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Poměry členů Panské sněmovny podle parlamentních soupisů (1879-1917)
Sesse / datum soupisu1
VIII. / 4. 4. 1879
IX. / 9. 10. 1879
IX. / 20. 11. 1881
IX. / 12. 12. 1883
IX. / 10. 1. 1884
IX. / 3. 12. 1884
X. / 22. 9. 18852
X. / 1. 5. 1887
X. / 6. 2. 1888
X. / 10. 1. 1889
XI. / 12. 3. 1894
XI. / 24.10.1895
XII. / 27. 3. 1897
XII. / 28. 4 1897
XIII. / 25.9.1897
XIV. / 21. 3. 1898
XIV. / 12. 10. 1898
XVI. / 18. 10. 1899
XVI. / 6. 3. 1900
XVII. / únor 1901
XVII. / 1. 3. 1901
XVII. / 25. 4. 1901
VII. / 5. 10. 1901
XVII. / pol. dubna 1902
XVII. / pol. února 1903
XVII. / prosinec 1905
XVIII. / cervec 1907
XXI. / listopad 1911
XXI. / brezen 1912
XXI. / červen 1913
XXII. / srpen 1917

1
2

Počet členů Panské
sněmovny (bez arcivévodů)
172
188
197
191
202
196
200
203
198
208
213
220
231
231
227
215
213
224
227
220
220
226
220
213
232
247
264
258
282
267
285

Virilisté

Dědiční

Doživotní

17
14
14
17
17
16
16
17
17
18
18
17
18
18
17
16
15
15
17
17
17
16
16
17
17
17
18
17
17
17
18

51
59
60
63
66
67
66
65
67
66
68
67
66
66
66
63
63
63
64
68
67
67
65
68
65
66
77
82
95
93
98

104
115
123
111
119
113
118
121
114
122
127
136
147
147
144
136
135
146
146
135
136
143
139
128
150
164
169
159
170
157
169

Verzeichnis der Mitglieder des Herrenhauses tištěný c. a k. dvorní a státní tiskárnou.
V tomto soupise se poprvé objevují čísla sedadel, která pairové zaujali.
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Prosopografický soupis doživotních členů
Panské sněmovny Říšské rady z Čech
(jmenovaných v letech 1879-1912)

Adámek, Karl (1840-1918) český politik, mladočech – 14. 6. 1907, parteilos
Albert, Eduard (1841-1900) chirurg, profesor; dvorní rada – 12. 1. 1895, Gruppe der
Rechten
Auersperg, Franz Josef, Fürst und Prinz (1856-1938, Nasavrky) dragoun – 31. 10.
1892 (od 14. 6. 1907 dědičný člen)
Auersperg, Leopold Gf. (1855- 1918) tajný rada, min. orby – 14. 6. 1907
Baernreither, Josef Maria (1845-1925) tajný rada, ministr ve výslužbě – 14. 6. 1907
Bráf, Albin (1851-1912) český politik, národohospodář – 16. 8. 1905, Gruppe der
Rechten
Clam-Martinic, Richard Gf. (1832-1891, Smečno) plukovník, český politik;
místopředseda poslanecké sněmovny, tajný rada – 2. 1. 1889
Colloredo-Mannsfeld, Franz Gf. (1847-1925) komoří, velkostatkář – 27. 12. 1909 (od
26. 2. 1912 dědičný pair)
Czernin von Chudenitz Ottokar Gf. (1809-1886, pán na Vinoři) dvorní rada u všeob.
dvorské komory – 16. 11. 1881
Czernin von Chudenitz, Ottokar, Gf. (1872-1932, pán na Vinoři) komoří, legační
sekretář – 26. 2. 1912
Czernin von Chudenitz, Theobald Gf. (1836-1893, pán na Vinoři, syn paira Otakara
Černína z Chuděnic) major; c. k. komoří – 18. 1. 1887
Černý, Thomas (1840-1909) český právník – 15. 12. 1902
Deym, Ferdinand Gf. (1837-1900, Lesence v Uhrách, bratr paira Františka D.) český
šlechtic, rytíř řádu německého, c. k. komoří – 24. 3. 1897
Deym, Franz Gf. (1838-1903, Hostinný, bratr paira Ferdinanda D.) diplomat; c. k.
komoří, skutečný tajný rada – 18. 1. 1887
Doerfel, Rudolf (1855-1938) dvorní rada, profesor něm. techniky v Praze – 26. 2. 1912
Dvořák, Anton (1841-1904) český skladatel – 13. 4. 1901
Eppinger, Karl (1853-1911) advokát, německý přísedící zems. výboru – 14. 6. 1907
Exner, Adolf (1841-1894) německý právník z Prahy, právnické spisy; profesor římského
práva ve Vídni, člen říšského soudu – 31. 10. 1892
Frida, Emil (1853-1912) český básník; profesor – 13. 4. 1901
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Gebauer, Johann (1838-1907) jazykovědec, profesor – 16. 8. 1905, Gruppe der Rechten
Goll, Jaroslav (1846-1929) český historik, profesor – 27. 12. 1909, Gruppe der Rechten
Habietinek, Karl (1830-1915) právník, profesor; ministr – 20. 9. 1879, Gruppe der
Rechten
Helfert, Josef Frh. (1820-1910) český historik, rakouský státník; prezident ústřední
komise pro ochranu hist. a um. památek – 16. 1. 1881, Gruppe der Rechten
Hidprandt-Ottenhausen, Robert Frh. (1824-1889, Blatná) – 15. 9. 1885
Hlava, Jaroslav (1855-1924) český lékař – 14. 6. 1907, Gruppe der Rechten
Hlávka, Josef (1831-1908, Lužany) architekt, mecenáš; c. k. vrchní stav. rada, prezident
České akademie – 2. 4. 1891, Gruppe der Rechten
Horák Wenzel (1845-1902) generál ryt. řádu křížovníků v Praze – 24. 3. 1897
Horbaczewski, Johann (1854-1942) dvorní rada, profesor něm. uni v Praze – 27. 12.
1909
Chotek, Bohuslav Gf. (1829-1896, z Chotkova a z Vojnína) rakouský státník; legační
rada, vyslanec, český místodržitel – 9. 1. 1884
Kinsky, Friedrich Karl Gf. (1834-1899, Kostelec) vojenská služba; poslanec – 1. 4.
1893, Gruppe der Rechten
Kinsky Christian Gf. (1822-1894, větev chlumecko-matzenská) vojenská služba – 2. 1.
1889
Křižik, Franz (1847-1937) český elektrotechnik, velkoprůmyslník – 16. 8. 1905, Gruppe
der Rechten
Lanna, Adalbert R. v. (Frh. 1907) (1836-1909) velkoprůmyslník, pokračovatel,
mecenáš umění – 2. 4. 1891
Ledebur-Wicheln, Johann Gf. (1842-1903, Kostomlaty) velkostatkář Němec, politik
Čech; 1895-97 min. orby – 2. 1. 1889, Gruppe der Rechten
Lenz, Anton (1829-1901) duchovní, teologický badatel; probošt vyšehradský, zemský
prelát – 2. 1. 1889
Liebieg, Heinrich Frh. (1839-1904) německý textilní průmyslník, pokračovatel,
mecenáš umění, dárce um. děl průmyslovému muzeu v Liberci – 24. 3. 1897
Liebieg, Theodor Frh. v. (1872-1939) německý průmyslník z Liberce – 27. 12. 1909
Lützow von zu Drey-Lützow und Seedorf, Heinrich Joseph Rudolf Gottfried, Gf.
