sebenic), než ji v roce 
1829 kupuje za 12 000 zlatých lékárník Franz Kalser, 
původem ze Strakonic, a  jeho manželka Amálie. V  roce 
1844 se lékárna stěhuje z čp. 77 do čp. 109 a 110 na roh 
náměstí a Zbrojnické ulice. Po provedení četných staveb-
ních úprav, slučování domů apod. byla lékárna přesunuta 
do nového Kalserova domu č.p. 399. Po smrti Františka 
Kalsera lékárnu přejímá jeho syn Eduard. V roce 1879 ji 
Eduard Kalser se souhlasem své manželky Amálie daroval 
svému synovi, rovněž Eduardovi, který ji pak řídil do své smrti v roce 1911. V roce 1896 
byla fasáda domu vyzdobena sgrafity Mikuláše Alše. V majetku rodiny Kalserových zů-
stala lékárna až do roku 1945, kdy byla rodina Kalserových odsunuta do Německa. Na 
Malostranském hřbitově pohřbený Franz Kalser se účastnil veřejného života, vykonával 
např. funkci člena představenstva plzeňského zaopatřovacího ústavu pro malé děti. Zprá-
va z generálního zasedání Všeobecného rakouského spolku lékárníků (Vídeň, 5. – 7. září 
1864) již uvádí v Plzni lékárníka Eduarda Kalsera a kromě toho ještě Johanna Kalsera, 
lékárníka na Zbraslavi u Prahy (nar. 1829). Franz Kalser je pochován se svou manželkou 
Amálií, s rodinou Firbasovou a s Franzem a Franziskou Pazaurkovými ve staré části Ma-
lostranského hřbitova (mapa, č. 17). 

3.2.7. Emanuela Lerchová [Emanuela Lerch] 
 a rodina Ellenbergerova
 1834 – 16. 6. 1863

Manželka lékárníka Jindřicha Lercha, původem z význam-
né podnikatelské rodiny Ellenbergerů. Zakladatel lékárnic-
ké rodiny Lerchů, Josef (1774 – 1840) pocházel z Litomě-
řic, kde byl jeho otec místním ranhojičem a měšťanským 
lázeňským mistrem. Josef Lerch požádal v  roce 1809 c. 
k. krajský úřad v Klatovech o udělení lékárnické koncese 
s  tím, že Nepomuk, známé poutní místo s více než 1200 
obyvateli, dosud nemá vlastní lékárnu, a pacienti jsou nu-
ceni si dojet nebo dojít pro léky do Plzně nebo Klatov. Pro 
budoucí lékárnu už našel odpovídající prostory – dosud 



35

nikoliv ve vlastním domě, ale v domě čp. 132/164 v Kostelní ulici, náležejícím manželům 
Krušinovým. Koncese byla Josefu Lerchovi udělena a počátkem roku 1810 byla v Nepo-
muku otevřena jeho lékárna „U černého orla“. Lerch však ještě nebyl spokojen, toužil po 
vlastním domě na náměstí, kde by mohl prodávat poutníkům i slavné „svatojánské kapky“. 
V roce 1811 se mu skutečně podařilo získat koupí „Kramolínský dům“ čp. 148, který pak 
nechal přestavět. Poté, co jeho první manželka v roce 1810 zemřela, se oženil podruhé – 
z tohoto manželství měl osm dětí. Dva z jeho synů se později proslavili. Prvním z nich byl 
Josef Udo (1818 – 1892), který studoval nejprve na gymnáziu v Plzni, a poté praktikoval 
v lékárně svého otce v Nepomuku, v Klatovech a v Praze na Koňském trhu/Václavském 
náměstí. Po absolvování povinné praxe začal studovat na univerzitě, aby získal diplom 
magistra lékárenství. Byl vynikajícím chemikem, v roce 1842 se stal asistentem prof. Red-
tenbachera na katedře farmakologické chemie. V roce 1846 se mu navíc podařilo získat 
koncesi na založení lékárny čp. 61 na Smíchově. V roce 1847 se habilitoval v oboru soudní 
medicíny a patologie (chemická diagnostika). Působil jako chemik ve Všeobecné nemoc-
nici a v Ústavu pro patologicko-chemickou diagnostiku. V roce 1858 se stal mimořádným 
a v roce 1872 řádným profesorem farmakologické chemie a farmakodiagnostiky na praž-
ské univerzitě. Byl členem mnoha zkušebních komisí a působil také jako soudní znalec 
chemie (jako odborník na mastné kyseliny ověřoval stopy krve či kostní dřeně na šatech 
obviněných z vraždy). V těchto funkcích působil až do svého odchodu do důchodu v roce 
1887. Výnosy z jeho lékárny a jiných činností mu umožnily zakoupit panství v Načeradci 
ve Vlašimi. Zemřel v roce 1891 v čp. 52 v Kinského ulici na Smíchově. Zúčastnil se aktiv-
ně událostí revolučního roku 1848, přesto však byl později za své zásluhy vyznamenán 
Řádem Františka Josefa I. Josef Udo se bohatě oženil. Jeho manželka Johanna (nar. 1829) 
byla dcerou významného pražského podnikatele Franze Ellenbergera, kterému m.j. patřila 
i cihelna na dnešní Národní třídě. Dalším slavným synem nepomuckého lékárníka Josefa 
byl Johann Alexander, narozený v roce 1821. Odešel do Prahy, aby se tam stal lékárníkem. 
Rovněž se tam bohatě oženil, a  to mu umožnilo získat prestižní lékárnu „U bílého lva“ 
na Příkopech. Tu však brzy přenechal své manželce a odjel do Vídně, kde se mu podařilo 
získat další lékárnu. Za své zásluhy se později stal rytířem Řádu Františka Josefa I. Jeho ro-
dina žila později ve Vídni, kde Lerchové dodnes provozují lékárnu. Další z bratrů, Jindřich, 
se stal také lékárníkem. I on se bohatě oženil – vzal si druhou dceru Franze Ellenbergera 
a sestru Johanny Ellenbergerové, Emanuelu (1834 – 1863). Emanuela však podle úmrtní-
ho oznámení zemřela již v 29 letech v domě čp. 250 na Smíchově a byla 18. června 1863 
pochována na Malostranském hřbitově do hrobky svých rodičů. Hrobka rodiny Ellenber-
gerů se původně nacházela u severní zdi hřbitova a v souvislosti s  rozšířením Plzeňské 
třídy byla přesunuta k hlavní cestě (mapa, č. 2). 
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3.2.8. Antonín Purmann [Anton Purmann] 
 13. 7. 1782–1. 5. 1841 Praha
 malostranský lékárník

