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i. Úvod
V letech 2021 a 2022 si připomínáme výročí významných změn, ke kterým došlo v letech 1861 

a 1862 ve státní správě a samosprávě českých zemí. V roce 1861 byli poprvé zvoleni poslanci nově 
ustaveného Českého zemského sněmu a 11. března 1861 v Praze proběhly volby do obecního za-
stupitelstva, jejichž výsledek znamenal přechod moci do rukou české většiny.1 V roce 1862 došlo 
ke změnám ve státní správě - 23. října 1862 bylo zrušeno krajské zřízení a české země se od té doby 
členily již jen na okresy, což zůstalo v podstatě zachováno až do roku 1918. V roce 1862 pak pro-
běhly po dlouhé odmlce i obecní volby na Smíchově, tehdy ještě předměstí Prahy.

Tato monografie bude věnována protagonistům všech těchto změn, kteří nalezli místo svého 
posledního odpočinku na Malostranském hřbitově (dále jen MH). České země však nebyly v Evro-
pě izolované a proto jsou zde zmíněny i ty politické osobnosti které nepůsobily přímo v Čechách, 
ale v blízkém zahraničí. Významnou skupinu tvoří úředníci státní správy, ať již civilní či církevní 
(světské i správy řeholních řádů), z nichž někteří sehráli významnou roli i v zemské a říšské samo-
správě. Zvláštní pozornost je věnována revolučnímu roku 1848. Na MH nalezli místo posledního 
odpočinku kromě poslanců Českého zemského sněmu a jejich rodinných příslušníků také členové 
pražské samosprávy včetně starostů a jejich rodin. Podle vyjádření primátora hl. m. Prahy Zdeňka 
Hřiba2 převzala Praha do své péče např. hrob rodiny Antonína Strobacha a Emiliána rytíře Skramlí-
ka na Olšanech. Kromě členů městské samosprávy je v publikaci věnována pozornost i starostům 
a zastupitelům tehdějšího předměstí Prahy, Smíchova. Vzhledem k tomu, že čtenáři této publikace 
mohou nalézt podrobné informace o historii MH na stránkách našeho Spolku pod: https://www.
malostranskyhrbitov.cz/historie-malostranskehohrbitova/ nebo v  publikaci Kalinová, Gabriela; 
Hnojil, Adam: Malostranský hřbitov, historie a současnost, ARSCI 2016, jsme se zde dějinami MH 
již nezabývali. Tato publikace obsahuje kromě úvodního textu o příslušné instituci státní správy či 
samosprávy také životopisné údaje o jejích protagonistech a údaje o místech jejich posledního od-
počinku na MH. Ta jsou označena následovně: K1 značí starou část hřbitova, K2 jeho novou část, 
druhé číslo oddíl, třetím údajem je číslo hrobu. Oddíly K1-9 a K1-10 ve staré a K2-8 v nové části 
hřbitova zanikly při druhém rozšíření Plzeňské třídy v roce 1951. Dochované náhrobky jsou péčí 
Správy pražských hřbitovů (SPH) rekonstruovány jak na MH, tak i na jiných pražských hřbitovech 
(Olšany). Zde je třeba zmínit adopci hrobů, kterou zajišťuje SPH.3 Některé osobnosti se v této pu-
blikaci vyskytují na více místech. Proto bude jejich životopisný medailonek v textu uveden pouze 
jednou, a při dalších výskytech tohoto jména na něj bude odkázáno. Autorský tým této publikace 
vás srdečně zve k návštěvě MH, kde vám na přání rádi podáme odborný výklad.

Spolek Malostranský hřbitov děkuje Městské části Praha 5 za přidělený grant, bez 
kterého by publikace nevznikla, Správě pražských hřbitovů – jmenovitě jejímu 
řediteli Martinu Červenému, paní Sylvě Dvořákové, správkyni Malostranského 
hřbitova, a paní Oldřišce Dvořáčkové, koordinátorce projektu Adopce význam-
ných pražských hrobů, za veškerou spolupráci. 
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Zvláštní dík patří primátorovi hl. m. Prahy Zdeňku Hřibovi a Petru Zemanovi, 
předsedovi výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP, 
za  iniciaci adopce hrobů vybraných primátorů a  představitelů hlavního města 
Prahy Magistrátem HMP. Více o projektu Adopce hrobů zde: https://www.hrbi-
tovy-adopce.cz/

Velice děkujeme: Archivu litoměřické diecéze, Městskému muzeu Letohrad  
a  Královské kanonii premonstrátů na  Strahově za  povolení uveřejnit obrázky 
v textu

Tato publikace ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak 
šířena bez písemného souhlasu vlastníků autorských práv. 

Publikace vychází s finanční podporou Městské části Praha 5.

Neprodejné

1. Do čela městské rady byl 11. dubna 1861 zvolen továrník František Václav Pštross (1823–1863) a Praha tak dostala  
 svého prvního českého starostu. 
2. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/mesto_se_postara_o_chatrajici_ 
 hroby.xhtml 
3. SPH adopce (hrbitovy-adopce.cz)
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zrušení trestu smrti. Věnoval se podpoře podnikaní a podporo-
val rozvoj kultury, vědy a  umění (zpřístupnil veřejnosti Dvorní 
knihovnu v  Pasově). V  roce 1796 začal s  přestavbou slavné zá-
mecké zahrady u zámku Freudenheim. Jeho snahy však překazila 
válka, která ho několikrát přinutila opustit město. Podle mírové 
smlouvy z  Lunéville9 bylo roku 1803 rozhodnuto o  sekularizaci 
duchovních knížectví a  států. To postihlo i  knížectví-biskupství 
pasovské – tento církevní státeček byl rozdělen mezi bavorské 
kurfiřství a  nově vzniklé solnohradské vévodství. Za  ztrátu své-
ho suverénního státu roku 1803 byl Leopold Leonhard odškod-
něn částkou 50.000 zlatých, a bylo mu povoleno usadit se, kde se 
mu zlíbí. Nejprve chtěl zůstat v Pasově, pro neshody s bavorským 
ministrem Maxmiliánem Karlem hrabětem Monteglasem (1759–

1838) se však vrátil do Čech. Nakrátko vlastnil zámek ve Lnářích, poté se odstěhoval do Prahy, kde 
byl pro něj v roce 1806 upraven palác čp. 36, zbořený v roce 1922. Dne 18. května 1817 si zakoupil vi-
nařskou usedlost Cibulku blízko Prahy. Kromě přestavby Cibulky a budování přilehlého anglického 
parku se věnoval rozsáhlé dobročinné činnosti, např. podpoře 
nemocnic v klášterech Milosrdných bratří a Alžbětinek. Podpo-
roval finančně nejen chudší fary,10 ale také umělce a řemeslníky. 
Dne 22. října 1826 na svém „Posillipu Cibulce“11 zemřel. Ve své 
závěti vyslovil přání, že chce být pochován na Malostranském 
hřbitově v Košířích. Byl pro svou dobročinnost velmi oblíben, 
a proto ho  vybraní měšťané  odnesli na Malostranský hřbitov 
na vlastních ramenou. Josef Helfert (1791–1845), profesor praž-
ské univerzity a průkopník památkové péče v Rakousku, o něm 
ve  svém nekrologu píše: „S  tímto vznešeným zesnulým ztratila 
Svatá říše římská svého posledního knížete, pasovská diecéze svého 
posledního exemptního biskupa, jeho vlast jednu ze svých ozdob 
a chudí svého otce.“

Thunův náhrobek představuje nejvýznamnější dominantu Malostranského hřbitova.12 Vznikl 
na objednávku jeho příbuzného Josefa Matyáše Thun-Hohensteina (1794–1868) podle návrhu ře-
ditele pražské akademie Josefa Berglera (1753–1829 Praha).13 Ten při tomto návrhu vycházel nejen 
z papežských náhrobků provedených Antoniem Canovou, ale také ze starších renesančních před-

Knížectví-biskupství pasovské, 
1790 (https://de.wikipedia.org/
Wiki/Hochstift_Passau#/media/Da-
tei:Hochstift_Passau_1790.jpg)

Leopold Leonhard von Thun, portrét, 
malíř neznámý (https:commons.
wikipedia.org/wiki/File:Leopold_Leon-
hard_von_Thun.jpg)

Thunův palác na rohu dnešní Jung-
mannovy a Národní třídy, okolo 1910 
(Zmizelá Praha I.-Staré a Nové Město, 
V. V. Štech, Z. Wirth, V. Vojtíšek, Vác-
lav Poláček-Praha 1945, obr. 46).

4. Wurzbach, Constantin von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Wien, 1882, sv. 45, od str. 37. 
5. Fürstbischof von Passau, Fürstbischof von Passau – RegioWiki Niederbayern (pnp.de) 
6. Dtto, sv. 6, str. 37. 
7. Dtto, sv. 45, str. 50 a násl. 
8. Dtto, sv. 45, str. 37 a násl.

9. Mír v Lunéville – Wikipedie (wikipedia.org)
10. P. Vincenc Labler, nový farář ve Stodůlkách, navštívil krátce po svém ustanovní v roce 1826 na Cibulce svého souseda  
 „nejvznešenějšího hraběte Leopolda Thuna, biskupa pasovského [.., ] velkého přítele duchovenstva, kostelů a chudého  
 lidu“. Thun ho přátelsky pozval na přesnídávku, a když se dozvěděl, že kostel i fara nejsou v nejlepším stavu, věnoval mu  
 při druhé návštěvě krásné mešní roucho v ceně 198 zlatých. P. Labler později ve svých vzpomínkách litoval, že Thun,  
 opravdu svatý člověk (vere sanctus vir), zemřel ještě téhož roku. Viz: Bastl, Ondřej: Z dějin stodůlecké farnosti, Praha  
 2003, s. 41.
11. Posillipo je tufový pahorek jihozápadně od Neapole, na jehož úpatí je údajný hrob římského básníka Vergilia Mara.  
 V přeneseném smyslu se toto jméno používá pro útočiště, tišící bolest. 
12. Hnojil, Adam: Zapomenutý spánek noci-umění a řemeslo sochařů. In: Kalinová, Hnojil: Malostranský hřbitov, str. 95.
13.  Náhrobek Josefa Berglera, dílo Josefa Maxe, přenesený na MH z Olšan, se shodou okolností nachází nedaleko Thunova  
 pomníku a nese dnes jméno rodiny Mašků.

ii. Politikové a státníci působící v zahraničí,  
pohřbení na Mh  

Praha 19. století neměla pouze národní, ale v mnoha ohledech i mezinárodní charakter. Proto 
také na MH nalezly své poslední útočiště významné osoby, jejichž politická činnost se odehrávala 
za hranicemi zemí Koruny české – na územích dnešního Svobodného státu Bavorska, Svobodného 
státu Saska, či na území Rakouska. Leopold Leonhard Thun pocházel z Čech, Camillo Marcollini se 
v Čechách ženil, zemřel v Praze a v českých zemích žily trvale dvě z jeho tří dětí. V této souvislosti je 
věnována pozornost také rodinám rakouských ministrů z revolučního roku 1848 Theodora Bailleta 
de Latour a Františka Xavera Pillersdorfa, tvůrce první konstituční ústavy. 

ii.1. Životopisné medailonky

leopold leonhard Thun-hohenstein4 (1748 Děčín – 1826 košíře u Prahy), poslední kníže-
biskup pasovský

Knížectví-biskupství pasovské5 bylo v  rámci Svaté říše řím-
ské jedním z 22 států, kde duchovní osoba spravovala kromě své 
diecéze i světská území. Dějiny Pasova zůstanou nerozlučně spo-
jeny se jihotyrolským šlechtickým rodem Thunů, usedlým v Če-
chách. Prvním pasovským knížetem-biskupem z rodu Thunů byl 
Václav Thun (1629 Děčín – 1673 
Pasov),6 kterému Pasov vděčí 
za  obnovu katedrály sv. Štěpána 
po  požáru z  roku 1662. Dalším 
biskupem z rodu Thunů byl Josef 
Maria (1713–1763).7 Předposled-
ním pasovským knížetem z toho-
to rodu byl v  letech 1795–1796 
Tomáš Jan Nepomuk Kašpar.8 
Zemřel náhle v  roce 1796 a  jeho 
nástupcem byl 13. prosince 1796 

zvolen jeho synovec Leopold Leonhard. Narodil se 17. dubna 1748 
v  Děčíně Janu Josefovi Antonínovi hraběti z  Thun-Hohensteinu 
a  jeho manželce Marii Kristině, roz. hraběnce z  Hohenzollern- 
Hechingen. Na kněze byl vysvěcen v roce 1772. Císař Josef II. ho již 
v roce 1768 jmenoval členem pasovské kapituly, brzy se stal jejím 
proboštem a v roce 1796 ho jeho bratranec Tomáš Thun jmenoval 
světícím biskupem a generálním vikářem. Po jeho smrti byl Leopold Leonhard zvolen pasovským 
knížetem-biskupem. Prvním činem Leopolda Leonharda po jeho zvolení knížetem-biskupem bylo 

Hodnostní erb na Thunově náhrobku, 
model Václav Prachner (autorské foto).
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poleonskými válkami. Sasko nejdřív bojovalo po  boku Pruska 
proti Napoleonovi, po porážce sasko-pruských vojsk však kurfiřt 
Friedrich August III. přijal Napoleonem nabízený mír a obdržel 
za to královský titul. Vládl pak jako král Friedrich August I. Sas-
ký. Marcolini byl odpůrcem spojenectví s Pruskem a stoupencem 
Napoleonovým, který ho za to vyznamenal nejvyšším stupněm 
Řádu čestné legie. V roce 1809 se stal saským ministerským před-
sedou. Bitvy u Lipska se saské vojsko zúčastnilo na straně Napo-
leona, což se mu stalo osudným. Král upadl do pruského zajetí 
a byl pak přinucen souhlasit s rozsáhlou ztrátou saského území 
(57% saského teritoria a 42% obyvatelstva, mezi tím i část Luži-
ce, připadlo Prusku). Marcolini, králův ministr a věrný přítel, to 
však už nezažil, zemřel roku 1814 v pražském exilu. Marcoliniho 
osud byl spjat s českými zeměmi. 4. května 1778 se v severočeské 
Krupce/Graupen oženil s baronesou Marií Annou O’Kellyovou, 

dceru rakouského polního zbrojmis-
tra O’Kellyho.20 Měli celkem tři děti, 
nejstarší syn Petr Pavel (1785-1863) 
se stal císařským komořím a  v  roce 
1807 se oženil s Marií Annou hraběn-
kou Cavriani (1792–1834). Jejich dcera Ludovika (1818–1875) později 
zdědila panství Kyšperk. Rodinu Marcolini tam dodnes připomínají tzv. 
Napoleonovy sáně.21 Jediná Marcoliniho dcera Augusta (1782–1817) žila 
rovněž v zemích Koruny české – provdala se za Josefa hraběte Nimptsche 
(1754–1838), majitele panství Nové Sýrovice u Moravských Budějovic. Ten 
v roce 1818 předal Františkovu muzeu 
v Brně obraz Petra Pavla Rubense Hla-
va Medúzy, dnes jedno z  nejvzácněj-
ších uměleckých děl na našem území 
(zřejmě dar Augustina otce). Hrabě 
Marcolini po  Napoleonově porážce 
u Lipska následoval svého krále do vy-
hnanství, během svého pobytu v Praze 

onemocněl a 10. července 1814 zemřel. Byl původně pochován 
nalevo od kostela u zdi MH, podle starého číslování 1/VIII/111. 
20. 6. 1827 byl zřejmě na přání svého syna Františka Saleské-
ho, na kterého po smrti Camillova bratra přešlo italské rodové 
panství, v roce 1827 exhumován a převezen do rodinné hrobky 
ve Fanu u Pesara v Itálii. 

loh.14 Hlavní podíl na  realizaci náhrobku měl sochař Václav 
Prachner (1784–1832). Prachnerův model připravil k  lití mo-
delér hořovických sléváren15 Dominik Zafouk (1795 Komárov 
– 1878 Vídeň).16 Tento největší litinový náhrobek v Čechách byl 
ulit ve vrbnovské huti v Komárově a stal se později předlohou 
pro Myslbekův náhrobek kardinála Bedřicha Schwarzenberka 
v katedrále sv. Víta, který je však na rozdíl od Thunova náhrob-
ku dílem určeným pro interiér. (Foto a mapa č. 1)

Další osudy Thunovy Cibulky
Podle zmínky v Thunově závěti měla Cibulka zůstat trvale 

v majetku hlavní větve rodu. Toto přání se mu splnilo pouze 
na 60 let, do roku 1884. Rozsah této brožury nám neumožňuje 
se podrobně zabývat pohnutými osudy Cibulky. Již dnes však 
můžeme řici, že se zde v poslední době začíná „blýskat na lep-
ší časy“. V  roce 2015 vznikl Spolek Hájovna, dobrovolné ko-
munitní sdružení, kterému se podařilo po desítkách let otevřít 

Hájovnu a zvelebit její okolí. V květnu 2018 se na Cibulce konal křest brožury Kníže-biskup Leo-
pold Leonhard Thun-Hohenstein, jeho statek a krajinný park Cibulka pasovské historičky umění 
Dr. Irmhild Elisabeth Heckmann.17 Křtu nové publikace se zúčastnili i zástupci pasovské diecéze. 
K nejdůležitější změně však došlo v dubnu 2021, kdy Cibulku zakoupila Nadace rodiny Vlčkových, 
která zde bude mít své stálé sídlo, a zároveň zde vybuduje dětský hospic. Přestavba celého areálu 
by měla být ukončena ke 100. výročí úmrtí Leopolda Leonharda hraběte Thun-Hohensteina dne  
22. října 2026. Počátkem roku 2022 proběhla soutěž, které se zúčastnilo 5 architektonických návrhů 
na  úpravu areálu. Návrhy všech pěti finalistů včetně vítěze (studia „Petr Hájek Architekti“) byly 
vystaveny na Cibulce dne 3. 3. 2022.18

Camillo hrabě Marcolini-Feretti (1739 Fano, itálie – 1814 Praha), saský státní ministr, ge-
nerální ředitel míšeňské porcelánky, ředitel uměleckých sbírek v Drážďanech

V době Marcoliniho příchodu do Drážďan vládl Sasku kurfiřt Friedrich Christian Saský (1722–
1763 Drážďany) z albertinské linie Wettinů. Po něm nastoupil Friedrich August III. (1750–1827), 
řečený Spravedlivý. Camillo Marcolini se narodil v  italském Fanu jako syn Petra Pavla Marcoli-
niho a Francescy, rozené Feretti. Na dvůr saského kurfiřta Friedricha Christiana přišel v roce 1752. 
Jako „stříbrné páže“19 si záhy získal přátelství a důvěru korunního prince, příštího saského kurfiřta  
Friedricha Augusta III., a  rychle postupoval po  žebříčku dvorských hodností. Od  roku 1780 byl 
generálním ředitelem pro umění a ředitelem míšeňské manufaktury na výrobu porcelánu. Zasloužil 
se o její druhý rozkvět a v letech 1775–1814 zavedl novou značku porcelánu – známé zkřížené meče 
ještě doplnil hvězdou. Vláda Friedricha Augusta byla poznamenána nejprve revolučními a pak na-

20. O´Kellyové pocházeli z prastaré keltské šlechty, měli královskou krev.
21. Za tyto informace děkujeme Mgr. Dagmar Bednářové a paní Adéle Faltusové z městského muzea v Letohradu.

14. Hnojil, Adam: Náhrobek Leopolda Leonarda Thun-Hohensteina, In: Památky Malostranského hřbitova, Praha 2013.
15. Majitelem železáren v Komárově u Hořovic byl tehdy Eugen Dominik hrabě Bruntálský z Vrbna a Freudenthalu  
 (1786 Vídeň – 1848 Vídeň), podnikatel a syn zakladatele sléváren Rudolfa Jana Bruntálského z Vrbna (1761–1823).
16. Část jeho rodiny (Emanuel a Gustav Zafoukovi) je pochována na MH.
17. Viz: Heckmann, Irmhild, Die Prager Jahre des letzten Fürstbischofs von Passau,  
 Leopold Leonhard von Thun-Hohenstein, in: Burgen und Schlösser in Bayern, Österreich und Südtirol, 2/2020. 
18. Tisková zpráva viz https://nrv.org/download
19. Páže, které mělo dozor nad dvorním stříbrem, důležitý dvorní úřad. 