(1852-1935) rakousko-uherský diplomat – 27. 12. 1909
Marat, Franz (1849-1915) velmistr řádu křížovníků – 16. 8. 1905
Mattuš, Karl (1836-1919) český politik; bankéř – 17. 9. 1899, Gruppe der Rechten
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Mettal, Otto (R. v. 1911) (1848-1921) velkostatkář (Zdechowitz) – 14. 6. 1907
Myslbek, Josef (1848-1922) český sochař – 16. 8. 1905
Ott, Emil (R. v. 1916) (1845-1924) český právník – 15. 12. 1902
Otto, Johann (1841-1916) český knihtiskař, nakladatel – 26. 2. 1912
Pammer, Bruno Josef (1866-1924) opat cisterciáckého řádu ve Vyšším Brodu – 27. 12.
1909
Parish v. Senftenberg, Oskar Frh. (1864-1925) český politik, velkostatkář – 27. 12.
1909
Randa, Anton R. v. (1834-1914) právník, profesor, český politik; člen říšského soudu,
ministr – 16. 1. 1881, Gruppe der Rechten
Rieger, Franz Ladislaus (Frh. 12. 5. 1897) (1818-1903) český politik, velkostatkář –
24. 3. 1897, Gruppe der Rechten
Richter, Alexander (1843-1914) smíchovský průmyslník – 27. 12. 1909
Ringhoffer, Emanuel Frh. v. (1855-1938) velkostatkář – 26. 2. 1912
Rotter, Johann Nepomuk (1807-1886) opat břevnosvkého kláštera – 16. 1. 1881
Říha Martin (1839-1907) budějovický biskup – 15. 12. 1902, Gruppe der Rechten
Řivnáč, Anton (1843-1917) český knihkupec, censor Rakousko-uherské banky – 14. 6.
1907, Gruppe der Rechten
Sajfert, Franz (1859-1911) český poslanec, velkostatkář – 20. 4. 1910
Scharschmid von Adlertreu, Maxmilian Frh. (1831-1907, Trnová u Zbraslavi)
rakouský politik, syn prezidenta zemského soudu z Ústí n. L. – 24. 3. 1897,
Verfassungspartei
Schönborn-Buchheim, Friedrich Gf. (1841-1907) rakouský státník; min. spravedlnosti,
moravský místodržitel – 16. 1. 1881, Gruppe der Rechten
Schwarzenberg, Friedrich Fürst (1862-1936, Orlík) – 14. 6. 1907
Silva-Tarouca, Ernst Graf (1860-1936) – tajný rada, komoří, velkostatkář (Průhonice) –
14. 6. 1907
Skoda, Emil R. v. (1839-1900) německý průmyslník, developer; od r. 1899 akcionář,
člen státní žel. rady – 17. 9. 1899, Verfassungspartei
Šebor, Franz (1838-1904) český chemik, průmyslník – 22. 2. 1900, Gruppe der Rechten
Škarda, Wenzel (1861-1912) český politik, advokát – 14. 6. 1907
Tomek, Wenzel R. v. (1818-1905) český historik; profesor, vládní rada – 15. 9. 1885,
Gruppe der Rechten
Urban, Karl (1855-1940) Němec, přísedící čes. zems. výboru – 26. 2. 1912
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Willmann, Otto (1839-1920) katolický filosof a pedagog, profesor něm. uni v Praze –
27. 12. 1909
Wohanka, Josef (R. v. 1908) (1842-1931) český velkoobchodník, developer, politik –
17. 9. 1899, Gruppe der Rechten
Zeithammer, Antonín Ottakar (1832-1919) český politik – 27. 12. 1909, Gruppe der
Rechten
Zimmermann-Göllheim von Neissenau, Karl R. v. (1863-1924) německý
velkoprůmyslník ze Stráže n. Nisou, pokračovatel, exportní obchodník s jemným
suknem; generální rada Rakousko-uherské banky – 31. 10. 1892, Verfassungspartei
Žáček, Johann (1849-1934) český politik, právník – 26. 2. 1912, Gruppe der Rechten
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Biogramy Čechů – členů Panské sněmovny
(jmenovaných v letech 1879-1912, chronologicky)
Karel Habětínek (Kolmer, S. 162-163, OttoSloN, sv. 11)
Narození: 2. 3. 1830, Praha, syn učitele
Studium: práva (Praha)
Profese: právník
Kariéra: prefekt Teresiana ve Vídni, zemský advokát, 1863 profesor civilního soudního
řízení a obchodního a směnečného práva (uni Praha), 1868 profesor na uni (Vídeň),
1871 ministr spravedlnosti, 1871 člen říšského soudu, 1881 viceprezident, 1891
druhý prezident c. k. nejvyššího soudního dvora, 1899 prezident, 1904 odchod do
penze
Tituly: 1855 JUDr., 1863 profesor, 1881 tajný rada
Ocenění:
Počiny:
Politika:
Pairem: 20. 9. 1879
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 20. 3. 1915, Vídeň
Josef Alexander svob. pán Helfert
Narození: 3. 11. 1820, Praha, otec prof. rak. práva
Studium: filosofie, práva v Praze
Profese: politik, dějepisec
Kariéra: 1843 soukr. suplent u otce, praxe na praž. krim. soudu, 1846 praktikant dvorní a
komorní prokuratury ve Vídni, 1847 supl. prof. řím. a círk. práva v Krakově, 18481860 státní podsekretář min. vyučování, 1860-1863 řízení odd. kultu a vyučování,
Tituly: 1842 doktor práv, 1861 tajný rada, ?1854 rytíř, ? baronský stav
Ocenění: 1854 řád železné koruny, 1891 přespolní člen ČA
Počiny: 1848 účastník slovanského hnutí v Praze, na říšském sněmu příspěvek do debaty
o zrušení roboty a nepřijetí uher. deputace, studium rak. dějin od r. 1848 (polemiky
s Palackým, německy i česky píšící, spis Geschichte Österreichs vom Ausgange des
Wiener Oktober Aufstandes 1848)
Politika: 1848 říšský poslanec (ok. Tachov),
Pairem: 16. 1. 1881
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: 1863 jmenován presidentem ústř. komise pro ochranu hist. a um. památek,
Úmrtí: 1910
Jan Nepomuk Rotter
Narození: 1807, Broumov
Studium:
Profese: duchovní
Kariéra: 1844-1886 opat benediktinského břevnovského kláštera v Břevnově, 1853/1854
rektor Ferdinandovy univerzity u sv. Klimenta
Tituly: ThDr.
Ocenění:
Počiny: obnova církevních objektů na Broumovsku, mecenát
Politika:
Pairem: 16. 1. 1881
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Klub:
Aktivita:
Úmrtí: 1886
Antonín ryt. Randa
Narození: 8. 7. 1834, Bystřice n. Úhlavou, otec vrchnostenským justiciárem
Studium: gymnasium (Klatovy, Nové Město pražské), práva (Praha 1852-1856)
Profese: právník, vysokoškolský pedagog, soudce
Kariéra: soudní praxe (1856-1860), univerzitní dráha (1861), 2. rektor české uni, člen
státního soudu (1879-1881); 1881 řádný člen říšského soudu, 1890 předseda I. tř.
ČA, 1890 starostou Právnické Jednoty
Tituly: 1858 doktor práv, 1861 docent rak. civilního práva na praž. uni, 1862 mimoř.
prof., 1868 řádný; 1882 dvorní rada, 1897 nobilitace (dědičný rytířský stav), 1888
dr. h. c. uni v Bologni
Ocenění: 1878 řád železné koruny III. tř.; 1888 propůjčen rak. čestný znak pro vědu a
umění, 1897 komthurský kříž cís. FJ s hvězdou, 1880 komthurský kříž sv.