První zmínka o  lékárně „U černého orla“ je z  roku 1488, 
kdy byl jejím majitelem lékárník Bartoloměj. Původní lé-
kárna se nacházela proti dnešní lékárně, v Ostruhové/Ne-
rudově ulici čp. 205. Pozdější zprávy o lékárně v 16. a 17. 
století chybí, v  18. století se však už hrdě nazývala „Krá-
lovská česká dvorní lékárna U  černého orla“. Lékárník 
Matyáš Sallaba ji prodal 16. července 1774 spolu s domem 
Antonínu Vojtěchu Prokschovi, který ji vedl dalších 35 let. 
Antonín Purmann a jeho nevěsta Marie Rozvodová koupili 
dům i s dobře prosperující lékárnou v roce 1809 za 40.000 
zlatých. Antonínovi Purmannovi bylo rovněž povoleno se 
nazývat „dvorním lékárníkem“. V „Neues Journal für Ärz-
te, Apotheker a Chemiker“, vydaném v Lipsku v roce 1822 
stojí, že Antonín Purmann patřil k zakládajícím členům Čtenářského spolku pro půjčování 
knih z oblasti chemie a farmacie (Leserverein). Spolek měl umožnit seznámení svých členů 
s nejnovějšími objevy dosaženými v oblasti chemie. Zajímavé byly výpůjční podmínky – 
členové složili jednorázový poplatek 6 zl., při vypůjčení první knihy další 4 zl. Bylo možno 
si půjčit pouze jednu knihu, a výpůjční doba se řídila jejím rozsahem (např. 40 stránek na 
40 dnů). Kromě Purmanna byli zakládajícími členy spolku, který významně přispěl k šíření 
znalostí z oblasti tehdy nové chemie mezi členy lékárnického grémia, i jiní slavní pražští 
lékárníci, jako např. Karel z Helly a Vincenc Dittrich. Po smrti Antonína Purmanna po 
něm zdědil lékárnu jeho syn Jan (nar. 1818), uváděný v „Handbuch für das Königreich 
Böhmen z roku 1845“ rovněž jako c. k. dvorní lékárník. V roce 1857 žádali oba Purmannovi 
dědicové o povolení oddělit lékárnu od domu, aby ji bylo možno lépe prodat. Lékárnu poté 
koupil lékárník Benjamin Fragner a jeho nevěsta Cecílie Ottová. Benjaminův syn Karel ne-
chal přestavět středověké domy čp. 203 a 204, spojil je v jeden dům a lékárnu sem přenesl. 
Lékárna, která funguje dodnes, se do majetku Fragnerova rodu vrátila po roce 1989. Anto-
nín Purmann je pohřben spolu se svou manželkou Marií Annou roz. Rozvodovou a svými 
dvěma dcerami – Antonií (1816 – 1836) a Josefou (1812 – 1873), provdanou za Aloise Jana 
Sebastiani z Častolovic, u dělící zdi v nové část hřbitova (mapa, č. 21).

3.2.9. Franz Schneider
 1842 – 23. 2. 1863
 lékárenský asistent

Franz Schneider, bydlištěm ve Valdštejnské ulici čp. 160 na Malé Straně, zemřel ve svých 21 
letech na tuberkulózu. Pocházel z lékárnické rodiny, jeho otec, Anton Schneider, byl rovněž 
lékárníkem; jeho místo posledního odpočinku na Malostranském hřbitově není známo.
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3.2.10. Anton Swoboda
 1786 – 6. 8. 1850
 magistr farmacie

Před penzionováním byl činný jako přísedící kriminálního soudu a  působil jako otec 
chudých v několika městských čtvrtích. Byl členem četných vědeckých společností. Vlast-
nil dům čp. 28 na Malé Straně. Zemřel na vodnatelnost ve svých 64 letech, místo jeho 
posledního odpočinku již není známo.

3.2.11. Franz Wolf 
 24. 10. 1793 Benešov –14. 11. 1859 Praha
 lékárenský provizor (zastupující lékárník)

Franz Wolf pracoval v lékárně Friedricha Ebenbergera ješ-
tě za jeho života. Jeho dobrou práci a věrné služby ocenil 
Ebenberger ve své závěti z 28. září 1831, sepsané čtyři roky 
před jeho smrtí, následujícími slovy: „mým oběma provi-
zorům panu Franzi Wolfovi a panu Václavu Veselému, kte-
ří se věrně a pilně mému obchodu po léta věnovali a jimž 
pro jejich vyzkoušenou oddanost tímto své díky vzdávám 
– při čemž je ale prosím, aby tuto svou věrnost, jakož i svou 
neúnavnou činnost mým drahým pozůstalým až do touto 
poslední vůlí nařízeném prodeji lékárny zachovali, odkazuji 
každému z nich v běžné měně, od dědických poplatků osvo-
bozených zl. 800,-, slovy osm set zlatých.“ Friedrich Eben-
berger s ohledem na útlý věk svých synů nařídil, aby byly 
obě jeho lékárny (U bílého orla i U zlatého orla) do dvou let po jeho smrti prodány. Toto 
ustanovení jeho závěti však nebylo splněno, a provizoři (Franz Wolf u Bílého orla a Václav 
Veselý a Matěj Nesměrák u Zlatého orla) vedli obě lékárny ve prospěch Ebenbergerových 
pozůstalých dál. V příručce „Handbuch des Königreichs Böhmen für das Jahr 1851“ je 
František Wolf uveden jako provizor v této lékárně ještě v roce 1851 a tuto funkci patrně 
vykonával až do své smrti v roce 1859. František Wolf je na Malostranském hřbitově po-
chován se svou manželkou Marií Agnes (1803 – 1851). Jejich náhrobek ve staré části se 
zachoval dodnes (mapa, č. 12).
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3.3. Medailonky ostatních osob, působících 
v oblasti zdravotnictví a sociální péče

