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Nedlouho poté, co 3. listopadu 1867 zavřela své brány světová výstava v Paříži, 
začala se myšlenkou uspořádání podobné akce intenzivně zabývat řada předních 
osobností Rakouského císařství. Od prvních myšlenek k reálným krokům byla 
ještě dlouhá cesta, protože teprve o tři roky později vyjádřil císař František Josef I. 
s tímto plánem souhlas. Koncepce celé akce ale byla již v hrubých rysech hotova, 
neboť ještě roku 1870 byl zřízen zvláštní garanční fond k zajištění financování 
výstavy.1 

Uspořádání světové výstavy ve Vídni nebylo rozhodně náhodné. Po předcho-
zích, které se konaly v Londýně a Paříži,2 mělo být jejím pořadatelem hlavní město 
říše, která sice v nedávné době utrpěla několik porážek, ale rozhodně nebyla na 
kolenou a chtěla tímto způsobem demonstrovat své postavení velmoci i hospo-
dářský vzestup. Během čtvrtstoletí, které uplynulo od zrušení poddanství roku 
1848, totiž podunajská monarchie prošla bouřlivým vývojem. Zatímco politický 
kurz po rozehnání Kroměřížského sněmu výrazně přitvrdil a došlo k výraznému 
omezení politického i společenského života, na ekonomickém poli byla realizo-
vána řada reforem s cílem oživit a podpořit rozvoj císařství. Během několika let tak 
byly například dobudovány základní osy železniční sítě, která propojila i dosud 
nejodlehlejší oblasti monarchie. 

Skutečný hospodářský boom ale Rakousko zažilo až ve druhé polovině 60. let, 
po uklidnění, které mu přineslo rakousko-uherské vyrovnání. Osvobozena od ne-
ustálého napětí v italských provinciích, zbavena námahy o zachování Německého 
spolku a usmířena s Maďary, začala se monarchie rozvíjet do té doby nepoznaným 
tempem. Roku 1867 dosáhlo gründerské období zdejšího kapitalismu vrcholu 
a pro říši začalo „sedm tučných let.“3 Po válce roku 1866 byla opuštěna deflační 
politika propagovaná ministrem financí baronem Plenerem,4 která sice sanovala 
státní finance, ale znamenala také vážný nedostatek disponovatelného kapitálu. 
Jen během roku 1866 stoupla hodnota obíhajících bankovek z 337,9 na 608,3 mi-

1 Tato studie vznikla díky podpoře grantu GAČR č. 404/06/810. 
2 V letech 1851 a 1862 v Londýně a 1855 a 1867 v Paříži. 
3 „Sieben fetten Jahre“. Srov. RUMPLER, H.: Österreichische	Geschichte	1804–1914.	Eine	Chance	 für	
Mitteleuropa.	Bürgerliche	Emanzipation	und	Staatsverfall	in	der	Habsburgermonarchie. Wien 2005, s. 459. 

4 Ignaz svobodný pán Plener (1810–1908). 1860–65 ministr financí a 1867–70 předlitavský ministr 
obchodu.
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lionu zlatých.5 Tento krok 
sice na jedné straně zvý-
šil inflaci, ale na straně 
druhé poskytl hospodářství 
konečně dostatek peněz 
na investice. Příliv financí 
nevídaným způsobem zvý-
šily i dvě rekordní úrody let 
1867 a 1868. Protože ostatní 
evropské zemědělské oblasti 
(s výjimkou Ukrajiny) byly 
v téže době postiženy neúro-
dou, stalo se Rakousko-Uher-
sko na konci 60. let jedním 
z hlavních exportérů mouky 
a obilí. Železniční společnosti 
monarchie dokonce nebyly 
schopny zvládnout takový 
nápor a musely významně 
rozšířit svůj vozový park. 
Také Dunajská paroplavební 
společnost prosperovala – na-
příklad rok 1867 byl nejúspěš-
nější v její historii. Protože na 
dopravu tak velkého množ-

ství zemědělských výrobků z Uher neměla vybavení, musela si dokonce prona-
jímat vlečné lodě až v Bavorsku.6 Aby byl usnadněn do té doby značně obtížný 
transport zboží z lodí na vídeňská nádraží, začala roku 1869 regulace Dunaje mezi 
Nußdorfem a Fischamendem. 

Rychlý hospodářský boom byl podpořen i uzavřením smluv o volném obchodu – 
nejprve s Pruskem a Anglií a následně Švýcarskem, Siamem, Čínou, Japonskem, 
jihoamerickými státy a roku 1873 také se Švédskem a Norskem. Tyto kroky podní-
tily především rychlý rozvoj zemědělského průmyslu, který zažíval nebývalý roz-
květ zejména v českých zemích a Uhrách.7 Velké zisky z obchodu obilím a mou-

5 PRESSBURGER, S.: Österreichische	Nationalbank	1816	bis	1966.	Geschichte	des	österreichischen	Noten-
instituts. Wien 1966, s. 166 an.

6 MATIS, H.: Österreichs	Wirtschaft	1848–1913.	Konjukturelle	Dynamik	und	gesellschaftlicher	Wandel	im	
Zeitalter	Franz	Josephs	I. Berlin 1972, s. 158. 

7 JAKUBEC, I. – JINDRA, Z. a kol.: Dějiny	hospodářství	českých	zemí.	Od	počátků	industrializace	do	konce	
habsburské	monarchie. Praha 2006, s. 127. Uzavření dohod o volném obchodu ale zároveň velmi 
zkomplikovalo situaci jiných odvětví průmyslu, zejména textilního a báňského. Již na přelomu let 
1869/70 proto proti liberální obchodní politice Vídně protestovala brněnská obchodní a živnosten-
ská komora. RUMPLER: Österreichische	Geschichte, s. 461. 

Alegorie	města	Vídně	s	Rotundou	–	karikatura,	publiko-
vaná	v	humoristickém	magazínu	Die	Bombe	1.	5.	1873 
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kou přinesly potřebný kapitál pro vzestup dalších odvětví průmyslu a umožnily 
další rozvoj železniční sítě. Dosud téměř nevýdělečné tratě začaly vyplácet svým 
podílníkům vysoké dividendy a železnice se stala jedním ze symbolů pokroku. 
Vzniklo velké množství nových tratí, některé dokonce bez do té doby obvyklých 
státních garancí. Právě během „sedmi tučných let“ vznikla železniční síť, která 
plně umožnila využívat nerostný potenciál monarchie, ulehčila přesun pracov-
ních sil a propojila říši s mezinárodní dopravou.8 Stejný, ba možná ještě výraz-
nější vzestup zažilo rakousko-uherské bankovnictví. Jen během let 1867–1869 bylo 
založeno 36 nových bank. Některé sice nepřežily první malou krizi na podzim 
roku 1869, jiné ale zdatně konkurovaly starým bankovním domům. Šlo zejména 
o Wiener Bankverein, dceřinou společnost Boden-Credit-Anstalt, Union-Bank či 
Živnostenskou banku pro Čechy a Moravu.9 

Během poměrně krátké doby se podunajská monarchie proměnila z agrárního 
státu v agrárně-průmyslový kolos s velmi slušnou hospodářskou základnou. Tře-
baže v mezinárodním srovnání stále zaostávala za Velkou Británií, Francií a nově 
vzniklým Německem a třebaže byl boom především důsledkem exportu plodin 
a surovin, vzbuzoval růst rakousko-uherského hospodářství úctu. A právě světová 
výstava ve Vídni měla dokumentovat nově získanou prosperitu a moc monarchie 
a umlčet kritiky zpochybňující trvalost tohoto ekonomického zázraku.10 Již pátá 
světová výstava byla pojata skutečně velkolepě. Od počátku měla působit mno-
hem honosněji než všechny dosud uspořádané. Jako výstavní plocha byl zvolen 
Prátr, oblíbené výletní středisko obyvatel Vídně ležící mezi Dunajem a dunaj-
ským kanálem. Příroda vytvořila poutavou kulisu, kterou tvůrci výstavy začali 
záhy doplňovat podle vlastních představ. Do čela přípravného výboru byl posta-
ven dr. Wilhem svobodný pán Schwarz ze Senbornu, který se teprve v létě 1871 
vrátil z Němci obsazené Paříže. Schwarz byl mezinárodně uznávaným exper-
tem na pořádání výstav a své schopnosti osvědčil i při světové výstavě v Paříži 
roku 1867.11 

Všechny budovy ležící na budoucím výstavišti byly strženy a nahrazeny novými 
stavbami vznikajícími podle pečlivě vytvořeného plánu. Celkem bylo výstavě 
vyhrazeno 233 hektarů, několikanásobně větší plocha, než kterou se mohly chlubit 
výstavy v Londýně a Paříži. Největší rozruch vzbudila centrální stavba nazývaná 
Rotunda (Rotunde), budova s ocelovou konstrukcí o průměru 108 a výšce 84 metrů, 

8 RUMPLER: Österreichische	Geschichte, s. 461. 
9 MÄRZ, E.: Österreichische	Industrie-	und	Bankpolitik	in	der	Zeit	Franz	Josephs	I.	Am	Beispiel	der	k.	k.	priv.	
Österreichischen	Credit-Anstalt	für	Handel	und	Gewerbe. Wien 1968, s. 146.

10  URBAN, O.: František	Josef	I. Praha 1991, s. 143.
11  Wilhelm Schwarz (1813–1903) získal za své zásluhy řád Železné koruny II. třídy, na jehož základě 

byl 22. 7. 1869 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem „Senborn“ (nadále se většinou 
psal baron Schwarz-Senborn). Tehdy zastával úřad ředitele kanceláře uherského generálního kon-
zulátu v Paříži. Byl tedy v jistém smyslu v uherských službách a jeho jmenování do čela výstavy 
pořádané ve Vídni je možné chápat i jako zdvořilostní krok vůči Pešti. Nedlouho po skončení vý-
stavy byl jmenován vyslancem v USA (1874–1875).
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nabízející překvapeným návštěvníkům pohled na dosud největší vybudovanou 
kopuli.12 Původní plány anglického inženýra Johna Scotta Russela byly z příkazu 
hlavního architekta výstavy Karla Hasenauera pozměněny a přes odmítavé stano-
visko některých umělců a stavitelů, kteří zpochybňovali její uměleckou hodnotu, 
byla Rotunda veřejností přijata s nadšením.13

Během velmi krátké doby vyrostly na připravené ploše desítky budov, některé – 
jako například stánek rakousko-uherského Lloydu – již na první pohled přitahovaly 
pozornost neobvyklou architekturou. Hlavní část plochy zaujímaly pavilony vysta-
vující nejrůznější druhy výrobků, rozdělených do celkem 26 skupin.14 Žhavou sou-
časnost doplňovaly tematické výstavy, mezi které patřily například Dějiny vyná-
lezů či dějiny živností, a velký ohlas vzbudil svým důrazem na sociální otázku také 
pavilon zabývající se problematikou vzdělání. Kromě toho byla výstava poprvé 
v dějinách spojena s vědeckými kongresy (např. národohospodářským, lékařským, 
umělecko-vědeckým či meteorologickým).15 Celkem se na výstavu přihlásilo 
53 000 firem i jednotlivců z 35 zemí; 9000 z nich pocházelo právě z Rakousko-Uher-
ska. Oproti předchozím 
světovým výstavám byly 
méně zastoupeny nejvy-
spělejší průmyslové země, 
zejména Spojené státy 
a Velká Británie, místo 
nich se ale ve Vídni obje-
vili zástupci řady balkán-
ských zemí i mimoevropští 
vystavovatelé. Právě zde 
se poprvé na mezinárodní 
scéně objevilo tehdy ještě 
velmi exotické Japonsko.16

Velkoryse pojatá akce 
však vyžadovala stále větší 
přísun financí. Původní  
rozpočet 6 milionů zlatých tak musel být již roku 1872 navýšen o dalších 7 mi-
lionů. Celkově bylo na výstavu vydáno neuvěřitelných 19 milionů zlatých. Vysoké 
náklady měl provozovatelům bohatě vrátit příliv návštěvníků z celého světa, 

12  Http://www.wien-vienna.at/geschichte.php?ID=752>.
13  Rotunda se dokonce stala jedním ze symbolů tehdejší Vídně (srov. list Die	Bombe, 1. 5. 1873, s. 1). 