Usedlost Cibulka, František Chalupa, 
xylografie, Světozor. sv. 17, č. 22 Camillo hrabě Marcolini s rodinou, mi-

niatura na slonovině, okolo 1785, autor 
neznámý, File: Count Camillo Marcolini  
(1739-1814) and his family, by German 
School of the 1780s.jpg - Wikimedia 
Commons

Značka míšeňského por-
celánu za ředitele Camilla 
Marcoliniho. (https://
en.wikipedia.org/wiki/
Count_Camillo_Marco-
lini#/media/File:Cami-
llo_Count_Marcolini_En-
signa.JPG) 

Rodokmen Camilla Marcoliniho (po-
skytl archiv městského muzea Letohrad).
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kowskou (1828–1902) získali zámek Radenín. Karolína hraběnka 
Baillet de Latour (1777–1840)27 zemřela 9. října 1840 ve věku 63 let 
jako kapitulárka Tereziánského ústavu šlechtičen na Hradčanech. 
Její náhrobek (K1-3-66), podle hřbitovní matriky deska s ohrádkou 
a křížem, se včetně erbu z větší části zachoval. (Foto a mapa č. 33)

iii. Církevní správa v Čechách
Církevní správa v Čechách nedošla po roce 1848 podobných 

změn, jako tomu bylo u správy civilní a samosprávy (ať již zemské, 
městské či obecní). Proto zde bereme za  dolní hranici časového 
úseku, kterým se budeme zabývat, založení MH v roce 1787 v dů-
sledku pohřební reformy Josefa II., a za horní hranici dobu zrušení 
hřbitova (1884).

iii.1. světští duchovní

Životopisné medailonky:
František serafinský Czeschik28 (1799 Planá – 1881 Praha), 

světský kněz, pedagog, rektor pražské univerzity, poslanec Českého zemského sněmu
Na kněze byl vysvěcen v roce 1822, titul doktora teologie získal v roce 1828. Poté působil jako 

katecheta na hlavních školách, např. na Malé Straně (Karmelitská 385/9), později se stal ředite-
lem této školy. Byl činný jako profesor na pražské univerzitě, kde byl třikrát jmenován děkanem 
teologické fakulty, přísedícím akademického senátu a v roce 1850 byl dokonce zvolen rektorem. 
Roku 1856 byl jmenován kanovníkem kapituly Všech Svatých na  Pražském hradě, v  roce 1879 
se stal jejím děkanem. Za  své zásluhy byl jmenován rytířem Řádu Františka Josefa. Poslancem 
Českého zemského sněmu se stal v březnu roku 1867 za velkostatkářskou kurii,29 obvod nesvěře-
necké velkostatky, a v seznamu poslanců Českého zemského sněmu je znovu uveden od roku 1872. 
Svou funkci vykonával až do doplňovacích voleb roku 1876. Podle záznamu u sv. Tomáše zemřel  
12. 5. 1881 v čp. 152-III, byl pochován v hrobě č. K1-8-65. Jeho náhrobek nese signaturu Platzer 
(asi Karel Platzer). Leží na něm poškozený kříž, nápis je z velké části nečitelný. (Foto a mapa č. 3). 
V dalším textu uveden v oddíle V.1.1., str. 20. 

Josef František hurdálek30 (1747 náchod – 1833 Praha), pedagog, rektor Generálního semi-
náře v Praze, biskup litoměřické diecéze

Studoval na pražské univerzitě, kde získal titul doktora teologie a filozofie. Po vysvěcení na kně-
ze 21. září 1771 se stal zámeckým kaplanem v Náchodě a v roce 1775 prefektem na vídeňské Terezi-
ánské akademii. Poté působil jako sekretář biskupské konzistoře v Hradci Králové a děkan v Novém 

karolína Marie svob. paní z  Pillersdorfu (1806 laibach/
lublaň – 1868 Praha), teta rakouského ministra Františka Xave-
ra iii. svob. pána z Pillersdorfu (1786 brno – 1862 vídeň)22

Metternichův odpůrce František Xaver z  Pillersdorfu se stal 
rakouským ministrem vnitra po  pádu Metternichovy vlády dne  
20. března 1848. Jeho ústava z 25. dubna 1848 byla prvním ústav-
ním dokumentem, vytvořeným pro předlitavské země na principu 
konstitucionalismu a obsahovala poprvé katalog lidských a občan-
ských práv. Byla však odmítnuta jako málo revoluční, a po povstání  
z  15. května byla urychleně novelizována. Císař pak přislíbil vše-
obecné a  rovné volební právo. Pillersdorf po pádu své ústavy dne  

8. července 1848 odstoupil. Stal se sice ještě poslancem Říšského sněmu, neměl však již žádný vliv 
na vývoj událostí. Svůj mandát složil dne 3. prosince 1848 po odchodu sněmu z Vídně. Později byl 
Bachovou vládou i císařem perzekuován a do politiky se vrátil až v roce 1861 jako poslanec Říšského 
sněmu za Dolní Rakousko. Zemřel 22. února 1862, úplně rehabilitován byl až krátce před svou smrtí. 
Karolína Marie svob. paní z Pillersdorfu byla vdovou po vrchním finančním komisaři Leopoldovi 
z Pillersdorfu (zemřelém 15. 3. 1857 v Litoměřicích), podle záznamu u Panny Marie Vítězné zemřela 
19. 7. 1868 na plicní edém a byla pochována do hrobu K1-12-163. Do stejného hrobu byla uložena 
její dcera Eleonora (1826 Palupín u Jindřichova Hradce – 1876 Praha).23 (Foto a mapa č. 11)

karolína hraběnka baillet de latour (1777–1840), příbuzná 
rakouského ministra války v roce 1848 Theodora hraběte bailleta 
de latour24

Theodor baillet de latour (1780 linec – 1848 vídeň) se vyzna-
menal v napoleonských válkách v bitvě u Marenga (1800) a Ulmu 
(1805). Za  svou odvahu obdržel rytířský kříž řádu Marie Terezie, 
v  roce 1813 se zúčastnil bitev u Drážďan a Lipska. Po Vídeňském 
kongresu byl majitelem několika regimentů artilerie a  posléze 28. 
pěšího pluku „Pražské děti.“ Sloužil pak v Linci, Olomouci a několik 
let i v Praze,25 kde bydlel v Karmelitské ulici čp. 379 na Malé Straně. 
V roce 1848 byl jmenován rakouským ministrem války. Po lynčování 
rakouského vrchního velitele armády Franze Filipa hraběte Lamber-
ga,26 Bailletova přítele, bylo v Uhrách 3. října 1848 vyhlášeno stanné 
právo a na Bailletův rozkaz tam měla být převelena část vídeňské po-
sádky. Ve Vídni poté došlo k tzv. „Říjnové revoluci“ a ministr Baillet 
de Latour byl 6. října 1848 vzbouřeným davem rovněž zlynčován. 
Rodina Bailletů de Latour se v 19. století usídlila v Čechách – sňat-
kem Theodorova synovce Josefa s  Jindřiškou Kolowratovou-Kra-

Theodor hrabě Baillet de Latour, 
litografie, Josef Kriehuber, 1848 
(https://www.wikiwand.com/cs/
Theodor_Baillet_de_Latour“ Theo-
dor Baillet de Latour - Wikiwand)

Franz Freiherr von Pillersdorf, 
litografie, Josef Kriehuber, 1848 
(https://de.wikipedia.org/Franz
-von-Pillersdorf)

22. Wurzbach, Constantin von: Pillersdorf, Franz Xaver Freiherr. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich.
 22. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1870, str. 294-299 (digitalizát). 
23. Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 463, obraz 392. 
24. Baillet de Latour Theodor Graf. In: ÖBL, sv. 1, nakladatelství Rakouské akademie věd, Vídeň 1957, str. 45.
25. Schematismus für das Königreiches Böhmen auf das Jahr 1827 (1828 a 1829). 
26. Franz Philipp hrabě Lamberg (1791 Mór – 1848 Budapešť), rakouský polní podmaršálek a uherský magnát, byl v roce  
 1848 císařem jmenován vrchním velitelem uherských vojenských sil. Při příjezdu do Budapešti byl davem lynčován. 

27. Kalinová, Gabriela; Lehnerová, Alena: Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském 
 hřbitově, in: Památky Malostranského hřbitova, Praha 2020, str. 14.
28. Čáňová, Eliška: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918. Státní ústřední archiv  
 v Praze, 1995, str. 19.
29. Typ volebního systému, kde jsou voliči rozděleni do několika skupin (kurií), které volí odděleně a jejichž zvolení  
 zástupci pak v zákonodárném sboru tvoří oddělenou skupinu. V kuriovém volebním systému není váha hlasu jednoho  
 voliče stejná. 
30. Reusch, Heinrich: Hurdálek, Joseph Franz, in: Allgemeine Deutsche Biographie 13 (1881), str. 428-429.

Hlava Medúzy, dílo Petra Pavla 
Rubense, Moravská galerie, Brno 
(autorské foto).
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v Satale v Arménii.36 V roce 1836 byl jmenován děkanem kapituly ve Staré Boleslavi. Jeho náhro-
bek, představující alegorii víry, je dílem Roberta Platzera. Byl původně umístěn u severní zdi hřbi-
tova (K1-9-127) a počátkem 50. let byl přenesen k hlavní cestě blízko kostela Nejsvětější Trojice. 
(Foto a mapa č. 6)

Mikuláš tomek37 (1791 nekoř u Žamberka – 11. 7. 1871 Praha), děkan a probošt metropo-
litní kapituly svatovítské v Praze, rektor pražské univerzity

Po ukončení studia filozofie v Litomyšli a Praze vstoupil do arcibiskupského semináře. Na kně-
ze byl vysvěcen v  roce 1815. Poté působil na  filozofické fakultě v  Praze, kde získal v  roce 1828 
titul doktora teologie a stal se pak profesorem katechetiky a pedagogiky. V roce 1828 zastával mís-
to děkana teologické fakulty, v  letech 1841–1842 
rektora pražské univerzity. V  roce 1828 byl zvo-
len kanovníkem metropolitní kapituly, v  letech 
1849–1861 jejím děkanem a v roce 1863 proboš-
tem. Vedle těchto úřadů  zastával i místo zpověd-
níka kapitulárek Ústavu šlechtičen na  Pražském 
hradě.38 Zabýval se také charitativní činností39 
– byl zástupcem ředitele pražského chudobince 
a členem představenstva pražského sirotčince u sv. 
Jana Křtitele v Bredovské ulici. Podporoval školu 
ve svém rodišti. Byl zakládajícím členem Dědictví 
sv. Vojtěcha a členem Jednoty pro zvelebení hudby 
v Čechách,40 a byl rovněž literárně činný – přispí-
val do Časopisu katolického duchovenstva41 a v le-
tech 1828 až 1830 ho redigoval. Za  svou činnost 
byl v roce 1865 vyznamenán císařem Františkem 
Josefem I. Řádem železné koruny II. třídy. Zemřel 11. července 1871 a byl pochován na MH v hro-
bě K1-9-42. Jeho ostatky byly později přeneseny na Olšany.

iii.2. řádoví duchovní 

Rok 2021 byl významný i pro řád premonstrátů – proběhly oslavy 900. výročí jeho založení 
(1121–2021). MH je s Královskou kanonií premonstrátů spojen nikoliv pouze prostřednictvím pří-
slušníků řádu zde pohřbených, ale také duchovní správou hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice. 
Do josefínské reformy pohřebnictví byli zemřelí premonstráti pochováváni v kryptě klášterního 
kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, po roce 1787 byla pro ně na MH zřízena I. premon-
strátská hrobka,42 kde do roku 1799 proběhlo 13 pohřbů. Od smrti opata Václava Josefa Mayera 

Městě nad Metují. V roce 1885 se stal rektorem Generálního se-
mináře v pražském Klementinu, kde přivítal Wolfganga Amadea 
Mozarta během jeho první návštěvy v Praze (1787). V roce 1794 
byl jmenován děkanem litoměřického dómu (1794) a  v  roce 
1814 se stal litoměřickým biskupem. Hurdálkovo jmenování 
přivítaly hlavně pokrokové a vlastenecké kruhy, Josef Jungmann 
jej nazval „ozdobou stolice biskupské.“ Po reorganizaci kněžské-
ho semináře jmenoval jeho ředitelem Bolzanova žáka Michaela 
Josefa Fesla (1788–1864),31 což se jim oběma stalo osudným. 
Na základě udání biskupových nepřátel (jmenovitě vídeňského 
dvorního faráře Jakuba Frinta) byl Hurdálek nucen Fesla sesadit. 
Ten byl 11. března 1820 v Litoměřicích zatčen, obviněn z vele-
zrady a odvezen do Vídně. Do Čech se již nikdy nesměl vrátit. 
Hurdálek poté pod nátlakem na svůj úřad rezignoval a v  roce 
1823 odjel do Prahy, kde strávil zbytek života. Příliš mu nepo-
mohlo, že mu nový litoměřický biskup Vincenc Eduard Milde 
(1778–1853) později vyslovil uznání za vzorné vedení diecéze, 
a že jeho odchodu nakonec litoval i sám císař. Bývalý litoměřic-

ký biskup zemřel v Praze ve věku 87 let a byl pochován na MH32 v oddíle K1-10, v roce 1876 byl 
přenesen na hrobové místo K1-11-84.  Na podnět jeho synovce, kanovníka Josefa Antonína Šrůtka 
(1822–1901), byly biskupovy ostatky v roce 1890 převezeny do Hurdálkova rodného města.  Jeho  
náhrobní deska se nyní nachází v kostele sv. Jana Křtitele v Náchodě. 

František vilém tippmann,33 (1786 Jáchymov – 1857 
Praha), světící (pomocný) biskup34 pražské diecéze, pedagog, 
rektor pražské univerzity 

Po svém vysvěcení (4. srpna 1809) působil jako farář v Bo-
žím Daru35 a od roku 1824 jako vikář v Jáchymově. Po získání 
doktorátu z teologie se stal kanovníkem metropolitní kapitu-
ly svatovítské v  Praze. Působil jako studijní ředitel teologic-
ké fakulty pražské univerzity a v období 1829–1830 jako její 
rektor. Vykonával také funkci generálního vikáře pražské 
arcidiecéze a  kapitulního vikáře. Světícím biskupem se stal  
3. března 1833, zároveň byl jmenován titulárním biskupem 

31. BLKÖ: Fesl, Michael Joseph, sv. 14 (1865), s. 446 a násl. 
32. Viz úmrtní oznámení ze dne 28. prosince 1833.
33. Čáňová, E: Slovník, str. 81.
34. Pomocný biskup (světící biskup, latinsky auxiliarius) je biskup, přidělený k diecézi jako pomocník sídelního biskupa,  
 má řádné biskupské svěcení. Je zároveň jmenován titulárním biskupem, tj. biskupem zaniklé diecéze, kterou na rozdíl  
 od sídelního biskupa nemůže spravovat.  
35. V roce 1840 tam založil městský chudobinec, jehož budova dnes slouží jako hotel. Biskupa Tippmanna zde připomíná  
 pomníček z roku 1888.

Litoměřický biskup František Hur-
dálek, portrét (poskytnuto z archivu 
litoměřické diecéze 14. 2. 2022). 

Tippmannův pomník na Božím Daru 
(foto poskytla Miluše Kobesová).

36. Čáňová, E.: Sborník, str. 81.
37. Čáňová, E.: Slovník, str. 82.
38. Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1841, Prag, str. 287.
39. https://cs.wikisource.org/wiki/Ottův_slovník_naučný/Tomek
40. Schematismus des Königreiches Böhmen für das Jahr 1841, Prag, str. 251.
41. Časopis katolického duchovenstva bylo periodikum vycházející v letech 1828 až 1851 (pod názvem Časopis pro katolické  
 duchovenstvo) a následně v letech 1859 až 1949. 
42. Kuchařová, Hedvika; Kalinová, Gabriela: Významné osobnosti duchovního světa na Malostranském hřbitově, Vydavatel:  
 Občanské sdružení pro záchranu Malostranského hřbitova, Praha, 2011.  

Místo posledního odpočinku Mikuláše Tomka na Olša-
nech, hrobka rodiny Slavíkovy (foto B. Živnůstka).
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zvolen opatem premonstrátského kláštera na Strahově. V klášteře 
provedl rozsáhlé úpravy, které se týkaly nejen klášterního pivovaru 
(jeho modernizace v  letech 1871–1873), ale také klášterního kos-
tela (byly zrekonstruovány slavné strahovské varhany, na kterých 
kdysi hrál Mozart, pro velký oltář byl zhotoven mramorový taber-
nákl, ostatky sv. Norberta byly přeneseny zpět do kaple sv. Voršily). 
Na jaře roku 1877 proběhla pod Hronovým vedením v klášteře 150. 
oslava přenesení ostatků sv. Norberta do Prahy.47 Vojtěch Hron byl 
v  lednu 1867 zvolen poslancem za  velkostatkářskou kurii, obvod 
nesvěřenecké velkostatky48 a zůstal jím do březnových voleb téhož 
roku. Za stejnou kurii i obvod byl opětovně zvolen v roce 1870.49 

Zemřel 28. 3. 1879 a je pohřben ve III. hrobce premonstrátů v nové 
části MH u dělicí zdi (K2-5-sine). (Foto a mapa č. 16). V dalším 
textu uveden v oddíle V. 1., str. 21. 

benedikt Jan nepomucký Pfeiffer50 (1783 Praha – 1834 Pra-
ha), opat Královské kanonie premonstrátů na Strahova, pedagog, 
rektor pražské univerzity51 

Do premonstrátského řádu vstoupil v roce 1802, o tři roky poz-
ději složil řádové sliby a  přijal kněžské svěcení. V  roce 1816 byl zvolen nástupcem opata Milo 
Grüna (1751–1816). Působil pak jako profesor náboženství na filozofické fakultě pražské univerzity 
po suspendování Bernarda Bolzana. V roce 1825 byl zvolen 
rektorem pražské univerzity. Roku 1827 organizoval jubilejní 
stoletou oslavu přenesení ostatků sv. Norberta (1080–1134) 
na  Strahov.52 V  době jeho působení byli na  Strahově čin-
ní knihovník Bohumír Dlabač (1758–1820)53 a  matematik 
Jan Ladislav Jandera (1776–1857). Opat Pfeiffer se zasloužil 
i  o  MH – věnoval kámen z  klášterních lomů na  postavení 
hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice. Podle záznamů Stra-
hovského kláštera zemřel 31. 3. 1834. Na MH byl pochován 
v hrobě č. K1-11-82, autorem jeho náhrobku byl sochař Fran-
tišek Linn (1802–1848).54 (Foto a mapa č. 15) 

(1800) se až do roku 1834 konaly pohřby premonstrátů v kryptě pod hřbitovní kaplí v Úhonicích. 
V roce 1834 vznikla na MH v pořadí II. premonstrátská hrobka, ve které bylo v letech 1835–1862 
pohřbeno 25 premonstrátů. Třetí hrobka premonstrátů (K2-V-sine), byla zřízena pravděpodobně 
podle návrhu Roberta Platzera v roce 1862 za opata Zeidlera a pohřbívalo se v ní až do zrušení 
Malostranského hřbitova. Kromě duchovních – členů duchovní správy z Královské kanonie pre-
monstrátů na Strahově jsou v následujícím textu uvedeni také příslušníci Maltézského řádu a řádu 
augustiniánů.43 

Životopisné medailonky:
Michael Ferdinand hrabě z althannu44 (1708 Praha – 1789 Praha), velkopřevor řádu mal-

tézských rytířů
Kořeny starého německého rodu Althannů sahaly až do doby křížových výprav. Příslušníci 

tohoto rodu dosahovali od  poloviny 16. století v  Rakousku, v  Čechách, na  Moravě a  v  Polsku 
vysokého postavení ve státní správě, armádě či církvi. Michael Fer-
dinand byl synem Michaela Ferdinanda z Althannu, říšského hrabě-
te z Goldburgu a Murstettenu (1677–1733) a jeho manželky Marie 
Eleonory Lažanské z Bukové (1678–1717). Do maltézského řádu byl 
přijat ve svých sedmi letech, profesní sliby však složil až po dovrše-
ní plnoletosti. Ve svých 20 letech odešel na Maltu splnit povinnost 
každého maltézského rytíře. Odsloužil si šest měsíců ve službách řá-
dové flotily a získal přitom diplomatické i jazykové vzdělání. Po ná-
vratu k řádovým povinnostem si získal přízeň Marie Terezie, ta mu 
potvrdila privilegia, udělená johanitům českými králi, a v roce 1742 
ho jmenovala tajným císařským radou.V roce 1767 ho provinciální 
rada zvolila velkopřevorem řádu. Althannovi se podařilo rozmnožit 
majetkovou držbu řádu, dosáhnout četných úspěchů na poli řádo-
vé diplomacie a stabilizovat postavení řádu. Zemřel dne 18. května 
1789 v Praze. V důsledku pohřební reformy císaře Josefa II. nemohl 
být pochován v kostele P. Marie pod řetězem jako jeho předchůd-
ci. Byl tedy pohřben na  nově založeném Malostranském hřbitově 
na místě, které už bohužel není známo. V řádovém kostele se do-
dnes dochoval pouze jeho náhrobník z růžového mramoru na zdi 
u vchodu do kostela. 

vojtěch hron (1811 břekova lhota – 1879 Praha),45 opat Královské kanonie premonstrátů 
na Strahově, poslanec Českého zemského sněmu46 

Po ukončení studia filozofie složil v roce 1834 řádové sliby. Poté pokračoval ve studiu teologie, 
které ukončil v roce 1835. Ve stejném roce obdržel kněžské svěcení. Zastával pak místo administ-
rátora fary v Libotenicích a v Dolánkách. Po smrti opata Jeronýma Zeidlera v Římě v roce 1870 byl 

43. Augustiniáni – Augustiniáni (augustiniani.cz). 
44. Otradovec, Tomáš Jan: České velkopřevorství suverénního řádu maltézských rytířů za velkopřevora Michaela Ferdinanda 
 z Althannu, diplomová práce, Filozofická fakulta, katedra pomocných věd historických, Praha 2016.
45. Čáňová, E.: Slovník, str. 35.
46. Das Hof-und Staats-Handbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie: für das Jahr 1877, Wien, str. 323.