3.3.1. Václav Bayer [Wenzel Bayer]
 1765 Praha –26. 2. 1837 Praha
 pražský měšťan, dobrodinec novoměstského 
 chudobince u sv. Bartoloměje

Václav Bayer, mistr knihvazačský, zemřel ve svých 72 le-
tech ve svém domě na Malé Straně. Jelikož neměl dědi-
ce, odkázal většinu majetku svému nevlastnímu bratrovi 
Františku Haasovi a učinil kromě toho několik odkazů ve 
prospěch dobročinných ústavů, mj. chudobinci u sv. Bar-
toloměje. Na zřízení svého náhrobku věnoval 400 zl. Ve 
své závěti pamatoval i  na Terezii Pinklovou, pohřbenou 
vedle něj. V den jejího úmrtí měla být stejně jako v den 
úmrtí Václava Bayera slavena zádušní mše. Autorem ná-
hrobku Václava Bayera a Terezie Pinklové, majitelky statku 
a podporovatelky pražské chudiny (proto se jejich pomník 
nazývá „pomníkem přátel pražské chudiny“) je významný 
pražský sochař Ferdinand Pischelt, žák Václava Prachne-
ra. Chudobinec u sv. Bartoloměje byl založen v roce 1808 s cílem zajistit péči pro zestárlé 
pražské měšťany na místě špitálu, založeného v roce 1505 novoměstskými měšťany, který 
byl za Josefa II. zrušen. Budova byla koncem 19. století upravena do nynější novorene-
sanční podoby a kostelík sv. Bartoloměje byl v roce 1884 zbořen. Špitál sv. Bartoloměje 
byl největším charitativním pražským ústavem, v  roce 1883 k němu byl připojen také 
vyšehradský chudobinec u sv. Vojtěcha ve Vratislavově ulici. Na jeho místě je dnes sídlo 
Ministerstva spravedlnosti ČR (mapa, č. 6).

 
3.3.2. Josef Bezecný
 21. 1. 1803 Tábor – 21. 10. 1871 Praha
 pedagog v ústavu slepců na Hradčanech, hudební skladatel

Bezecný působil od roku 1829 až do své smrti jako pedagog v ústavu pro nevidomé na 
Hradčanech. Tento soukromý ústav byl nejstarším ústavem pro slepé v  Praze. Vznikl 
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v domě čp. 178 (bývalé kancléřství), ale tento brzy přestal vyhovovat, a proto byl v roce 
1837 získán ještě bývalý Vrbnovský palác (čp. 104). Celé jméno ústavu znělo „Soukromý 
ústav pro výchovu a léčení chudých slepých dětí a na oči chorých“. Jeho statuta, schválená 
v roce 1809 císařem Františkem I., vypracoval Alois Klár. Název ústavu se později změnil 
na „Hradčanský ústav pro slepé děti“ (1837) a v roce 1891 se stal ústavem výchovným. 
Díky péči lékaře Johanna Nepomuka Fischera (1797 – 1847) bylo u některých chovanců 
operací dosaženo významného zlepšení – ze čtyř dětí, přijatých v  roce 1809 na zákla-
dě oslepnutí v  důsledků zákalu, bylo jedno propuštěno jako vyléčené. Zajímavé je, že 
v předsednictvu ústavu působil také Karel Václav Ott z Ottenkronu (1790 –1869) a jeho 
synovec Jindřich (1818 –1880), oba rovněž pohřbeni na Malostranském hřbitově. Josef 
Bezecný strávil jako učitel tohoto ústavu ve službě celkem 40 let a byl autorem několika 
speciálních učebních pomůcek pro slepé děti – k nim patřily např. stavebnicové zeměpis-
né mapy, které se zachovaly ve Slepeckém ústavu v Brně a ve Slepeckém muzeu ve Vídni. 
Tyto mapy měly zřetelně prohloubená koryta řek, aby se tak nevidomí dokázali snadněji 
orientovat. Josef Bezecný byl kromě toho i výkonným hudebníkem a skladatelem. Jeho 
stejně nadaný syn Josef se později odstěhoval do Vídně a udělal tam kariéru - stal se m. j. 
intendantem Dvorního divadla. Místo posledního odpočinku Josefa Bezecného se neza-
chovalo, jeho syn leží v dodnes zachovaném hrobě na vídeňském hřbitově v Hietzingu. 

3.3.3. P. Heřman Dichtl [Hermann Dichtl]
 9. 5. 1802 Jablonec v Jižních Čechách – 8. 4. 1870 Řepy u Prahy
 dvorní kaplan a zpovědník excísaře Ferdinanda I., propagátor činnosti 
 řádu Milosrdných sester