Není bez zajímavosti, že stavbu nerealizoval žádný z vystavujících rakousko-uherských podniků, 
ale firma Johanna Caspara Harkorta z německého Duisburgu. Rotunda padla 17. 9. 1937 za oběť 
požáru a byla stržena. 

14 RAPTIS, K.: Kaufleute	im	alten	Österreich	1848–1900.	Ihre	Beziehungen	zur	Verwaltung	und	ihre	Stellung	
in	Wirtschaft,	Gesellschaft	und	öffentlichen	Leben. Wien 1996, s. 114. 

15 Ottův	slovník	naučný, XXVII, s. 57 (heslo Výstava).
16 URBAN: František	Josef	I., s. 143.

Hlavní	vstupní	brána	na	výstaviště	vídeňské	světové	výstavy	
roku	1873	(www.de.wikipedia.org)
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jejichž počet se optimisticky odhadoval na 10, či dokonce 20 milionů.17 Vídeňská 
světová výstava byla zahájena velkolepou slavností 1. května 1873. Všeobecné 
veselí jako by mělo rozvířit obavy z konce hospodářského zázraku. Ve vládních 
kruzích bylo již delší dobu známo, že kapitál 2,25 miliard zlatých vykazovaný 
akciovými společnostmi založenými mezi lety 1867 a 1873 existuje z velké části jen 
na papíře a v případě potřeby nemůže být vyplacen. Přestože se na nebezpečných 
akciových obchodech podílely i staré a vážené bankovní domy Rothschildů či 
Königswarterů, obávaly se centrální úřady katastrofy. Když v dubnu 1873 vypově-
děl Credit-Anstalt na základě znepokojujících zpráv z Frankfurtu nad Mohanem 
krátkodobé úvěry, ukázalo se, že velká část firem není schopná dostát svým závaz-
kům. Ještě před 1. květnem 1873 tak musely první podniky vyhlásit bankrot. 

Zahájení výstavy nepříznivou situaci nezvrátilo a zázrak se nekonal. Nejistota 
na světových trzích se přenesla i do podunajské monarchie a měla katastrofální 
důsledky. Již 7. května se ukázalo, že většina dosud údajně prosperujících spo-
lečností disponuje jen malou finanční hotovostí a o dva dny později, na „černý 
pátek“ 9. května 1873, se celá burza zhroutila. Důsledkem byl bankrot do té doby 
nevídaného množství firem. Již 8. května vyhlásilo platební neschopnost 110 firem, 
9. května pak 120 dalších. Klasickým příkladem hospodaření té doby byl bankovní 
dům J. B. Placht. V jeho pokladně se po krachu našlo 9 000 zlatých, ačkoli pohle-
dávky věřitelů a vkladatelů činily 2 760 000 zlatých.18

Obchodníci z Haliče pro tuto katastrofu jako první použili slovo „krach“, který 
byl nejprve přijat deníkem Wiener Zeitung a postupně i širokou veřejností a poz-
ději užíván nejen v hospodářském, ale i politickém významu.19 Katastrofa dosud 
nepoznaných rozměrů nadlouho ukončila vzestup rakousko-uherské ekonomiky. 
Celkové škody na bankovním trhu monarchie byly odhadnuty na neskutečnou 
sumu 1,5 miliardy zlatých. Soudobí pozorovatelé poměrně trefně krach přirovná-
vali k druhému Hradci Králové.20 

Osud si s vídeňskou světovou výstavou zahrál skutečně prapodivně. Namísto 
apoteózy vzestupu Rakousko-Uherska se stala symbolem první velké hospo-
dářské krize. Uprostřed léta navíc v metropoli vypukla cholerová epidemie, do 
města údajně zavlečená obchodníkem z italského Trevisa. Dosavadní příliv náv-
štěvníků skončil a Vídeň začali houfně opouštět i její stálí obyvatelé. Přepychové 
hotely, budované právě kvůli světové výstavě (zejména Grand Hotel vystavěný 
na nejprestižnější části Okružní třídy, Kärtnerringu, nedaleko Schwarzenberského 
náměstí) zely prázdnotou. Nakoupené zboží muselo být prodáno se ztrátou. Pře-

17 Urban udává číslo 20 milionů (URBAN: František	 Josef	 I., s. 144), zatímco Rumpler střízlivějších 
10 milionů (RUMPLER: Österreichische	Geschichte, s. 464). Protože cena vstupenky činila 50 krejcarů, 
znamenalo to, že by při deficitu 14,8 milionů zlatých (měly-li být náklady pokryty ze vstupného) 
muselo výstavu navštívit neuvěřitelných 29,6 milionu osob!

18 Http://www.suf.at/wien/ringstr/boerse.htm.
19 RUMPLER: Österreichische	Geschichte, s. 464. 
20 „…unserem zweiten Königsgrätz.“ Cit. dle: DEUTSCH, O. E. (Hg.): Ferdinand	Kürnbergers	Briefe	an	
eine	Freundin. Schriften des Literarischen Vereins in Wien 8. Wien 1907, s. 247.
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stože do Prátru přišlo sedm a čtvrt milionu návštěvníků, na pokrytí nákladů to 
nestačilo. Velkolepá výstava tak skončila katastrofálním neúspěchem a deficitem 
ve výši 14,8 milionů zlatých, které musela uhradit státní pokladna.21 Když výstava 
31. října 1873 definitivně zavřela své brány, bylo zcela jasné, že „sedm tučných let“ 
Rakousko-Uherska skončilo. Žádná velkolepá zakončovací slavnost se nekonala 
a tisk se spíše než výstavou zabýval zdravotním stavem císařovny Alžběty, která 
v Gödöllő onemocněla.22 

Neúspěch výstavy a krach na vídeňské burze ale neznamenaly, že by se cent-
rální orgány monarchie od provozovatelů a vystavovatelů odvrátily. Právě naopak. 
Patronát nad akcí přijal bratr císaře Františka Josefa I. arcivévoda Karel Ludvík 
a sám panovník výstavu několikrát navštívil. A nejpřepychovější část výstaviště 
vedoucí kolem Rotundy 
byla dokonce pojmeno-
vána podle císařovny: Eli-
sabeth-Avenue. Námaha 
stovek, ba tisíců osob – 
podnikatelů, obchodníků, 
vědců i státních úřed-
níků – samozřejmě musela 
být patřičným způsobem 
odměněna. Ještě během 
výstavy rozdal arcivé-
voda Karel Ludvík na 
40 000 medailí, diplomů, 
cen a čestných uznání, ale 
hlavní ocenění měla při-
jít až z rukou samotného 
panovníka v závěru vý-
stavy. Protože bylo těžko 
myslitelné, že by sám 
císař pořídil seznam vy-
znamenaných, byl tímto 
úkolem pověřen mi-
nistr obchodu dr. Anton 
Banhans. Ten předložil 
21. října 1873, deset dnů 
před ukončením světové 
výstavy, císařově kabi-
netní kanceláři memoran-

21 PEMSEL, J.: Die	Wiener	Weltausstellung	von	1873.	Das	gründerzeitliche	Wien. Wien 1989, s. 77.
22 Srov. např. list Innsbrucker	Nachrichten, 31. 10. 1873, s. 1.

Perokresba	karikující	krach	bankovního	domu	J.	B.	Placht	– 
Die	Bombe	1.	5.	1873	(www.anno.onb.ac.at/)
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dum obsahující jména stovek osob z monarchie i zahraničí navržených k vyzna-
menání. Mnohastránkový spis František Josef podepsal o šest dní později na svém 
zámku Gödöllő.23

Záplava odměn, kterými vladař Rakousko-Uherska zahrnul osoby více či méně 
spojené se světovou výstavou, dosud neměla v dějinách monarchie (s výjimkou 
válečných let) obdoby.24 Císař přitom mohl využít celé palety řádů a vyzname-
nání, kterými jeho říše disponovala. Roku 1873 mohl panovník udílet celkem 
osm řádů, ale dva z nich, Zlaté rouno a dámský Hvězdový kříž, měly charakter 
řádů dynastických a byly vyhrazeny příslušníkům vysoké katolické aristokracie, 
zatímco vojenský řád Marie Terezie se udílel důstojníkům výlučně za statečnost 
v boji.25 Vedle vzácně udílené zlaté Medaile za umění a vědu26 (nazývané Literis 
et artibus) a Záslužného kříže ve čtyřech stupních27 tak v tuto chvíli přicházely 
v úvahu řády Sv. Štěpána, Leopoldův, Železné koruny a Františka Josefa, jejichž 
hodnostní pořadí bylo následující:

11. velkokříž řádu Sv. Štěpána
12. velkokříž Leopoldova řádu 
13. I. třída řádu Železné koruny
14. velkokříž řádu Františka Josefa
15. komandérský kříž řádu Sv. Štěpána
16. komandérský kříž Leopoldova řádu 
17.  II. třída řádu Železné koruny a komturský kříž s hvězdou řádu Františka Josefa 
18. malý kříž řádu Sv. Štěpána
19. rytířský kříž Leopoldova řádu 
10. komturský kříž řádu Františka Josefa
11. III. třída řádu Železné koruny a rytířský kříž řádu Františka Josefa 
Mimo výše uvedený hierarchický systém stálo panovníkovo nejvyšší	 uznání 

(Allerhöchste	Anerkennung), jehož vyslovení nebylo v této době spojeno se ziskem 
žádné dekorace.28 Je přitom velmi zajímavé, že právě nejvyšší uznání bylo v Ban-

23 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv, fond Kabinettskanzlei (dále HHStA, KK), Vorträge, 
4025 ex 1873. 