47. Čermák, Dominik: Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron  
 český, Cyrillo-Methodějská tiskárna-Nákladem kanonie Strahovské, Praha, 1877, str. 82-83.
48. Nesvěřenecké (alodiální) byly statky, se kterými se mohlo volně nakládat, třeba je i prodávat, zatímco svěřenecký  
 (fideikomisní) statek přecházel jen na na členy určité rodiny či rodu, aby se zabránilo drobení majetku.  
49. https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_poslanců_Českého_zemského_sněmu_(1870–1872)
50. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 344-345.
51. Čáňová, E.: Slovník, str. 35.
52. Čermák, Dominik: Svatý Norbert, arcibiskup Magdeburský, patriarcha a zakladatel řádu premonstrátského, patron 
 český, Cyrillo-Methodějská tiskárna-Nákladem kanonie Strahovské, Praha, 1877, str. 81-82.
53. Autor díla Allgemeines historisches Künstler– Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien,  
 vydaného v Praze roku 1815.
54. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 115.

Náhrobník Michaela Ferdinan-
da Althanna v kostele Panny 
Marie pod řetězem na Malé Straně 
(Skřivánek František, Kostel 
Panny Marie pod řetězem na Malé 
Straně, Praha 2000, str. 74).

Strahovský opat Vojtěch Hron, 
albuminová fotografie, Jindřich 
Eckert, 1871 (z archivu Královské 
kanonie premonstrátů na Stra-
hově).

Strahovský opat Pfeiffer na úmrtním loži 
(z archivu Královské kanonie premonstrá-
tů na Strahově).
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ce. Od roku 1838 byl ředitelem dětského útulku v Praze na Hradčanech, byl také členem Vlastenec-
ko-hospodářské společnosti. V roce 1858 obdržel od císaře Františka Josefa I. komturský kříž řádu 
Františka Josefa, ke svému 50. kněžskému jubileu (1863) pak řád Železné koruny II. třídy a s ním 
spojený titul svobodného pána. V roce 1869 byl zvolen předsedou a vizitátorem řeholní kongregace 
v rakouských zemích a v témže roce generálním opatem celého řádu. Věnoval se i veřejné činnosti, 
v letech 1863–1866 a 1867–1869 byl poslancem Českého zemského sněmu (kurie velkostatkářská, 
nesvěřenecké velkostatky). Český zemský sněm ho v roce 1863 a v roce 1867 delegoval za velkostat-
kářskou kurii do Říšské rady, kde zasedal až do smrti. V roce 1870 odjel na I. vatikánský koncil 
do Říma, který měl jednat mj. o papežské neomylnosti (ke které se Zeidler stavěl negativně), kde 
pak 1. března 1870 náhle zemřel. Jeho pozůstatky byly převezeny do Prahy a pohřbeny 18. března 
1870 do nové, v pořadí již III. premonstrátské hrobky (K-2-V-sine), kterou nechal zřídit v  roce 
1862. (Foto a mapa č. 16). V dalším textu uveden v oddíle V.1.1., str. 26. 

iv. Civilní správa (politická správa) v Čechách od r. 184864 
Zásadním předělem v dějinách rakouského státu byl rok 1848, kdy Říšský sněm ve Vídni přijal 

zákon o zrušení poddanství. Místo vrchnostenských úřadů vznikaly nové správní obvody s cen-
tralizovaným řízením a novými funkcionáři, placenými státem. Ke  jmenování prvních státních 
úředníků nové politické správy došlo v roce 1849. Větší územní celky byly nově rozděleny na kraje 

– v  Čechách jich bylo celkem sedm.65 Ty pak byly dále rozčle-
něny na  okresy v  čele s  okresními hejtmanstvími a  okresními 
hejtmany. Při správní reformě z let 1854–1855 bylo území Čech 
rozděleno na 13 okresů66 se sídlem krajského úřadu.67 Po přijetí 
liberálních zákonů v prosinci 1860 vláda svěřila řadu správních 
činností obecní, okresní a zemské samosprávě. Základní kámen 
státní správy pak tvořila okresní hejtmanství (celkem 89)68 v čele 
s okresním hejtmanem a jeho zástupcem, okresní komisařem. 

Životopisné medailonky:
Johann Dačický svob. pán z  heslova (1792 Praha – 1880 

Praha), krajský komisař
Zakladatelem rodu byl kutnohorský měšťan a královský rych-

tář Ondřej Křivoláček zvaný Dačický, který získal v  roce 1571 
šlechtický erb.69 Nejslavnějším členem rodu byl jeho syn Mikuláš 
Dačický z Heslova (1555–1626), autor slavných Pamětí. Rytířský 
stav a český inkolát získal Bernard Dačický roku 1773, a Josef ry-

adeodatus55 augustin schütz56 (1812 Pečky – 1878 Praha), provinciál57 řádu augustiniánů, 
poslanec Českého zemského sněmu

Od roku 1830 studoval na filozofické fakultě a později i teologické fakultě pražské univerzity, 
svá studia ukončil s oceněním „ad eminentem“ v roce 1837. Novicem augustiniánského řádu byl 
již od roku 1834, řádové sliby složil v roce 1837, a ve stejném roce byl vysvěcen na kněze. V letech 
1837–1857 působil jako administrátor a  farář u  sv. Tomáše na Malé Straně. V roce 1857 se stal 
provinciálem řádu augustiniánů a v roce 1853 defenzorem české provincie. V 70. letech minulého 
století byl objeven jeho soukromý „zpěvník“58 z  roku 1837. Sbírka obsahuje 89 textů společen-
ských písní (45 německých, 42 českých a  2 latinské texty) a  reprezentuje tak vokální repertoár 
klášterní společnosti z 30. let 19. století.57 Adeodatus Schütz se aktivně účastnil zemské samosprá-
vy, v roce 1870 se stal za velkostatkářskou kurii, obvod nesvěřenecké statky, poslancem Českého 
zemského sněmu.59 V tzv. „chabrusových volbách“ roku 1872 již zvolen nebyl.60 Zemřel v Praze dne  
2. 6. 187861 na ochrnutí plic. Byl pohřben 5. 6. 1878 na MH v hrobě č. K1-4-203 spolu se svým 
otcem Johannem Schützem, zemřelým 11. ledna 1851 ve stáří 88 let v čp. 425/III (nyní Říční ulice 
425/12). Autorem náhrobku z roku 1868 je zřejmě syn Roberta Platzera a Anny Platzerové Karel. 
(Foto a mapa č. 24). V dalším textu uveden v oddíle V.1.1,, str. 23.
   

Jeroným Josef svob. pán Zeidler62 (1790 Jihlava – 1870 řím), 
opat premonstrátského kláštera na  Strahově v  Praze, pedagog, 
čtyřnásobný rektor Karlovy univerzity, generální opat premonst-
rátského řádu, poslanec Českého a Říšského sněmu

Do premonstrátského řádu vstoupil v roce 1809, řádové sliby 
složil roku 181263 a vysvěcen na kněze byl v roce 1813. Od roku 
1821 byl archivářem strahovského kláštera, v  letech 1813–1815 
zde působil jako suplující profesor teologie. V roce 1821 získal ti-
tul doktora teologie na univerzitě, kde pak začal přednášet. V roce 
1824 se stal řádným profesorem, v roce 1830 děkanem teologické 
fakulty. V  letech 1839–1849 zastával funkci ředitele filozofického 
studia, v letech 1850 a 1852–1855 byl děkanem filozofické fakulty 
a čtyřikrát (1844, 1846, 1848, 1856) rektorem pražské univerzity. 
Po smrti opata Pfeiffera v roce 1834 byl zvolen strahovským opa-
tem. U příležitosti poslední pražské korunovace v roce 1836 nechal 
zřídit novou strahovskou obrazárnu a nařídil restaurování jejího 
nejvýznamnějšího obrazu, Růžencové slavnosti Albrechta Dürera. 
Věnoval také velkou péči klášterní knihovně a numismatické sbír-

55. Podle některých pramenů měl sv. Augustin předtím, než se stal knězem, syna Adeodata (372–388), což znamená „dar  
 od Boha“ (Bogdan). Zřejmě proto si ho Schütz vybral jako řádové jméno.
56. Čáňová, E.: Slovník, str. 71-72. 
57. Provinciál je v římskokatolické církvi titul pro nejvyššího představeného mužského řeholního řádu na  
 konkrétním území. 
58. Markl, Jaroslav: Společenský zpěv v zrcadle A. Schütze, in: Český lid, sv. 59, č. 2 (1972), Etnologický ústav AV ČR, str. 65-79. 
59. Seznam poslanců Českého zemského sněmu (1870–1872) – Wikipedie (wikipedia.org) 
60. Seznam poslanců Českého zemského sněmu (1872–1878) – Wikipedie (wikipedia.org)
61. Sbírka úmrtních oznámení Dr. Vladimíra Pouzara.
62. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 409-410.
63. Čáňová, E.: Slovník, str. 89-90.

64. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 13. 
65. Praha, České Budějovice, Pardubice, Jičín, Česká Lípa, Cheb a Plzeň. 
66. V Praze, Čáslavi, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Chebu, Chrudimi, Jičíně, Litoměřicích, Mladé Boleslavi, Písku,  
 Plzni, Táboře a Žatci.         
67. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 20-21.     
68. Dtto, str. 22-28.  
69. Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Argo, 2008. Díl I – A-M,  
 str. 166.

Strahovský opat Jeroným II. Josef 
Zeidler, olej na plátně, Antonín 
Machek 1835 (z majetku Královské 
kanonie premonstrátů na Strahově, 
umělecké sbírky a fondy, inv.č. 
0201).

Detail erbu Dačických z Heslova 
z náhrobku Johanna z Heslova 
na MH (autorské foto).
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rady za městskou kurii, obvod Praha-Staré Město. V roce 1867 byl povolán do Panské sněmovny75 
a svého poslaneckého mandátu se vzdal. V témže roce se stal ministrem vyučování a kultu Před-
litavska a poté nakrátko i předsedou vlády (únor 1870–duben 1870). Po pádu této vlády nadále 
působil v Panské sněmovně. Jejich otec Leopold zemřel 20. 1. 1864 v čp. 341/I76 a byl pochován 
v hrobce K2-5-30. Do  stejné hrobky byla pochovaná i  jeho manželka Johanna roz. Fiedlerová, 
zemřelá 23. 7. 1864. Oba byli zřejmě převezeni na Olšanské hřbitovy. 

rodina hergetů77

Josef leopold šlechtic z hergetů st. (1771 Praha – 1849 Praha), guberniální rada 
Zakladatel rodu František Antonín Linhart Herget (1741–1800) byl architektem, inženýrem 

a  profesorem stavovské inženýrské školy i  pražské univerzity. Byl i  významným podnikatelem, 
v roce 1780 zřídil na Malé Straně cihelnu. Byl dvakrát 
ženatý a  Josef Leopold pocházel z  jeho prvního man-
želství. Josef byl nejen schopným správním úředníkem, 
ale byl činný i v kulturní a charitativní oblasti jako člen 
výboru společnosti vlasteneckých přátel umění a gene-
rální ředitel pražského ústavu pro hluchoněmé. Za své 
zásluhy byl roku 1834 povýšen do  šlechtického stavu. 
Zemřel 12. února 1849 v domě č. 55/III na Malé Straně. 

Josef šlechtic z hergetů ml.78 (1812 Praha – 1873 
Praha), okresní představený v Chebu

Byl synem guberniálního rady Josefa Leopolda Her-
geta (1771–1849) a  jeho manželky Barbory Hergetové 
roz. Setzerové (1789–1866). V roce 1834 se stal praktikan-

tem na Krajském úřadě v Litoměřicích, v roce 1849 byl jmenován tajemníkem Zemské vyvazovací 
komise v Praze a poté vedoucím komisařem Okresní vyvazovací komise v Litoměřicích. V letech 
1849–1859 byl činný v Chebu, kde se nakonec stal okresním představeným. Penzionován byl v roce 
1865 a zemřel 11. 11. 1873. Na MH byla jako první z rodiny pohřbena Antonie Hergetová, zemřelá  
20. 7. 1837 (na jejím hrobě byl ještě v roce 1950 litinový pomníček), v roce 1849 pak Josef Leon-
hard Herget, zemřelý 11. 2. 1849. Později (11. 3. 1866) zde byla pochována jeho manželka Barbora 
roz. Setzerová († 8. 3. 1866) a syn Josef, zemřelý 11. 11. 1873. (Foto a mapa č. 23) 

alois Chile79 (1820? Praha – 1871 Praha), okresní tajemník
Byl synem mistra Thomase Chileho a bratrem Aloise Benedikta Chileho, který byl také úřed-

níkem politické správy. Alois Chile zemřel jako okresní tajemník dne 25. 3. 1871 v čp. 225/III 

tíř Dačický z Heslova, císařský krajský hejtman v Klatovech, byl povýšen do  stavu rakouských 
svobodných pánů. Krajský komisař Jan Dačický svob. pán z Heslova zemřel 3. 12. 1880 v čp. 382 
na Smíchově a jeho náhrobek č. K1-1-92 zůstal včetně krásně viditelného erbu zachován. (Foto 
a mapa č. 32)

Franz Ferdinand effenberger70 (1795 krupka – 1880 Praha), pedagog, školní inspektor pro 
celé Čechy

F. Effenberger absolvoval humanitní a filozofická studia na pražské univerzitě a biskupský se-
minář v Litoměřicích. Po vysvěcení na kněze vyučoval na c. k. gymnáziu v Jičíně a od roku 1827 
byl provizorním ředitelem c. k. gymnázia v Litoměřicích. V roce 1847 byl jmenován c. k. radou.71 
V Praze působil od roku 1850 na Malostranském gymnáziu v Karmelitské ulici, od r. 1851 byl 
jeho ředitelem. Roku 1855 byl císařským usnesením jmenován školním radou a inspektorem pro 
celé Čechy. V roce 1859 se stal čestným knížecím arcibiskupským konzistoriálním radou. P. Franz 
Effenberger byl také literárně činný.72 Byl penzionován v roce 1860 a za svou činnost byl jmenován 
rytířem Řádu Františka Josefa. Podle záznamu u Panny Marie Vítězné zemřel 18. 11. 1880 v čp. 
373/III a byl pochován v nové části MH (K2-3-76), jeho náhrobek se dochoval. (Foto a mapa č. 18) 

Josef Foydl (1821 Praha – 1869 karlín), okresní komisař v Karlíně u Prahy
Jeho otec Antonín (nar. 1793) byl ředitelem pomocných úřadů Vrchního zemského soudu 

v  Praze. On sám začínal jako konceptní praktikant na  krajském úřadě v  Lokti a  poté pracoval 
od roku 1847 na Českém guberniu v Praze. Působil jako okresní komisař II. třídy v Jindřichově 
Hradci, krajský komisař III. třídy v Čáslavi a okresní představený v Čáslavi a v Poličce. V roce 
1868 se stal okresním komisařem v Karlíně u Prahy. Zemřel 13. 1. 186973 a 16. 1. byl pochován 
na MH v hrobě č. K1-10-115. V říjnu 1927 byl hrob přenesen na K1-10-50. Z jeho hrobu na MH 
se zachovala pouze deska volně ležící v části K1-4, se jmény Antonie Foydlové (roz. Vašátkové,  
† 6. 12. 1865), matky Josefa Foydla) a Augusta Foydla († 9. 7. 1854), bratra Josefa Foydla. (Foto  
a mapa č. 25)

leopold rytíř hasner z arthy74 (1788 Praha – 1864 Praha), ministerský rada, studijní ředitel 
a rektor pražské univerzity

Leopold Hasner z  Arthy působil jako finanční prokurátor a  guberniální rada, později jako  
ministerský rada a v letech 1833–1848 jako studijní ředitel právnické fakulty pražské univerzity. 
Za své zásluhy byl vyznamenán Leopoldovým řádem, v roce 1836 byl majestátem císaře Ferdinan-
da I. povýšen do šlechtického a v roce 1855 do rytířského stavu. Leopoldův syn Josef (1819 Praha 
– 1892 Praha), oční lékař, profesor a rektor pražské univerzity, byl v lednu 1867 zvolen do Českého 
zemského sněmu v městské kurii a svůj mandát obhájil i v březnových volbách. Jeho bratr Leopold 
(1818 Praha – 1891 Bad Ischl) působil nejdříve jako pedagog na pražské a vídeňské univerzitě, kde 
se roku 1867 stal rektorem, Od roku 1861 byl poslancem Českého zemského sněmu a pak Říšské 

75. Panská sněmovna, horní komora Říšské rady parlamentu Rakouska-Uherska, byla zřízena Únorovou ústavou roku 1861.  
 Byla tvořena členy dědičnými, členy ex officio a členy jmenovanými císařem. Členství v panské sněmovně bylo doživotní.  
76. Sbírka úmrtních oznámení Dr. Vladimíra Pouzara.
77. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Ústav dějin umění, Akademie věd České republiky,  
 str. 231. 
78. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 229.
79. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 274.

70. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 149-150.
71. Österreichische Zeitschrift für Rechts- und Staatswissenschaft, Teil 2, Wien 1847, str. 552.
72. Z jeho náboženských spisů je možno uvést Erbauung in sichtlich religiösen Dichtungen, vydaný roku 1836 u Johanna  
 Pospíšila, v Praze, z ostatních pak Felsenpantheon und Naturpark auf der Herrschaft Kleinskal in Böhmen, z roku 1828,  
 vydané  nakladatelstvím C. W. Medau v Litoměřicích.
73. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 173.
74. BLKÖ:Hasner Ritter von Artha, Leopold (I.), sv. 8 (1862), od str. 31.