Na podnět Aloise Klára a na žádost jeho syna Pavla Aloise 
Klára, který hledal vhodné opatrovnice pro svůj nově za-
kládaný ústav slepců, se jejich rodinný přítel P. Heřman 
Dichtl obrátil na Kongregaci Milosrdných sester Sv. Karla 
Boromejského v Nancy s tím, aby pomohla založit samo-
statný mateřský dům v Čechách. Podmínkou Kongregace 
bylo, aby z Čech poslali dívky, které by v Nancy vstoupily 
do noviciátu a absolvovaly zde základní řeholní formaci. 
P. Heřman Dichtl proto vyhledal ve svých rodných Již-
ních Čechách celkem 4 venkovské dívky, které v roce 1834 
vstoupily v Nancy do noviciátu řádu Milosrdných sester. 
V roce 1837 se spolu se dvěma lotrinskými sestrami Marií 
Helwigovou a Marií Ursulou Boirsonovou vydaly na cestu 
do Prahy. Tam se usadily v ústavu slepců na Klárově. Marie Terezie Helwigová se stala 
jejich první představenou a P. Heřman Dichtl je v jejich prvních těžkých letech morálně 
podporoval. Brzy se však ukázalo, že tento druh činnosti sestrám příliš nevyhovuje, a ty 
proto začaly s Dichtlovou pomocí hledat nové pole působnosti. V roce 1842 sestry zakou-
pily parcely pod Petřínem, kde byl v letech 1851 – 59 vybudován mateřinec s nemocnicí. 
Roku 1855 tato nemocnice uzavřela smlouvu se Všeobecnou nemocnicí na Karlově ná-
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městí, která sem posílala pacienty trpící chronickými onemocněními. Sestry boromejky 
musely v 50. letech 20. století odejít z Prahy a z jejich střediska se stala Fakultní nemocni-
ce Pod Petřínem, definitivně se vrátily zpět 1. října 1993, kdy znovu vznikla Nemocnice  
sester sv. Karla Boromejského. Heřman Dichtl dožil zbytek života u  sester boromejek 
v Řepích (kde měly kromě jiného na starost i ženskou věznici) a byl pochován na Ma-
lostranském hřbitově, který se stal až do svého uzavření místem posledního odpočinku 
sester boromejek. První sestrou sv. Karla Boromejského zde pohřbenou byla Hyppolita 
Preinfalková († 17. 2. 1844). Sestry boromejky byly původně pochovávány v jednotlivých 
hrobech, pro nedostatek místa na hřbitově však byly dne 17. 9. 1858 exhumovány a ulo-
ženy do společného hrobu vedle matky Terezie Helwigové. Poslední zde pochovanou 
sestrou byla Gabriela Srbová († 26. 5. 1886). Na Malostranském hřbitově spočinulo cel-
kem 177 sester. Po jeho uzavření byly ve dvou etapách exhumovány a odvezeny na řádový 
hřbitov do Řep. Dne 23. 4. 1892 proběhla exhumace ostatků matky Terezie Helwigové 
a kněží P. Heřmana Dichtla a P. Schöna, které pak byly v Řepích uloženy do společného 
kněžského hrobu. Ve dnech 30. – 31. 5. a 2. – 3. 6. 1905 došlo k exhumaci a převozu všech 
zbylých sester do Řep. 

3.3.4. Kilián Ignác Dientzenhofer
 1. 9. 1689 Praha – 12. 12. 1751 Praha
 stavitel a architekt, autor plánů pro výstavbu nemocnice alžbětinek na Slupi

Na místě, kde tato nemocnice vznikla, měl okolo roku 1380 zahradu s  léčivými rostli-
nami pražský lékárník Onofer. Od roku 1705 se zde nacházel útulek pro vysloužilé kně-
ze, pak se zde vystřídaly řády trinitářů a servitů. Již tehdy zde byla kaple Panny Marie 
Sedmibolestné. V roce 1722 si pozemek i  s budovami zakoupily alžbětinky. Jejich řád, 
zaměřený na ošetřování a léčení nemocných byl uveden do Prahy v roce 1719 hraběnkou 
Schönkirchovou. V roce 1724 se alžbětinky rozhodly rozšířit klášter o další budovu a na 
místě původní kaple postavit nový kostel. Stavba tohoto kostela a přilehlého klášterní-
ho objektu byla dle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera ukončena v roce 1727, stavba 
vlastní nemocnice, jejíž operační sál byl vystavěn na způsob chrámové lodi, probíhala 
v  letech 1728 – 1732. Objekt byl podroben četným přestavbám, a nemocnice se těšila 
vždy dobré pověsti. Roku 1949 přešla nemocnice po vyhnání alžbětinek pod státní správu 
a nazývala se nadále nemocnice Na Slupi, v roce 1991 byla řádu opět vrácena a nazývá se 
dnes Nemocnice svaté Alžběty. Jméno Dientzenhoferů je těsně spjato s Malostranským 
hřbitovem - Kryštof Dientzenhofer postavil hřbitovní zdi a  Kilián Ignác Dientzehofer 
byl autorem projektu na přestavbu původní kaple Nejsvětější Trojice na barokní kostelík, 
předchůdce dnešního pozdně empírového kostela. Nevíme však, jestli byl jeho návrh na-
konec opravdu realizován. Kilián Ignác Dientzenhofer byl stejně jako jeho otec Kryštof 
(1655 – 1722), jeho manželka a jeho děti pochován do rodinné hrobky v kostele sv. Maří 
Magdaleny. Po odsvěcení kostela byly jejich ostatky převezeny na Malostranský hřbitov, 
kde byly pochovány na dnes již neznámém místě.
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3.3.5. Josef Leonard z Hergetu 
 [Joseph Leonhard von Herget] a jeho rodina
 20. 8. 1771 Praha – 11. 2. 1849 Praha
 guberniální rada, významný činitel pražského charitativního hnutí

Zakladatelem rodu Hergetů byl František Antonín Lin-
hart Herget (1741 – 1800), architekt, geometr, profesor 
a později ředitel pražské polytechniky, významný podni-
katel a zakladatel Hergetovy cihelny. V roce 1785 se spo-
lu s  protomedikem T. Bayerem, nejvyšším zdravotním 
úředníkem v  Čechách, zúčastnil konference, na které se 
jednalo o rozmístění zdravotnických zařízení po Praze. Po 
návštěvě Josefa II., který si příslušné objekty prohlédl a vy-
jádřil k navrhovaným změnám svůj názor, bylo Hergetovi 
uloženo vypracovat návrhy na jejich přestavbu. Od roku 
1788 byl pověřen vedením Zemského stavebního ředitel-
ství a stal se tedy největší kapacitou v tomto oboru v Če-
chách. S  jeho jménem je v  oblasti zdravotnictví v  Praze 
spojena zejména přestavba Nadačního ústavu pro zchudlé šlechtičny na Dobytčím trhu 
(nyní ulice U nemocnice) na Všeobecnou nemocnici včetně budovy, určenou pro dušev-
ně nemocné. František Antonín Linhart Herget měl se svými třemi manželkami četné 
potomstvo – část jeho rodiny se věnovala podnikání v oblasti stavebních hmot, ve kterém 
dosáhla vynikajících výsledků. Tato část rodiny je pohřbena na hřbitově na Zlíchově. Dal-
ší část Hergetovy rodiny se věnovala státní správě a angažovala se i v charitativní činnos-
ti. Františkův syn ze druhého manželství (s Annou Marií Manětínskou z Klatov), Josef 
Leonard (1771 – 1849) byl guberniálním radou a členem výboru Spolku vlasteneckých 
přátel umění a Spolku pro podporu církevní hudby v Čechách. Ještě v roce 1848 je (již 
jako penzionovaný guberniální rada) uváděn jako ředitel Ústavu pro vdovy, sirotky a hlu-
choněmé, do roku 1833 sídlícího ve Faustově domě na Dobytčím trhu (dnešní Karlovo 
náměstí). Josef Herget byl za svou obecně prospěšnou činnost povýšen do šlechtického 
stavu. Zajímavé je, že se činností pro ústav hluchoněmých zabývali i zbylí členové rodiny - 
mezi ženskými příznivci je podle Schematismu z roku 1848 vedena jeho manželka Barbo-
ra roz. Setzerová i snacha Vilemína roz. Zobelová, dcera významného pražského stavitele. 
Náhrobek rodiny Hergetů na Malostranském hřbitově, kde je pochován Josef Leonard 
z Hergetů se svou manželkou Barborou (1789 – 1866), synem Josephem (1812 – 1866), 
dcerou Antonií (1810 – 1837) a vnukem Viktorem (1844 – 1881), je umístěn u dělící zdi 
ve staré části hřbitova (mapa, č. 14). 
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3.3.6. Alois Klár [Alois Klaar] a jeho rodina
 25. 4. 1763 Úštěk – 25. 3. 1833 Praha
 spoluzakladatel Pražského soukromého ústavu pro výchovu slepců 
 a zakladatel Ústavu pro zaopatření a pracovní činnost dospělých slepců.