Stanislava (od ruské vlády),
Počiny: právnické spisy (zejména Der Besitz nach österreichischem Rechte mit
Berücksichtigung des gemeinen Rechtes, des preuss., franz. u. sächs. Gesetzbuches.
Leipzig 1865; Právo vlastnické. Praha 1871; Soukromé obch. právo rakouské. Praha
1876-89), přes 80 článků v Právníku, 1864 při založení Právnické jednoty, podpora
čes. záložen, angažován ve zřízení čes. uni, výchova čes. právníků,
Politika: ministrem
Pairem: 16. 1. 1881
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: v PS dosáhl schválení návrhu na zřízení čes. uni
Úmrtí: 1914
Wácslaw Wladiwoj Tomek
Narození: 31. 5. 1818, Hradec Králové, otec obuvnický mistr (zemř. 1833!)
Studium: gymnasium Hradec Králové, filosofie Praha, práva Praha (abs. 1839)
Profese: historik, spisovatel,
Kariéra: domácím učitelem u Šafaříka, Palackého, advokátní a soudní praxe, 1841
akcessista praž. magistrátu, 1845 sekretář Matice české, 1848 redaktor Pokroku,
1850 mimoř. prof. UK, 1854-1877 jednatel Musea, 1861-1894 člen pražské městské
rady starších, 1861-1867 zemský (krátce i říšský) poslanec, 1882 a 1885 rektor
české UKF, 1888 penze, intenzivnější literární činnost;
Tituly: 1860 profesor (řádný), 1871 vládní rada, 1882 dr. h. c. (filosofie), 1898 rytíř
Ocenění: 1876 členem akademie vídeňské, 1879 petrohradské, 1881 krakovské, 1871
čestný odznak pro vědu a umění, 1888 komturský kříž řádu Fr. Jos.
Počiny: uspořádání thunovského archivu v Děčíně, dějiny Prahy, Karlovy univerzity,
učebnice rakouského dějepisu, český církevní dějepis, pražský místopis; aktivita ve
spolcích: KČSN (od 1889 předseda), Svatobor, Historický spolek (40 let předseda),
v redakci Riegrova nauč. slovníku,
Politika:
Pairem: 15. 9. 1885
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 12. 6. 1905
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Antonín Lenz
Narození: 20. 2. 1829, Netolice
Studium: gymnasium, teologický seminář (Č. Budějovice), 1855 přírodní vědy, filosofie
(Praha, 2 semestry),
Profese: kněz (vysvěcen 23. 7. 1854)
Kariéra: 1854 kaplan v Jílovicích u Třeboně, 1856 administrátor fary v Budislavi, 1861
profesor dogmatiky (bohoslovecký ústav, Č. Budějovice), 1882 kanovník
vyšehradské kapituly, 1887 probošt, 1896 domácí prelát Lva XIII, předseda
církevního duchovního soudu (Praha)
Tituly: 1860-61 dvě rigorosa (teologie, Praha), 1866 doktor teologie (Č. Budějovice)
Ocenění: 1902 komturský kříž řádu Františka Josefa s hvězdou
Počiny: cca 50 spisů: asketické (mariologie), teologické (Anthropologie katolická),
historické, polemické); zkoumání života a díla M. Jana Husa, polemické spisy proti
Alfonsu Šťastnému z Padařova, studium učení českých bratří, P. Chelčického; člen
Král. učené spol., výboru České Matice
Politika: 1887/88 poslanec ČZS,
Pairem: 2. 1. 1889
Klub:
Aktivita:
Úmrtí: 2. 10. 1901
Josef Hlávka
Narození: 15. 2. 1831, Přeštice, otec c. k. ok. představený úředník
Studium: 1841-1847 gymnasium (Klatovy), přestup na reálku, 1847-1851 technika
(Praha), architektura na akademii výtvarných umění (Vídeň), 1856-1859 cestovní
stipendium po Evropě
Profese: architekt, c. k. vrch. stav. rada, proslavený mecenáš český
Kariéra: 1852-1855 vlastní stavebnická praxe od zedníka po ředitele, spolupracovník
významných architektů, 1860 stavitelská živnost, 1862 člen c. k. stav. komise
(Vídeň), člen c. k. ústř. komise pro zachování um. a hist. památek v Rakousku,
1866 člen c. k. akademie výtvarných umění (Vídeň), 1890 prezident České
akademie, 1906 prezident Národohospodářského ústavu
Tituly: 1860 mistr pozemního stavitelství, 1869 c. k. stav. rada, 1895 c. k. vrchní stavební
rada, 1900 doktor filosofie h. c. (Jagellonská uni, Krakov), 1906 doktor technických
věd h. c. (ČVUT Praha)
Ocenění: 1854 státní cena, 1867 druhá hlavní cena pařížské výstavy, 1873 medaile umění
vídeňské výstavy, 1868 řád Fr. Josefa, 1870 státní větší zlatá medaile pro umění a
vědu, 1885 řád železné koruny III. tř., 1890 komturský kříž řádu cís. Fr. Josefa,
1901 rytířský kříž železné koruny II. tř., čestné měšťaství (Praha), 1907 velkokříž
řádu Františka Josefa
Počiny: stavitelství: projekt rezidence řecko-ortodoxního metropolity v Černovicích,
stavba dvorní opery ve Vídni; mecenášství: České universitní nadání Josefa a
Marie Hlávkových, 1883 České technické nadání Josefa a Marie Hlávkových, 1884
jubilejní fond pro čes. věd. literaturu; založení České akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění (1890), 1891 nadání pro jezdeckou sochu sv.
Václava, 1891 nadání pro studijní cesty čes. architektů a inženýrů, 1893 nadání
pražské malířské akademie, 1899 pět stipendií pro českou vysokou školu
technickou v Brně, 1901 dům pro spolek Studentské kolleje českých vysokých škol
pražských (214 míst), 1906 s A. Bráfem Národohospodářský ústav, 1904
univerzální dědic Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Politika: 1883 poslanec říšské rady, 1884 posl. ČZS (velkostatkářská kurie)
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Pairem: 2. 4. 1891
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 11. 3. 1908
Vojtěch Lanna, svobodný pán
Narození: 29. 5. 1836, Praha, syn českého průmyslníka a podnikatele
Studium: studium (pražská technika?)
Profese: velkoprůmyslník, mecenáš umění
Kariéra:
Tituly: rytíř, 1907 baron
Ocenění: 1877 řád Františka Josefa
Počiny: stavby podniků, žel. dráhy, splavnění Vltavy; 1871 člen výborů Společnosti
vlasteneckých přátel umění, Krasoumné jednoty, 1888 vrch. jednatel tamtéž, 1885
člen kuratorií Umělecko-průmyslového musea, pražské obchodní a živnostenské
komory, předseda výkonného výboru c. k. rakouského muzea; donor i zakladatel
uměleckých sbírek
Politika:
Pairem: 2. 4. 1891
Klub:
Aktivita:
Úmrtí: 31. 12. , Merano
Eduard Albert
Narození: 20. 1. 1841, Žamberk, chudí rodiče
Studium: gymnasium (Rychnov, Hradec Králové), lékařství (Vídeň)
Profese: lékař, spisovatel
Kariéra: 1867 operátorský ústav vídeňské univerzitě, 1869 asistent na klinice barona
Dumreichera, 1872 habilitace (veškerá chirurgie), 1873 ředitel chirurgické kliniky
na uni Innsbrucku, 1874 nepřijal nabídku uni v belgickém Luttichu, 1881 profesor
chirurgie, ředitel 1. chirurgické kliniky a operatérského ústavu (uni Vídeň), 1886
člen nejvyšší zdravotní říšské rady
Tituly: 1867 doktor lékařství, 1873 řád. profesor chirurgie, 1887 dvorní rada
Ocenění:
Počiny: prvotní počiny a objevy: anatomie (šlachové pochvy), patologie (horečka),
fysiologie (poměry zvířecích teplot), mechanika kloubů, chirurgie (kýla,
praelacrymální cysty, skoliosa), operace (transplantace nervu), antiseptické
lékařství, dějiny chirurgie, lékařská pojednání
Politika:
Pairem: 12. 1. 1895
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1900
Václav Horák
Narození: 26. 4. 1845, Chyňava
Studium: akad. gymnasium (Praha)
Profese: kněz (vysvěcen 1872)
Kariéra: 1867 novic řádu křížovníků s červenou hvězdou, 1871 řehlní sliby, 1872 kaplan
u sv. Petra (Praha), 1882 sekretář řádu, 1891 generál velmistr, 1886 mimoř. A
1891-92 řádný profesor pastorační teologie (čes. uni Praha), 1891 první děkan čes.