Úmrtní oznámení Josefa Hergeta (sbírka úmrtních 
oznámení Dr. Vladimíra Pouzara).
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ho fondu pro Čechy. Svou kariéru ukončil ve funkci krajské-
ho prezidenta na Krajské vládě v Praze. V roce 1854 obdržel 
za své zásluhy Leopoldův řád a na jeho základě byl 22. 1. 1855 
nobilitován. Do penze odešel roku 1861. Podle záznamu u sv. 
Vojtěcha zemřel 15. 4. 1883 v domě čp. 1370/III a byl pocho-
ván v hrobce č. K1-10-82. V srpnu 1910 byla hrobka vyklize-
na a ostatky koncem září převezeny do Teplic-Šanova. 

adam Woříkovský rytíř z  kundratic84 (1793 Praha – 
1863 Praha), okresní hejtman v  Kostelci nad Černými lesy, 
zemský korouhevník za rytířský stav

Svou úřední kariéru začal v roce 1814 na Krajském úřadě 
v Novém Bydžově a na Českém guberniu v Praze. Po  třech 
letech praxe guberniálního koncipisty byl v  roce 1828 jme-
nován krajským komisařem III. třídy v  Písku, v  roce 1834 
byl povýšen na  krajského komisaře II. třídy a  v  roce 1837 
na  krajského komisaře I. třídy. Byl činný na  Krajském úřa-
dě v Českých Budějovicích a v Kouřimi. V roce 1846 se stal 
guberniálním tajemníkem Českého gubernia v Praze a v roce 
1849 byl jako okresní hejtman I. třídy zaměstnán na okres-
ním hejtmanství v  Kostelci nad Černými lesy. V  roce 1855 
byl penzionován. Jako zemský korouhevník za  rytířský stav 
se zúčastnil poslední pražské korunovace 7. 9. 1836. Rodi-
na Woříkovských z Kundratic měla na MH společný hrob se 

spřízněnou rodinou Čermáků. Kromě Adama zde byla pohřbena jeho manželka Marie Anna Wo-
říkovská z Kundratic, roz. Patzaltová z Adelschwungu (1765–1812) a jeho dcera Emílie Čermáko-
vá (1798–1878). (Foto a mapa č. 8) 

v. samospráva
v.1. Český zemský sněm

Ústavodárný sněm ve vídni a kroměříži v letech 1848-184985

Jedním z  hlavních požadavků českých zemí bylo v  roce 1848 ustavení zemského sněmu, 
sestaveného z  volených poslanců. Císař Ferdinand I. vypsal 6. června 1848 volby do  České-
ho zemského sněmu, po  kterých získalo na  venkově mandát 126 poslanců české a  76 poslan-
ců německé národnosti, a ve městech bylo zvoleno 52 Čechů a 30 Němců. Vláda však žádosti 
místodržitele Thuna o svolání zemského sněmu nevyhověla, a namísto toho vypsala v Čechách 
přímé volby do  celostátního Říšského sněmu. Z  deseti správních obvodů neuherské části mo-
narchie bylo zvoleno 383 poslanců. Říšský sněm, ve  kterém zasedalo 148 poslanců z  českých 
zemí, zahájil oficiálně svá jednání 22. července 1848 v  Zimní jízdárně vídeňského Dvorního 

na Malé Straně a byl pochován se svou manželkou Johannou roz. Urbanovou, zemřelou 9. 12. 
1877. Náhrobek Aloise a  Johanny Chile č. K2-3-3 se zachoval na původním místě v nové části 
hřbitova. (Foto a mapa č. 20)

Franz rytíř laufberger von bergenheim80 (1807 Jičíněves – 1877 bzí), místodržitelský prezi-
dent, poslanec Českého zemského sněmu

Franz byl synem justiciára Ferdinanda Laufbergera. V  roce 1829 nastoupil jako konceptní 
praktikant na Krajském úřadě v Jičíně. Roku 1833 byl jmenován justiciárem, později vrchním jus-
ticiárem (od r. 1846). V letech 1849 se stal okresním soudcem v Soudní vyvazovací komisi v Praze 
a v  témže roce okresním hejtmanem I. třídy ve Vrchlabí. V  roce 1855 byl jmenován okresním  
představeným na  okresním úřadě v  Teplicích a  o  čtyři roky později krajským představeným 
v Táboře. V roce 1867 se stal dvorním radou na Českém místodržitelství, o rok později povýšil 
na místodržitelského radu II. třídy. Těsně před svým penzionováním (12. 5. 1875) se stal mís-
todržitelským viceprezidentem. Jako nositel Leopoldova řádu (udělen 3. 6. 1870) byl povýšen 
do rytířského stavu. Do Českého zemského sněmu byl zvolen za městskou kurii, kde zastupoval 
obvod Rokytnice a  Jilemnice. Patřil tam mezi stoupence liberálně, provídeňsky a centralisticky 
orientované Ústavní strany. Zemřel 17. 7. 1877 a byl pohřben na Malostranském hřbitově v hro-
bě K1-4-110.81 Dodnes se zachovala pouze poškozená a špatně čitelná tabulka se jménem. (Foto  
a mapa č. 28). V dalším textu uveden v oddíle V.1.1., str. 21.

edmund rytíř z Merklů82 (1801 slaný – 1874 Praha), okresní hejtman na Smíchově
Edmund byl synem Franze Merkla (1759–1829), guberniálního rady a krajského hejtmana, 

nobilitovaného v roce 1811. Vystudoval na c. k. Tereziánské akademii ve Vídni a svou úřednic-
kou kariéru začal jako konceptní praktikant na Krajském úřadě v Českých Budějovicích. Od roku 
1838 byl guberniálním koncipistou na Českém guberniu v Praze. Po dvou letech byl jmenován 
krajským komisařem III. třídy na Krajském úřadě v Plzni. V letech 1849–1855 byl okresním hejt-
manem I. třídy v Plzni, odkud byl přeložen na Okresní úřad na Smíchově. V roce 1864 byl penzio-
nován s titulem místodržitelského rady. Edmund rytíř Merkl zemřel 13. 4. 1874 a na MH je po-
chován v hrobě K1-1-19 spolu se svou čtvrtou manželkou Matyldou roz. Křepinskou (1828–1868) 
a synem Emilem, zemřelým 30. 11. 1863 ve věku 4 let. (Foto a mapa č. 31)

Maxmilián rytíř obentraut83 (1795 kdyně, okr. Domažlice – 1883 Praha), prezident na Kraj-
ské vládě v Praze

Maxmilián Obentraut zahájil svou úřednickou dráhu jako konceptní praktikant na Krajském 
úřadě v  Mladé Boleslavi. V  roce 1831 se stal koncipistou na  Českém guberniu v  Praze. Za  tři 
roky byl poslán jako krajský komisař III. třídy na Krajský úřad v Chrudimi. Poté strávil tři roky 
ve Spojené dvorské kanceláři ve Vídni, načež byl v roce 1844 jmenován guberniálním tajemníkem 
Českého gubernia v Praze. Po pěti letech se stal hejtmanem Krajského úřadu v Novém Bydžově 
a koncem roku 1849 prezidentem Krajské vlády v Jičíně. V roce 1850 byl jmenován ministerským 
radou a prezidentem Zemské vyvazovací komise v Čechách, o rok později ředitelem Vyvazovací-

80. Dtto., str. 381–382. 
81. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 313.
82. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 442-443.
83. Klečacký, M. a kol.: Slovník, str. 441-442.

84. Kalinová, G,; Lehnerová, A. : Významné osobnosti, str. 16.
85. https://cs.wikipedia.org/wiki/Český_zemský_sněm#Snahy_o_volený_zemský_sněm_roku_1848

Identifikované osobnosti na obraze 
Leopolda Buchnera: Adam Woříkovský 
z Kundratic se svou korouhví na poslední 
pražské korunovaci 7. 9. 1836- č.12 
(Sojka, Jaroslav a kol.: Ferdinand V. 
Dobrotivý a umění jeho doby, SPH, 
katalog výstavy na Pražském hradě, 2012, 
str. 122).
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v Čechách byly hanlivě označovány jako chabrusové.95 Sněm po nich získal v důsledku machinací 
Vídně opět centralistickou většinu. Jeho poslanci, vyslaní na Říšskou radu do Vídně, pak zajistili 
přijetí tzn. Dubnové ústavy.96 V důsledku českého bojkotu zemského sněmu se ve funkčním období 
1872–1878 musely opakovaně konat doplňovací volby. V červenci 1874 se zde poprvé utkala sta-
ročeská strana s mladočeskou, staročeská strana svou pozici uhájila. V dalších zemských volbách  
(17. a 19. září 1878) zvítězila znovu provídeňská Strana ústavověrného velkostatku, česká politická 
reprezentace, která tvořila na sněmu menšinu, se znovu zapojila do parlamentního života. V zem-
ských volbách v červnu 1883 zvítězila v etnicky českých obvodech staročeská strana, ve velkostat-
kářské kurii získala většinu Strana konzervativního pokroku. Zemský sněm opět získal federalis-
tickou většinu a centralisticky orientovaní čeští Němci se proto ocitli v menšině. Proto v roce 1884 
poprvé navrhli administrativní rozdělení Čech podle etnické hranice. Po neúspěchu svého návrhu 
zahájili od roku 1886 pasivní rezistenci.    

v.1.1. Životopisné medailonky poslanců pohřbených na Mh

Franz Gustav becher97 (1796 Plzeň – 1884 bubeneč), obchodník a velkostatkář, poslanec Čes-
kého zemského sněmu a Říšského sněmu

Franz Gustav byl majitelem velkostatku a  pivovaru v  západočeských Chanovicích, které za-
koupil v roce 1809 jeho otec, plzeňský obchodník Jan Becher. V roce 1867 byl Franz Gustav po-
výšen do šlechtického stavu s predikátem von Chanowitz, zděděné panství však zakrátko prodal 
JUDr. Eduardu Daubkovi. Byl členem četných veřejných organizací, např. Vlastenecko-hospodář-
ské společnosti. V zemských volbách roku 1861 byl zvolen do Českého zemského sněmu za vel-
kostatkářskou kurii, obvod nesvěřenecké velkostatky. Na sněmu zastupoval provídeňskou Stranu 
ústavověrného velkostatku.98 Poslancem byl do ledna 1867, poté od březnových voleb 1867 do roku 
1870 a znovu v letech 1872–1878. Český zemský sněm ho v roce 1863 delegoval do Říšské rady, kde 
působil do roku 1865. Zemřel po dlouhé nemoci 14. června 1884 v Bubenči čp. 5 ve věku 89 let. Byl 
pohřben 16. 4. 1884 na MH v hrobě č. K1-10-94 spolu s rodinou své manželky Marie Anny, roz. 
z Böhmů. 

vincenc bradáč99 (1814 komárov u hořovic – 1874 Praha), kanovník metropolitní kapituly, 
ředitel Dědictví svatojánského, poslanec Českého zemského sněmu, člen zastupitelstva královského 
hlavního města Prahy

Vincenc Bradáč studoval na staroměstském gymnáziu pod vedením Josefa Jungmanna (1773–
1847) a na pražské teologické fakultě. Roku 1838 byl vysvěcen na kněze. Působil pak jako kaplan 
a farář v Stříbrné Skalici, Krutech a Skramníkách a jako vikář v Červeném Kostelci. V roce 1860 
se stal kanovníkem metropolitní kapituly při chrámu sv. Víta. Od roku 1863 byl třetím ředitelem 
Dědictví Svatojánského.100 Skládal náboženské písně pro Časopis katolického duchovenstva a ča-

hradu. Po  vypuknutí „Říjnové revoluce“ 1848 bylo v  Olomouci, přechodné císařově rezidenci, 
rozhodnuto o  přeložení sněmu do  Kroměříže. Jednání sněmu začalo v  arcibiskupském zám-
ku dne 22. listopadu 1848. Jeho hlavní úlohou mělo být vypracování nové ústavy, která měla 
být přijata k  výročí pádu Metternichova režimu 15. března 1849. K  tomu však již nedošlo –  
4. března vláda vydala tzv. „oktrojovanou ústavu“, která však nikdy nevstoupila v platnost a byla 
roku 1851 zrušena. Dne 7. března 1849 byl ústavodárný sněm v Kroměříži rozpuštěn. 

Český zemský sněm od roku 1861 
Krizi způsobenou prohranou válkou v Itálii (1859) se císař rozhodl řešit obnovou ústavního 

života, a vydal proto na podzim 1860 tzv. „Říjnový diplom“,86 kde přislíbil ústavní a parlament-
ní formu vlády. Podle tzv. „Únorové ústavy“ z roku 186187 měl nejvyšší zákonodárný sbor, Říšská 
rada, sestávat z delegátů jednotlivých zemských sněmů. V březnu 1861 proto císař vypsal ve všech 
korunních zemích zemské volby. V  Čechách bylo voleno 236 poslanců ve  čtyřech skupinách,88 
přičemž bylo volební právo omezeno tzv. volebním censem.89 Volby probíhaly ve druhé polovi-
ně března 1861. Na sněmu hráli výraznou roli velkostatkáři a šlechtici, mezi nimiž tvořila silnou 
skupinu česká historická šlechta (Strana konzervativního velkostatku),90 která spolu s  Národní 
stranou podporovala zachování historických privilegií a  federální pojetí Rakouska. Český zem-
ský sněm o celkovém počtu 241 poslanců91 se poprvé sešel 6. dubna 1861 v Thunovském paláci 
na Malé Straně (Sněmovní 176/6). Další volby počátkem roku 186792 vypsal císař s cílem zajistit 
schválení chystaného rakousko-uherského vyrovnání mimořádnou Říšskou radou, tvořenou de-
legáty jednotlivých zemských sněmů. Ve volbách však zvítězila česká federalistická reprezentace, 
která rakousko-uherské vyrovnání odmítla. Předlitavské země měly poté pouze vyslat na Říšskou 
radu delegaci, aby schválila zákony související s  vyrovnáním. Český i  moravský sněm to však  
25. února 1867 rovněž odmítly a vláda je proto 27. února rozpustila. Císař vypsal v březnu nové 
volby s cílem zvrátit federalistickou většinu na sněmu. To se mu podařilo a v nových volbách zvítě-
zila centralistická Strana ústavověrného velkostatku,93 která delegáty do Říšské rady odsouhlasila. 
Ta se sešla ve Vídni 20. května 1867 a rakousko-uherské vyrovnání schválila. Česká politická re-
prezentace zůstala po zbytek funkčního období zemského sněmu v pasivní rezistenci. V roce 1870 
se Vídeň pokusila vztah s Čechami zlepšit. Císař proto vypsal 29. července 1870 v Českém králov-
ství nové volby, ve kterých tentokrát zvítězila ve velkostatkářské kurii Strana konzervativního vel-
kostatku. Zemský sněm tak opět získal federalistickou většinu a začala jednání o česko-rakouského 
vyrovnání.94 Proti tomu však vystoupila opozice ve  Vídni i  mezi německým obyvatelstvem čes-
kých zemí a český sněm byl 13. března 1872 rozpuštěn. Další zemské volby, konané v dubnu 1872, 

95. Chabrus (z hebrejštiny) je spolek provádějící obchodní machinace, v tomto případě šlo o vykupování velkostatků za  
 účelem získání většiny v kurii velkostatkářů na zemském sněmu. 
96. Dubnovou ústavou ze 2. dubna 1873 byla zavedena přímá volba do Říšské rady.
97. https://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Becher
98. https://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_ústavověrného_velkostatku
99. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 143-144.

86. V Říjnovém diplomu, vydaném 20. října 1860, se císař František Josef I. zřekl absolutismu a vzdal se zákonodárné  
 pravomoci.   
87. Vyhlášením Únorové ústavy 26.února 1861 došlo ke změně vládního systému monarchie z absolutního na konstituční.
88. Kurie venkovských obcí, skupina měst, skupina obchodních a živnostenských komor a kurie velkostatkářská, druhá 
 a třetí kurie tvořily dohromady kurii měst.
89. Volební census  stanovuje nerovné volební právo. Váha hlasu voliče je určována např. dle výše placených daní. 
90. Strana konzervativního velkostatku hájila na Říšské radě i na Českém zemském sněmu historická práva  
 království českého.   
91. Kromě volených poslanců zasedlo na sněmu i pět tzv. virilistů, jejichž mandát vyplýval z jejich funkce. 
92. https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemské_volby_v_Čechách_leden_1867
93. Stranu ústavověrného velkostatku tvořili především šlechtici a plátci vysokých daní, hlásící se k liberalismu  
 a parlamentarismu, zastánci ústavy a centralistického modelu rakousko-uherské monarchie, v zahraniční politice  
 tíhli ke spojenectví s Německým císařstvím. 
94. Tzv. Fundamentální články.
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1872 přeneseny ostatky Augusta Eusebia Haase a  jeho vnuka Franze 
Zunterera. Po násilném vniknutí do hrobky v roce 1945 je hrobka, re-
staurovaná při revitalizaci hřbitova, prázdná. (Foto a mapa č. 21)

vojtěch hron (1811 břekova lhota – 1879 Praha)108

Životopisný medailonek v oddíle III.2., str. 10-11.

František branislav kořínek109 (1831 křídla – 1874 Praha), pe-
dagog, publicista a překladatel, poslanec Českého zemského sněmu

Při studiích na  filozofické fakultě pražské univerzity se sezná-
mil s  Karlem Havlíčkem Borovským, do  jehož novin pak přispíval. 
Po ukončení studií působil od 1855 jako pedagog na rakousko-uher-
ských gymnáziích ve Varaždíně, Štýrském Hradci a Záhřebu, odkud 
byl v roce 1867 vykázán pro svůj protimaďarský postoj. Pracoval pak 

v  redakci pražských Národních listů, jako publicista byl srovnáván s  Karlem Havlíčkem Borov-
ským. Vedle publicistiky se věnoval historii, byl spoluautorem stati Jihoslované v Riegrově Slovníku 
naučném a vydal spisy Věk Albrechta Valdštýna a Obrazy slovanského světa. Publikoval také pře-
klady z polštiny (díla Adama Mickiewicze) a z ruštiny (Michaila Jurjeviče Lermontova). Jako lite-
rární historik se zabýval především odkazem K. H. Máchy. Na přání chorvatské vlády napsal četné 
gymnaziální učebnice. Poslancem Českého sněmu byl zvolen v roce 1867 v kurii venkovských obcí 
(Nové Město nad Metují, Náchod, Dobruška). Rezignoval před květnem 1868 a byl znovu zvolen 
v červnu 1868. Patřil pak mezi 81 signatářů státoprávní deklarace českých poslanců, v níž česká 
politická reprezentace odmítla centralistické směřování státu. Byl proto v září 1868 zbaven man-
dátu, ale byl znovu zvolen v září 1869, jakož i v roce 1870 a 1872 (za obvod Nové Město, Náchod 
a Opočno). Na Malostranském hřbitově byl pohřben v hrobě č. K1-12-47, jeho náhrobek zůstal 
zachován. (Foto a mapa č. 13)

Franz laufberger von bergenheim, též František laufberger z bergenheimu (1808 Jičíně-
ves – 1877 bzí)

Životopisný medailonek v oddíle IV., str. 16.

adolf Maria Pinkas110 (1800 Praha – 1865 Praha), poslanec Říšského sněmu v roce 1848, 
poslanec zemského sněmu po roce 1861, člen obecního zastupitelstva královského hlavního města 
Prahy

Adolf Maria se narodil jako syn zemského advokáta Karla Václava Pinkase († 1851).111 Po ma-
turitě studoval právní vědy v Heidelberku a v Praze, na rozdíl od Strobacha (viz str. 23) však byl 
a zůstal národnostně neutrální. V Německu i v Praze byl dokonce členem německých nacionali-
sticky orientovaných studentských spolků. Po promoci v  roce 1823 pracoval nejprve jako advo-
kát v kanceláři svého otce, v  roce 1847 si otevřel vlastní advokátní kancelář. V březnu 1848 byl 

sopisy Blahoslav a Školník. K miléniu sv. Cyrila a Metoděje (1863) 
vydal dvoudílný Svatováclavský kancionál (výběr písní ze všech ka-
tolických zpěvníků od nejstarších dob až do roku 1863). Poslancem 
Českého zemského sněmu byl zvolen v roce 1867 za městskou kurii, 
obvod Praha IV/Hradčany, a zůstal jím do roku 1870. Zastupoval 
zde Národní stranu (staročechy).101 Od roku 1864 byl členem zastu-
pitelstva královského hlavního města Prahy, v roce 1864 byl zvolen 
obecním starším za Hradčany (Praha IV) a svou funkci vykonával 
do prosince 1873.102 Na Malostranském hřbitově byl původně po-
chován v hrobě č. K1-9-20, počátkem 50 let byl náhrobek přenesen 
do části K1-8 blízko Thunova náhrobku. (Foto a mapa č. 2). V dal-
ším textu uveden v oddíle V.2.2., str. 30. 

František serafinský Czeschik103 (1799 Planá – 1881 Praha)
Životopisný medailonek v oddíle III.1., str. 7.

august eusebius haas104 (1804 horní slavkov – 1871 Praha), podnikatel, spoluzakladatel 
porcelánky v Horním Slavkově, poslanec Českého zemského sněmu

August Eusebius se stal v  roce 1846 vlastníkem porcelánky, ze které vybudoval prosperující 
podnik s  významným postavením na  trhu. Byl majitelem několika 
dalších porcelánek, hradů, zámků a statků, velkého pivovaru v Kyšper-
ku nad Ohří a domů v Praze.105 V roce 1867 odprodal firmu svému 
synovi Georgovi a svému zaměstnanci Johannu Čížkovi, čímž vznik-
la známá firma Haas & Čížek. Poslední období života strávil ve svém 
domě v Praze (Národní třída čp. 949/I). Do Českého zemského sně-
mu byl zvolen v roce 1861 za velkostatkářskou kurii, obvod nesvěře-
necké velkostatky.106 Rezignoval v listopadu 1866, zřejmě ze zdravot-
ních důvodů. Podle úmrtního oznámení byl pohřben na MH nejprve 
v hrobce Richterovy rodiny (jeho sestra Wilhelmina byla manželkou 
významného smíchovského podnikatele Franze Richtera).107 Haasova 
vdova Josefa později zakoupila prominentní hrobové místo v ose hlav-
ní hřbitovní aleje, u západní zdi nové části MH, a nechala tam podle 
plánů stavitelů A. Kirpala a A. Lindsbauera postavit kaplovou hrobku 
se vsazenou skleněnou deskou v  podlaze. Do  ní pak byly 2. května 

107. Vrbová, Pavla: Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, ročník LL, č. 2/2021, str. 35.
108. Čáňová, E.: Slovník, str. 35.
109. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 306.
110. https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Maria_Pinkas
111. Karl Wenzel Pinkas, in: Schematismus für das Königreich Böhmen auf das Jahre 1830, Prag, str. 128. 