Alois Klár byl synem starosty města Úštěku. Vystudoval na 
Litoměřickém gymnáziu a ve studiu pokračoval na praž-
ské univerzitě, kde byl v roce 1782 promován magistrem 
svobodných umění a filozofie. Začal studovat teologii na 
pražském generálním semináři pod vedením pozdějšího 
litoměřického biskupa Františka Hurdálka, ze zdravotních 
důvodů však své studium ukončil a začal se věnovat peda-
gogické činnosti. Od roku 1806 působil jako profesor řec-
ké filologie a klasické literatury na pražské univerzitě, kde 
v  letech 1820 – 1821 zastával úřad děkana. V roce 1807 
se stal spoluzakladatelem „Pražského soukromého ústavu 
pro výchovu slepců“ (Prager-Privat-Blindenerziehungsin-
stitut), kde od roku 1825 působil jako ředitel. Roku 1832 
založil „Ústav pro zaopatření a pracovní činnost“, určený pro dospělé slepce, kde hradil 
ze svých finančních prostředků čtyři nadační místa. V jeho díle pokračoval později jeho 
syn, Pavel Alois Klár. Ten nechal pro slepecký ústav vystavět samostatnou budovu pod 
Bruskou branou (na dnešním Klárově). Tam začaly po svém příchodu do Prahy půso-
bit Milosrdné sestry. Pavel Alois Klár byl štědrým mecenášem umělců, vědců a chudých 
studentů, a věnoval se také literární činnosti (Almanach Libussa). V roce 1852 však one-
mocněl, ochrnul a dokonce oslepl. Alois Klár byl spolu se svou manželkou Rozinou, která 
ho v jeho činnosti plně podporovala, pohřben na Malostranském hřbitově, po dokončení 
kaple sv. Rafaela v Ústavu slepců na Klárově (původní výzdoba Joseph Führich, Wilhelm 
Kandler a Emanuel Max) byly jejich ostatky přeneseny do této kaple. Jeho syn Pavel Alois 
Klár nyní odpočívá na hřbitově v Břevnově u sv. Markéty v rodinném hrobě v odd. C 
19 – 20.

3.3.7. Wenzel Preinhelter
 1802 – 27. 4. 1870
 obchodník a mecenáš, činný v dobročinných spolcích

Sídlo Preinhelterovy firmy, obchodující s kořením, materiálním zbožím a barvami bylo 
nejprve na Starém Městě (Jakubská ulice čp. 633), později se odstěhoval do ulice v Brusce 
čp. 141. Wenzel Preinhelter byl členem Spolku pro podporu dobrovolné péče o  raně-
né nebo nemocné vojáky v  Království českém (Verein zur Förderung der freiwilligen 
Hilfspflege der im Felde verwundeten oder erkrankten Krieger), členem předsednictva 
Soukromého spolku pro péči o pražské chudé, otcem chudých a členem mnoha dalších 
dobročinných spolků a organizací. Místo jeho posledního odpočinku na Malostranském 
hřbitově již není známé. 
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3.3.8. Eleonore Zechner
 1795 – 1. 6. 1854
učitelka ručních prací pro ženské chovance hradčanského ústavu slepců, kde působila 
zároveň s již uvedeným Josefem Bezecným. Dle úmrtního oznámení z 1. 6. 1854 zemřela 
ve svých 59 letech na tuberkulózu. Jelikož neměla žádné žijící příbuzné, podal úmrtní 
oznámení úředně přidělený notář. Místo jejího posledního odpočinku na Malostranském 
hřbitově je neznámé.

4. Seznam lékařů, lékárníků a ostatních osob 
spojených se vznikem a provozem zdravotnic-

kých a sociálních zařízení, pochovaných 
na Malostranském hřbitově

4.1. – Dochované hroby a náhrobky
Rodina NÁDHERNÝCH a MALÍNSKÝCH – v textu 3.1.26., mapa 1 
Emanuela LERCHOVÁ, ELLENBERGEROVI – v textu 3.2.7., mapa  2 
Filip MATĚJOVSKÝ – v textu 3.1.21., mapa  3
Adolph SPERLICH –  v textu 3.1.34., mapa  4
Wenzel Alexander BAUER – v textu 3.1.1., mapa  5
Václav BAYER – v textu 3.3.1., mapa  6
Franz GÜNNER – v textu 3.1.8., mapa 7
Tadheas KLINGER – v textu 3.1.15., mapa  8
Karl MITTERBACHER – v textu 3.1.24., mapa  9
Ondřej DUCHEK – v textu 3.1.5, mapa 10
Albert PROKOP – v textu 3.1.30., mapa 11
Franz WOLF – v textu 3.2.11., mapa 12
František Josef MEZLER z ANDELBERGU –  v textu 3.1.22, mapa  13
Josef Leonhard z HERGETŮ –  v textu 3.3.5., mapa . 14
Josef BEER rytíř z BAIERŮ –  v textu 3.1.3, mapa 15
Jan Křtitel HÖGER –  v textu 3.1.10., mapa 16
Heinrich FIRBAS, Franz KALSER – v textu 3.2.4. a 3.2.6., mapa 17
Václav BAUER z ADELSBACHU, a rodina HELLY – v textu 3.1.2.a 3.2.5., mapa 18
Josef EBENBERGER s rodinou – v textu 3.2.3.,mapa 19
Adalbert MARTERER – v textu 3.1.20., mapa 20
Antonín PURMANN – v textu 3.2.8., mapa  21
Ignaz TAUBENTHALER – v textu 3.1.36., mapa 22
Terezie REISICHOVÁ –  v textu 3.1.31. mapa 23