24 POUZAR, V.: Rok	1848,	přelom	v	udělování	rakouských	záslužných	řádů. In: Heraldická ročenka 2006, 
s. 149–162.

25 ŽUPANIČ: Nová	šlechta, s. 123 an. 
26 Medaile ale nebyla určena k nošení. To umožňovalo teprve 18. 8. 1887 založené Vyznamenání 

za umění a vědu o jedné třídě, nošené na červené stuze u krku. Bylo však (podobně jako Medaile 
za umění a vědu) udíleno jen velmi vzácně. LOBKOWICZ, F.: Encyklopedie	 řádů	 a	 vyznamenání. 
Praha 1995, s. 129; MÜLLER, H.-T.: Die	 zivilen	Dekorationen	 der	Monarchie.	 Das	 Ehrenzeichen	 für	
Kunst	und	Wissenschaft. In: STOLZER, J. – STEEB, Ch. (Hg.): Österreichs Orden. Vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Graz 1996, s. 170.

27 Šlo o zlatý Záslužný kříž s korunou, zlatý Záslužný kříž, stříbrný Záslužný kříž s korunou a stří-
brný Záslužný kříž. 1. 4. 1916 zřídil František Josef (jen na dobu války) ještě další dva stupně: 
železný Záslužný kříž s korunou a bez koruny. K vývoji tohoto vyznamenání: MÜLLER, H.-T.: Die 
zivilen	Dekorationen.	Das	Verdienstkreuz, s. 294–296.

28 Teprve od roku 1890 získávali vojáci po vyslovení nejvyššího uznání Vojenskou záslužnou medaili 
(tzv. Signum laudis). Podobná dekorace pro civilní osoby byla zavedena teprve císařem Karlem I. 
roku 1918. KOLÁČNÝ, I.: Řády	a	vyznamenání	Habsburské	monarchie. Praha 2006, s. 251–255 a 295–296.
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hansově memorandu uvedeno na prvním, tedy nejprestižnějším místě a právě 
tímto způsobem byli oceněni i členové habsbursko-lotrinského domu arcivévo-
dové Albrecht, Karel Ludvík a Rainer, představitelé vysoké šlechty Jan II. kníže 
z Liechtensteina a Adolf kníže ze Schwarzenbergu a také ministr obchodu Anton 
Banhans. Nejvyšší	uznání	bylo vysloveno i výstavním komisím ze všech zemí Před-
litavska, dále pak devíti cizincům a 88 zástupcům monarchie. Mezi mimořádná 
vyznamenání patřilo i udělení některého ze šlechtických titulů. Ve srovnání se 
štědře rozdávanými řády a Záslužnými kříži dosáhlo na tuto poctu jen poměrně 
málo jedinců. Celkem bylo při příležitosti zakončení výstavy povýšeno do stavu 
svobodných pánů šest osob, do rytířského dvě a jedenáct získalo prosté šlechtictví. 
Také jen málokteří byli odměněni některým z titulů státní služby – např. dvorního 
či sekčního rady. 

Zbylé řády a vyznamenání pak byly řazeny podle platného hodnostního pořadí. 
Zejména nižšími třídami dekorací však císař rozhodně neskrblil. Např. jen rytíř-
ský kříž řádu Františka Josefa byl udělen 
142 obyvatelům Rakousko-Uherska, což 
představuje plných 46 procent z celkového 
počtu udělení z tohoto roku.29 Dalších 
299 jedinců pak získalo některý ze stupňů 
Záslužného kříže. Při takovém množství 
ocenění pochopitelně nebylo možné sledo-
vat důvody jednotlivých ocenění. Zatímco 
při „běžném“ vyznamenávání předchá-
zelo nejvyššímu rozhodnutí dobrozdání 
příslušného státního úřadu, byla v říjnu 
1873 císaři předložena jen složka s více 
než tisícovkou jmen, jejíž obsah prakticky 
neměl možnost kontrolovat. Je sice prav-
děpodobné, že vladař s takovou pamětí, 
jako měl František Josef I., znal nejvýše 
postavené: budoucí nositele řádů Železné 
koruny II. třídy, malého kříže Sv. Ště-
pána, nobilitované a nositele titulů státní 
služby. V případě příjemců nižších tříd 
řádů – Železné koruny III. třídy, rytířského 
kříže řádu Františka Josefa a Záslužných 

29 Roku 1873 dosáhlo udílení řádu Františka Josefa dosavadního rekordu. Celkem 349 osob získalo 
některý ze stupňů tohoto řádu, což bylo nejvíc za jeho krátkou historii. Tento počet nebyl řadu 
dalších let překonán. Příslušné statistiky jsou však k dispozici jen do roku 1885, pro pozdější dobu 
bohužel ještě nebyly zpracovány. (POUZAR: Rok	1848, s. 160.) Je ale vysoce pravděpodobné, že 
k udělení většího počtu řádů Františka Josefa došlo při příležitosti padesátiletého panovnického 
jubilea roku 1898. (Ve všech případech byl udělen za civilní zásluhy. Za válečné zásluhy mohl být 
řád udílen až od 14. října 1914. ŽUPANIČ: Nová	šlechta, s. 124.) 

Erb	udělený	továrníkovi	Friedrichu	svobod-
nému	pánovi	Leitenbergerovi,	povýšenému	
do	stavu	svobodných	pánů	roku	1873	(kresba	

Michal	Fiala)
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křížů – velmi pravděpodobně vůbec netu-
šil, o koho jde. A právě v soupisech těchto 
vyznamenání můžeme nalézt velmi zají-
mavé záležitosti, jejichž důvod si můžeme 
pouze domýšlet. Z konečného návrhu 
totiž bylo několik osob bez udání důvodu 
vyškrtnuto a naopak řada dalších později 
dopsána. Protože císař v tomto případě 
nesignoval udělení každého jednotlivého 
vyznamenání, ale memorandum jako celek, 
mohlo k změnám samozřejmě dojít až poz-
ději a bez jeho vědomí. Nabízí se zde tedy 
otázka, zda šlo o napravování omylů, nebo 
o důsledek korupce. 

Přestože se šlechtickými tituly ani s drž-
bou řádu a vyznamenání nebyla v této době 
spojena žádná významnější privilegia, byl 
jejich zisk nadále otázkou prestiže a vyšší 
třídy byly ochotny vydat za tímto účelem 
obrovské sumy. Tuto skutečnost ostře kriti-
zoval ve svých vzpomínkách Ludwig rytíř 
Przibram: v padesátých a šedesátých letech 
19. století se zdálo, jako by se celý	 spole-
čenský	 život	 (…)	 převrátil	 naruby.	 Namísto	
někdejší	 přívětivé	 skromnosti	nastoupil	 (občas	
velice	pompézní)	luxus,	a	to	zejména	jmenovitě	
v	 kruzích	 blízkých	 vídeňské	 burze.30 Se znač-
ným roztrpčením konstatoval, že prázdná	
knoflíková	 dírka31	 vzbuzovala	 víc	 pozornosti	
než	udělení	řádu.	Při	spatření	takové	osoby	se	
každý	ptal,	co	asi	takový	člověk	‚provedl‘,	že	si	
jej	 ještě	nevysloužil.32 Nepřekvapí proto, že 
se ve Vídni záhy rozšířilo rčení: Železná	kasa,	
železné	čelo	a	Železná	koruna.33 Mnohem sar-
kastičtěji se o něco později vyjádřil známý 
vídeňský bouřlivák přelomu 19. a 20. století 

30  Cit. dle PRZIBRAM, L. Ritter von: Erinnerungen	eines	alten	Österreichers. Bd. 1. Stuttgart – Leipzig 
1910, s. 361.

31 Tím myslel chybějící stužku či miniaturu řádu, která byla knoflíkovou dírkou obvykle provlečena. 
32 Cit. dle PRZIBRAM: Erinnerungen	eines	alten	Österreichers, s. 362.
33 Tamtéž, s. 363.

Erb	 udělený	 Josefu	 Herzfeldovi,	 generál-
nímu	sekretáři	Pešťské	pojišťovny	ve	Vídni	
a	rytíři	řádu	Železné	koruny	III.	třídy,	při	
povýšení	 do	 rytířského	 stavu	 roku	 1874	

(kresba	Michal	Fiala)

Erb	 udělený	 Juliu	 Zwiedinekovi	 šlechtici	
von	Südenhorst,	rakousko-uherskému	gene-
rálnímu	konzulovi	v	Bejrútu	a	rytíři	řádu	
Železné	koruny	III.	třídy,	při	povýšení	do	
rytířského	stavu	roku	1875	(kresba	Michal	

Fiala)
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Vojtěch hrabě Sternberg, když konstatoval, že sociální	postavení	je	mnohem	důležitější	
než	peníze.34 

Je jen logické, že na tuto poptávku vládnoucí kruhy záhy zareagovaly a že se ve 
druhé polovině 19. století nobilitace velké části obchodnických a průmyslnických 
elit změnily v regulérní – i když samozřejmě utajovaný – obchod. Přestože byl 
vyšším kruhům obecně znám, oficiálně se o něm mlčelo. Zatímco ale v 60. a 70. le-
tech 19. století se podobné záležitosti praktikovaly spíše „ad hoc“, na konci 19. sto-
letí dostal tento systém pevně stanovenou podobu. Cena jednotlivých titulů byla 
odstupňována a poskytnutí příslušných financí na humanitární účely nebo úhrada 
předem domluvené taxy do tajného fondu bylo nobilitací či řádem odměňováno 
stejně jako služba v armádě či na úřadě.35 Prodej šlechtických titulů za peníze – či 
lépe řečeno za poskytnutí jistých služeb nebo financování nákladných projektů – 
nebyl ve druhé polovině 19. století ničím neobvyklým a rozhodně se neomezoval 
jen na podunajskou monarchii.36 

Pokud obrátíme pozornost k samotným příjemcům řádů a vyznamenání, pak 
zjistíme, že zatímco mezi příjemci méně prestižních ocenění (rytířského kříže řádu 
Františka Josefa a Záslužných křížů) skutečně dominují osoby úzce spojené se 
samotnou výstavou (průmyslníci, velkostatkáři, ale i obyčejní řemeslníci a dělníci), 
vyšší třídy řádů, nobilitace a nejvyšší uznání byly vyhrazeny pro osoby na horních 
stupních společenského žebříčku. Je přitom zajímavé, že procento podnikatelů 
je mezi nimi mnohem nižší, zato narůstá počet státních i soukromých úředníků, 
umělců a intelektuálů, kteří byli spjati spíše s organizací výstavy než se samotným 
provozem (viz příloha 1). Z nobilitovaných baronů tak patřila mezi podnikatele 
jen polovina, a pokud bychom vzali v úvahu osoby, které tohoto titulu dosáhly na 
základě systematizovaného šlechtictví, je toto procento ještě nižší. Podobný poměr 
najdeme i u rytířů.