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teol. fakulty, 1892 konsistoriální rada litoměřického biskupství, děkan kolegia
doktorů bohosloví
Tituly: 1883 doktor teologie, 1891 řádný profesor, infulovaný prelát Království českého
Ocenění: uznání konzistoře, zemské školní rady, 1898 komturský kříž řádu Frant. Josefa
s hvězdou
Počiny: charita: spoluzaložení spolku sv. Mikuláše (ošacení chudých dětí, farnost sv.
Petra); řád: zvelebování řádových chrámů (Hloubětín), opravy kostelů v Čechách,
dárce uměleckých děl, zakládání řádových špitálů, lit. Příspěvky (Časopis
katolického duchovenstva)
Politika: poslanec za velkostatek
Pairem: 24. 3. 1897
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 20. 8. 1902
František Ladislav Rieger
Narození: 10. 12. 1818, Semily, otec mlynář, zámožný
Studium: gymnasium (Jičín, akad. v Praze), práva (Praha, Vídeň, Praha 1834-38?),
národohospodářství (Paříž, Anglie 1849-1851)
Profese: mlynář, řečník, právník, politik
Kariéra: soudní praxe (1838), 1848 poslanec říšského sněmu, zamítnutá žádost o
habilitaci z národohospodářství na uni v Praze, 1861 obecní starší kr. hl. města
Prahy a poslanec ČZS, tam zvolen delegátem říšské rady, přísedící zems. výboru,
1865 ok. starosta chotěbořský, 1861-1891 poslancem říšské rady, 1861-1895
poslanec ČZS, pak do politického ústraní
Tituly: 1847 doktor práv, 1897 baron (nobilitace)
Ocenění: 1863 ruský komandérský kříž sv. Anny, řád železné koruny II. tř.
Počiny: studentské básně (Květy), organizace vlasteneckých akcí, 1844 stanovy
Měšťanské besedy pražské, snaha o české divadlo a průmyslovou školu, 1848 člen
nár. výboru a prozatimní vlády v Čechách, překlady a časopisecké příspěvky, 1851
jednatel Sboru ND, od r. 1858 redaktor Naučného slovníku, 1860 neúspěšná žádost
k císaři o vydávání politického deníku, 1861 redaktorem NL, 1863-79 pasivní
politika na ŘR, 1861 dosáhl české polytechniky, 1862 vystavění prozatimního
divadla, 1862 koupil velkostatek Maleč a Modletín, 1863 spoluzaložil deník Národ,
1867-78 pasivní politika na ČZS kvůli dualismu, 1877-1881 předsedou Sboru pro
zřízení důstojného divadla Národního, 1880 předsedou Ústřední Matice školské,
předsedou Svatoboru až do smrti, 1901-1903 předsedou Družstva ND v Praze s
cílem zřídit čes. divadlo v Brně a druhé divadlo v Praze (o tom jednal ještě na
smrtelné posteli)
Politika: řečník, tribun lidu, hrdina, vůdce národa
Pairem: 24. 3. 1897
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 3. 3. 1903, Praha
Karel Mattuš
Narození: 21. 5. 1836, Mnichovo Hradiště, otec lékaře
Studium: gymnasium (Č. Lípa, Ml. Boleslav, Jičín), práva (Praha)
Profese: právník, politik, řečník, bankéř
Kariéra: 1861-64 notářská, soudní a advokátní praxe, 1864-90 politická činnost, 1889
vrchní ředitel Zemské banky království Českého,
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Tituly: 1861 doktor práv
Ocenění: 1882 rytířský kříž řádu Františka Josefa, 1887 řád železné koruny III. tř., 1898
komturský kříž řádu Frant. Josefa; čestná občanství (Nemyslovice, Ml. Boleslav,
Mnichovo Hradiště, Turnov, Třebenice)
Počiny: zvelebování Ml. Boleslavi; agitování v politice, nejpilnější, práce v komisích,
nevyhledává vysoké kruhy, popularitu, vlastní prospěch; literárně činný (Posel z
Prahy, Boleslavan, Politik, Hlas národa)
Politika: 1864 samospráva (Ml. Boleslav), 1867 obec. zastupitel, 1870-89 starosta; 186589 okresní zastupitel, ok. starostou zvolen, nepotvrzen; 1866-70, 1873-93 poslanec
ČZS, 1878-90 poslanec říšské rady, člen delegací, rozpočtového výboru; 1876 vedl
k dohodám mezi staročechy a mladočechy (1879 spol. státoprávní klub), 1891
účastník porad o punktacích; 18. 11. 1916 v čele loajálního Nár. výboru (po
rozchodu s českými separatisty ostrakizován)
Pairem: 17. 9. 1899
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 24. 10. 1919
Josef Wohanka
Narození: 2. 11. 1842, Polehrady, Žatecko
Studium: reálka (Most), obchodní škola (Praha)
Profese: velkoobchodník, politik
Kariéra: 1855 obchoduje s osadnickým zbožím – fa V. Měšťan, poté v Čáslavi, 1862 do
velkoobchodu s cukrem, fa A. C. Hammer (Praha), 1866 zakládá vlastní závod (fa
Wohanka a spol.) s neobyčejným rozkvětem, 1874 pobočka ve Vídni, 1890 v
Budapešti
Tituly: císařský rada, 1908 rytíř (nobilitace)
Ocenění: komturský kříž řádu Fr. Josefa
Počiny: založil obch. spolek Merkur, první zkoušel pěstování řepového semene (zal.
laboratoře v Hostivicích a Leopoldsdorfě na Moravském poli), člen výkonného
výboru Jubilejní výstavy
Politika: 1882 zvolen do praž. obch. a živnost. komory, 1884 první provisorní prezident,
1887, 1895 poslanec ČZS (za komoru), 1891 poslanec říšské rady, 1896 president
komory
Pairem: 17. 9. 1899
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1931
František Šebor
Narození: 29. 9. 1836, Brandýs n. L.
Studium: gymnasium, technika (Praha)
Profese: chemik, průmyslník
Kariéra: 1859 chemik v cukrovaru (Líbeznice), 1862 cukmistr (Kadolec), 1863 šéfchemik (Wieselburg a Tany, Uhry); vlastní chemická laboratoř (Praha), v pronájmu
v obec. továrně na výrobu čpavku, pro jejíž založení dal podnět (Praha)
Tituly:
Ocenění: 1892 rytířský řád železné koruny III. tř.