4.2. – Náhrobky dochované na jiných hřbitovech
JEZUITÉ, zahynuvší při péči o nemocné – v textu u oddílu 1., Vyšehrad
P. Heřman DICHTL – v textu 3.3.3., řádový hřbitov Řepy
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Alois KLÁR –  v textu 3.3.6., hřbitov v Břevnově
Karel Bořivoj PRESL –  v textu 3.1.29., Vyšehrad

4.3. – Nedochované náhrobky
Nikolaus Benedikt CONRATH – v textu 3.1.4.
Johann EBENHÖH – v textu 3.1.6.
Franz EBERT – v textu 3.1.7.
Anton HAIN – v textu 3.1.9.
Josef Karel Eduard HOSER – v textu 3.1.11.
Jan Adalbert HOSER – v textu 3.1.12.
Johann Adam KATZENBERGER –  v textu 3.1.13.
František KIVIŠ z ROTTERAU – v textu 3.1.14.
Bartholomäus KUBASTA – v textu 3.1.16.
Kajetan LAYER – textu 3.1.17.
Joseph LIEHMANN – v textu 3.1.18. 
Rodina MacNeven O’KELLY –  v textu 3.1.19.
Friedrich  MICHEL –  v textu 3.1.23
Franz MÜLLER – v textu 3.1.25.
Johann OBENBERGER – v textu 3.1.28.
Johann OTT –  v textu 3.1.29.
Friedrich  SCHEIB – v textu 3.1.32.
Joseph SCHMIDT – v textu 3.1.33.
Johann Nepomuk SÜSSNER – v textu 3.1.35.
Joseph TREUHAN – v textu 3.1.37.
Vilém Rudolf WEITENWEBER – v textu 3.1.38.
Jan Dobromil ARBEITER –  v textu 3.2.1 
Vinzenc DITTRICH –  v textu 3.2.2.
Franz SCHNEIDER – v textu 3.2.9.
Anton SWOBODA – v textu 3.2.10.
Josef BEZECNÝ – v textu 3.3.2.
Kilián Ignác DIENTZENHOFER – v textu 3.3.4. 
Wenzel PREINHELTER – v textu 3.3.7.
Eleonore ZECHNER – v textu 3.3.8.