Přestože osob, které obdržely šlechtický titul přímo od císaře, bylo relativně 
málo, můžeme v souvislosti se světovou výstavou napočítat několik desítek nobili-
tací. Příčinou bylo udělení některého z řádů, jejichž statuta přinášela nárok na udě-
lení rytířského stavu či stavu svobodných pánů.37 V této souvislosti je ale zajímavé, 
že mnoho jedinců tohoto privilegia nikdy nevyužilo. Jmenovitě šlo o nositele řádu 
Železné koruny III. třídy, u kterých o rytířský titul požádalo z 43 jen 23 – tedy 
jen o málo více než polovina. Zda zde hrály roli finanční důvody (za povyšovací 
listinu bylo nutné zaplatit), nebo odmítavý postoj ke šlechtickým titulům, není 
možné za současného stavu poznání uspokojivě vysvětlit. Ze stejného úhlu je také 
nutné nazírat na poměrně nízký počet vydaných nobilitačních diplomů u osob 
povýšených do šlechtického stavu nejvyšším rozhodnutím (viz příloha 2). 

34 Citováno dle STERNBERG, A. Graf von: Politische	Federzeichnungen, Berlin 1905, s. 41. 
35 K této otázce viz ŽUPANIČ: Nová	šlechta, s. 149–150.
36 Srov. HERTZ-EICHENRODE, D.: Wilheminischer	Neuadel?	Zur	Praxis	der	Adelsverleihung	in	Preußen	
vor	1914. Historische Zeitschrift, Bd. 282, Heft 3 (Juni 2006), s. 654 a 660.

37  Šlo o řády Sv. Štěpána, Leopoldův a Železné koruny. Podrobně viz ŽUPANIČ: Nová	šlechta, s. 133.
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Mezi nobilitovanými 
a vyznamenanými však 
můžeme najít řadu osob, 
které se během druhé 
poloviny 19. století pro-
pracovaly mezi průmy-
slnickou elitu a založily 
dynastie, jež se nezřídka 
v pozdější době spříz-
nily i se starými šlech-
tickými rody, nebo ale-
spoň vytvořily rozsáhlá 
majetková impéria. Mezi 
svobodné pány tak byl 
povýšen např. textilní 
velkopodnikatel Friedrich rytíř Leitenberger,38 rytířem řádu Železné koruny III. 
třídy (a následně i skutečným rytířem) se stal cukrovarník August Skene,39 česko-
budějovický továrník Karl Hardtmuth40 byl odměněn šlechtickým titulem a továr-
ník a velkostatkář Čeněk Daněk41 získal císařské nejvyšší uznání.

I když se současníkům mohlo zdát, že déšť odměn dosáhl roku 1873 svého 
vrcholu, opak byl pravdou. Zatímco osoby vyznamenané při příležitosti světové 
výstavy ve Vídni byly v seznamu pečlivě vyjmenovány, při příležitosti padesáti-
letého panovnického jubilea roku 1898 byl císaři předložen jen stránkový soupis 
bez konkrétních jmen, který u jednotlivých vyznamenání udával jen počet oceně-
ných a jejich původ podle korunních zemí.42 Snad až příliš časté udílení šlechtic-
kých i jiných titulů, řádů a vyznamenání bylo kritizováno už ve své době a později 
vedlo k tomu, že např. meziválečná Československá republika svým občanům 
žádné řády a vyznamenání neudělovala. 

Když byla na podzim 1873 rozdána poslední ocenění a jediným zbytkem Svě-
tové výstavy zůstaly prázdné pavilony v Prátru, bylo Rakousko zcela jiné než před 
několika měsíci. Zatímco tehdy byla většina obyvatel říše přesvědčena o trvalosti 
hospodářské konjunktury, jejímž měla být výstava symbolem, nyní se její občané 
museli smiřovat s hlubokou ekonomickou depresí, která svého vrcholu dosáhla roku 
1875.43 Gründerská horečka provázející „sedm tučných let“ definitivně skončila.

38  Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Adelsarchiv, fond Adelsakten 
(dále AVA, AA), Friedrich Josef Leitenberger, Freiherrnstand 1868–1876.

39  Tamtéž, August Skene, Ritterstand 1874.
40 Tamtéž, Karl Hardtmuth, Adelstand (Edler von) 1873/74. 
41 Daněk byl do šlechtického stavu s čestným titulem šlechtic povýšen 5. VI. (25. VIII.) 1878. Tamtéž, 

Vinzenz Danek, Adelstand (Edler von Esse) 1878.
42 HHStA, KK, 3634/1898. 
43 JAKUBEC – JINDRA: Dějiny	hospodářství, s. 169–170.
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Výstaviště	vídeňské	 světové	výstavy	 roku	1873	z	ptačí	 perspek-
tivy	(www.de.wikipedia.org)
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PŘíloha 1: ocenění za světovou výstavu roku 187344

Návrh ministra obchodu dr. Antona Banhanse z 21. října 1873 doplněný přílohami se jmen-
nými soupisy podepsaný a schválený formou nejvyššího rozhodnutí císařem Františkem 
Josefem I. v Gödöllő 27. října 1873 

cizinci  45  464748495051

44 HHStA, KK, 4025 ex 1873. V příloze je zachováno řazení jednotlivých osob i vyznamenání. Za 
pomoc při identifikaci řady firem děkuji Prof. PhDr. Ivanu Jakubcovi, CSc. (Univerzita Karlova 
v Praze, Filozofická fakulta). 

45 V případě cizinců uvádím jen počty vyznamenaných, nikoli jména, která jsou vzhledem k obsahu 
studie podle mého názoru nadbytečná (nobilitační paragrafy řádů monarchie neplatily pro cizince 
a císař také v tomto případě žádného cizince nenobilitoval). Jména příjemců může zájemce najít ve 
výše uvedené složce v HHStA. 

46 Výlučně cizinci s egyptskými tituly.
47 V textu uvedeno „Amerika.“
48 Generální inspektor čínského námořního cla Robert Hart.
49 Mezi nimi sir Anthony de Rothschild.
50 Vyznamenaným byl ovšem dánský generální konzul a velkoobchodník [a rakouský občan – pozn. 

J. Ž.] Moriz svob. pán Königswarter.
51 Mezi nimi tajný komerční rada v Essenu Krupp (křestní jméno neuvedeno).

Nejvyšší uznání
Brazílie 1
Egypt  46 1
Německo/Prusko 2
Německo/Württembersko 1
Španělsko 1
Švédsko a Norsko 1
Švýcarsko 1
USA47 2

Řád Železné koruny I. třídy 
Belgie 1
Dánsko 1
Německo 1
Francie  2
Japonsko 1
Rusko 3
Švédsko a Norsko 1

Velkokříž řádu Františka Josefa
Brazílie 2
Čína 1 48

Francie 1
Velká Británie 3 49

Itálie 1
Japonsko 1
Portugalsko 1
Rusko 2
Švédsko a Norsko 2
Španělsko 1

Komandérský kříž Leopoldova řádu
Turecko 1

Řád Železné koruny II. třídy
Dánsko 2
Německo/Württembersko 1
Egypt 1
Rusko 11
Švédsko a Norsko 1
Švýcarsko 1

Komturský kříž řádu Františka Josefa 
s hvězdou
Belgie 2
Dánsko 1 50

Německo/Bádensko 2
Německo/Hesensko 2
Německo/Prusko 3 51

Egypt 2
Francie 5
Řecko 1
Velká Británie 1
Itálie 2
Nizozemí 1
Rumunsko 1
Rusko 7
Švédsko a Norsko 1
Španělsko 3
Turecko 1
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52 Generální konzul Eduard Wiener rytíř Wieten.
53 Siamský komisař Viktor Schönberger.
54 Tuniský generální komisař rytíř von Morpurgo de Nilma.
55 Mezi nimi Marie de Launay.
56 Vše Britové.
57 Zde ovšem oba cizinci. 
58 Perský generální konzul a generální komisař v Budíně Emanuel Goldberger. 
59 Vše cizinci.
60 Z toho zřejmě tři „domácí“ – Hassan Efendi, Lufti Efendi a Naschat Bey.
61 Mezi nimi i Adolphe Violet-le-Duc.

Hvězda ke komturskému kříži
řádu Františka Josefa 
Německo/Bavorsko 1
Německo/Prusko 2
Německo/Sasko 1
Francie 1

Komturský kříž řádu Františka Josefa
Belgie 16
Brazílie 1
Dánsko 3
Německo/Bádensko 2
Německo/Bavorsko 3
Německo/Hamburk 1
Německo/Meklenbursko-Schwerin 1
Německo/Prusko 13
Německo/Württembersko 2
Egypt 1
Francie 8
Řecko 1
Velká Británie 13
Itálie 11
Monako 1
Nizozemí 1
Portugalsko 1 52

Rusko 14
Švédsko a Norsko 4
Siam 1 53

Tunis 1 54

Turecko 5 55

Řád Železné koruny III. třídy
Belgie 3
Brazílie 1
Čína 3 56

Dánsko 2
Německo 1
Německo/Anhaltsko-Dessavsko 1

Německo/Bádensko 2
Německo/Bavorsko 4
Německo/Hesensko 2
Německo/Prusko 11
Německo/Sasko 4
Německo/Sasko-Výmarsko 1
Německo/Württembersko 4
Francie 16
Řecko 4
Velká Británie 2
Japonsko 2 57

Persie 1 58

Rusko 2
Švédsko a Norsko  1
Švýcarsko 3
Španělsko 1

Rytířský kříž řádu Františka Josefa
USA 10
Belgie 10
Čína 4 59

Dánsko 6
Německo/Bádensko 3
Německo/Bavorsko 5
Německo/Hamburk 1
Německo/ 
 Hesensko-Darmstadtsko 1
Německo/Prusko 24
Německo/Sasko 5
Německo/Württembersko 9
Egypt 9 60

Francie 53 61

Řecko 6
Velká Británie 38
Itálie 17
Japonsko 5
Nizozemí 13
Rusko 18
Švédsko a Norsko 5
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Domácí PŘíJemci titulů a ŘáDů  6263

Nejvyšší uznání (79 osob)
 –  Alber von Glanstätten, dr. August Albert rytíř: prezident námořního úřadu v Terstu
 –  Biedermann, Albert rytíř: civilní inspektor ve Vídni
 –  Braumüller, Wilhelm rytíř: dvorní a univerzitní knihkupec ve Vídni
 –  Červený, V. F.: majitel továrny na dechové nástroje v Hradci Králové
 –  Daněk, Vinzenz: továrník a velkostatkář v Praze
 –  Dieduszycki, Julius hrabě: velkostatkář v Haliči
 –  Drasche von Wartinberg, Heinrich rytíř: továrník a majitel realit ve Vídni
 –  Edelmann, Johann: ministerský rada na ministerstvu spravedlnosti
 –  Ehrbar, Friedrich: majitel dvorní a komorní továrny na klavíry ve Vídni
 –  Falk, Karl Ludwig: ředitel přádelny česané příze ve Vöslau
 –  Felder, dr. Cajetan: purkmistr města Vídně
 –  Ferstel, Heinrich rytíř: vrchní stavební rada a profesor na vysoké škole technické ve Vídni
 –  Folliot de Crenneville, Franz hrabě: nejvyšší komoří císaře Františka Josefa
 –  Führich, Josef rytíř: profesor Akademie výtvarných umění ve Vídni
 –  Ganahl, Karl: majitel továrny na bavlněné zboží ve Feldkirchu
 –  Gasser, Josef: sochař ve Vídni
 –  Getzner, Josef: šéf firmy „Getzner, Mutter et Companie“ přádelna bavlny a tkalcovna 

v Bludenz
 –  Mutter, Christian: šéf firmy „Getzner, Mutter et Companie“ přádelna bavlny a tkalcovna 

v Bludenz
 –  Grünne, Karl hrabě: nejvyšší štolba císaře Františka Josefa
 –  Guttmannsthal-Benvenuti, dr. Ludwig rytíř: penzionovaný prezident námořního úřadu 

v Terstu
 –  Hanusch, Alois: majitel dvorní továrny na bronzové výrobky ve Vídni
 –  Hardt, Emil: doktor práv ve Vídni
 –  Hartl, Georg: majitel továrny na svíčky a mýdlo ve Vídni
 –  Hauer, Franz rytíř: dvorní rada a ředitel Geologického říšského úřadu ve Vídni
 –  Herbert, Franz Paul svob. pán: továrník v Klagenfurtu

62 Mezi nimi člen turecké komise Leonidas Baltazzi. 
63 Jedním byl pastor Hans Rasmus Johann Malling Hansen (1835–1890), vynálezce prvního komerčně 

vyráběného psacího stroje.