Počiny: 1862-63 výroba vodíkového plynu a kyseliny uhličité pro cukrovary, 1866-67
sestrojení spodiové pece, 1868 způsob zužitkování čpavkových vod při obecní
plynárně v Žižkově, návrh výroby šumivého piva pomocí kyseliny uhličité, 1869
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vynalezení substituční výroby cukru z melasy, 1875 konstrukce ceďáků k filtraci
saccharátu vápenatého, 1879 patent na zpracování chudých antimonových rud, v
cukrovarech praní vlny a vlněných plachetek čpavkovým louhem, 1890 vylepšení
topeniště na drobné uhlí u parních kotlů, sestrojení pece pro racionální suchou
destillaci dříví, nová metoda na zpracování měděných rud
Politika: člen ředitelsví Průmyslovné jednoty, 1881 člen obch. a živnost. komory pražské
(7 let předsedou),
Pairem: 22. 2. 1900
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 21. 7. 1904, Praha
Antonín Dvořák
Narození: 8. 9. 1841, Nelahozeves u Kralup, otec řezník
Studium: 1857 varhanická škola (Praha)
Profese: hudební skladatel
Kariéra: violista v soukromém orchestru, 1862 divadelní orchestr; Všecek další život
Dvořákův jest nepřetržitou řadou úspěchů stále stupňovaných a čestných
vyznamenání, jimiž vzdáván mistru holdi s míst nejvyšších.; 1883 do Anglie, 18901892 profesor skladby (pražská konzervatoř), 1892-95 v New Yorku (Národní
konzervatoř)
Tituly: 1890 doktor h. c. (Cambridge), doktor filosofie (uni Praha)
Ocenění: 1875 státní stipendium pro umělce, 1888 dopisující člen bělehradské akademie,
1889 řád železné koruny, 1891 řád. člen ČA
Počiny:
Politika:
Pairem: 13. 4. 1901
Klub:
Aktivita:
Úmrtí: 1. 5. 1904, Praha
Emil Frída (Jaroslav Vrchlický)
Narození: 17. 2. 1853, Louny, otec obchodník
Studium: gymnasium (Slaný, Praha, Klatovy), teologie, filosofie a studium jazyků
Profese:
Kariéra: 1871 první otištěné verše, 1877 tajemník na české technice, 1882 sekretář
zkušební komise pro učitelství SŠ, 1885 činoherní referent, 1893 profesor
všeobecné lit. (čes. uni Praha),
Tituly: 1892 dr. h. c., 1898 řád. profesor
Ocenění: 1890 člen čes. akademie, jiné evr. akademie, 1893 čestné měšťanské právo
(Praha)
Počiny: 1897-1902 redaktor České revue
Politika:
Pairem: 13. 4. 1901
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: XII/1906 řeč pro všeob. rovné hlas. právo
Úmrtí: 1912
Tomáš Černý
Narození: 16. 8. 1840, Nymburk
Studium: akad. gymnasium, práva (Praha)
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Profese: právník, politik
Kariéra: advokátní praxe u Friče, 1869 vlastní kancelář v Praze, obhájce v trestních
věcech, jsa ceněn pro jasný rozhled a bystrost svoji;
Tituly: 1862 doktor práv
Ocenění: vlastnosti: občanské ctnosti, skromnost v pravdě sokolskou a jemný takt,
kterýmž, hledě vždy k vytčenému cíli a nedávaje se svésti ohledy strannickými neb
osobními, též cíle svého k dobru všeobecnému směřujícího dosáhl
Počiny: pokladník Akad. čtenářského spolku (Praha), spoluzakl. Sokola, 1862 člen
výboru, 1863 náměstek starosty, zásluhy po smrti Fügnera – pomohl odvrátit
veškeré nesnáze hmotné i nástrahy, starosta 1872-1882; podnět založení Zemské
banky království Českého (náměstek gen. ředitele)
Politika: 1882-1885 starosta král. hl. města Prahy (jako náměstek starosty už 1879), dál
ve sboru starších; jako starosta zvolen do zemského sněmu (ČZS)
Pairem: 15. 12. 1902
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 22. 2. 1909
Emil Ott
Narození: 30. 4. 1845, Praze, otec lékař
Studium: práva
Profese: právník
Kariéra: 1868 soud. a advokátní praxe, 1872 habilitace (Zur Lehre von der
Nichtigkeitsbeschwerde), 1876 mimoř. profesor soud. řízení, členem státního soudu,
1883-1884, 1891 první děkan samostné čes. práv. fakulty, 1885, 1892 proděkan,
1887 rektor, 1888 prorektor c. k. čes. uni
Tituly: doktor práv, 1879 řádný profesor
Ocenění: 1890 rytíř řádu železné koruny III. tř., 1893 c. k. dvor. rada, 1890 řádný člen
KČSN, 1891 řádný člen ČA, 1900 člen AV Krakov, od 70. l. venkovský člen
Společnosti pro pěstění círk. práva v Gotinkách
Počiny: lit. činnost: civilní soud. řízení, kanonické právo, právní his.; proslavily ho
Beiträge zur Rezeptionsgeschichte der römisch-canonischen Processes in den
böhmischen Ländern, Lipsko 1879 – v pohledu na dějiny recepce novátorský!;
pochválill ho i znalec našeho domácího práva K. hr. Chorinský; spis vyd. ČA:
Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního, 1897, 1898, 1901 – na oslavu
50tiletého jubilea FJ1 věnována ČA – 1. učebnice procesního práva v češtině; práce
v Právníkovi
Politika: 1881 poslanec RR
Pairem: 15. 12. 1902
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1924
Martin Říha
Narození: 11. 11. 1839, Oslava na Písecku
Studium: gymnasium (Písek), bohosloví (České Budějovice), 1864-1869 vyš. vzděl.
ústav pro kněze u sv. Augustina (Vídeň)
Profese: kněz (vysvěcen 27. 7. 1862), biskup
Kariéra: 1862-64 kaplanem v Kovářově, 1869 prefektem chlapeckého semináře a čes.
kazatelem u sv. Anny v Č. Budějovicích, 1871 katechetou něm. učitels. ústavu, ?
profesorem mravovědy na bohosloveckém učilišti, 1878 bis. notářem, 1884 radou
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manželského soudu, přísedícím duch. soudu v diecézy, 1885 biskupem
budějovickým,
Tituly: 1869 doktor teologie, 1898 dvorní rada
Ocenění: papežem Lvem XIII. jmen. domácím prelátem, trůnním asistentem, římským
hrabětem, 1898 řád železné koruny
Počiny: nábožensko-vzdělavatelné spisy, 1884 pojednání O daru proroctví a
prorokování, která skonání světa za předmět mají (v Časopise katolických
duchoních)
Politika: čestným občanem Písku, Horažďovic, Mirotic, Vltavotýna, Lišova aj.