5. Deutsche Zusammenfassung
Der Kleinseitner Friedhof in Prag war bisher recht wenig bekannt. Das änderte sich jäh 
mit der Wiedereröffnung des Friedhofs für die Öffentlichkeit im Jahre 2016. Er kann 
mit Recht anderen bekannten historischen Friedhöfen Mitteleuropas, wie z.B. dem Elias-
friedhof in Dresden oder dem St. Marxer Friedhof in Wien, das Wasser reichen. Sie 
alle stellen nämlich Freilichtmuseen aus einer Zeit dar, die gerade nicht reich an Kunst-
denkmälern war (Aufhebung der Klöster, Revolutions- und Napoleonische Kriege, der 
Bedeutungsverlust des Adels und der gesellschaftliche Aufstieg des Bürgertums). Die Be-
sonderheit des Prager Friedhofs ist, dass fast sämtliche erhaltene Grabmäler signiert sind 
und zum Großteil von einer einzigen Familie, der Bildhauerfamilie Platzer, stammen. 
Ausser den Platzers sind hier auch Werke von Josef Malínský, Václav Práchner und den 
Gebrüdern Joseph und Emanuel Max vertreten. 
In den letzten, vom Bezirksamt Prag 5 geförderten Monographien, wurden die Schicksale 
der bedeutenden Pädagogen der Prager Universität der an Reformen reichen theresia-
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nischen und josephinischen Zeit erörtert. Da diese Reformen neben dem Schulwesen 
auch das Sanitäts- und Apothekerwesen in Böhmen betrafen, haben wir beschlossen, 
die diesjährige Veröffentlichung den Ärzten, Apothekern, Mäzenen der Wohltätigkeit-
sinstitute und anderen damit verbundenen Personen zu widmen. Der Kleinseitner Fried-
hof verdankt seine Entstehung zwei Umständen – der Pestepidemie des Jahres 1680 und 
der Josephinischen Begräbnisreform. Als die Pestgefahr für Prag zur Bedrohung wurde, 
gründete man an der Stelle des heutigen Friedhofs ein Pestspital. Dieser sollte dem am 
linken Ufer liegenden Teil Prags dienen. Die Toten wurden in den Schachtgräbern in der 
Nähe der heutigen Kirche bestattet. Das Spital fand auch bei einer weiteren Pestepidemie 
(1713 – 1714) Verwendung. Nachdem auch die große Hungersnot und die darauf folgen-
den Sterbewelle der Jahre 1771 – 1773 erloschen waren, lag die Spitalanlage samt der klei-
nen Kirche der Hl. Dreifaltigkeit und der St. Rochus-Kapelle öde und verlassen da. Das 
änderte sich mit einem Schlag im Jahre 1786, als das ehemalige Pestspital mit der Um-
gebung zum Hauptfriedhof für das Prag am linken Flussufer (Kleinseite, Hradschin und 
später auch Smíchov) erklärt wurde. Im Jahre 1787 wurde hier der erste Tote begraben. 
Wenn auch die Pestepidemien vorbei waren, so war die Bevölkerung Prags nicht weniger 
von ansteckenden Krankheiten bedroht, allein schon aufgrund der fortschreitenden In-
dustrialisierung und der wachsenden Zahl der Stadtbevölkerung bei ungenügenden hy-
gienischen Massnahmen. Man braucht nur an die großen Cholera-Epidemien von 1831-
1832 oder 1866 (von der preussischen Armee nach Böhmen eingeschleppt) denken. Auch 
der Typhus forderte noch viele Opfer. Die Tuberkulose blieb weiterhin todbringend und 
raffte oft auch junge Personen aus den höheren Gesellschaftskreisen hinweg. Die Kinder-
sterblichkeit war sehr hoch. Was die noch im 18. Jh. tödlichen Pocken betrifft, wurde am 
Anfang des 19. Jh. nach und nach die Impfung eingeführt, wenn auch anfangs mit viel 
Mißtrauen. Ganz am Anfang der Reformen des Sanitätswesens auf dem Gebiet der Mo-
narchie stand eine große Persönlichkeit – Gerhard van Swieten (1700 – 1772), Leibarzt 
der kaiserlichen Familie und Vorstand der medizinischen Fakultät in Wien. Als Sanität-
schef der Erblande und Präsident der Zensur- und Studienhofkommission ordnete er 
eine Umgestaltung des österreichischen Gesundheitswesens an. Im August 1784 wurde 
in Wien das „Allgemeine Krankenhaus“ eröffnet, dem bald auch das Irrenhaus – der so-
genannte Narrenturm – angeschlossen wurde. In Böhmen gab es damals zum Glück auch 
eine wichtige Persönlichkeit, die bei der Umsetzung der Reformideen mit Gerhard van 
Swieten zusammenarbeitete: Wilhelm Mac Neven O´Kelly ab Aghrim, ein Arzt irischer 
Herkunft (1713 Irland – 1787 Prag). Er studierte Medizin an der Prager Universität, wo 
er 1749 zum Professor und 1753 zum Direktor der ärztlichen Fakultät ernannt wurde. 
Ihm wurde die Aufgabe übertragen, das Prager Medizinstudium und Gesundheitswe-
sen nach dem Beispiel Gottfried van Swietens zu reorganisieren. Er wurde auch zum 
geistigen Vater des Generellen Gesundheitserlasses für das Königreich Böhmen. Ein Teil 
seiner Familie liegt auf dem Kleinseitner Friedhof begraben. Die Geschichte des Sanitäts-
wesens in Böhmen hängt sehr eng mit der Geschichte der Prager Universität zusammen. 
Die Professoren der Prager Universität wurden jedoch bereits in der vorigen Monogra-
phie ausführlich behandelt. Die nun vorliegende widmet sich daher den Prager Sanitäts-
anstalten, den Prager Apotheken und Wohltätigkeitsanstalten und Gesellschaften sowie 
den Personen, die sich mit deren Errichtung oder Betrieb beschäftigt haben. Wir wissen 
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ziemlich gut Bescheid, wie das Prager Sanitäts- und Sozialwesen der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ausgesehen hat – dank der Beschreibungen zweier Personen, die auf dem 
Kleinseitner Friedhof begraben waren (des Historikers Legis – Glückselig und des Me-
dizinprofessors Wilhelm Rudolph Weitenweber). Im damaligen Prag gab es offiziell fünf 
„Stadtphisici“ (Stadtärzte) – für Prag I bis Prag V., drei Polizeibezirksärzte, sechs Physi-
kats-Wundärzte und sieben Bezirkshebammen. Zu den Prager Sanitätsanstalten zählte 
das Allgemeine Krankenhaus am Viehmarkt (heute Karlsplatz) samt dem Provinzial-
Irren haus, das unter Kaiser Josef II. (1787 – 1790) errichtet worden war. Ferner gab es die 
Gebär- und Findelanstalt aus dem Jahre 1790, das Siechenhaus am Karlshof, das Hospital 
der Elisabethinen (Neustadt) und das Hospital der Barmherzigen Brüder (Altstadt). Dem 
Militär dienten das Garnisonspital am Viehmarkt und das Artilleriespital auf dem Hrad-
schin. Zu diesen Anstalten zählte auch das öffentliche Impfinstitut in der Altstadt aus 
dem Jahre 1800 und die Privatanstalt für Augenkranke auf dem Hradschin, welche später 
mit dem Blindeninstitut auf der Kleinseite vereinigt wurde. Eine wichtige Rolle spielte 
ebenfalls die Prager Humanitäts- Privatgesellschaft zur Rettung der Scheintoten. Von den 
damals tätigen Ärzten sind die Namen von Wenzel Bauer von Adelsbach (1767 – 1834), 
Josef Beer von Baier (1785 – 1857), Andreas Duchek (1772 –1830), Johann Baptist Höger 
(1779 – 1823), Franz Kiwisch von Rotterau (1814 – 1851), Philipp Matejowski (1820 – 
1873), Franz Joseph Mezler von Andelberg (1787– 1858), Joseph Reisich (1795 – 1865) 
und Wilhelm Rudolph Weitenweber (1804 – 1870) zu erwähnen. 
Die ersten Prager Apotheken gab es bereits im 13. Jahrhundert. Hier werden jedoch nur 
die Apotheken erwähnt, die im 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jh. tätig waren (vor 
allem die Kleinseitner Apotheken). Die Apotheke „Zum Goldenen Löwen“, 1755 gegrün-
det, hatte ursprünglich ihren Sitz am Pohořelec und zog später in heutige Neruda-Strasse 
in das Haus Nr. 219 um. Vinzenz Dittrich (1781 – 1849) ließ sie prachtvoll ausstatten. Ihr 
Interieur befindet sich heutzutage im Farmakologischen Museum in Kuks. Die Apotheke 
„Zum Schwarzen Adler“, 1488 zum ersten Mal erwähnt, wurde 1701 ins Haus Nr. 205 
in die Neruda-Strasse verlegt. Sie war ab 1809 im Eigentum von Anton Purmann (1789 
– 1841) und kam 1857 an Benjamin Fragner, der sie ins Haus Nr. 203 übersiedelte. Die 
Apotheke „Zum Weissen Adler“ am Kleinseitner Platz wurde im Jahre 1768 von Joseph 
Ebenberger (1744 – 1801) gekauft. Nach dem Tode seines Sohns Friedrich wurde sie 
mehrere Jahre vom Provisoren („vertretenden Apotheker“) Franz Wolf (1793 – 1859) ge-
führt. Die Apotheke „Zum Goldenen Löwen“ befand sich jahrelang im Haus Nr. 42 in der 
Mostecká/Brückenstrasse. Sie gehörte ab 1791 ebenfalls Josef Ebenberger und später sei-
nem Sohn Friedrich. Die Apotheke „Zum Goldenen Löwen“ in der Altstadt wird bereits 
im 14. Jahrhundert erwähnt. Sie befand sich im Hause Nr. 455 am Kleinen Ring und ging 
im Jahre 1765 ins Eigentum von Johann Georg Helly über. 1890 wurde sie vom neuen 
Eigentümer ins Haus Nr. 457 übertragen. Die Altstädter Apotheke „Zum Weissen Löwen“ 
befand sich ursprünglich im Haus Nr. 3 (Zur Minute) neben dem Altstädter Rathaus und 
wurde später ins Haus Nr. 969 in der Strasse Am Graben übertragen. Ab 1869 gehörte 
sie Heinrich Lerch, dessen Frau auf dem Kleinseitner Friedhof begraben ist. Mit dem 
Kleinseitner Friedhof ist auch die uralte Altstädter Apotheke „Zum Weissen Einhorn“ am 
Altstädter Ring verbunden. Mozarts Freundin Josepha Duschek war nämlich Tochter des 
Apothekers Anton Hampacher. Die Namen der wichtigsten, auf dem Kleinseitner Fried-
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hof begrabenen Apotheker aus dieser Zeit sind: Jan Dobromil Arbeiter (1794 – 1870), 
Vinzenz Dittrich (1781 – 1849), Joseph Franz Ebenberger (1744 – 1801), Heinrich Firbas 
(1846 – 1870), Franz Kalser (1793 – 1866), Anton Purmann (1782 – 1841) und Franz S. 
Wolf (1793 – 1859). 
Neben den Krankenhäusern und Spitälern gab es auch viele Wohltätigkeitsanstalten- und 
Gesellschaften. Zu den wichtigsten zählten am Anfang des 19. Jahrhunderts das Prager 
Armeninstitut (gegründet 1783), das Privatinstitut zur Unterstützung der Hausarmen 
(seit 1810), das Armenhaus bei St. Bartholomäus und das sogenannte Bürgerspital , das 
Allgemeine Pfründnerinstitut (Entstehungsjahr 1796), die Pfründneranstalt am Strahov 
mit dem Elisabeth-Spital und die mit dem Taubstummeninstitut verbundene Waisen-
-Versorgungskasse. Daher werden hier auch die Personen erwähnt, die zu den Förde-
rern oder Funktionären dieser Antstalten gezählt werden: Wenzel Bayer (1765 – 1837) 
– Wohltäter des Armenhauses bei St. Bartholomäus, Alois Klaar (1763 – 1833) und seine 
Familie – Stifter der Prager Blindenanstalten, Joseph Bezecny (1803 – 1871) und Eleono-
re Zechner (1795 – 1854) – Pädagogen der Blindenanstalt auf dem Hradschin, P. Heřman 
Dichtl (1802 – 1870), Förderer der Barmherzigen Schwestern, die Familie Herget - Joseph 
Leonhard von Herget (1771 – 1866) war Direktor des Taubstummeninstituts im Faust-
-Haus und auch andere Mitglieder seiner Familie waren in Wohltätigkeitsorganisationen 
tätig. Joseph Leonhard Herget, Begründer der Familie, wurde mit dem Umbau des Neu-
städter Adeligenstifts zum Allgemeinen Krankenhaus beauftragt. Kilian Ignatz Dientzen-
hofer (1689 – 1751), der berühmteste Barockarchitekt Prags, war bei der Errichtung des 
Krankenhauses der Elisabethinen tätig. 
Allen diesen Personen werden kleine biographische Medaillons gewidmet. Einen Bestand-
teil der Veröffentlichung stellt eine kleine Karte des Friedhofs dar. Den Medaillons kann 
man entnehmen, ob das Grab auf dem Kleinseitner Friedhof noch besteht (Photo im Text 
und Nr. 1 – 23 auf der Karte), ob das Grab auf einen anderen Friedhof übertragen wurde 
(Photo im Text und Name des Friedhofs) oder ob das Grab auf dem Kleinseitner Friedhof 
nicht mehr auffindbar ist. 
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LÉKAŘI A LÉKÁRNÍCI 
POHŘBENÍ NA MALOSTRANSKÉM 
HŘBITOVĚ