Švýcarsko 7
Španělsko 1
Turecko 5 62

Venezuela 1

Zlatý Záslužný kříž s korunou
Německo/Bavorsko 1
Německo/Prusko 2
Německo/Württembersko 1
Dánsko 1
Francie 5
Velká Británie 2
Nizozemí 3
Švýcarsko 2
Turecko 4

Zlatý Záslužný kříž
Německo/Sasko 1
Německo/Prusko 1
Francie 2
Velká Británie 1
Itálie 1
Japonsko 1

Stříbrný Záslužný kříž
Německo/Sasko 1
Francie 2

Zlatá medaile za umění a vědu
Dánsko 2 63

USA 1
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 –  Herr, dr. Josef: ministerský rada a profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
 –  Herrmann, dr. Emanuel: sekční rada na ministerstvu obchodu
 –  Hlasiwetz, dr. Heinrich: dvorní rada a profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
 –  Höfler, dr. Constantin rytíř: vládní rada a univerzitní profesor v Praze
 –  Hyrtl, dr. Josef: dvorní rada a univerzitní profesor ve Vídni
 –  Jacoby, Louis: profesor akademie ve Vídni
 –  Jägermayer, Samuel: dvorní obchodník lněným prádlem ve Vídni
 –  Klepeczka, Julius: ministerský rada na ministerstvu obchodu
 –  Köcherl, A. E.: dvorní a komorní klenotník ve Vídni
 –  Krückl, dr. Josef: vrchní finanční rada ve Vídni
 –  Küfferle, August: majitel továrny na lněné výrobky v Jeseníku
 –  Kundmann, Karl: profesor akademie ve Vídni
 –  Larisch-Mönnich, Johann hrabě: nejvyšší dvorní maršálek císaře Františka Josefa
 –  Lazzer, Karl: policejní rada ve Vídni
 –  Leibenfrost, Franz: dvorní dodavatel a velkoobchodník vínem ve Vöblingu
 –  Liebig, Johann svob. pán: továrník v Liberci
 –  Lohner, Jakob: továrník ve Vídni
 –  Lorenz, dr. Josef Roman: ministerský rada na ministerstvu orby
 –  Marx, Wilhelm: prezident policejního ředitelství ve Vídni
 –  Migerka, dr. Franz: ministerský rada na ministerstvu obchodu
 –  Militzer, dr. Hermann: sekční rada na ministerstvu obchodu
 –  Moro, Leopold rytíř: spolumajitel továrny na sukno Moro ve Viktringu
 –  Mosetig-Moorhof, dr. Albert rytíř: primář nemocnice ve Vídni-Wiedenu
 –  Potocki, Alfred hrabě: tajný rada
 –  Prucha, Prokop: policejní rada ve Vídni
 –  Werner von Riese-Stallburg, Friedrich svob. pán: velkostatkář v Praze
 –  Rodeck, Emil: dvorní dodavatel a továrník ve Vídni
 –  Rokitansky, dr. Karl: dvorní rada a univerzitní profesor ve Vídni
 –  Rosenberg, Friedrich rytíř: továrník a obchodník ve Vídni
 –  Schäffner, dr. Maxmilian: ředitel továrny Spolku pro chemické a metalurgické výrobky 

v Ústí nad Labem
 –  Scheidtenberger, Karl: profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
 –  Schlumberger, Robert: velkoobchodník vínem ve Vídni
 –  Schmitt, Franz rytíř: majitel továrny na ovčí vlnu v Českém Dubu 
 –  Schmidt, Friedrich: profesor Akademie výtvarných umění a vrchní stavební rada ve Vídni
 –  Schöller, Alexander rytíř: továrník ve Vídni
 –  Schöller, Philipp rytíř: továrník v Brně
 –  Schrötter von Kristelli, dr. Anton rytíř: ministerský rada a ředitel hlavního mincovního 

úřadu ve Vídni
 –  Schröckenfux, Franz: majitel továrny na mýdlo v Roßleitenu
 –  Sigl, Georg: majitel strojírny ve Vídni
 –  Sina, Simon svob. pán: tajný rada
 –  Stark, Johann: vrchní finanční rada a ředitel vrchního úřadu hlavního celního úřadu ve Vídni
 –  Steinberger, Laurenz: policejní rada ve Vídni
 –  Streicher, Emil: majitel dvorní a komorní továrny na klavíry ve Vídni
 –  Thomas, Franz: majitel továrny na ovčí vlnu v Kraslicích 
 –  Trenk von Tonder, Heinrich svob. pán: továrník ve Vídni
 –  Trenkler, Gustav: majitel továrny na sukno v Liberci
 –  Tunner, Peter rytíř: ministerský rada a ředitel horní akademie v Leobenu
 –  Wachtler, Géza rytíř: prezident zemské komise pro chov koní ve Štýrsku
 –  Washington, Max svob. pán: prezident zemské hospodářské komise ve Štýrském Hradci
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 –  Weil, MUDr. Heinrich rytíř: císařský rada a ředitel ortopedického léčebného ústavu
     ve Währingu
 –  Welt, dr. Wilhelm Karl šlechtic: ministerský rada v penzi a vlastník Dvorního a hlavního 

skladu přírodní minerální vody ve Vídni
 –  Werndl, Josef: generální ředitel zbrojovky ve Steyeru
 –  Wertheim, Franz svob. pán: továrník ve Vídni
 –  Wessely, Josef: emeritní ředitel lesnické akademie v Mariabrunnu
Dále bylo nejvyšší	uznání vysloveno výstavním komisím ze všech zemí Předlitavska.

Řád Železné koruny II. třídy bez taxy (2 osoby)
 –  Engerth, Wilhelm rytíř: dvorní rada a zástupce generálního ředitele privilegované 

rakouské Státní dráhy
 –  Offermann, Karl rytíř: továrník v Brně

Rakouský stav svobodných pánů bez taxy (5 osob)
 –  Conrad, dr. Gustav rytíř: rada vrchního zemského soudu v penzi a velkostatkář
 –  Hasenauer, Karl: architekt ve Vídni
 –  Leitenberger, Friedrich rytíř: továrník z Kosmonos
 –  Parente, Salomon šlechtic: prezident obchodní a živnostenské komory v Terstu
 –  Stark, Anton šlechtic: majitel panství, dolů a hutí

Hvězda ke komturskému kříži řádu Františka Josefa (1 osoba)
 –  Eichler von Eichkron, Wilhelm rytíř: dvorní rada a generální inspektor výhradní privile-

gované Severní dráhy císaře Ferdinanda

Komturský kříž řádu Františka Josefa (8 osob)
 –  Arenstein, dr. Josef: majitel realit ve Vídni
 –  Dormitzer, Max rytíř: prezident obchodní a živnostenské komory v Praze 
 –  Enzenberg, Rudolf hrabě: komoří a velkostatkář ve Schwazu
 –  Gomperz, Max rytíř: továrník v Brně
 –  Haas, Eduard rytíř: majitel tkalcovny ve Vídni
 –  Hirsch, Julius: obecní rada a spisovatel ve Vídni64

 –  Maurer, Heinrich rytíř: majitel realit ve Vídni
 –  Raymann junior, Adolf: majitel továrny na lněné výrobky v Jeseníku
 –  Reckenschuss, Josef rytíř: prezident obchodní a živnostenské komory ve Vídni

Rytířský kříž Leopoldova řádu bez taxy65 (1 osoba)
 –  Hamm, dr. Wilhelm rytíř: ministerský rada na ministerstvu orby

Řád Železné koruny III. třídy bez taxy (49 osob)
 –  Attems, Anton hrabě: prezident zemské komise pro chov koní v Dolních Rakousích
 –  Babo, August W. svobodný pán: ředitel Zemské školy pro pěstování vína a ovoce 

v Kloseterneuburgu
 –  Barré, Adolf: zemský ředitel dolů privilegované rakouské Státní dráhy
 –  Breuer, Josef: prezident obchodní a živnostenské komory ve Lvově
 –  Ditmar, Rudolf: továrník ve Vídni
 –  Farkas-Vukotinović, Ludwig: vedoucí chorvatsko-slavonského oddělení uherské výstavy
 –  Friedländer, Friedrich: žánrový malíř ve Vídni

64 Jméno přeškrtnuto bez dalšího vysvětlení. 
65 U předchozích řádů neuvedeno, zda byly uděleny s taxou, nebo bez ní. 
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 –  Grimus von Grimburg, Rudolf rytíř: profesor technické vysoké školy ve Vídni
 –  Groner, Leopold: c. k. dvorní knihvazač66

 –  Gülcher, Oskar: prezident živnostenského spolku Bělsko-Bílá
 –  Gugitz, Gustav: architekt ve Vídni
 –  Härdtl, Josef svobodný pán: majitel realit ve Vídni
 –  Hanslick, dr. Eduard: univerzitní profesor ve Vídni
 –  Herzfeld, Josef: ředitel vídeňské pobočky Pešťské pojišťovny
 –  Hornbostel, Otto: majitel továrny na hedvábné výrobky ve Vídni
 –  Jesse, Wilhelm: ředitel statků arcivévody Albrechta ve Vídni
 –  Isbary, Rudolf: viceprezident dolnorakouské obchodní a živnostenské komory
 –  Klein, August: majitel dvorní továrny na galanterní zboží ve Vídni
 –  Kress, Josef: generální ředitel privilegované Buštěhradské dráhy67