100. Dědictví Svatojánské bylo založeno roku 1829 knězem a konzistoriálním radou Antonínem Hanikýřem (1756-1833) jako 
 spolek pro vydávání náboženských a obecně vzdělávacích knih v českém jazyce. Jeho první ředitelem byl Michal Václav  
 Pešina z Čechorodu.
101. https://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_strana_(1848)
102. Dtto, str. 17.
103. Čáňová, E.: Slovník, str. 19.
104. Kalinová, Gabriela: Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově, Praha 2016, str. 9-10.
105. Vrbová, Pavla: Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, ročník LL, č. 2/2021, str. 37.
106. https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_poslanců_Českého_zemského_sněmu_(1861–1867)

Mons. Vincenc Bradáč (File: 
Vincenc Bradáč (1815-1874).jpeg 
- Wikimedia Commons) 

August Eusebius Haas, portrét 
(Biografický slovník českých 
zemí 21, Praha 2018, str. 4, 
Ludvík Jaša). 

Pohled do Haasovy hrobky 
během rekonstrukce MH, 2016. 
(autorské foto).
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v jeho obvodu zvítězil německý kandidát. Zemřel 24. prosince 1884 a byl pochován 26. 12. 1884 
do hrobu č. K1-2-311, kde byla již pohřbena jako manželka Johanna († 23. 4. 1868). V dalším textu 
uveden v oddíle V.II., str. 35.

eduard victor schubert rytíř von soldern118 (1800 Praha – 1879 Praha), právník a politik, 
poslanec Českého zemského sněmu, poslanec Říšského sněmu, člen zastupitelstva královského 
hlavního města Prahy 

Byl synem stavovského úředníka Johanna Ignaze Schuberta (1773–1855) a na právnické faultě 
spolužákem Adolfa Marii Pinkase. Titul doktora práv získal v roce 1823, od roku 1833 byl činný 
jako advokát a od r. 1859 působil jako notář na Malé Straně. V roce 1850 se stal kurátorem České 
spořitelny a roku 1872 ho zemský sněm jmenoval ředitelem zemské Hypoteční banky, k jejímuž 
založení spolu s Pinkasem přispěl. Byl činný i  jako pedagog, v roce 1850 se stal děkanem práv-
nické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity. V roce 1848 se zapojil do obecní samosprávy. Čle-
nem širšího výboru za Malou Stranu (Praha III) byl od dubna 1848 do října 1848 a dále v letech 
1850–1864 a 1865–1871, městským radním pak v letech 1850–1852 a 1862–1864. Po roce 1860 se 
zapojil i do zemské politiky – po smrti Adolfa Marii Pinkase v roce 1865 nastoupil na jeho místo 
v Českém zemském sněmu za městskou kurii, obvod Malá Strana a byl znovu zvolen v březnu 1867. 
Poslancem Říšské rady ve Vídni byl od dubna 1867 až do nových voleb v roce 1870. Za své zásluhy 
získal v únoru 1875 Řád železné koruny a byl povýšen do rytířského stavu. Bydlel na Malé Straně 
v ulici U Lužického semináře 92/15,119 kde 24. listopadu 1879 zemřel. Byl pohřben v nové části MH 
v hrobce č. K2-78-30, jeho hrob se nedochoval. V dalším textu uveden v oddíle V.2.2., str. 36.

adeodatus augustin schütz120 (1812 Pečky – 1878 Praha)
Životopisný medailonek viz oddíl III. 2., str. 12.

antonín strobach/Štrobach121 (1814 Praha – 1856 Praha), český právník a politik, pražský 
purkmistr, poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži 

Byl synem zámožného staroměstského mlynáře Jana Strobacha (1785–1861). Od  roku 1826 
byl na staroměstském gymnáziu žákem Josefa Jungmanna. Během právnických studií na pražské 
univerzitě se seznámil s Karlem Hynkem Máchou, se kterým pak procestoval nejen Čechy, Moravu, 
ale také část dnešního Rakouska, Slovinska a Itálie. Později byl dokonce kmotrem Máchova syna 
Karla. Z doby studií pocházejí jeho první literární příspěvky do Květů a Včely a odborné příspěv-
ky do Časopisu Národního muzea. Po obhajobě doktorského titulu pracoval u zemského soudu 
v Praze. Po rezignaci pražského starosty Josefa rytíře Müllera dne 9. 4. 1848 byl zvolen starostou 
královského hlavního města Prahy. Podle svého prohlášení chtěl: „nový život v obci probuditi, svo-
bodný řád zavésti a  nazpět vydobytá práva proti každému nepříznivému vlivu, každé nepřátelské 
moci statečně brániti.“122 Po radikalizaci mas se Strobach 10. května 1848 své funkce vzdal, pracoval 
však nadále ve Svatováclavském a Národním výboru. Ve volbách do Říšského sněmu 10. 6. se stal 

zvolen do  Svatováclavského výboru, a  později i  do  Národního vý-
boru. Za volební obvod Praha-město III byl zvolen do ústavodárné-
ho Říšského sněmu. Po rozpuštění Kroměřížského sněmu v březnu 
1849 se stáhl z  politiky a  zapojil se do  ní až po  obnově ústavního 
života v  roce 1861, kdy byl zvolen poslancem Českého zemského 
sněmu za městskou kurii, obvod Praha-Malá Strana.112 Na zemském 
sněmu podporoval německo-rakouské centralisty, a jako spoluzakla-
datel Hypoteční banky království českého113 zejména živnostenské 
aktivity. Poslaneckou funkci vykonával až do své smrti v roce 1865.  
V zastupitelstvu královského hlavního města Prahy byl členem užší-
ho výboru od října 1848 do září 1850, od září 1850 do prosince 1862 
byl obecním starším a od roku ledna 1852 do dubna 1861 městským 
radním.114 Ve  volbách roku 1861 neúspěšně kandidoval na  místo 
starosty. Pinkas zemřel dne 28. září 1864 ve svém domě čp. 515/III 
na Kampě. Na MH byl původně pohřben v hrobě K1-10-114 spolu 
s otcem Karlem Václavem Pinkasem,115 v říjnu 1927 byly jejich ostatky 

i pomník přeneseny na hrobové místo K1-2-8. (Foto a mapa č.30). Náhrobek opět zdobí reliéfní 
portrét, vypracovaný podle návrhu politikova syna Soběslava Pinkase.116 V dalším textu uveden 
v oddíle V.2.2., str. 34. (Foto a mapa č. 30) 

karel seeling (1812 Praha – 1884 Praha), český právník a politik, poslanec Českého zemské-
ho sněmu, člen zastupitelstva královského hlavního města Prahy

Po studiích na pražské univerzitě se stal v  roce 1836 doktorem práv. Byl činný nejen ve své 
profesi (zastával funkci děkana kolegia doktorů práv), ale i  v  oblasti veřejné (jako spoluzakla-
datel a  prezident spolku Malostranská beseda). Zaslou-
žil se o  založení smíchovského pivovaru ve  formě čes-
ké akciové společnosti a  na  druhé valné hromadě dne  
19. září 1869 byl zvolen do čela správní rady pivovaru. Karel 
Seeling byl členem zastupitelstva královského hlavního měs-
ta Prahy, obecním starším za Malou Stranu (Praha III) byl 
od  dubna 1861 do  listopadu 1884. Funkci městského rad-
ního zastával od dubna 1861 do prosince 1862 a od prosin-
ce 1863 do prosince 1865.117 Poslancem Českého zemského 
sněmu byl zvolen v  únoru 1867 za  městskou kurii, obvod 
Praha, Malá Strana. Při březnových volbách již zvolen nebyl, 
poslancem se znovu stal až v roce 1870 a v roce 1872. V 1873 

112. Seznam poslanců Českého zemského sněmu (1861–1867) – Wikipedie (wikipedia.org) 
113. O ustavení české úvěrové banky stavy usilovaly již od roku 1848. Na návrhu, předloženém císaři roku 1863, se podíleli  
 advokáti Adolf Maria Pinkas a Albín Braf. Císař její založení povolil a banka byla otevřena v lednu 1865.
114. Kraus, Vojtěch: Obecní starší král. hlavn. města Prahy, 1848-1907, zvl. otisk z Almanachu král. hl. m. Prahy pro rok 1908,
 roč. XI., Praha, Stivín, 1908, str.44.
115. Citace: Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 463, obraz 692.
116.  Malíř Soběslav (Hippolyt) Pinkas (1827–1901) byl otcem mladočeského politika Ladislava Pinkase (1863–1936). Ten se 
 oženil se Zdenkou Odkolkovou a usadil se v Sovových mlýnech. Jeho sestra Georgetta/Jiřina se později stala matkou  
 českého herce Jiřího Voskovce/Wachsmanana (1905 Praha – 1981 Pearblossom, USA).    
117. Dtto, str. 49.

Detail medailonku z náhrobku 
A. M. Pinkase, návrh Soběslav 
Pinkas (autorské foto).

Akcionářsky pivovar na Smíchově, František 
Hejtmánek,1894. Nákladem akcionářskeho 
pivovaru (Národní digitální knihovna, ndk.cz)

118. https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Schubert
119. Handbuch des Königreiches Böhmen für das Jahr 1844, Prag, str. 314.
120. Čáňová, E.: Slovník, str. 71-72.
121. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, sv. 40 (1880), od str. 55.
122. Dějiny Prahy II.-Od sloučení pražských měst v roce 1784 do současnosti, Paseka Praha-Litomyšl, 1998, str. 142. 
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1861 byl v kurii venkovských obcí (volební obvod Děčín – Benešov – Česká Kamenice) zvolen 
do Českého zemského sněmu, kde se zabýval hlavně charitou (vedením nalezince v Praze a vypra-
cováním návrhu zákona o péči o chudé v Čechách). Na sněmu patřil do frakce konzervativního  
velkostatku. Zemřel 22. listopadu 1870 ve Valdštejnské ulici 152/3 a byl pochován 24. listopadu 
1870 na Malostranském hřbitově do hrobky K1-2-3. V roce 1898 byly jeho pozůstatky odvezeny 
do Podmokel a pohřbeny v rodinné hrobce Thunů v novogotické kapli sv. Jana (její návrh vypra-
coval vídeňský architekt Friedrich von Schmidt).127 Hrobka na Malostranském hřbitově byla v roce 
1899 zrušena a odstraněna.

václav vanka/Wanka šlechtic z  rodlova128 (1798 Praha – 1872 Praha), advokát a  politik, 
poslanec Českého zemského sněmu (zástupce nejvyššího maršálka země České), pražský starosta 
v letech 1848–1861129 

Vankův otec vlastnil starodávný pivovar U Primasů na Koňském trhu (dnešní Václavské ná-
městí), on sám pak vystudoval práva na pražské univerzitě, kde získal v roce 1828 doktorský titul. 

V letech 1828–1831 byl zaměstnán u pražského c. k. fiskálního úřa-
du, v roce 1834 složil advokátské zkoušky a působil v Českých Budě-
jovicích. V roce 1837 se vrátil se do Prahy. V roce 1829 se stal členem 
Spolku přátel církevní hudby a v roce 1834 spolku pro podporu Klá-
rova ústavu pro dospělé slepce, byl také členem výboru Žofínské aka-
demie a od roku 1844 aktivním členem České zahradnické společ-
nosti. Zabýval se také charitou (podporoval Ústav pro hluchoněmé 
a pražské chudé). Po rezignaci Antonína Strobacha a jeho nástupce 
Tomáše Pštrosse (1796–1876) v květnu 1848 byl 31. května provizor-
ně zvolen pražským purkmistrem. Na začátku jeho úřadování probě-
hl Slovanský kongres, Svatodušní bouře a bombardování Prahy. Van-
ka se však těšil důvěře jak Pražanů (podle dobového hodnocení „byl 
dalek jakýchkoli radikálních snah, avšak cítil upřímně s věcí českou“), 
tak i  u  státních úřadů, a  proto se mu 
podařilo zůstat v čele města celých 13 
let. Za jeho vlády vznikl v Praze slavný 
Radeckého pomník (odhalený 1859), 

a byl položen základní kámen kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně 
(10. června 1854). Inicioval sbírky na opravu Staroměstského orloje 
a výstavbu třetího pražského mostu (Palackého mostu). Za Bacho-
va absolutismu se podílel na  vypracování nového obecního řádu. 
Za Vankova působení vznikl městský archiv, jehož prvním archivá-
řem se stal Karel Jaromír Erben (1811–1870). Po obnovení ústavní-
ho života v  Rakouském císařství v  roce 1861 Vankova starostenská 
činnosti skončila, on však pokračoval v politické činnosti v zemském 
sněmu, kam byl ve stejném roce zvolen ve velkostatkářské kurii za ne-
svěřenecké velkostatky. Od  roku 1861 zastával prestižní funkci ná-

poslancem za  volební obvod Praha-Město I  (Staré Město). Během 
přípravného zasedání Říšského sněmu ve Vídni byl zvolen prvním 
viceprezidentem sněmu (20. července 1848), a 17. srpna 1848 jeho 
prezidentem (tuto funkci zastával celkem třikrát).123 Rozpuštěním 
Kroměřížského sněmu dne 7. března 1849 jeho politická kariéra 
skončila. Působil poté jako rada apelačního soudu, ale v roce 1853 
byl z politických důvodů sesazen. Zís-
kal však oprávnění pro výkon advo-
kátní praxe v Praze a založil si úspěš-
nou advokátní kancelář. Zemřel náhle 
22. listopadu 1856 ve  věku pouhých 
42 let. Byl pochován nejprve na  MH 
(hrob K1-9-93). Později byl přenesen 
na  Olšany (hřbitov III., odd. 6, hrob  
259)124 a  uložen vedle hrobu rodiny 
MUDr. Johanna Durase. Oba náhrob-
ky jsou ve špatném stavu a  jsou z ini-

ciativy pražského magistrátu zařazeny do  programu adopce hrobů 
SPH.125 V dalším textu uveden v oddíle V.2.1., str. 29.

František antonín ii. z Thun-hohensteinu126 (1809 Praha – 1870 Praha), rakouský a český 
šlechtic, podporovatel umění a politik, poslanec Českého zemského sněmu

Byl synem hraběte Františka Antonína z  Thun-Hohensteinu (1786–1873). V  letech 1827 až 
1831 studoval práva na pražské univerzitě. Zajímal se o umění, jeho učitelem kreslení byl malíř 
Antonín Mánes (1784–1843). Byl členem a později prezidentem Společnosti vlasteneckých přátel 

umění a ředitelem Uměleckého spolku pro Čechy. Zasloužil se o zří-
zení pomníku Františka I. na pražském nábřeží a předsedal Spolku 
pro dostavbu sv. Víta. Byl členem představenstva Českého vlastenské-
ho muzea a Spolku pro rozvoj průmyslu, stejně jako Spolku pro pod-
poru hudby v Čechách. V roce 1842 byl jmenován čestným občanem 
Prahy. Byl vyznamenán Řádem železné koruny druhé třídy, stal se 
komandérem řádu Františka Josefa I. a papežského řádu sv. Řehoře. 
Po  nerovnorodém sňatku s  Marií Magdalenou Königovou (1810–
1899) se roku 1846 vzdal nástupnických práv na fideikomis pro sebe 
i své potomky. V revolučním roce 1848 se zapojil do politického ži-
vota, v březnu 1848 byl jedním ze tří šlechtických členů Národního 
výboru. Působil jako jeden z velitelů Národní gardy. Když se jeho bra-
tr Leopold Lev Thun-Hohenstein stal ministrem vyučování, pracoval 
u něj od roku 1850 jako vedoucí úředník v oblasti umění a památkové 
péče. V říjnu 1862 byl jmenován konzervátorem v Čechách. V roce 

Antonín Strobach (File:Jan 
Vilímek - Antonín Štrobach.jpg - 
Wikimedia Commons)

123. Urban, Otto: 1848–1849, Kroměřížský sněm, Argo 1998, str. 86.
124. Informace Martina Červeného, ředitele SPH.
125. https://hrbitovy-adopce.cz
126. https://www.thunweb.com

127.  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Jana_Nepomuckého_(Podmokly)
128. BLKÖ:Wanka Edler von Rodlow, Wenzel – Wikisource 
129. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/stali_v_cele/judr_vaclav_vanka.htm

Náhrobek Antonína Strobacha 
na Olšanech, současný stav (foto 
B. Živnůstka).

František Antonín hrabě z Thun
-Hohensteinu, kresba Františka 
Krišpína (File:Franz Anton II 
Thun Hohenstein 1867 Krispin.
png - Wikimedia Commons)

Václav Vanka z Rodlova, český 
advokát a politik, autor Jan Adolf 
Brandajs, 1850 (File:Václav Vaň-
ka (1798-1872).jpg - Wikimedia 
Commons)

Bývalý náhrobek rodiny Vankovy 
na Olšanech  – současný stav 
(foto B. Živnůstka).
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dem železné koruny, V roce 1873 se stal prezidentem Notářské 
komory v Praze. Od roku 1878 působil jako zemský advokát. Dne 
19. června 1873 ho císař povýšil do šlechtického stavu. Jaroslav 
Rilke von Rüliken byl strýcem slavného pražského německého 
básníka Reinera Marii Rilkeho a podporoval ho při studiích. Po-
slancem Českého zemského sněmu byl od roku 1876, byl zvolen 
za městskou kurii (Rokytnice, Jilemnice).133 Byl členem Ústavní 
strany. V lednu 1887 byl pro neúčast na více sněmovních zasedá-
ních prohlášen za vystouplého. Při doplňovacích volbách v září 
1887 byl znovu zvolen za volební okruh Rochlice, svůj mandát 
složil v březnu 1891. Na MH byl v hrobě K1-12-121 pochován 
jeho otec Johann Rilke (1788–1853), hraběcí hartigovský úředník 
na statku Ostrov, jehož ostatky byly později přeneseny do rodin-
né hrobky na Olšanech.

František ringhoffer ii.134 (1817 Praha – 1873 smíchov), podnikatel, poslanec Českého zem-
ského sněmu a starosta Smíchova  

První Ringhoffer, František I. (1744–1827), přišel do Prahy v  roce 1769 a  roku 1771 založil 
na Starém Městě (čp. 102) kotlářskou dílnu. V roce 1787 získal na Starém Městě měšťanské právo 
a roku 1791 se stal představeným cechu mědikovců. Po jeho smrti v roce 1827 převzal dílnu syn 
Josef Václav (1785–1847), zakladatel hamru na zpracování mědi v Kamenici blízko Prahy, které-
mu císař Ferdinand I. udělil titul c. k. dvorního mistra kotláře a v roce 1843 zemské privilegium 
na tovární výrobu měděného a kovového zboží. Po něm nastoupil třetí Ringhoffer, již druhý Fran-
tišek. Orientoval se na nový dopravní prostředek – železnici. V roce 1852 přeložil rostoucí výrobu 
na Smíchov a ke svému závodu připojil ještě slévárnu. V letech 1849–1851 se tam vyrábělo zařízení 
pro české cukrovary, roku 1854 začal s výrobou nákladních vozů a o  šest let později s výrobou 
osobních vozů. V roce 1867 zahájil výboru salonních vozů, které se brzy staly pýchou vagonky. 
Roku 1870 získal František Ringhoffer II. panství Popovice a založil tam pivovar a lihovar. Roku 
1862 ho císař František Josef I. vyznamenal rytířským křížem Řádu Františka Josefa, těsně před 
smrtí († 1873) byl jako nositel Řádu železné koruny II. třídy povýšen do rakouského šlechtického 
stavu. Ringhoffer byl prvním starostou Smíchova, zvoleným ve svobodných volbách (1862). Jako 
starosta předložil návrh regulačního plánu pro předměstí Smíchov, který nechal vypracovat na své 
náklady.135 Podle něj se mělo centrum obce z dnešního Arbesova náměstí přesunout do jižní části 
Plzeňské ulice, proti Ringhofferově továrně a synagoze, na jejíž stavbu přispěl. Ringhoffer zvelebil 
Smíchov, rozšířil veřejné plynové osvětlení, nechal zavést vodovodní potrubí a založil městskou 
chudinskou pokladnu. Při povodni v  únoru 1862 řídil všechny záchranné práce. Kvůli sporům 
o daně z výnosů společnosti České západní dráhy se Ringhoffer 4. března 1864 svého starostenské-
ho úřadu vzdal, v srpnu 1864 však byl znovu zvolen. Kvůli problémům s opozicí však 18. září 1865 
společně se svým přítelem Porgesem z Portheimu funkci ve  smíchovské samosprávě definitivně 
složil. Ringhoffer byl činný i v zemské samosprávě, ve volbách roku 1861 byl zvolen poslancem 

městka nejvyššího maršálka Království českého. Po svém odstoupení byl povýšen do šlechtického 
stavu, stáhl se z politického života a žil střídavě v Praze a na statcích Lobeč a Mšeno, které zdědil 
po své matce. Zemřel v Praze 28. července 1872. Z hrobky rodiny Wankovy, která se nacházela 
ve zrušené částí MH, se zachoval pouze portál, nyní umístěný v nové části MH (K2-7). Tato rodina 
pak vlastnila kaplovou hrobku na Olšanech (V. hřbitově, oddělení 21, č. 156-158). (Foto a mapa  
č. 22) V dalším textu uveden v oddíle V.2.1., str. 29.