Pairem: 15. 12. 1902
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1907
Albín Bráf
Narození: 1851, Třebíč, syn hospodářského úředníka
Studium: gymnasium, práva (Praha)
Profese: profesor, politik, národohospodář
Kariéra: 1874 profesor Česko-slovanské obch. akademie, 1877 soukromý docent nár.
hosp. na uni a na technice, 1882 mimoř. profesor nár. hosp. na uni
Tituly: 1874 doktor, 1890 řád. profesor (na čes. uni)
Ocenění:
Počiny: v ČZS mu šlo o: oprava domovského práva, zřízení zems. statist. kanceláře
(sledovat i chudinu), organizace donucovacích pracoven, reforma cukerní daně; v
zems. výboru: nová organizace dodávek pro ústavy zemské, zákon o veřejných
nemocnicích, stanovy zemské banky, ČA a pojistného fondu cís. FJ1; předseda
kuratorií ČslObAk Pha, vyšších hosp. škol v Táboře a Libverdě, 1889 člen
představenstva zems. pojišťovny úrazové
Politika: 1883 poslanec ČZS (venkov. obce ok. Žamberk, Ústí n. O.; od 1889 za
nesvěřenské velkostatky), 1887 člen zems. výboru, ministr
Pairem: 16. 8. 1905
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1912
Jan Gebauer
Narození: 8. 10. 1838, Úbislavice u Nové Paky, otec Němec
Studium: gymnasium (Jičín), filosofie (Praha)
Profese: jazykovědec, slavista
Kariéra: 1862, 1864-65 učitel na čes. reálce (Praha), 1866 skuteč. učitel (Pardubice),
1870 reálka (Praha), 1873 docent češtiny (uni Praha), 1874 nabídka profesury
(Záhřeb), 1874-75 extraordinariát na praž. uni, dovolená z reálky, 1880 def. mimoř.
profesor (uni Praha), 1881 ředitel slovanského semináře, člen c. k. zkušební komise
pro učitelství
Tituly: 1872 doktor filosofie, 1881 řád. profesor (uni Praha)
Ocenění: 1876 čestný člen Jednoty českých filologů, 1883 řád. člen KČSN, 1888
přespolní člen akademie věd (Krakov), 1890 řád. člen České akademie
Počiny: vývoj čes. jazyka a lit., 1861-1865 člen redakce Riegrova Slovníku naučného,
překlady slovanských literatur, etymologie, gramatiky, slovníky, editor, boj o RKZ
Politika:
Pairem: 16. 8. 1905
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Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1907
František Křižík
Narození: 8. 7. 1847, Plánice u Klatov, chudí rodiče
Studium: reálka (Klatovy), technika (Praha)
Profese: eletrotechnik, velkoprůmyslník
Kariéra: telegrafní technik a přednosta na dráze
1884 zal. vlastní prům. podnik
Tituly: 1906 doktor h. c. tech. věd
Ocenění: „obloukovka“: 1881 zlatá na výstavě v Paříži, Mnichově, 1883 ve Vídni, 1883
rytířský kříž řádu Fr. Jos., 1891 ryt. řád žel. koruny, císařský rada
1906 člen NHÚ, 1908 komturský kříž Frant. Josefa s hvězdou
Počiny: 1878 el. blokové signály na dráze, 1880 konstrukce obloukové lampy, veřejné
osvětlení, zvonkový signál, 1891 první el. dráha v Čechách , 1898 patent na el.
soustrojí
Politika:
Pairem: 16. 8. 1905
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1937
František Marat
Narození: 22. 10. 1849, Počepice
Studium: akad. gymnasium (Praha), teologie (Praha)
Profese: kněz (vysvěcen 1875) velmistr řádu křížovníků
Kariéra: 1870 vstup do ryt. řádu křížovníků s červenou hvězdou, kooperátor u sv.
Františka (Praha), učitel náboženství na Vocelově ústavě, 1876 kaplan (Kynšperk),
1882-83 administrátor (fary Fr. Lázně), 1884 kaplan (K. Vary, 1887 u sv. Františka,
Praha), 1888 novicmistr a knihovník, 1891 sekretář
Tituly: 20. 11. 1902 generál a velmistr řádu
Ocenění:
Počiny: obnova řádového kostely sv. Františka (Praha) a jiné, plány novostavby (Praha),
přispěvatel OttoSloNa
Politika: 1903 poslanec ČZS
Pairem: 16. 8. 1905
Klub:
Aktivita:
Úmrtí: 1915
Josef Václav Myslbek
Narození: 21. 7. 1848, Praha
Studium:
Profese: sochař
Kariéra: 1885 učitel na c. k. um. prům. škole, později na akademii
Tituly:
Ocenění: 1887 Mention honorable (Paříž) za sousoší sv. Josefa, 1888 první zlatá
(Mnichov) za Oddanost, stříbrná státní (Vídeň) za Lumír a píseň, 1900 zlatá ze
světové výstavy za Pomník kardinála Schwarzenberka
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Počiny: Věrnost smýšlení pro budovu parlamentu ve Vídni, 1888 první model jezdecké
sochy sv. Václava (objednávka ministerstva vyučování), druhý a třetí návrh na
pomník sv. Václava, nový návrh na pomník sv. Václava s postavami svatých a
světic
Politika:
Pairem: 16. 8. 1905
Klub: bezpartijní (ale výkaz 1906 ho uvádí v Gruppe der Rechten)
Aktivita: bez složení poslaneckého slibu
Úmrtí: 1922
Karel Adámek
Narození: 23. 3. 1840, Hlinsko, otec obchodník
Studium: reálka (Chrudim, Praha)
Profese: spisovatel
Kariéra: v otcově obchodě, 1865 ok. starosta (Hlinsko),
Tituly:
Ocenění: čestný občan Herálce a Svratky a č. člen mnoha spolků
Počiny: jako obchodník procestoval celou monarchii, záp. a již. Evropu – cestopisné črty
v časopisech, zasadil se o dráhu z Pardubic do Vídně přes „českou Sibiř“ – otevřena
1871; zájem o školské, národohosp. a soc. politické otázky, podpora čes.
„pobratimů“ ve Slezsku, obnova čes. hist. památek, časopisecké články, brožury,
překlady (Utrpení mladého Werthera, Společenská smlouva)
Politika: 1871 člen c. k. ok. školní rady (Chrudim), 1881 místopředseda hosp. spolku pro
ok. chrudimský, několik let vyšetřován v pol. procesech, 1879 a 1885 poslanec
říšské rady (ok. Rychnov n. Kn.), 1881 a 1883 poslanec zems. sněmu (ok. Kolín),
Pairem: 14. 6. 1907
Klub: bezpartijní
Aktivita:
Úmrtí: 1918
Jaroslav Hlava
Narození: 7. 5. 1855, Dolní Kralovice
Studium: gymn. Malá Strana, lékařská fakulta (Praha)
Profese: lékař
Kariéra: 1878-1883 asistentem v několika ústavech, 1883 supl. prof. patologické
anatomie, 1883 habilitace, prosektor všeobecné nemocnice,
Tituly: 1879 doktor lékařství, 1884 mimoř. a 1887 řádný profesor
Ocenění:
Počiny:
Politika:
Pairem: 14. 6. 1907
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: 1892 dopisující člen Académie de médicine (Pairs), 1894 člen ČA, lékařské
spisy česky, redaktor Sborníku lékařského (s Thomayerem), editor příručky
patologické anatomie a bakterologie
Úmrtí: 1924
Antonín Řivnáč
Narození: 23. 10. 1843, Praha, syn knihkupce Františka Řivnáče
Studium:
Profese: knihkupec
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Kariéra: 1873 společníkem otce, 1885 vlastníkem knihkupectví
Tituly:
Ocenění: rytířský kříž řádu FJ, řád železné koruny III. tř., zlatá medaile praž. obch. a
živnost. komory
Počiny: předseda gremia praž. knihkupců, čes. odboru spolku rak.-uher. knihkupců,
členem a od 1902 předsedou praž. obch. a živnost. komory, člen výboru Um.-prům.
muzea, ředitelství Zemské banky pro král. České, ve správní radě banky Praha,
Živnostenské banky, censorem Rak.-uher. banky, soudním znalcem v knih. oboru,
činný v Merkuru, jednatelem Čsl. obch. akademie
Politika:
Pairem: 14. 6. 1907
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1917
Václav Škarda
Narození: 28. 5. 1861, Praha, syn nezařazeného politika a advokáta Jakuba Škardy
Studium: akad. gymnasium, práva
Profese: advokát (1890), politik (samospráva, školství)
Kariéra: soudní praxe, práce v otcově advokátní kanceláři
Tituly: doktor práv
Ocenění: 1898 řád železné koruny III. tř.