 –  Kuh, Angelo: centrální inspektor Výhradní privilegované Severní dráhy císaře Ferdinanda
 –  Kutschera, Franz: knížecí schwarzenberský dvorní rada ve Vídni
 –  Lechner, Ludwig: generální ředitel Městské úvěrové banky v Pešti
 –  Lobmeyer, Ludwig: dvorní obchodník skleněným zbožím ve Vídni
 –  Melingol, Achilles von: kurátor Uměleckoprůmyslového muzea ve Vídni
 –  Metternich-Winneburg, Lothar kníže: dvorní rada zemského úřadu v Lublani
 –  Németh von Nyék, Emerich: sekční šéf uherského ministerstva obchodu
 –  Paget, John: velkostatkář v Sedmihradsku
 –  Pethe, Friedrich: technický ředitel paroplavební společnosti rakousko-uherského Lloydu 

v Terstu
 –  Pettenkofer, August: malíř historických obrazů (Historienmaler) ve Vídni
 –  Pollak, Moriz: obecní rada a továrník ve Vídni 
 –  Posner, Karl Ludwig: uherský odborný komisař pro textilní průmysl
 –  Pretis de Cagnodo, Anton de: sekční rada na ministerstvu orby
 –  Preys, Ludwig: notář a ústřední ředitel svob. pána Siny ve Vídni
 –  Ritter-Zahony, Wilhelm rytíř: továrník v Gorizi
 –  Robert, Julius: cukrovarník v Židlochovicích
 –  Romaszkan, Jakob svob. pán von: statkář v Horodence v Haliči
 –  Rómer, dr. Florian: královský rada a univerzitní profesor v Pešti
 –  Schmidt, Heinrich: stavební inspektor privilegované rakouské státní železniční společnosti
 –  Schöller, Gustav rytíř: majitel továrny na ovčí vlnu v Brně
 –  Schüller, dr. Friedrich Julius: dopravní ředitel privilegované společnosti Jižní dráhy
 –  Skene, August: cukrovarník ve Vídni
 –  Stejskal, Franz: vrchní policejní komisař ve Vídni
 –  Stettner, Karl Georg Julius: viceprezident obchodní a živnostenské komory v Terstu 
 –  Storck, Josef: profesor Umělecképrůmyslové školy rakouského Uměleckoprůmyslového 

muzea ve Vídni
 –  Suess, Friedrich: obecní rada a majitel továrny na kožené výrobky ve Vídni
 –  Szabóky, dr. Adolf: profesor královské vrchní reálné školy v Pešti
 –  Thun, Ernst hrabě: prezident zemské komise pro chov koní v Salcbursku
 –  Walzel, Clemens: majitel bělídla a appretury v Poříči u Trutnova
 –  Wiener, Wilhelm: prezident spisovatelského spolku „Concordia“ ve Vídni

Rakouský rytířský stav bez taxy (2 osoby)
 –  Engerth, Eduard: ředitel obrazárny v Belvederu, vládní rada
 –  Manner, Jakob: majitel papírny ve Vídni

66  Dopsáno později jiným inkoustem a jinou rukou.
67  Taktéž.
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Rakouský šlechtický stav bez taxy (11 osob)
 –  Bäuerle, Adolf: velkostatkář v Erlaa
 –  Fehringer, Michael: sekční rada ministerstva obchodu
 –  Frei, Karl August: generální ředitel železářské společnosti v Hüttenbergu
 –  Friese, Franz: sekční rada ministerstva orby
 –  Hardtmuth, Karl: továrník v Českých Budějovicích
 –  Oberleithner, Eduard: majitel továrny na lněné výrobky v Šumperku
 –  Oberleithner, Karl: majitel továrny na lněné výrobky v Šumperku
 –  Siegmund, Franz: prezident obchodní a živnostenské komory v Liberci
 –  Syrski, dr. Simon: konzervátor městského muzea v Terstu
 –  Teuber, Josef: majitel přádelny v Brně
 –  Walzl, Julius: vládní rada zemského úřadu v Černovicích

TITULY STÁTNÍ SLUŽBY68 

Titul a charakter dvorního rady bez taxy (2 osoby)
 –  Weiss, Anton: vládní rada policejního ředitelství ve Vídni
 –  Gross, dr. Gustav Robert: generální ředitel privilegované rakouské Severozápadní 

a Jihoseverní německé spojovací dráhy

Titul a charakter sekčního rady bez taxy (1 osoba)
 –  Hohenbruck, Arthur svob. pán: ministerský sekretář na ministerstvu orby

Titul a charakter vládního rady bez taxy (4 osoby)
 –  Dudik, dr. Beda: císařský rada a zemský historiograf v Brně
 –  Exner, dr. Wilhelm: profesor Lesnické akademie v Mariabrunnu
 –  Kick, Friedrich: profesor techniky v Praze
 –  Seckendorf-Gudent, Arhur svob. pán: profesor Lesnické akademie v Mariabrunnu

Titul a charakter vrchního policejního rady bez taxy (1 osoba)
 –  Rauscher, August: ústřední inspektor bezpečnostní stráže ve Vídni

Titul a charakter vrchního stavebního rady bez taxy (1 osoba)
 –  Zettel, Ludwig: stavební rada ve Vídni

Titul a charakter stavebního rady bez taxy (2 osoby)
 –  Kaiser, Eduard: městský stavební mistr ve Vídni
 –  Schumann, Karl: stavební ředitel Vídeňské stavební společnosti

Titul a charakter císařského rady bez taxy (6 osob)
 –  Artaria, August: obchodník uměleckými předměty ve Vídni
 –  Gerold, Friedrich: majitel tiskárny ve Vídni
 –  Martin, Anton: knihovník Vysoké školy technické ve Vídni
 –  Paffrath, Leopod G.: obecní rada ve Vídni
 –  Schebek, Edmund: sekretář obchodní a živnostenské komory v Praze
 –  Ulrich senior, Johann Christian: majitel továrny na zrcadlové rámy ve Vídni

68 Soupis průmyslníků a živnostníků navržených na nejvyšších dvorních titulů viz Příloha G uložená 
v HHStA, KK, Separatakten, Separatprotokoll 423/1873.
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Rytířský kříž řádu Františka Josefa (134 osoby)
 –  Abel, Lothar: architekt ve Vídni
 –  Abel, Rudolf: umělecký záhradník v Hintzingu
 –  Michael Achtner: zemský školní inspektor v Praze
 –  Adametz, Karl: velkostatkář v Mölternu
 –  Aegidi, Conrad: dvorní klenotník ve Vídni
 –  Ahrens, Albrecht: majitel cukrovaru v Čakovicích
 –  Aichleiter, Anton: viceprezident buda-pešťské69 obchodní a živnostenské komory
 –  Angeli, Georg: majitel továrny na lana v Terstu
 –  Arenzi, Karl: ředitel obchodní akademie v Praze
 –  Bažant, JUDr. Johann: sekretář obchodní a živnostenské komory v Brně
 –  Bossi, Josef: majitel továrny na ovčí vlnu v Unter St. Veit
 –  Bruckmüller, MUDr. Andreas: viceprezident dolnorakouské zemědělské komise
 –  Bühlmayer, Konrad: dvorní pozlacovač ve Vídni
 –  Costenoble, Karl: akademický sochař ve Vídni
 –  Dorn, Karl: policejní komisař ve Vídni
 –  Dosswald, J.: „Válcové mlýny, a. s.“, v Pešti
 –  Drasche, Wilhelm: ředitel Wienerberské továrny na cihly ve Vídni
 –  Dreher, Anton: majitel pivovaru v Klein Schwechatu70

 –  Eckhel, Heinrich: obchodník v Terstu
 –  Edelmann, Ernst rytíř: prezident korutanské zemědělské společnosti
 –  Eichmann, Bernhard: majitel strojírny v Praze
 –  Engel, Wilhelm: majitel knihtiskárny ve Vídni
 –  Falk, Siegmund: ředitel pešťské knihtiskárny.
 –  Faltis, Johann: majitel továrny na přízi v Trutnově
 –  Feldscharek, Rudolf: architekt ve Vídni
 –  Figarolli, Fidelis: bývalý prezident obchodní a živnostenské komory v Roverettu
 –  Fiscali, Ferdinand: ředitel Lesnického studijního ústavu v Bělé pod Bezdězem
 –  Foltz, Karl: sekretář hornorakouské zemědělské společnosti
 –  Forcher, Konrad: Seufengewerker v Judenburgu ve Štýrsku
 –  Friedrich, Anton: majitel továrny na nitě v Krásné Lípě
 –  Fröhlich, L. G.: majitel továrny na lněné a bavlněné zboží ve Varnsdorfu
 –  Fromme, Karl: majitel knihtiskárny a nakladatelského knihkupectví ve Vídni
 –  Fürth, Josef W.: majitel továrny na fezy ve Strakonicích
 –  Geipel, Christian: majitel továrny na vlněné a bavlněné zboží v Aši
 –  Ginskey, Ignaz: majitel továrny na koberce ve Vratislavicích u Liberce
 –  Glasner, Gustav: šéf obchodní a směnárenské společnosti „Glasner a Janotta“ v Opavě
 –  Graff, Karl: architekt ve Vídni
 –  Gunkel senior, Josef: krejčí ve Vídni
 –  Haardt, Friedrich Wilhelm: majitel továrny na kovové výrobky ve Vídni
 –  Hafenrichter, Oswald: prezident obchodní a živnostenské komory v Chebu
 –  Hallwich, dr. Hermann: sekretář obchodní a živnostenské komory v Liberci
 –  Hartmann, Ludwig: soustružník ve Vídni
 –  Henneberg, Brunno: ředitel přádelny bavlny v Pottendorfu
 –  Hiess, Franz: soustružník ve Vídni
 –  Hochstetter, Karl: majitel továrny na chemické výrobky v Hrušově
 –  Hölzel, Eduard: majitel litografického uměleckého ústavu pro tisk olejovými barvami 

a kartografii ve Vídni

69  Ke sjednocení Budína, Starého Budína a Pešti v město Budapešť došlo teprve 17. 11. 1873. 
70  Dopsáno později, ale stejným inkoustem a rukou.
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 –  Hofmeier, Julius: majitel realit a továrník v Praze
 –  Holdhaus, dr. Karl: sekretář obchodní a živnostenské komory ve Vídni
 –  Janesch, Eduard: majitel továrny na kožené výrobky v Klagenfurthu
 –  Jenny, Karl: horní rada a profesor Vysoké školy technické ve Vídni
 –  Jordan, Karl Leopold: obecní rada a stavební inženýr ve Vídni
 –  Kallir, Nathan: prezident obchodní a živnostenské komory v Brodech v Haliči
 –  Knaust, Wilhelm: majitel strojírny ve Vídni
 –  Koch von Langentreu, Adolf: poštovní rada dolnorakouského poštovního ředitelství
 –  Koch, Julius: profesor na vrchní reálné škole ve Schottenfeldu
 –  Kölle, Wilhelm: policejní komisař ve Vídni
 –  König, Otto: profesor Uměleckoprůmyslové školy rakouského Uměleckoprůmyslového 

muzea ve Vídni
 –  Kolmeyer, August: okresní hejtman v Leobenu
 –  Kosch, Franz: chemik ústředního ředitelství erární továrny na tabák
 –  Kraft, Wilhelm: majitel továrny na matematické a fyzikální přístroje ve Vídni
 –  Krause, Franz: majitel sklárny v Kamenickém Šenově
 –  Kreisl, Franz: policejní komisař ve Vídni
 –  Kwisda, Eduard: inspektor velkostatku hraběte St. Genois ve Velkých Kunčicích
 –  Landsteiner, Anton: vrchní policejní komisař ve Vídni71