Jeroným Josef Zeidler (1790 Jihlava – 1870 řím)
Životopisný medailonek v oddíle III.2., str. 12-13.

v.1.2. Poslanci Českého zemského sněmu s příbuznými na Mh

karel Dimmer (1825 tupadly – 1909 Praha), obchodník, rakouský a český politik, poslanec 
Českého zemského sněmu, zastupitel smíchovské obecní správy, starosta Smíchova

Karel Dimmer si v roce 1850 otevřel na Smíchově prosperující obchod se zbožím kořenným, 
materiálním a barvami. 7. února 1861 se stal spoluzakladatelem občanské záložny na Smíchově. Po-
dílel se na vzniku smíchovského akciového pivovaru a na založení Živnostenské banky pro Čechy 
a Moravu, první banky v rakousko-uherské monarchii, financované výhradně českým kapitálem. 
Působil jako předseda správní rady Akciové strojírny dříve Breitfeld, Daněk a spol., která vznikla 
v roce 1872 sloučením Daňkovy strojírny se společností Breitfeld & Evans. Byl předsedou správní 
rady První české společnosti pro rafinerii cukru v Praze a cenzorem Rakousko-uherské banky. Byl 
členem smíchovského zastupitelstva, místo smíchovského radního zastával ve funkčních obdobích 
1862–1874. Od roku 1867 byl náměstkem smíchovského starosty, v roce 1874 byl zvolen starostou, 
a zůstal jím až do roku 1887. Za jeho působení se Smíchov stal jedním z největších měst v Čechách, 
podařilo se mu značně rozšířit obecní jmění. V roce 1878 byl zvolen do Českého zemského sněmu 
za městskou kurii (obvod Smíchov),130 kde se pak hlásil ke staročeské straně. Svůj mandát obhá-
jil i  v následujících volbách roku 1883, poslancem Českého zemského sněmu zůstal až do  roku 
1887. Za své zásluhy byl jmenován dvorním radou a byl mu udělen Řád Františka Josefa. Na Ma-
lostranském hřbitově byla v hrobě č. K1-8-76 pochována jeho manželka Marie (1825131–1876), roz. 
Lukschalová. Karel Dimmer zemřel podle úmrtního oznámení 9. prosince 1909 a 12. prosince byl 
pohřben do rodinné hrobky na Malvazinkách, do které byla v roce 1910 přenesena z MH i jeho 
manželka Marie. V dalším textu uveden v oddíle V.3.1., str. 39.

Jaroslav rilke von rüliken132 (1833 svébořice – 1892 Praha), notář, advokát a poslanec Čes-
kého zemského sněmu 

Jaroslav Rilke vystudoval práva na pražské univerzitě a poté nastoupil jako praktikant k praž-
skému zemskému soudu. Později se věnoval advokacii, titul doktora práv získal v roce 1857. Byl 
zakladatelem a  prvním prezidentem českého notářského spolku a  zasloužil se o  uspořádání ce-
lorakouského sjezdu notářů v Praze (1872). V témže roce ho císař za  jeho zásluhy odměnil Řá-

130. Seznam poslanců Českého zemského sněmu (1878–1883) – Wikipedie (wikipedia.org) 
131. Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 88, obraz 271. 
132. Jaroslav von Rilke – Wikipedie (wikipedia.org) 

133. Seznam poslanců Českého zemského sněmu (1872–1878) – Wikipedie (wikipedia.org) 
134. Kalinová, Gabriela; Lehnerová, Alena: Významné osobnosti dvora císaře Ferdinanda I./V. pohřbené na Malostranském 
 hřbitově, in: Památky Malostranského hřbitova, Praha 2020, str. 38. 
135. Fabini, Pavel: František II. Ringhoffer starostou Smíchova 1861–1865. In: Fenomén Ringhoffer, Rodina, podnikání,  
 politika, Národní technické muzeu, Praha 2019, str. 50-60. 

Náhrobek rodiny Rilke na Olšanech, 
kam byl z MH přenesen Johann Rilke 
(foto B. Živnůstka).
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v.2.1 Pražští starostové139 a jejich rodiny na Malostranském hřbitově

Životopisné medailonky:
václav vanka šlechtic z rodlova (1798 Praha – 1872 Praha)
Životopisný medailonek viz oddíl V.1.1. str. 26. 

emilián skramlík (1834 Praha – 1903 Praha), pražský podnikatel, člen zastupitelstva krá-
lovského hlavního města Prahy, starosta v letech 1876–1882.140 

Emilián Skramlík byl v roce 1874 zvolen za člena pražského obec-
ního zastupitelstva a o rok později za Nové Město pražské do městské 
rady. Po založení Městské spořitelny pražské, ryze českého peněžního 
ústavu, se stal členem jejího výboru. Jeho kariéra v městské správě vy-
vrcholila v roce 1876, kdy byl zvolen starostou města Prahy. Tuto funkci 
úspěšně vykonával až do roku 1882. Jeho vizí bylo, aby Praha dohnala 
evropské metropole, které znal ze svých cest. Nechal proto zahájit ce-
lou řadu významných staveb (např. Palackého most a přilehlé nábřeží 
v letech 1876–1878 či stavbu Rudolfina). Za něj bylo dokončeno i Ná-
rodní divadlo, otevřené 11. června 1881 premiérou Smetanovy Libuše. 
Ke Skramlíkovým významným počinům patřila také přestavba Staro-
městské radnice (Brožíkův zasedací sál) a vznik pomníku Josefa Jung-
manna (1878). K významným událostem jeho funkčního období patřilo 
i rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na německou a českou část 
samostatné univerzity (28. února 1882) či povýšení dosavadních před-
městí Královských Vinohrad a Žižkova na samostatná města (září 1877, 
květen 1881). Na MH byla v rodinné hrobce č. K1-4-233/234 pochová-
na Emiliánova matka Eufrosina, zemřelá 11. 5. 1848, jeho bratr Adolf, 
společník firmy „J. Skramlík a  synové“, zesnulý 28. srpna 1880 a  otec 
Jan, majitel továrny na nábytek († 13. listopadu 1882). Na hrobě svého 
otce Jana nechal Emilián vztyčit sochu sv. Jana Křtitele, ranné dílo Josefa Václava Myslbeka. Emili-
ánovi příbuzní byli později přeneseni do rodinné hrobky na Olšanském hřbitově. Oprava Skramlí-
kovy hrobky bude provedena z iniciativy pražského magistrátu v rámci programu Adopce hrobů.

antonín strobach141 (1814 Praha – 1856 Praha)
Životopisný medailonek v oddíle V.1.1., str. 23-24. 

v městské kurii, volební obvod Smíchov. Na svůj mandát rezignoval v říjnu 1865. Do sněmu byl 
opětovně zvolen ve velkostatkářské kurii, obvod nesvěřeneckých velkostatků, v tzv. chabrusových 
volbách konaných koncem dubna 1872. Jeho poslanecký mandát zanikl až jeho smrtí 23. března 
1873. Při volbách na volební období 1878–1893 získal volební mandát za velkostatkářskou kurii 
jeho bratr Emanuel (1823 Praha – 1893 Vídeň) a v roce 1880 při dubnových doplňovacích volbách 
i jeho syn František von Ringhoffer III. (1844 Praha – 1909 Bad Kissingen). František II. Ringhoffer 
měl být podle knihy zemřelých původně pohřben na MH, jméno hřbitova však bylo přeškrtnuto 
a nahrazeno slovem „Kamenice“. Na MH odpočívaly jeho děti Wilhelm († 17. 4. 1854) a Marie  
(† 22. 10. 1855), pochované v hrobce K1-2-2 u hlavní cesty, a jeho neteř Helena, zemřelá na choleru 
14. 9. 1866. Jejich ostatky byly 19. 5. 1875 exhumovány a převezeny do Kamenice. V dalším textu 
uveden v oddíle V.3.1., str. 39.

v.2. obecní správa královského hlavního města Prahy

Ke  spojení pražských měst došlo na  základě dvorského dekretu z  12.  února 1784. Veškeré 
soudní, politické a obecní věci měl vyřizovat magistrát v čele s purkmistrem a dvěma vicepurk-
mistry, volenými na dobu 4 let.136 Nový magistrát o 28 členech začal působit 9. srpna 1784. Dne 
12. února 1787 dostala obec právo si volit tři zástupce, kteří měli pomáhat vládou jmenovaným 
hospodářským inspektorům, císař František I. však svým dekretem z roku 1797 tuto volbu zrušil. 
Od 3. března 1808 měli být purkmistr a členové senátu jmenováni na základě návrhu gubernia, 
volba purkmistra podléhala schválení panovníka. Tento stav trval až do revolučního roku 1848. 
Pražané proto už 14. března 1848 požádali krále Ferdinanda V., aby jim povolil „samostatné komu-
nální čili občanské zřízení, tak aby osoby magistrátní a představení všech obcí svobodně bývali od ob-
čanů samých voleni“. Po vydání konstituce 15. března 1848 vydal nejvyšší purkrabí hrabě Stadion137 

prozatímní zřízení obecné, podle kterého měla být Praha zastoupena měšťanským výborem. Ze 
širšího měšťanského výboru měl být volen purkmistr a užší měšťanský výbor. Aktivní a pasivní 
volební právo bylo přiznáno pouze měšťanům a majitelům domů. První volba širšího výboru se 
konala koncem března 1848, 9. dubna 1848 byl zvolen purkmistr a členové užšího výboru. Nový 
obecní řád, schválený císařem v dubnu 1850 pak stanovil, že Praha představuje zvláštní okres, má 
svou vlastní politickou správu a je podřízena přímo místodržitelství. Počet pražských obvodů byl 
zvýšen na 5 (Židovské Město), místo širšího výboru byl zaveden sbor obecních starších (90 členů) 
a místo užšího výboru městská rada o 24 členech. V čele zastupitelstva byl starosta a jeden náměs-
tek. Funkční období členů sboru obecních starších trvalo tři roky, náměstek a členové městské 
rady byli obnovováni po roce. Voliči, rozdělení do tří sborů,138 volili 90 členů zastupitelstva. Po vy-
dání diplomu z 20. října 1860 byl volební řád zaveden v hlavních městech zemí monarchie. Ve vol-
bách stály proti sobě strana „přátel svobodné ústavy“ a „strana pokroku k lepšímu“. Vítězstvím té 
druhé dostala Praha svého prvního českého starostu – Františka Pštrosse. Tyto volby byly poslední 
svého druhu, protože od roku 1861 se volbami pouze doplňovala třetina členů zastupitelstva.

Sv. Jan Křtitel, socha J.V. 
Myslbeka na hřbitově v Ko-
šířích (Ottovy Čechy III., 
Praha, část II., vydání z roku 
1883, str. 419).

139. Portál hlavního města Prahy: https://www.praha.eu/jnp/cz/index.html
140. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/Primator/stali_v_cele/emilian_skramlik.html
141. Strobach Anton, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich:sv. 40 (1880), s. 55 a násl. 

136. Bastl, Ondřej: Spojení pražských měst roku 1784, Scriptorium, 2003.
137. Rudolf hrabě Stadion-Warthausen (1808–1882) řídil jako rada dvorské kanceláře od roku 1845 zemskou správu Čech  
 a Moravy. Odstoupil 15.dubna 1848 a odešel z politického života. 
138. Podle výše daní, které platili.
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František Xaver Dittrich,146 (1796 vysočany u Žatce – 1871 Praha), metropolitní kanovník 
u sv. Víta, konzistorní rada pražského arcibiskupství, kulturní činitel, člen zastupitelstva králov-
ského hlavního města Prahy 

František Dittrich byl vysvěcen na kněze v roce 1824, kanovníkem se stal v roce 1839. Byl čle-
nem komise pro zřízení českého národního divadla v Praze, v roce 1851 byl přijat do Společnosti 
českého muzea a od roku 1859 byl členem Jednoty pro dostavění hl. chrámu sv. Víta. Ze svých pro-
středků financoval restauraci sousoší sv. Kříže na Karlově mostě (1861), obnovu interiéru kostela 
sv. Jiří v Dušnících u Hořelic (1865), či opravu Kalvárie a dostavění Křížové cesty v Duchcově. Zú-
častnil se oslav 100. výročí Mozartova narození v Praze dne 28. ledna 1856 – na jeho paměť sloužil 
slavnostní mši v kostele sv. Salvátora v Klementinu. Spolu s bratrem Antonínem byl aktivním čle-
nem „Malostranského bratrstva lásky k bližnímu“, které se zasloužilo o stavbu nového kostela Nej-
světější Trojice na Malostranském hřbitově. Byl přispěvatelem Časopisu katolického duchovenstva. 
Za svou obecně prospěšnou činnost byl vyznamenán komturským křížem Řádu Františka Josefa I.  
V městské samosprávě byl činný od ledna 1852 do dubna 1861 jako  obecní starší za Hradčany/
IV.147 Zemřel 30. května 1871. Byl pochován spolu se svým bratrem Antonínem († 18. 5. 1849), 
cisterciákem a prefektem gymnázia na Starém Městě, známým svými kontakty s J. W. Goethem. 

vincenc Dittrich148 (1781 Praha – 1849 Praha), lékárník, kulturní činitel, mecenáš, člen za-
stupitelstva královského hlavního města Prahy 

Jméno Dittrich je spjato s historií malostranské lékárny „U zlatého lva“. Vincenz Dittrich ji 
nechal v  roce 1814 přenést z Pohořelce do Ostruhové (dnes Nerudovy) ulice č. 219/III. Lékár-
nu v  Ostruhové ulici nechal přepychově zařídit (její 
interiér je dnes součástí Českého farmakologického 
muzea v Kuksu). V roce 1846 převzal malostranskou 
lékárnu jeho syn Josef (1818–1898), který se brzy stal 
mezinárodně uznávaným odborníkem v  oblasti far-
macie. Vincenc i  Josef Dittrichovi se aktivně zapojili 
do politiky, Vincenc byl členem širšího obecního vý-
boru za Malou Stranu od dubna do října 1848149 a jeho 
syn Josef byl několikrát poslancem Českého zemského 
sněmu. Vincenc Dittrich zemřel 3. ledna 1849 na ochr-
nutí mozku. Místo pohřbu dnes již není známé, rodina 
měla později rodinnou hrobku č. K2-5-16/17, kde byl 
pohřben např. jeho vnuk Viktor, zemřelý 6. 10. 1873. 

v.2.2. ostatní členové zastupitelstva

Životopisné medailonky:
Jan Dobromil arbeiter142 (1780 Jistebnice u  tábora – 1870 Praha), lékárník, divadelní 

ochotník a mecenáš, člen zastupitelstva královského hlavního města Prahy
Do triviální školy chodil v Táboře, rodina se pak odstěhovala do Prahy, kde studoval na ma-

lostranském a staroměstském gymnáziu. Po absolvování povinné praxe a studiu na pražské uni-
verzitě získal magisterský diplom. Lékárenskou praxi však nikdy nevykonával a pomáhal se sprá-
vou majetku své tetě Antonii, majitelce Kajetánského domu (čp. 192/3 v dnešní Nerudově ulici), 

který později zdědil. Malostranským měšťanem se stal 
27. dubna 1840, a od té doby se hrdě psal „Jan Dob-
romil Arbeiter, mistr v  lékárnictví a  měšťan pražský“. 
Arbeiterovo jméno je spojeno s  českým divadelním 
životem – nabídl Josefu Kajetánovi Tylovi za výhod-
nou cenu k  pronájmu refektář Kajetánského domu. 
Kajetánské divadlo, kde se za  čtyři roky konalo přes 
dvacet českých představení, v  roce 1837 zaniklo. Ar-
beiter byl mezi prvními přispěvateli při sbírce na za-
ložení první průmyslové školy v Čechách, v roce 1842 
vstoupil do  Matice české a  roku 1859 se stal jedním 
z prvních členů Jednoty pro dostavění chrámu sv. Víta. 
V listopadu 1861 byl zvolen členem Sboru pro zřízení 
českého Národního divadla. V roce 1848 se angažoval 

politicky a  byl členem Svatováclavského výboru. Od  října 1848 do  září 1850 působil jako člen 
širšího výboru za Malou Stranu.143 Kajetánský dům později prodal a zakoupil si menší dům v Zá-
mecké uličce č. 202/III, kde 10. února 1870 zemřel. Byl pochován na MH 13. 2. 1870 v hrobě  
č. K1-12-178. Hrob se nezachoval. 

vincenc bradáč (1814 – 1874 Praha)
Životopisný medailonek v oddíle V.1.1., str. 19-20.

Jan Demartini144 (1795 Praha – 1857 Praha), mydlář a majitel domu, člen zastupitelstva krá-
lovského hlavního města Prahy 

Bartoloměj a Matěj de Martini byli mezi prvními odbornými kominíky, kteří se objevili v re-
nesanční Praze. Část rodiny Demartini se později začala zabývat výrobou mýdla a různých kosme-
tických výrobků, ve které pokračovala i ve 20. století. Mydlář Jan Demartini byl majitelem domu 
v č. 71 v dnešní Míšeňské ulici, kde bydlel se svou manželkou Karolínou a dětmi Bedřichem, Ja-
nem, Marií a Karolínou. Členem širšího výboru za Malou Stranu byl od října 1848 do září 1850.145 
Zemřel 1. října 1857 a byl pohřben na MH, hrob byl později pravděpodobně zrušen. 

Kajetánské divadlo, refektář z roku 1924 (Vavrou-
šek, Bohumil: Josef Kajetán Tyl, vyd. nakl. Otto 
1826, str. 70a).

142. Lehnerová, A.; Kalinová, G.: Lékaři a lékárníci, str. 25.
143. Kraus, V.: Obecní starší, str. 14.
144. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 252.
145. Kraus, V.: Obecní starší, str. 14.

146. Kuchařová, H; Kalinová, G.: Významné osobnosti duchovního světa, str. 7.
147. Kraus, V.: Obecní starší, str. 20.
148. Lehnerová, A.; Kalinová, G.: Lékaři a lékárníci, str. 26. 
149. Kraus, V.: Obecní starší, str. 20.

Lékárna Vincence Dittricha v dnešní Nerudově 
ulici (Mádl Martin, Expozice historických lékáren, 
Národní muzeum Praha, 1999). 
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působil jako obecní starší za Hradčany (IV) a od prosince 1864 do července 1871. Členem městské 
rady byl v období 1864 –1867 a pak znovu 1870–1871.161 Zemřel 29. července 1871 a byl pochován 
na Malostranském hřbitově v hrobě č. K2-3-5. Hrob byl v roce 1907 vyprázdněn a i s pomníkem 
převezen na Olšany. 

karl Freyesleben (1810–1873 Praha), majitel domu
Karl Freyesleben byl obecním starším od roku 1850 do roku 1861 a městským radním od září 

1850 do dubna 1861.162 Zemřel 12. listopadu 1873 a je pohřben na Olšanech. Na MH byli pocho-
váni jeho rodiče: Johann, zemřelý 12.4. 1862 v domě čp. 249/III a matka Terezie roz. Dotzauerová 
(zemřela 25.3.1874, pohřbená na hrobovém místě K1-10-138). Hrob se nedochoval. 