Rodina NÁDHERNÝCH a MALÍNSKÝCH 
v textu 3.1.26.
Emanuela LERCHOVÁ, ELLENBERGEROVI 
v textu 3.2.7.
Filip MATĚJOVSKÝ 
v textu 3.1.21.
Adolph SPERLICH 
v textu 3.1.34.
Wenzel Alexander BAUER 
v textu 3.1.1.
Václav BAYER 
v textu 3.3.1.
Franz GÜNNER 
v textu 3.1.8. 
Thadeus KLINGER 
v textu 3.1.15.
Karl MITTERBACHER 
v textu 3.1.24.
Ondřej DUCHEK 
v textu 3.1.5.
Albert PROKOP 
v textu 3.1.30.
Franz WOLF 
v textu 3.2.11.
František Josef MEZLER z ANDELBERGU 
v textu 3.1.22.
Josef Leonhard z HERGETU 
v textu 3.3.5.
Josef BEER rytíř z BAIERU 
v textu 3.1.3.
Jan Křtitel HÖGER 
v textu 3.1.10. 
Heinrich FIRBAS, Franz KALSER 
v textu 3.2.4. a 3.2.6.
Václav BAUER z ADELSBACHU a rodina Helly 
v textu 3.1.2. a 3.2.5.
Josef EBENBERGER s rodinou 
v textu 3.2.3. 
Adalbert MARTERER 
v textu 3.1.20.
Anton PURMANN 
v textu 3.2.8.
Ignaz TAUBENTHALER 
v textu 3.1.36 
Terezie REISICHOVÁ 
v textu 3.1.31.
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Kudy na Malostranský hřbitov

 Dopravní spojení: Metrem po trase B do stanice Anděl, ze zastávky 
Anděl tramvají do stanice Bertramka, která se nachází přímo 

proti nové bráně do Malostranského hřbitova.

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.

www.malostranskyhrbitov.cz