 –  Langie, Karl: rolník v Krakově
 –  Latzel, Josef: velkostatkář a majitel cukrovaru v Barsdorfu
 –  Laufberger, Ferdinand: malíř historických obrazů a profesor ve Vídni
 –  Leyer, dr. Karl: továrník v Praze72

 –  Lichtenfels, Eduard rytíř: předseda umělecké společnosti ve Vídni
 –  Luckhart, Friedrich: dvorní fotograf ve Vídni
 –  Ludwig, Bernhard: truhlář ve Vídni
 –  Lützow, dr. Karl von: profesor na Vysoké škole technické ve Vídni
 –  Machanek, J. C.: prezident obchodní a živnostenské komory v Olomouci
 –  Markert, Michael: vedoucí první rakouské továrny na dveře, okna a podlahy ve Vídni
 –  Masopust, Hugo: zbožový makléř v Terstu
 –  Matscheko, Michael: společník továrny Gustava Wagemanna na chemické výrobky ve Vídni
 –  Mayer, Josef: dvorní klenotník ve Vídni
 –  Mieg, Ludwig: majitel porcelánky v Pirkenhammeru
 –  Morgenstern, Alfred: architekt ve Vídni
 –  Mosch, Karl: majitel továrny na chemikálie v Pešti
 –  Murnik, Johann: sekretář obchodní a živnostenské komory v Lublani
 –  Neugebauer, Josef: malíř historických obrazů ve Vídni
 –  Obermüller, Adolf: zástupce předsedy umělecké společnosti ve Vídni
 –  Olschbauer, dr. Karl: notář a předseda vídeňského mužského pěveckého spolku ve Vídni
 –  Oppler, Franz: vrchní inženýr ve Vídni
 –  Passini, Ludwig: malíř akvarelů v Berlíně
 –  Payr, Karl: sekretář obchodní a živnostenské komory v Innsbrucku
 –  Pecival, Johann: inženýr a městský stavební mistr
 –  Piesslinger, Michael: námořní lodník v Steierlingu
 –  Pisko, dr. F. J.: ředitel reálné školy v Sechshausu
 –  Pöschl, Josef: kontrolor vrchního kontrolního úřadu hlavního kontrolního úřadu ve Vídni
 –  Prohaska, Julius: ředitel továrny na železné a plechové výrobky ve Vídni
 –  Putzker, Leopold: ředitel pobočky vídeňské banky Creditanstalt v Brně

71 Dopsáno později jiným inkoustem a jinou rukou.
72 Taktéž.
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 –  Quioka, A.: sekretář spolku rakouských cukrovarníků ve Vídni
 –  Reichert, Gustav: majitel továrny na hedvábné a sametové výrobky ve Vídni
 –  Reithoffer, Moriz: majitel továrny na gumové výrobky ve Wimpassingu
 –  Richter, dr. Carl: univerzitní profesor v Praze
 –  Rodakowski, Heinrich rytíř: malíř historických obrazů ve Lvově
 –  Rozwadowski, Ladislaus: profesor technické akademie v Krakově
 –  Ruppert, Karl rytíř: vrchní inženýr privilegované rakouské Státní železniční společnosti
 –  Sarg, Karl: majitel továrny na svíčky a mýdlo
 –  Schiller, Eduard:73 majitel továrny na sideritové zboží v Podmoklech
 –  Schimmer, Gustav: dvorní sekretář při ředitelství administrativní statistiky
 –  Schmidt, Franz: majitel továrny na kožené výrobky v Křemži74

 –  Schmidt, Philipp: dvorní truhlář ve Vídni
 –  Schönne, Alois: žánrový malíř ve Vídni
 –  Schreiber, Josef: majitel sklárny a šéf firmy „J. Schreiber & Neffen“ ve Vídni
 –  Schuchart, August: ředitel Innerberského těžařstva.
 –  Schwaab, Wilhelm: Inspektor privilegované rakouské státní železniční společnosti
 –  Seibt, Anton: rada a šéf knížecí liechtensteinské dvorské kanceláře
 –  Seidel, Ignaz: majitel přádelny lnu a cukrovaru v Šumperku
 –  Skrivan, Johann: dvorní kloboučník ve Vídni
 –  Stehling, Albert: vrchní policejní inspektor
 –  Steirer, Franz: předseda těžařské společnosti ve Vorderbergu
 –  Straschiripka (Canon), Johann: žánrový malíř ve Vídni
 –  Szvetennay, dr. Nikolaus von: sekretář buda-pešťské obchodní a živnostenské komory
 –  Theyer, Theodor: obchodník ve Vídni
 –  Thieben, Emanuel: továrník ve Vídni
 –  Thonet, Josef: majitel továrny na nábytek ve Vídni
 –  Wachler, Karl: okresní policejní inspektor ve Vídni
 –  Wagner, Ladislaus von: profesor polytechniky v Pešti
 –  Weigel, dr. Ferdinand: sekretář obchodní a živnostenské komory v Krakově
 –  Weitmann, Vinzenz Eduard: obchodní vedoucí papírny „Elbenmühl“
 –  Wenzel, Franz: magistrátní rada ve Vídni
 –  Wilhelm, Franz: obchodník potravinami ve Vídni
 –  Wilhelm, dr. Gustav: profesor zemědělství na Vysoké škole technické ve Vídni
 –  Wissgrill, Heinrich: vrchní školní inspektor privilegované české Západní dráhy
 –  Wottitz, Ignaz: vedoucí inženýr privilegované Dráhy císařovny Alžběty
 –  Zachar, Anton: sekretář zemského výboru v Černovicích
 –  Zamara, Alois: nautický inspektor námořního úřadu v Terstu
 –  Zawrzel, Franz: hospodářský rada vévody coburského ve Vídni
 –  Zeitlinger, Caspar: výrobce kos v Blumau
 –  Zenker, Anton: sekretář obchodní a živnostenské komory v Terstu
 –  Zimmermann, Viktor: majitel továrny na tapety ve Vídni

Zlatý Záslužný kříž s korunou75  (146 osob)

Zlatý Záslužný kříž (74 osob)

73 Původně omylem uvedeno Wilhelm. 
74 Dopsáno později jinou rukou a tužkou!
75 Také u držitelů Záslužných křížů uvádím jen počty vyznamenaných, nikoli jména, která zájemce 

může najít ve výše uvedené složce v HHStA, KK. Záslužnými kříži totiž byly (až na výjimky) oce-
něny osoby menšího významu. Také ze soupisu navržených na Záslužné kříže byly některé osoby 
škrtnuty. Později byla ale dopsána jen jediná osoba, a to u stříbrného Záslužného kříže.
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Stříbrný Záslužný kříž s korunou (41 osob)

Stříbrný Záslužný kříž (38 osob)

Zlatá medaile za umění a vědu76

 –  Geyling, Karl: malíř skla
 –  Schönthaler, Franz: dvorní malíř

ÚŘEDNÍCI C. A K. MINISTERSTVA ZAHRANIČÍ 
A RAKOUSKO-UHERŠTÍ KONZULÁRNÍ FUNKCIONÁŘI

Nejvyšší uznání (1 osoba)
 –  Haan, svob. pán: konzul v Bukurešti

Rytířský (malý) kříž řádu Sv. Štěpána bez taxy (1 osoba)
 –  Schwegel, Josef rytíř: dvorní a ministerský rada ministerstva zahraničí

Rakouský stav svobodných pánů bez taxy (1 osoba)
 –  Overbek, Gustav rytíř: generální konzul v Hongkongu

Komturský kříž řádu Františka Josefa (1 osoba)
 –  Scherzer, dr. Karl rytíř: generální konzul ve Smyrně

Řád Železné koruny III. třídy bez taxy (4 osoby)
 –  Ghezzi, Johann: generální konzul v Alžíru
 –  Schlick, Rudolf: konzul v Šanghaji
 –  Schmidl, dr. Max: konzul v Tangeru
 –  Zwiedinek von Südenhorst, Julius: generální konzul v Bejrútu

Titul a charakter dvorského a ministerského sekretáře bez taxy (1 osoba)
 –  Plason, dr. Adolf: dvorský a ministerský koncipista

Rytířský kříž řádu Františka Josefa (5 osob)
 –  Elmalek, J. A.: konzulární agent v Mogadoru
 –  Franceschi, Richard: konzul v Alexandrii
 –  Koppel, Cav. Gustav77 
 –  Sax, Karl:78 konzul v Káhiře
 –  Texeira de Mattos, J. Henry: konzul v Chioggii

SOUPIS ZAMĚSTNANCŮ C. A K. MINISTERSTVA VÁLKY 
OCENĚNÝCH V SOUVISLOSTI SE SVĚTOVOU VÝSTAVOU79

Nejvyšší uznání (7 osob)
 –  Hauslab, Franz rytíř: tajný rada, c. k. polní zbrojmistr, prezident skupiny XXII.
 –  Ebner von Eschenbach, Moriz: c. k. generálmajor, vedoucí skupiny XVI.

76 K tomuto vyznamenání se vztahuje příloha F uložená v HHStA, KK, Separatakten, Separatproto-
koll 412/1873. Zde soupis všech osobností původně navržených na udělení zlaté Medaile za umění 
a vědu.

77 Bez dalších údajů. 
78 V soupise uveden bez křestního jména. 
79 Na rozdíl od předchozích materiálů neřazeno abecedně, ale podle hodností příjemců. 
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 –  Bylandt-Rheidt, Arthur hrabě: c. k. generálmajor, prezident technicko-vojenského
     výboru, prezident skupiny XVI.
 –  Millosich, Georg rytíř: kontraadmirál, viceprezident skupiny XVII.
 –  Mengen, Ferdinand von: generálmajor na penzi a vojenský inspektor státních hřebčínů
 –  Roskiewicz:80 podplukovník (dodatečná výstava)
 –  Felicetti von Liebenfels, Moriz: c. k. hejtman na penzi, vystavovatel ve skupině XXVI.