František Jaroš163 (1823? – 1882 Praha), mydlář a majitel domu, člen zastupitelstva králov-
ského hlavního města Prahy 

František Jaroš byl od  roku 1850 majitelem domu na Novém světě č. 10. Obecním starším 
za Prahu IV (Hradčany) byl zvolen v prosinci 1867 a zůstal jím až do své smrti v březnu 1882. Čle-
nem městské rady byl od prosince 1869 do prosince 1870, a pak od září 1871 až do smrti.164 Zemřel 
17. března 1882 a byl pochován na Malostranském hřbitově ke své manželce Alžbětě, zemřelé již 
v roce 1875, do hrobu č. K1-8-86. Náhrobek se zachoval. (Foto a mapa č. 10) 

Jan alexander klaudis165 (1781–1874 Praha), administrátor fary u P. Marie Vítězné v Praze, 
arcibiskupský titulární rada, kněz řádu Maltézských rytířů, člen zastupitelstva královského hlav-
ního města Prahy

Klaudis byl zvolen obecným starším za Malou Stranu (Praha III) a působil pak v této funkci 
od 2. prosince 1862 do 3. dubna 1871.166 Zemřel 8. listopadu 1874 a byl pochován na Malostran-
ském hřbitově spolu se svým bratrem Klementem (1789–1867), knězem řádu zbožných škol (pi-
aristů), členem filozofických fakult ve  Vídni a  v  Praze, v  roce 1841 notářem filozofické fakulty 
ve Vídni, subrektorem a profesorem matematiky na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni.167 Je-
jich hrobka se nachází u dělicí zdi v nové části hřbitova (K2-5-40). (Foto a mapa č. 19) 

karel lein168 (1807–1853 Praha), obuvník a pražský měšťan, člen zastupitelstva královského 
hlavního města Prahy

Karel Lein byl zvolen členem širšího výboru za Malou Stranu (Praha III) a vykonával tuto 
funkci od října do září 1850.169 Zemřel 30. 5. 1853 a byl pochován na MH v hrobě č. K1-4-82. 
Náhrobek s nápisem se zachoval. (Foto a mapa č. 27)

František Xaver ellenberger150 (1795 Praha – 1855 Praha), podnikatel a politik, majitel ci-
helny, člen zastupitelstva královského hlavního města Prahy.  

Smíchov byl v 1. polovině 19. století nejvýznamnějším střediskem cihlářské výroby v Praze, 
v katastrálních záznamech z let 1840–1842 bylo v Praze zaznamenáno 15 cihelen, které se poz-
ději většinou přestěhovaly na Smíchov. To platilo i pro firmu Františka Ellenbergera.151 František 
Ellenberger se stal majitelem Staroměstské cihelny (na parcele čp.338 v místech dnešní Národní 
třídy), a  spolu s  ní získal i  hliniště na  Smíchově za  Újezdskou branou. Zapojil se pak aktivně 
i do organizace cihlářského průmyslu v Čechách. Členem užšího výboru Královského hlavního 
města Prahy byl od dubna do října 1848.152 Zemřel 1. 10. 1855 a byl pohřben na MH na neznámém 
místě. V oddíle K1-8 se nachází náhrobek se signaturou „Platzer“, na kterém je kromě Františkova 
jména uvedeno jméno jeho manželky Anny, roz. Hickisch, zemřelé 13. 3. 1881 a dcery Emanuely 
(zemřelé 16. 6. 1863), provdané za smíchovského lékárníka Josefa Lercha. (Foto a mapa č. 4)

vincenc Falk z Falkenheimu (1794 Praha – 1872 Praha), vrchní finanční rada a politik,153 

člen zastupitelstva královského hlavního města Prahy, člen smíchovské obecní rady
Vincenc Falk z Falkenheimu, právník, byl od roku 1829 ředitelem české stavovské kanceláře. 

V době svého působení u této instituce napsal dva významné právnické spisy.154 V roce 1850 byl 
jmenován vrchním finančním radou v Praze. Za své zásluhy ve společenské i charitativní oblasti 
(byl členem představenstva správy pražského sirotčince u sv. Jana Křtitele a sepsal o jeho dějinách 
dokonce knihu)155 byl v roce 1861 povýšen do šlechtického stavu s predikátem „z Falkenheimu“. 
Falk byl majitelem usedlostí Kotlářka a Poštovka.156 Od dubna do října 1848 byl členem samosprá-
vy královského hlavního města Prahy – širšího obecního výboru za Malou Stranu (Prahu III),157 

a od roku 1849 byl členem smíchovského obecního zastupitelstva, do kterého byl znovu zvolen 
pro funkční období 1865–1867.158 Zemřel 20. října 1872 a byl pohřben na Malostranském hřbitově 
v hrobě č. K1-8-129. Náhrobek už neexistuje. V dalším textu uveden v oddíle V.3.2., str. 39.  

Jan Follberger (Folberger)159 (1811 ratibořské hory u tábora – 1871 Praha), ředitel kůru 
a skladatel, majitel domu, člen zastupitelstva královského hlavního města Prahy 

Hudbu studoval nejdříve v Táboře a pak v Lipnici u Humpolce. V Praze byl jeho učitelem 
hudby skladatel a pedagog Robert Führer.160 Follberger poté působil jako varhaník u pražských 
kapucínů a později na Strahově (1871) a v Loretě (1882). V obecní správě hlavního města Prahy 

150. Kalinová, Gabriela: Podnikatelé a živnostníci pohřbení na Malostranském hřbitově, Praha 2016, str. 6.
151. Hájek, Josef a kol.: Cihly v historické architektuře Prahy, Praha, 2017, str. 170-172.
152. Kraus, V.: Obecní starší, str. 22.
153. Mašek, P.: Šlechtické rody, díl I., str. 223.
154. O českém sněmu (Der böhmische Landtag 1847 (= Ständische Verhandlungen in Oesterreich), který vyšel v Hamburku  
 roku 1848, a o daňovém systému v Čechách (Die Grundsteuerverfassung in Böhmen von der ältesten bis auf  
 die gegenwärtige Zeit, Praha 1847). 
155. Viz jeho spis z roku 1868: Geschichte des Prager Weisenhauses zum hl. Johann dem Täufer. 
156. Erben, K .J.: Autentický ukazatel, str. 201.
157. Kraus, V.: Obecní starší, str. 22.
158. Jiroudková, Marta: Představitelé smíchovské samosprávy od roku 1825, in: Život na Praze 5, Vydáno dne: 10. 8. 2010.
159. Macek, Petr a kol: Český hudební slovník osob a institucí, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy  
 univerzity, 2010. Heslo Jan Follberger.
160. Robert Jan Nepomuk Führer (1807 Praha – 1861 Vídeň), český chrámový skladatel a varhaník, žák J. N. Vitáska, učitel  
 na varhanické škole v Praze, varhaník na Strahově, od r. 1860 žil ve Vídni, napsal ca 400 skladeb. 

161. Kraus, V.: Obecní starší, str. 22.
162. Dtto, str. 24.
163. Kalinová,G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 294.
164. Kraus, V.: Obecní starší, str. 23.
165. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 302.
166. Kraus, V.: Obecní starší, str. 34.
167. Handbuch des Königreiches Böhmen,1847.
168. Kalinová, G., Hnojil, A. a kol.: Malostranský hřbitov, str. 315.
169. Kraus, V.: Obecní starší, str. 38.
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heřman Půhonný175 (1823 hořice – 1872 Praha), továrník a politik
Kariéra Heřmana Půhonného byla těsně spojena s firmou Breitfeld a Evans, založenou an-

glickými mechaniky Davidem Evansem a Josephem Lee roku 1832. Jejich továrna vyráběla textilní 
stroje a  parní kotle. Blízko tohoto závodu později vznikla továrna na  parní stroje německého 
podnikatele Karla Friedricha Breitfelda, vyrábějící veškeré druhy parních strojů, koncem 40. let 
19. století se proto oba podniky spojily a vznikla nová firma Breitfeld & Evans. Heřman Půhonný 

se narodil roku 1823 v Hořicích v Podkrkonoší. V roce 1850 se oženil 
s Harietou Evansovou, dcerou továrníka Evanse, a od roku 1856 pů-
sobil jako společník firmy Breitfeld a Evans. Po smrti Davida Evanse 
v roce 1871 vystoupil ze státních služeb a plně se věnoval obchodním 
zájmům firmy. Ta se v roce 1872 sloučila se společností Čeněk Daněk 
v Karlíně, založenou v roce 1854, a vznikla Akciová společnost stro-
jírny, dříve Breitfeld, Daněk a spol. Do jejího výrobního programu 
patřilo hlavně vybavení dolů a  potravinářského průmyslu. Půhon-
ný byl činný nejen obchodně, ale věnoval se také veřejně prospěšné 
činnosti. Byl členem zastupitelstva Královského hlavního města Pra-
hy, obecním starším za Staré Město (Praha I) byl od prosince 1866 
do prosince 1869.176 Podporoval finančně Národní divadlo a Měšťan-
skou besedu. Mezi dělníky byl oblíben, protože pro ně zřídil podpůr-
ný fond. Ve válečném roce 1866 se vyznamenal jako člen komitétu 

pro ošetřování a opatrování raněných vojáků, a obdržel za to Řád císaře Františka Josefa. Zemřel 
8. září 1872, 11. září byl pohřben na MH do dvojhrobu č. K1-11-27/28. Hrob byl později zrušen. 

Josef riedl (1794 Praha – 1852 Praha), dvorní klempíř a majitel domu, člen zastupitelstva 
Královského hlavního města Prahy

Josef Riedl byl v roce 1848 zvolen členem širšího výboru za Malou Stranu (Praha III) a tuto 
funkci vykonával od dubna do října 1848.177 Zemřel 2. 12. 1852 ve věku 58 let a byl pochován 
v hrobě č. K1-8-180 spolu s Alžbětou Riedlovou roz. Krobshofer († 14. 3. 1858), Marií Riedlovou  
(† 26. 8. 1868) a  Leopoldem Mokrým, majitelem domu v  ulici K  mostu (dnes Mostecká)  
č. 5, zemřelým 20. 7. 1875. Jejich náhrobek se zachoval. (Foto a mapa č. 9)

karel seeling (1812 Praha – 1884 Praha), právník a podnikatel
Životopisný medailonek v oddíle V.1.1, str. 22-23. 

Ferdinand scheib (1802? – 1874 Praha), pražský měšťan a majitel domu, člen zastupitelstva 
Královského hlavního města Prahy

Byl členem širšího výboru za Malou Stranu (Praha III) v období od dubna do října 1848, funk-
ci obecního staršího vykonával od dubna 1861 do prosince 1862.178 Zemřel 4. října 1874 ve věku 

František odkolek170 (1817 roudnice – 1876 Praha), mlynář 
a  majitel nemovitostí, člen významné malostranské podnikatelské 
rodiny, člen zastupitelstva Královského hlavního města Prahy

Do Prahy přišel v roce 1841 jako vyučený mlynář bez vlastního 
mlýna. Našel práci na Malé Straně u mlynáře Františka Trödla (So-
vovy mlýny na Kampě, č. 503/III). Oženil se s mlynářovou dcerou 
Marií a po Trödlově smrti (1850) oba manželé mlýn zdědili. V roce 
1858 nechal původní mlýn přestavět a přistavěl k němu parní strojní 
mlýn, tzv. americký mlýn (německy Kunstmühle, č. 527/III). V roce 
1861 nechal podle návrhu architekta Josefa Zítka přistavět budo-
vu s obytnými místnostmi. O tři roky později zakoupil od knížete 
Lichtenštejna sousední zahradu č. 505/III a  Lichtenštejnský palác  
(č. 506/III). Další nemovitosti přikoupil od hraběte Františka Vrati-
slava a manželů Riedlových. Na místě takto získaného mlýna nechal 
postavit třípatrovou obytnou budovu, dílny a sklady.171 Za svou ve-
řejnou činnost byl v roce 1866 vyznamenán císařem Františkem Jo-
sefem I. Záslužným křížem s korunou. František Odkolek byl zvolen 

obecním starším za Malou Stranu (Praha III) a vykonával tuto funkci od dubna 1861 do prosince 
1869, v období od dubna 1861 do prosince 1869 byl městským radním.172 Jeho syn Jindřich Od-
kolek byl rovněž veřejně činný, byl obecním zastupitelem za Nové Město (II) od prosince 1881 
do ledna 1885 a za Malou Stranu (III) od listopadu 1885 do listopadu 1891.173 Jindřichovou smrtí 
v roce 1895 rodina v mužské linii vymírá. František Odkolek zemřel dne 25. 12. 1876 a je  spolu 
se svým otcem Františkem († 27. 4. 1856), matkou Annou roz. Johnovou († 8. 5. 1864), tchá-
nem Františkem Trödlem († 15. 6. 1850) a bratrem Antonínem († 12. 2. 1876) pochován na MH 
na hrobním místě K1-2-7. (Foto a mapa č. 29)

Josef Pešina (1797? – 1872 Praha), kloboučník, majitel domu, člen zastupitelstva královského 
hlavního města Prahy

Josef Pešina byl od roku 1845 majitelem domu č. 12 v ulici K mostu (nyní Mostecká). Členem 
širšího obecního výboru byl od  října 1848 do  září 1850, obecním starším pak od  dubna 1861 
do  ledna 1869.174 Zemřel 27. prosince 1872 a  je pochován v dvojhrobě č. K1-12-43/44. Kromě 
Josefa a jeho manželky Kateřiny, zemřelé 3. května 1878 zde leží ještě její matka Tereza Gallová, 
zemřelá 10. 3. 1877 ve věku 90 let. Náhrobek byl nedávno opraven, ale jedna z nápisových desek 
je ztracena. (Foto a mapa č. 12)

adolf Maria Pinkas (1800 Praha – 1865 Praha)
Životopisný medailonek viz oddíl V.1.1., str. 21-22. 

František Serafin Odkolek (https/
www.facebook Nadační fond 
Odkolek). 

170. https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Odkolek, přístup: 11. 1. 2022 
171. Na přestavbě Sovových mlýnů pracovali renomovaní pražští architekti Josef Zítek a Josef Schulz.
172. Kraus, V.: Obecní starší, str. 42.
173. Kraus, V.: Obecní starší, str. 43.
174. Kraus, V.: Obecní starší, str. 105.

175. Časopis Světozor, ročník VI, 1872.
176. Kraus, V.: Obecní starší, str. 44, 47.
177. Kraus, V.: Obecní starší, str. 48.
178. Dtto, str. 50.

Heřman Půhonný (Časopis 
Světozor, ročník 6, 1872).
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v.3. obecní zastupitelstvo na smíchově od roku 1862 do roku 1884

vývoj smíchova a smíchovské samosprávy185

V roce 1785 náleželo ke Smíchovu podle Jaroslava Schallera186 pouze 60 domů. K jeho bouř-
livému rozvoji došlo teprve po roce 1838, kdy byl nejvyšším reskriptem 
císaře a  posledního českého krále Ferdinanda I./V. povýšen na  před-
městí. Tempo rozvoje se ještě zvýšilo po roce 1841, po vybudování Ře-
tězového mostu císaře Františka, který spojil Staré a Nové Město s Újez-
dem a tím i se Smíchovem. Záhy tam vyrostly nové domy (v roce 1857 
jich bylo 237, v roce 1870 již 350), což bylo mj. způsobeno otevřením 
České západní dráhy a zákonným osvobozením nových staveb od daní 
na 12-15 let. Rostl počet obyvatel: podle sčítání lidu z  roku 1850 jich 
bylo již 2.608, koncem roku 1880 dokonce již 24.984.187 Smíchov se tak 
dostal podle počtu obyvatelstva na  čtvrté místo v  Čechách (po  Praze 
se 157.713 obyvateli, Plzni – s 36.081 obyvatelem a Liberci – se 27.394 
obyvateli). Obyvatelé Smíchova sídlili v celkem 488 domech. Na jeden 
dům tak připadalo 51 osob, což odpovídalo Starému Městu pražskému 
(51.27 os/dům). Tento poměr vysvětluje Böhm188 nejen velkým množ-
stvím továren a továrních dělníků, ale též vyšším počtem úřednictva – 
zdejší bydlení bylo finančně výhodnější než v Praze. Za doby patrimoni-
álních úřadů patřil Smíchov pod šest jurisdikcí,189 samostatnou obcí se 

stal teprve roku 1849.190 Košíře, původně 
s ním spojené, se v roce 1867 osamostatnily. V době patrimoniál-
ních úřadů byl v čele obce rychtář s několika konšely (před rokem 
1848 to byl Josef Ulian). První volba obecního výboru se konala 10. 
října 1848 – bylo zvoleno celkem 13 osob, ze kterých pak byli další 
volbou vybráni čtyři radní. Po nabytí platnosti nového obecního zá-
kona v roce 1849 se stal purkmistrem Smíchova stavitel Josef Barth, 
kromě něho byli zvoleni ještě tři radní a  čtrnáct členů výboru.191 

Sídlem obecní správy byl původně obytný dům čp. 236 v Kinské-
ho ulici, kde pro ni byli vyčleněny dvě místnosti. V roce 1853 obec 
tento dům zakoupila, a v roce 1874 byl zvýšen o druhé patro a o věž 
s hodinami.192 

72 let na Malé Straně v domě čp. 20/III v Tomášské ulici (Tři čápi).179 Byl pochován na MH v hrobě 
č. K1-10-70. 

František scheib (1812? – 1865 Praha), knihkupec, člen zastupitelstva královského hlavního 
města Prahy

František Scheib, bratr Ferdinanda Scheiba, byl členem širšího výboru za Malou Stranu (Praha 
III) od 9. dubna do 3. října 1848, obecním starším od 27. září 1850 do 11. dubna 1861 a městským 
radním od 7. ledna 1852 do 11. dubna 1862.180 Zemřel 6. listopadu 1865 v čp. 378/III v Karmelitské 
ulici ve věku 53 let a byl pochován rovněž v hrobě č. K1-10-70 ve zrušené části MH. Hrob obou 
Scheibů se nedochoval. 

eduard victor schubert rytíř von soldern181 (1800 Praha – 1879 Praha), právník a politik, 
poslanec Českého a Říšského sněmu, člen městského zastupitelstva

Životopisný medailonek v oddíle V.1.1, str. 23. 

František trödl (1794 Praha – 1850 Praha), majitel mlýna, pražský měšťan, člen zastupitel-
stva královského hlavního města Prahy

František Trödl byl v období od dubna 1848 do října 1848 náhradníkem na funkci v širším výboru 
za Hradčany (IV).182 Zemřel 25. 6. 1850 a je pohřben v hrobce rodiny Odkolkových č. K1-2-7. (Foto 
a mapa č. 29)

Wenzl Wlczek/vlček (1825 Praha – 1878 Praha), mydlář, člen zastupitelstva královského 
hlavního města Prahy

Byl obecním starším od 21. prosince 1864 do 27. prosince 1869.183 Zemřel 20. 1. 1878 v domě 
čp. 110 v ulici U Lužického semináře na Malé Straně, pohřben byl 23. 1. 1878 do trojhrobu K1-4-
8/9/10. Hrob s náhrobkem a četnými jmény existuje. (Foto a mapa č. 26) 

Jakob vyskočil (1803? – 1859 Praha), hrnčířský mistr, pražský měšťan a majitel domu, člen 
zastupitelstva královského hlavního města Prahy

Byl majitelem domu čp. 467/III (nyní Pelclova 467/1). Členem širšího výboru za Malou Stranu 
(Praha III) byl od října 1848 do září 1850.184 Zemřel 19. 7. 1859 ve věku 56 let na vodnatelnost a byl 
pohřben 31. 7. 1859 na MH v hrobě č. K1-3-5, který se nezachoval.

179. Erben, K .J.: Autentický ukazatel, str. 104.
180. Dtto, str.50.
181. https://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Schubert
182. Kraus, V.: Obecní starší, str. 57.
183. Dtto., str. 61.
184. Dtto., str. 62.

185. Böhm, Josef: Monografie města Smíchova, Smíchov. Nákladem smíchovské rady městské, 1882.
186. Josef František Jaroslav Schaller (1738–1809), autor četných topografických děl o Čechách a Praze, mj. Beschreibung der  
 königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag (Praha, 1794–1797) .
187. Böhm, Josef: Monografie města Smíchova, Smíchov. Nákladem smíchovské rady městské, 1882, str. 57.
188. Josef Böhm (1831–1889), ředitel Městského úřadu na Smíchově.
189. Pražskou čili mosteckou, c.k. fiskální čili vinohradskou, jinonickou čili knížecí Švarcenberskou, pod jurisdikci tabule  
 zemské, a také svatojiřskou a malobubenskou. 
190. Böhm, Josef: Monografie města Smíchova, Smíchov. Nákladem smíchovské rady městské, 1882, str. 77.
191. Dtto, str. 79.
192. Böhm, Josef: Monografie města Smíchova, Smíchov. Nákladem smíchovské rady městské, 1882, str. 48.