Počiny: aktivní v Akad. čtenářském spolku, literárně činný (překlady div. her, Právník,
Česká Revue), 1892 starším obec. zastupitelstva Prahy, 1893 radním, ve sporu s
vládou o české uliční tabulky
Politika: mladočech (1891 ve výboru Klubu NSS, 1892 náměstkem starosty, 1896-1904
starostou, 1895 členem výkonného výboru – reorganizace a ozdravění strany, 1897
předseda výk. výboru), vydávání stranického tisku, edic, časopisů, 1894 posl. ČZS
za města Ml. Bol. a Nymburk, přísedící zems. výboru (o prázdninách zastupuje
nejv. zems. maršálka),
Pairem: 14. 6. 1907
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 8. 3. 1912
Jaroslav Goll
Narození: 14. 7. 1846, Chlumec nad Cidlinou, syn lékaře
Studium: gymnasium (H. Králové, Ml. Boleslav, Praha), uni (Praha), 1871-72 pobyt v
Göttingen, Berlíně
Profese: historik, básník
Kariéra: 1874-80 prof. Českoslovanské obch. akademie, 1874 docent všeobecné historie
(uni Praha), 1880 mimoř. profesor, 1882 spoluředitel historického semináře, 189192 děkna čes. filos. fakulty
Tituly: 1870 doktor filosofie, 1885 řád. profesor
Ocenění: 1875 mimoř. člen učené spol.
Počiny: překladatel, editor
Politika:
Pairem: 27. 12. 1909
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 8. 6. 1929, Praha
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Antonín Ottokar Zeithammer
Narození: 5. 11. 1832, Písek, otec čes. spisovatel, gym. prof., tajný Bolzanův stoupenec
Studium: gymnasium (Písek, Praha), práva, 1855 státní zkouška pro dějepis na
gymnasiích, uni Berlín
Profese: politik
Kariéra: Thunem povolán do Theresiana jako prefekt (s Habětínkem), prof. gymnasia v
Záhřebu, 1861-1863 prof. akad. gym. (Praha), 1866 náhradník zems. výboru, člen
ok. zastupitelstva Kralovice, 1873-1879 náměstkem starosty (Praha, 1876 zvolen
starostou, ale nepotvrzen),
Tituly: rytíř
Ocenění: 1867 měšťanské právo Prahy, čestný občan Zadní Třebáně, 1882 řád železné
koruny III. tř., čestný měšťan Jaroměře, Králova Dvora a č. občanem dalších obcí
Počiny: výbor pro stavbu ND, strana Pokrok k lepšímu, Průmyslová jednota, hosp.
spolky, zems. výbor, v měst. radě mnoho návrhů pro rozvoj Prahy, 1881 lex
Zeithammer (oprava vol. řádu, zejm. velkostatkářské kurie), 1883-84 jednání s
vládou o opravě vol. řádu obch. komor
Politika: studentská hnutí v revoluci 1848/49, 1861 zpět do politiky, v redakci Politik,
1863 posl. zems. sněmu (ok. Kralovice-Manětín), a když Schmerlingem schválně
přeložen do Opavy, věnoval se pouze politice – jako zpravodaj, řečník,
vyjednavatel, 1870 posl. říšské rady, 1871 v komisi vypracovávající fundamentálky,
1868 obecní starší (Praha), 1871 radní, 1878-1890 znovu členem zems. výboru
(1883-1890) zastupova nejv. maršálka, 1879 návrat na říšskou radu, člen delegací,
1888 místopředseda posl. sněmovny, 1891 vzdal se kandidatury
Pairem: 27. 12. 1909
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: 1848 člen akademické legie, člen Akad. čtenářs. spolku, sledován policií,
vyloučen ze spolku; zeměpisné práce o Chorvatsku a Vojenské Hranici,
Úmrtí: 1919
Jan Otto
Narození: 1841, Přibyslav
Studium:
Profese: knihtiskař, nakladatel
Kariéra: v obchodu, 10 let účetní a disponent knihtiskárny E. Grégra, 1871 osamostatnil
se, po tchánovi Jar. Pospíšilovi převzal knihtiskárnu na Václ. nám., začal rozšiřovat,
1879 se stěhuje do Jungmannovy tř., což nestačilo, po 4 letech celý závod do domu
na Karlově nám., při rozrůstání prodal 1899 knihtiskárnu Čes. graf. spol. Unie – stal
se členem a 1. předsedou; ponechal si nakladatelství, zřídil filiálku ve Vídni
Tituly:
Ocenění: od čes. uni dostal čestný název knihkupce čes. uni; 1896 při 25tém jubileu
vyznamenán zlatou medailí od města Prahy; 1891 na Zems. jub. výstavě čestný
diplom, 1900 Svět. výstava Paříž zlatá medaile, Za zásluhy své o českou literaturu a
umění knihtiskařské jmenován: po Zems. jub. výs. 1891 rytířem řádu Františka
Josefa, 1898 řád železné koruny III. tř., od knížete Mikuláše Černohorského za
zásluhy o slovans. lit. – komthurským křížem řádu Danilova
Počiny: edice beletrie: Salloní bibliotéka, Souborné vydání básnických spisů Jar.
Vrchlického, Spisy Ad. Heyduka, Sborník světové poesie, Dramatická díla W.
Shakespeara; z prosy: Sebr. spisy Al. Jiráska (3. vyd.), Kar. Světlé, J. Arbesa,
Ruská knihovna, Knihovna Zlaté Prahy, Knihovna Besed Lidu, Illustrovaný svět;
pro mládež; populárně vědecké, cestopisy; od r. 1881 spisy skvostně illustrované,
dílo Čechy; odborná: Sborník slovanský, Sborník historický a Zeměpisný; 990:
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vydával odborné spisy mnohých (pozdějších) pairů; jaz. slovníky; 3 roky vydával
Athenaeum; odbor. časopisy: Praské Hospodářské Noviny, Samosprávný Obzor,
Živa, Obzor národohospodářský, Posel z Budče; školní knihy, hudebniny, um. díla;
veřejný život: Sokol, Umělecká Beseda, Merkur, První obč. záložna, Prům. jednota,
výbor pro výstavbu ND, v Živnostenské bance – správní rada, 1. místopředseda,
člen obec. starších a měst. rady pražské, do obch. komory pražské (tu později
místopředsedou), O. vzdal se pro nedostatek času činnosti v zastupitelstvu obecním
– víc se angažoval v obch.kom., pomohl přeměně z něm. většiny na čes. většinu;
veřejně vyzval k stavbě pomníku Žižky u Přibyslavi a první pouti Čechů do
Kostnice, k zřízení krejcarových sbírek na ND; praž.něm.obch.akad. odmítla
vyučovat v ČJ, tak dal O. podnět 1870 v obch.spolku Merkur k zřízení
Českoslovanské akademi obchoní, tam místopředsedou a od 1883 předsedou sboru
pro její vydržování, stále; 1901 podpůrné nadání pojmenováno po něm; ve
výkonném výboru Zems.jub.výstavy 1891, Národopisné výstavy 1895
Politika: přísedícím obch. soudu, císařským radou, censorem Rak-uh. banky, členem
správní rady kred. banky v Lublani
Pairem: 26. 2. 1912
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita:
Úmrtí: 1916
Jan Žáček
Narození: 31. 5. 1849, Čertov, Morava
Studium: gymnasium, práva (Vídeň, Praha)
Profese: právník, politik
Kariéra: 1880 advokátní kancelář (Olomouc), 1902 náměstek zemského hejtmana
Tituly: 1876 doktor práv
Ocenění: komturský kříž řádu Fr. Josfa s hvězdou, řád železné koruny III. tř.
Počiny: ohnivý řečník, zásluhy o Moravský pakt
Politika: 1887 poslanec mor. zems. sněmu, 1885 posl. říšské rady (český klub, od 1891
moravský klub, později klub čes. lidových poslanců), 1896 člen mor. zems. výboru,
1900 předseda klubu čes. poslanců a 2. místopředseda sněmovny
Pairem: 26. 2. 1912
Klub: Gruppe der Rechten
Aktivita: veřejně činný (časopisy, tiskové procesy)
Úmrtí: 1934
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Jan Neruda ∆ Ve Vídni, 8. října. (Panská sněmovna.)
Národní listy 19, 1879 ( 10. 10.), s. 1.
Jen několik minut schází do počátku schůze a v sále je ještě prázdno a ticho. Nevelký sál,
dosti dlouhý ale úzký. Strop lámaný a plný fresk. Lavice pěkně vyřezávané, jako v chóru
nějakých kanovníků a mimovloně hledí divák na protější vysoké místo předsedovo, není-li
před ním pult a na něm velká kniha, z níž čísti se má „legenda, připadající na den tento“.
Připomínáť celý sál, bývalá to zemská sněmovna rakouská, refektáře bohatých opatství.
Jen ty fresky odporují.
V tom se mihla ve dveřích na jednom konci postavička ve fialové čepičce a fialovém
taláru. Zase zmizela.
Skoro v tomtéž okamžiku objevila se a zas zmizela postavička zcela podobná ve
dveřích na druhém konci sálu.
A teď se objevily znovu a kráčejí sobě vstříc do středu sálu. Jdou pěkným krokem
jako dvě panenky, usmívají se na sebe, tisknou si ruce. Jsou si náramně podobni – nebo
se mně alespoň tak zdálo – pan arcibiskup Kutschker a pan arcibiskup Wierzchlejski.
Plné, ale starobné tváře, silné nosy, přívětivé oči.
Třetí za nimi je tu už pan hrabě Taaffe. Pospíšil sem ze sněmovny poslanců – dnes
září spokojeností, usmívá se. Češi tam za Skotskou branou zasedli, pan hrabě je šťasten.
A jakoby jen byli čekali, až sál bude posvěcen přítomností kněžských hodnostů,
hrnou se teď páni: členové panské sněmovny doživotní, členové dědiční, členové vysokou
svou hodností církevní. Málo je zcela mladých mezi nimi, většinou mají už hlavy
sněhobílé, nebo alespoň prošedlé. Vstupují generalové pevným krokem, s třírohým
kloboukem pod páždím a podávají kněžím ruce. Vstupuje prelát za prelátem,
nejnápadnější mezi nimi je dlouhý, suchý Sembratowicz, arcibiskup řecko-katolický,
klonící se vždy tak, jak by tělo měl v pružných, cvakavých perech. Přicházejí hrabata,
knížata, člověk slyší jmena stará, stověká – zde jsou samí pánové, kteří – dle
Beaumarchaisa – „vzali si tu práci, že se narodili“, ale tak, aby to už za to stálo. Vidíme
samé velké pány, vždyť jsme v panské sněmovně.
Dva oře má náš státní vůz: sněmovnu poslanců, sněmovnu pánů. Onen alespoň
někdy, byť jen na oko, hryže ve svou úzdu, tento nikdy. Zde jsou samí mužové, kteří jsou
proto konstituční, že jim tak bylo poručeno. Mužové tak konservativní, že je jim protivno,
když měsíc přechází v novou čtvrť. Mužové, kteří – třeba by ukrutně rádi žili dobře
v nynějšku – přec v myšlénkách svých tráví nejraději v minulosti – tenkráte bylo tak
příjemno, tak plno výhod, a žádná, pražádná konkurence s talentem někoho neurozeného!
Ale musí mít mnoho, velmi mnoho zásluh – řádů je na nich navěšeno plno. Dnes jsou tu ty
řády jen v miniatuře, v příhodném, abychom tak řekli kapesním vydání; ale zejtra, při
slavnostní schůzi na hradě, bude na pánech zlata a démantů v ceně za několik Zbirovů. –
Některé jsou tu pěkné tváře, krásně modelované hlavy. Ale v sněmovně poslanců je
krásných hlav a výrazuplných tváří v skutku a značně víc!
Páni se vespolek živě baví. Zde je rychlejší tvoření a měnění skupin než bylo před
hodinou v sněmovně poslanecké. Zde sobě podávají všichni vzájemně ruce, znají se a
podobá se, že „se mají rádi“. Vidíme tu naše přátele. Bývalého předsedu pana Heina,
s tím obličejem urputným a s hlavou jako kostka. Knížete Adolfa Auersperga, stírajícího
sobě pot jako po nesmírném, šťastně odbytém namáhání. Dále ministr Stremayer
s Kutschkerem v rozhovoru tak sladkém jako dva milenci. A celá řada bývalých ministrů,
mezi nimi malý Rechberg s bílou hlavou, zapadlými ústy, vyčnívající do předu bradou.
Jako dobrácký kantůrek saský. Ku podivu, pan hrabě Rechberg tu předchází, a bez
roztaženého paraple! A já si pana hraběte ani nedovedu jinak myslit než s tím
historickým, roztaženým paraplem, pod kterým se v Emži procházel kdys s Bismarckem a
rozhodl o Šlesvicku a Holštýnsku. mám osud s mnohými ministry, nedovedu si je ani jinak
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pomyslit než v představách věcně stejných. Giskru s rukou za vestou, s dlouhou cedulkou
v ústech a na ní vytištěno: „Czechischer dreschflegelstyl“ – vlastní jeho slova, jichž užil
o promemoriu českých poslanců. Plenera, jak vždycky sklouzne s ministerského křesla
dolů a vždycky se zas dětinsky škrábe na ně, s tou tlustou bradou napřed. Herbsta
s ukrutnými, vyšmaťnanými botami. Schmerlinga opřeného zády o zeď – „Wir koennen
warten“. Banhaase, jak chodí zamyšlen po jetelišti a hledá čtyřlupen. Beusta, jak mne
drží za krk, jak tlačí mne „ke zdi“ s takovým namáháním, že sotva dechu popadá, a jak se
mu směju.
Teď zazněl zvonek. Členové sněmovny, jako by šňůrou trh’, jsou na svých místech.
Úplná disciplina. Po sněmovně vládne ticho.
Hrabě Taaffe představuje sněmovně nově jmenovaného předsedu a oba nové
místopředsedy. Jedním z těchto je kníže Czartoryjski. Vysoká, elegantní postava,
duchaplná tvář, známá Pražanům od pohřbu našeho Jaroslava Čermáka. Nám je kníže
dvojnásob sympatický, co Slovanům a co journalistům. Bylť kníže Czartoryjski dlouho i
v časopisectvu činným, výborný, znalý recensent ve věcech uměleckých. Takových
povolaných mecenášů, jakým je kníže Czartoryjski, má umění málo.
Předseda hrabě Trautmansdorff má programní svou řeč. Členové sněmovny
poslouchají a hledí na předsedu. Jen hrabě Lev Thun stojí mezi lavicemi, odvrácen od
řečniště, a cloní si dlaní levé ucho, aby slyšel líp. Jeho skutečně démonická tvář je ještě
zamračenější než jindy a tamné oko jeho sálá. Hledí tou programní řečí do budoucnosti?
Myslí do minulosti zpět?
V jeho minulosti je jeden pěkný čin, jeden slavný den, jak mu nebožtík J. J. Krasnik
kdys řekl. Den 20. října 1860. Tenkráte pan hrabě složil se sebe úřad ministerský.
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