Smíchovská radnice v 70. 
letech 19. století, Světozor 
1876 . (Moravská zemská 
knihovna, https://www.
digitalniknihovna.cz/)

Pohled na Portheimovu kartounku 
čp. 84 od západu až severozápadu, 
foto kolem roku 1870 (ze soukro-
mého archivu Jana Assmanna, 
poskytl Jan Jungmann)
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v.3.1. starostové smíchova s rodinnými příslušníky na Mh

Životopisné medailonky:
Petr Matěj Fischer197 (1809 Cikánka – 1892 smíchov), lesní úřed-

ník, obchodník dřevem, smíchovský radní a starosta, budovatel Slavína 
na Vyšehradském hřbitově

Po ukončení lesnické akademie pracoval jako lesní úředník a získal si 
pověst vynikajícího odborníka. V roce 1845 si na Smíchově zřídil obchod 
se dřevem, brzy provozoval i parní pilu, obchod se dřevem v Roudnici 
a  mlýn v  Lobkovicích. Angažoval se ve  veřejných záležitostech, funk-
ci smíchovského radního zastával ve  funkčních obdobích 1865–1867 
a 1865–1867. Smíchovským starostou byl zvolen celkem ve dvou funkč-
ních obdobích (1867–1871 a 1871–1874). Jako český vlastenec byl činný 
v řadě dobročinných a kulturních spolků, např. ve Sboru pro zřízení Ná-
rodního divadla. Po smrti Jindřicha Fügnera v roce 1866 se stal starostou 
pražského Sokola. Od roku 1889 financoval vybudování Slavína na Vyše-
hradském hřbitově. Zemřel 24. května 1892 ve svém domě „U Smrku šu-
mavského“ na Smíchově (dnes Nádražní 280/62). Odkázal velkou částku 
na dobročinné účely, ale také na přestavbu kostela sv. Petra a Pavla na Vy-
šehradě. Po smrti své první manželky Františky, roz. Polákové z Klatov198 
v  roce 1866 zakoupil hrobové místo u  zdi nové části Malostranského 
hřbitova (K2-8-17), kde nechal vybudovat kaplovou hrobku. V roce 1889 
požádal o zrušení hrobky a nechal ji zbourat. Ostatky jeho první ženy byly 
přeneseny na Vyšehrad, do hrobu, který se nachází blíže Slavína.

karel Dimmer (1825 tupadly–1909 Praha) 
Životopisný medailonek viz oddíl V.1.1., str. 26. 

František ringhoffer ii. (1817 Praha – 1873 smíchov) 
Životopisný medailonek viz oddíl V.1.1., str. 27. 

v.3.2. ostatní členové smíchovského zastupitelstva 

Životopisné medialonky:
vincenc Falk z Falkenheimu199 (1794 Praha – 1872 Praha)
Životopisný medailonek viz oddíl V.2.2., str. 32.

Nové volby se konaly až po obnovení obecní samosprávy roku 1862. 
Prvním purkmistrem Smíchova se stal František II. Ringhoffer, maji-
tel Ringhofferových závodů, obecním radním jeho přítel Mojžíš Porges 
z Portheimu,193 majitel továrny na čp. 84 a 86. Obecní volby se pak ko-
naly každé tři roky. Mezi zvolenými radními byli příští starostové Karel 
Dimmer a Petr. M. Fišer, majitel domu a obchodník dřívím. Petr Fišer se 
stal starostou v roce 1867 a byl znovu zvolen i v příštím funkčním období. 
Karel Dimmer se stal starostou v roce 1874 a zůstal jím i po volbách roku 
1877 a 1880. Správa smíchovské obce se až do prohlášení městem v roce 
1903 řídila obecním zákonem ze 16. dubna 1864.194 Voliči byli rozděleni 
do tří skupin podle výše placených 
daní.195 Volební právo měli plnoletí 
občané ze zemí zastoupených v Říš-
ské radě. Volební právo měli kromě 
majitelů domů i  místní duchovní, 
dvorští a státní úředníci, důstojníci 
ve výslužbě, doktoři a magistři ran-

hojičství a ředitelé a učitelé obecních škol. Počet členů výbo-
ru se řídil počtem voličů – do 1000 voličů to bylo 30 členů 
zastupitelstva, nad 1000 voličů pak 36 členů. Jednoho člena 
přestavoval od roku 1871 virilní hlas České západní dráhy, 
která platila více než 1/6 veškerých přímých daní na  Smí-
chově. Kromě městského úřadu měl na Smíchově své sídlo 
ještě jeden samosprávný úřad – okresní zastupitelství.196 Smí-
chovský obecní výbor delegoval 6 zástupců do  Okresního 
zastupitelstva Smíchova na funkční období 3 let. Působnost 
okresního zastupitelstva se vztahovala na celý soudní a berní 
okres smíchovský a týkala se domácího hospodářství okre-
su, společného jmění a společných potřeb (např. udržování 
okresních silnic v  dobrém stavu). Smíchovský výbor volil 
přímou volbou všech oprávněných voličů jednoho poslance 
do zemského sněmu, a spolu s dalšími předměstími Karlínem 
a Vysočany pak i jednoho zástupce do Říšské rady na dobu 
6 let. Členové smíchovského zastupitelstva byli do roku 1876 
(kdy byl zřízen nový hřbitov Malvazinky) pohřbíváni hlavně 
na MH.

František II svob. pán 
Ringhoffer, lithografie, Josef 
Kriehuber, 1853 (File:Franz 
II Ringhoffer Litho.JPG - 
Wikimedia Commons) 

Ringhofferovy závody na Smíchově v 80. 
letech 19. století (Die Gross-Industrie 
Österreichs, Festgabe zum glorreichen 
fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläum 
seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 
Dritter Band).

Vyměnit popisku, správně: Česká západní 
dráha – vedení trasy (https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/
Boehmische_Westbahn.png) 

Náhrobek rodiny Fische-
rovy na Vyšehradě poblíž 
Slavína.

Cís. rada Karel Dimmer, 
1905 Věstník záloženský, 
ročník XIX, č. 2, (Moravská 
zemská knihovna, https://
www.digitalniknihovna.cz/)

193. Mojžíš Porges z Portheimu (1781 Praha – 1870 Smíchov), továrník židovského původu, majitel Portheimky. Jeho vnuk  
 Ernst (1861–1879) je pohřben na MH.
194. Dtto, str. 83.
195. Dtto, str. 87.
196. Dtto, str. 108.

197. Vrbová, Pavla: Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, ročník LL, č. 2/2021,  
 str. 44-45.
198. Vrbová, Pavla: Kaplové hrobky na Malostranském hřbitově, in: Věstník Klubu Za starou Prahu, ročník LL, č. 2/2021,  
 str. 44-45.
199. Mašek, P.: Šlechtické rody, díl I., str. 223.
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Jindřich Firbas200 (1829 Praha – 1872 Praha), okresní soudce, člen smíchovského zastupi-
telstva

Lékárníci Firbasové pocházeli ze Slovinska a působili v 18. a 19. století hlavně v Západních 
a v Jižních Čechách. Jan Michal Firbas převzal po zániku jezuitského řádu řádovou lékárnu v Kla-
tovech, později zvanou U Bílého orla. Nejvýznamnějším členem rodu byl zřejmě František Firbas 
(1807–1879), syn Ignáce Firbase, lékárník v Sušici, v letech 1844–1861 její starosta a významný 
pomolog. 

Jindřich Firbas byl členem smíchovského výboru ve volebních obdobích 1862–1865, 1865–
1867 a od roku 1867 až do své smrti. Zemřel 12. 7. 1872 na ochrnutí plic ve svém domě na Smícho-
vě čp. 266 a je pohřben na MH v hrobě K1-2-207/208 spolu se svou manželkou Josefou Firbasovou 
roz. Kalserovou († 4. 12. 1862),201 synem, lékárníkem Jindřichem Firbasem († 9. 7. 1870) a mnoha 
dalšími osobami. Náhrobek se zachoval v poměrně dobrém stavu. (Foto a mapa č. 14)

václav rytíř Písecký z kranichsfeldu (1813–1883), majitel realit a člen smíchovského zastu-
pitelstva

Byl synem Matěje Píseckého z Kranichfeldu a Doroty Čechové202 a majitelem několika domů 
na Smíchově (např. č. 69 a 67 v Kinského třídě, dnešní Štefánikově)203 V roce 1868 dosáhl povo-
lení užívat starého predikátu, a v roce 1871 byl povýšen do rytířského stavu (tohoto predikátu se 
v roce 1908 většina členů rodu vzdala a roku 1910 byl zrušen, protože renobilitace byla založena 
na zfalšovaných dokladech).204 Ve volebních obdobích 1862–1871 byl členem výboru Smíchovské 
městské rady.205 Zemřel 8. 5. 1883 a jeho manželka Kateřina Písecká z Kranichsfeldu pak zřídila da-
rovacím dopisem ze dne 19. června 1887 studijní fond ve výši 1000 zl., určený pro příbuzné rodiny 
Píseckých a pro syny smíchovských měšťanů. Byl pohřben 10. 5. 1883 v hrobě č. K2-7-26 u západní 
zdi MH. Na jeho hrobě byl pomník s deskou a ohrádkou. Později byl spolu s ostatními osobami 
pohřbenými v tomto hrobě206 přenesen na Malvazinky (hrob AII, č. 577). 

adolf sperlich207 (1813 Praha – 1866 Praha),208 lékař, člen městského výboru na Smíchově 
Adolf Sperlich vystudoval medicínu na  pražské univerzitě. Po  promoci dne 8.června 1841 

působil jako praktický lékař na  Smíchově. Měl ordinaci ve  Švarcenberské (nyní Nádražní) ulici  
č. 61.209 Svou funkci ve výboru smíchovské městské rady vykonával v roce 1849 a pak opět od roku 
1862 do roku 1865. Zemřel předčasně na tuberkulózu.210 Oznámení o jeho úmrtí vyšlo ve Viertel-
jahrschrift für die praktische Heilkunde Prag v roce 1866. Na MH je pochován se svou manželkou 
Josephinou a dcerami Emmou a Jenny, provdanou Goltzovou. Jejich náhrobek se nachází ve staré 
části MH poblíž kostela (K1-8). (Foto a mapa č. 7)

bedřich Wilhelm Wünscher (1809? – 1894 Praha), ředitel 
zahrad rodiny Kinských

Jako majitel domů č. 72 v  ulici U  kostela211 byl zvo-
len do  výboru obce Smíchov při prvních obecních volbách  
10. října 1848. Ve své funkci setrval do nabytí platnosti nové-
ho obecního zákona v  roce 1849. V  další volbách, konaných 
až roku 1862, byl zvolen členem výboru pro funkční období 
1862–1865 a  opakovaně pak pro období 1865–1883. Wüns-
cher, dvojnásobný vdovec, zemřel dne 3. 10. 1894 v domě čp. 
95 na  Smíchově ve  věku 86 let.212 Byl pochován 6. 10. 1894 
v evangelickém oddíle hřbitova Malvazinky. Na MH jsou po-
hřbeny jeho dvě manželky, Alžběta roz. Walldorfová, zemřelá 
26. 5. 1834 ve věku 22 let, a Julie roz. Pflegrová (sestra spisova-
tele Gustava Pflegra-Moravského), zemřelá 18. 5. 1850 ve věku 
32 let na tuberkulózu.213 Leží zde rovněž Wünscherův malý syn 
Bedřich, zemřelý 17. 1. 1842 ve věku 5 let. Byl v něm také po-
hřben Gustav Pflegr-Moravský, zemřelý 20. 9. 1875, a členové 
jeho rodiny. Náhrobky byly počátkem 50. let přenesen do nové části hřbitova k dělicí zdi (K2-5). 
(Foto a mapa č. 17)

vi. Závěr

Jsme velice rádi, že se nám touto publikací snad alespoň částečně podařilo splatit dluh těm, jejichž 
celoživotní práce nebyla tak vidět, jako tomu bylo u umělců, spisovatelů či velkých podnikatelů – 
říká se, že dobrý úředník je ten, o němž se nemluví. Bez jejich práce a snažení by však společnost 
oné doby včetně pražské infrastruktury nebyla mohla fungovat. Proto je třeba práci příslušníků sa-
mosprávy na všech stupních zde zmíněných (Český zemský sněm, zastupitelstvo Královského hlav-
ního města Prahy, obecní správa Smíchova) vysoce ocenit. Zajímavá je také provázanost institucí 
církevních, státní správy a samosprávy – např. církevní správa (civilní správa), pražské zastupitel-
stvo + zemský sněm, v případě strahovského opata Josef Jeronýma Zeidlera také ještě Říšský sněm. 
Z popisu jednotlivých institucí jasně vyplývá demokratizace společnosti po roce 1848, a ještě více 
pak po roce 1861. Monografie je doplněna obrázky v textu, vztaženými k jednotlivým osobnostem 
či událostem, které jsou součástí životopisných medailonků. Na konci monografie jsou v samostat-
né části uvedeny fotografie náhrobků, které se dochovaly do současnosti. Jejich čísla jsou shodná 
s čísly na přiložené mapce, která by měla usnadnit orientaci zájemcům o samostatnou prohlídku. 
Je však také možné se zúčastnit i našich komentovaných prohlídek, které se konají jednou za mě-
síc (jejich program naleznete na  našich internetových stránkách: www.malostranskyhrbitov.cz). 
Na našich stránkách pravidelně informujeme nejen o našich akcích, ale také o kulturních akcích 
spřátelených organizací či Správy pražských hřbitovů.

Působiště Bedřicha Viléma Wünschera: 
park vily Kinských na Smíchově, výsek 
z plánu Smíchova, 1843 (Zdeněk Wirth, 
Pražské zahrady, Václav Poláček, Praha 
1943, obr. 52).
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internetové zdroje:
Bistum Passau, přístupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Bistum_Passau
Český zemský sněm, přístupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Český_zemský_sněm
Zemské volby v  Čechách 1861, přístupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zemské_volby_v_Če-
chách_1861
Seznam poslanců českého sněmu 1861-1867: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_poslanců_
Českého_zemského_sněmu_(1861–1867)

vii. Deutsches resumé

Diese Monographie thematisiert eine interessante, bisher nicht erwähnte Gruppe von Perso-
nen, die auf dem Kleinseitner Friedhof begraben sind (oder waren). Der Friedhof „beherbergte“ 
z.B. mehr als zehn Jahre lang einen sehr prominenten Gast – den in Prag verstorbenen sächsischen 
Minister Camillo Graf Marcolini (1739–1814). Man kann ebenfalls Verwandte von zwei österrei-
chischen Ministern aus dem Revolutionjahr 1848 – des Autors der Pillersdorf-Verfassung und des 
unglücklichen Kriegsministers Baillet de Latour – erwähnen. Der Schwerpunkt der Veröffentli-
chung liegt jedoch anderswo – in der Staats-, Kirchen- und Selbstverwaltung der böhmischen Län-
der. Unser Hauptinteresse gilt dem Böhmischen Landtag, der Verwaltung der Königlichen Haupt-
stadt Prag oder der Ortsverwaltung der Vorstadt Smíchov. Im März 1861 fanden die Wahlen in 
den Böhmischen Landtag statt und am 6. April 1861 begann in dem Thun-Palais in der Kleinseite 
(Sněmovní 176/6) seine erste Tagung. Die Jahreszahl 2021 ist daher sowohl für die Landes- als auch 
für die Prager Stadtverwaltung von großer Bedeutung. Nach der Erlassung des Oktoberdiploms 
trat endlich auch das Gemeindegesetz in Kraft und in den Hauptstädten der Monarchie wurden 
neue Gemeindewahlen vorbereitet. In Prag fanden sie am 11. März 1861 statt, wobei die tschechis-
che Liberalpartei zum ersten Mal den Sieg davon getragen hat. Das Prager Magistrat hat vor, dieses 
Jubiläum entsprechend zu ehren, indem es zwei Gräber von zwei Prager Bürgermeistern überholen 
lässt. In dem Zusammenhang mit der Prager Selbstverwaltung kann man auch nicht unterlassen, 
den Prager Stadtteil Smíchov (den Standort des Kleinseitner Friedhofs und des seinerzeit viert-
größten Orts Böhmens) zu erwähnen. Die neuen Wahlen in die Ortsvertretung fanden hier erst ein 
Jahr später, im Jahre 1862, statt. Zum Smíchover Bürgermeister wurde Franz ii. ringhoffer und 
zum Stadtrat sein Freund Moses Porghes von Portheim erwählt. Zu den Smíchover Bürgermeis-
tern zählte auch Peter Matěj Fischer, später als Initiator der Entstehung der Ehrengruft Slavín auf 
dem Vyšehrader Friedhof bekannt. Auf dem Kleinseitner Friedhof liegen oder lagen auch wichtige 
Angehörigen der kirchlichen Verwaltung– in der ersten Reihe ist hier der einzige auf diesem Fried-
hof  begrabene souveräne Herrscher, leopold leonhard Thun von hohenstein, der letzte Fürst-
Bischof von Passau, zu erwähnen. Sein Name sollte um so mehr zitiert werden, weil bis zu seinem 
Sterbejubiläum im Jahre 2026 sein Cibulka Anwesen dank der Großzügigkeit der Familie Vlček 
(Nadace rodiny Vlčkových) rekonstruiert und in das Zentrum der palliativen Pflege verwandelt 
werden sollte. Der Leitmeritzer Bischof František hurdálek, ein Mozart-Bekannter, ist hier nicht 
mehr vorzufinden – er ruht seit dem Jahre 1890 in seiner Geburtsstadt Náchod. Viele kirchliche 
Würdenträger (an der Spitze mit dem Strahover Abt Josef hieronymus Zeidler) bekleideten nicht 
nur wichtigen Posten in der kirchlichen, sondern auch in der weltlichen Verwaltung und Selb-
stverwaltung. Die Veröffentlichung wird von zahlreichen Bildern im Text und Fotos erhaltener 
Grabmähler begleitet. Die Orientierung auf dem Friedhof während der selbständigen Besichtigung 
erleichtert die beigelegte Karte. Wir laden sie auch zu geführten Besichtigungen ein – ihre Daten 
sind auf unseren Web-Seiten vorzufinden. Manche Verwaltungsbeamten, Abgeordnete des Land-
tags oder Angehörige der Stadtverwaltung wurden später auf den Friedhof Olšany übertragen, wo 
z.Z. das Programm adoption der Gräber/adopce hrobů verläuft.
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významní polItIkové pohřbenI   
na malostranském hřbItově 

Foto/mapa Jméno Okruh osob Oddíl MH Medailonek

1 Leopold L. Thun-Hohenstein státníci v zahraničí střed str. 2-4

2 Vincenc Bradáč círk. správa; zastup. Praha K1-8 str. 19-20

3 František Serafinský Czeschik círk. správa, Čes. zemský sněm K1-8 str. 7

4 Franz Ellenberger zastup. Praha K1-8 str. 32

5 František Xaver Dittrich zastup. Praha K1-8 str. 31

6 František Vilem Tippmann círk. správa K1-6 str. 8-9

7 Adolf Sperlich zastup. Smíchov K1-8 str. 40

8 Adam Wořikovský civilní správa K1-8 str. 17

9 Josef Riedl zastup. Praha K1-8   str. 35

10 František Jaroš zastup. Praha K 1-8 str. 33

11 K. M. z Pillersdorfu státníci v zahraničí K1-12 str. 6

12 Josef Pešina zastup. Praha K1-12 str. 34

13 František Bronislav Kořínek Čes. zemský sněm K1-12 str. 21 

14 Jindřich Firbas zastup. Smíchov K1-2 str. 40 

15 Benedikt J. Nep. Pfeiffer círk. správa K1-11 str. 11

16 Jeroným Josef Zeidler  círk. správa, Čes. a Říš. sněm. K2-5 str. 12-13

Vojtěch Hron círk. správa, Čes. zemský sněm K2-5 str. 21

17 Bedřich Wilhelm Wünscher zastup. Smíchov K2-5 str. 41

18 P. Franz F. Effenberger civilní správa K2-3 str. 14

19 Jan Alexander Klaudis zastup. Praha K2-5 str. 33

20 Benedikt Alois Chile civilní správa K2-3 str. 15-16

21 August Eusebius Haas Čes. zemský sněm K2-7 str. 20-21

22 Václav Vaňka z Rodlova Čes. zemský sněm, zastup. Praha K2-7 str. 25-26

23  Josef Herget civilní správa K1-11 str. 15

24 Adeodatus Augustin Schütz círk. správa, Čes. zemský sněm K1-4 str. 12 

25 Josef Foydl civilní správa K1-4 str. 14

26  Wenzl Wlczek zastup. Praha K1-4 str. 36 

27 Karel Lein zastup. Praha K1-4 str. 33

28 F. Laufberger z Bergenheimu civilní správa, Čes. zemský sněm K1-4 str. 16 

29 František Odkolek zastup. Praha K1-2 str. 34

František Trödl zastup. Praha K1-2 str. 36

30 Adolf Maria Pinkas Čes. zemský sněm, Říš. sněm 1848 K1-2 str. 21-22

31 Edmund rytíř z Merklů civilní správa K1-1 str. 16

32 Johann Dačický z Heslova civilní správa K1-1 str. 13-14

33 Karolina Baillet de Latour státníci v zahraničí K1-3 str. 6

X. tabulka s přehledem vyobrazených náhrobků
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kudy na Malostranský hřbitov

Dopravní spojení: Metrem po trase B do stanice Anděl (výstup Anděl),  
ze zastávky Anděl tramvají do stanice Bertramka,  

která se nachází v Plzeňské ulici 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