Komturský kříž řádu Františka Josefa (1 osoba)
 –  Vetter, Ferdinand hrabě: penzionovaný generálmajor, předseda zemědělské pobočky 

Brucke v Graschnitz

Rytířský kříž Leopoldova řádu81 (1 osoba)
 –  Nadosy von Nados, Alexander: komoří a generálmajor, inspektor státních hřebčínů

Řád Železné koruny III. třídy82 (1 osoba)
 –  Attems-Petzenstein, Heinrich hrabě: major na penzi

Rytířský kříž řádu Františka Josefa (1 osoba)
 –  Müller, F.: profesor zvěrolékařství ve Vídni, vedoucí sanitní služby na výstavě zvířat

UHERŠTÍ OBČANé OCENĚNÍ V SOUVISLOSTI SE SVĚTOVOU VÝSTAVOU83

Nejvyšší uznání (1 osoba)
 –  Limiginowics-Stanfe, Ludwig Adolf: učitel na římskokatolickém vrchním gymnáziu 

v Brašově v Semihradsku

Rytířský kříž řádu Františka Josefa (2 osoby)
 –  Boutibonn, Charles Ed: malíř
 –  Balasch, Sigmund: generální důlní inspektor Státní železniční společnosti

Zlatý Záslužný kříž (1 osoba)
 –  Nagy, Wilhelm: majitel továrny na makaróny v Raabu

NEJVYŠŠÍ UZNÁNÍ FORMOU NEJVYŠŠÍCH LISTŮ ČLENŮM CÍSAŘSKéHO DOMU, 
PŘÍSLUŠNÍKŮM VYSOKé ŠLECHTY A ČLENŮM VLÁDY

 –  arcivévoda Albrecht
 –  arcivévoda Karel Ludvík
 –  arcivévoda Rainer
 –  princ August Sasko-Cobursko-Gothský
 –  suverénní kníže Jan II. z Liechtensteina
 –  kníže Adolf ze Schwarzenbergu
 –  Banhans, dr. Anton: ministr obchodu

80 Bez křestního jména.
81 Neuvedeno, zda s taxou, či bez ní, ale nepochybně bez. 
82 Taktéž. 
83 Žádná logika řazení. Zřejmě řazeni jen dle vyznamenání. Není ani vysvětleno, proč zde tato sku-

pina je. Řada uherských občanů totiž byla zařazena již do výše uvedených seznamů. 
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PŘíloha 2: udělení řádů s nobilitačními paragrafy84 a udělení šlechtictví, reali-
zované prostřednictvím systematizovaného šlechtictví a nejvyššího rozhodnutí 

Řád Železné koruny II. třídy bez taxy (stav svob. pánů)
Engerth, Wilhelm rytíř 27. VII. 1875 
Offermann, Karl rytíř 16. IX. 1874

Rakouský stav svobodných pánů bez taxy85   
Podnikatelé
Leitenberger, Friedrich rytíř86 27. X. (28. XII.) 1873
Parente, Salomon šlechtic87 27. X. (20. XII.) 1873
Stark,88Anton šlechtic 27. X. 1873 (16. I. 1874)
Ostatní	           

Conrad, dr. Gustav rytíř89 27. X. 1873 (20. II. 1874)
Hasenauer, Karl 27. X. 1873 (18. III. 1896)90

Overbek, Gustav rytíř91 27. X. 1873 (26. VIII. 1893)

Rytířský (malý) kříž řádu sv. Štěpána bez taxy (stav svob. pánů)
Ostatní
Schwegel, Josef rytíř92   20. VII. 1875

Řád Železné koruny III. třídy bez taxy (rytířský stav)
Podnikatelé
Barré, Adolf –
Breuer, Josef 9. VII. 1874 (von Bertemilian)93 

Ditmar, Rudolf –
Farkas-Vukotinović, Ludwig –
Gülcher, Oskar –
Herzfeld, Josef 20. XII. 1874
Hornbostel, Otto –
Isbary, Rudolf – 94

84 Zmíněny jen osoby, u kterých nobilitace přicházela v úvahu. Osoby vyššího stavu (např. Heinrich 
hrabě Attems-Petzenstein, který získal řád Železné koruny III. třídy) jsou uvedeny jen v příloze 1. 

85 V případě nobilitací nejvyšším rozhodnutím je jako první uvedeno datum nobilitace, druhým da-
tem – v závorkách – je vydání diplomu. V případě, že diplom vydán nebyl, je datum jen jedno. 
K nobilitacím bez diplomu viz CORNARO, A.: Nobilierungen	ohne	Diplom	und	Ausfertigunsgebühr. 
Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischen Archivare, 44, 1990, s. 126–139; též ŽUPA-
NIČ: Nová	šlechta, s. 204 an.

86 Rytířský stav (na základě řádu Železné koruny – dále jen ŽK – III. třídy) – 14. XI. 1868.
87 Aron Isaak Parente byl povýšen do šlechtického stavu s čestným titulem šlechtic 6. 12I. 1847.
88 V soupise nobilitací (FRANK-DÖFERING, P.: Adelslexikon	des	Österreichischen	Kaisertums	1804–1918. 

Wien 1989, s. 517) uváděn jako Starck. Ze spisu není jasné, z jaké rodiny pocházel. Se jménem 
Starck a s čestným titulem šlechtic byli nobilitováni: Adolf (4. 2. 1825) a Johann David (10. 2. 1837).

89  Rytířský stav (ŽK III. třídy) – 1. 12. 1854.
90 O listinu požádala až po jeho smrti vdova Viktoria a byla vydána jí a dětem Richardovi, Therese 

a Karlovi.
91 Rytířský stav (ŽK III. třídy) – 24. 3. 1867.
92 Rytířský stav (ŽK III. třídy) – 16. 5. 1870.
93 V závorkách je uveden predikát (pokud byl udělen). 
94 17. 3. (diplom z 4. 4.) 1894 byla do stavu svobodných pánů povýšena vdova po velkoprůmyslní-

kovi Luise Isbary se synem Rudolfem.
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Klein, August 19. IV. 1881 (von Ehrenwalten)
Lechner, Ludwig –
Lobmeyer, Ludwig –
Paget, John –
Petke, Friedrich 5. X. (25. XI.) 188895

Pollak, Moriz 21. I. 1874
Posner, Karl Ludwig 22. I. 1874
Ritter-Zahony, Wilhelm von96 10. IX. 1874
Robert, Julius –
Skene, August 31. X. 1874
Stettner, Karl Georg Julius 6. VIII. 1874
Suess, Friedrich 6. XI. 1908 (6. V. 1909)97

Walzel, Clemens 9. III. 1874 (von Wiesentreu)
O nobilitaci požádalo 11 z 21, tj. 52  %.

Ostatní
Friedländer, Friedrich 21. VII. 1889 (von Malheim)
Ghezzi, Johann –
Groner, Leopold –
Gugitz, Gustav –
Hanslick, dr. Eduard –
Jesse, Wilhelm 28. II. 1874
Kress, Josef 16. II. 187598

Kuh, Angelo 20. IX. 1874
Kutschera, Franz 2. I. 1874 (von Aichbergen)
Melingol, Achilles von –
Pettenkofer, August 12. II. 1875
Preys, Ludwig 13. II. 1877 (von Steinbühl)
Rómer, dr. Florian –
Schlick, Rudolf 30. VIII. 1875
Schmidl, dr. Max 15. V. 1905 (von Moraville)
Schmidt, Heinrich –
Schüller, dr. Friedrich Julius –
Stejskal, Franz 26. VII. 187499

Storck, Josef 19. V. 1894
Szabóky, dr. Adolf –
Wiener, Wilhelm 22. IV. 1876
Zwiedinek šlechtic von Südenhorst, Julius 20. IX. 1875

O nobilitaci požádalo 13 z 22, tj. 59  %.

Rakouský rytířský stav bez taxy    

Podnikatelé
Manner, Jakob 27. X. (21. XII.) 1873

95 Identitu nobilitovaného je třeba prověřit. Vyznamenaný Friedrich Petke nemusel jako rytíř řádu 
ŽK III. třídy o rytířský stav žádat.

96 Protože existovalo více linií tohoto rodu, z toho některé se šlechtickým, jiné s rytířským titulem, 
dopustili se pracovníci kabinetní kanceláře omylu a zařadili Wilhelma do seznamu s rytířským 
titulem pod jménem „Wilhelm Ritter von Ritter-Zahony“.

97 Nutno ověřit, zda nejde o syna, nebo o jmenovce. Vyznamenaný Friedrich Suess jako rytíř řádu ŽK 
III. třídy nemusel o rytířský stav žádat.

98 FRANK-DÖFERING: Adelslexikon, s. 377, chybně uvádí datum 1. 2. 1875.
99 Z nejvyšší milosti byl rytířský stav přenesen 8. 12. (29. 12.) 1894 na jeho synovce a adoptivního syna 
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Ostatní
Engerth, Eduard 27. X. 1873 (12. V. 1892)

Rakouský šlechtický stav bez taxy
Podnikatelé
Bäuerle, Adolf 27. X. 1873 (13. I. 1874) (Edler von)
Frei, Karl August 27. X. 1873100

Hardtmuth, Karl 27. X. 1873 (16. I. 1874) (Edler von)
Oberleithner, Eduard 27. X. 1873 (18. VIII. 1874)
Oberleithner, Karl 27. X. 1873101

Siegmund, Franz 27. X. (21. XII.) 1873 (Edler von)
Teuber, Josef 27. X. 1873 (1. I. 1874)

O listinu požádalo 5 ze 7 nobilitovaných, tj. 71  %.
Ostatní
Fehringer, Michael 27. X. 1873
Friese, Franz 27. X. 1873
Syrski, dr. Simon 27. X. 1873
Walzl, Julius 27. X. 1873102

O listinu nepožádal pravděpodobně nikdo.

Die mit der Weltausstellung von 1873 verbundenen nobilitierungen

Die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 sollte die Wirtschaftserfolge Österreich-Un-
garns demonstrieren, das zwar vor kurzem einige Niederlagen erlitt aber seine Stellung der 
Weltmacht noch weiter behielt. Der Leiter des Vorausschusses wurde Dr. Wilhelm Freiherr 
Schwarz von Senborn, ein international bekannter Ausstellungsfachmann. Der Hauptar-
chitekt der Ausstellung wurde Karl Hasenauer. Die Ausstellung war sehr grandios konzi-
piert und ihr Prestige wurde auch dadurch unterstrichen, dass sie zum ersten Mal in der 
Geschichte mit wissenschaftlichen Kongressen verbunden wurde. Die Vorbereitung der 
Ausstellung benötigte jedoch einen größeren und größeren Finanzzufluss, wobei die hohen 
Kosten durch den Zustrom der Besucher aus der ganzen Welt zurückerstattet werden soll-
ten. Die Ausstellung wurde am 1. Mai 1873 eröffnet. Ein Paar Tage später, am 9. Mai, kam 
es zum österreichischen Börsenkrach und kurz danach brach in Wien eine Choleraepidemie 
aus. Der bisherige Zustrom der Besucher endete und auch die ständigen Einwohner ver-
ließen haufenweise die Stadt. Die Ausstellung endete mit einem Riesendefizit von 14,8 Mil-
lionen Gulden. Der Misserfolg der Ausstellung und der Wiener Börsenkrach bedeuteten 
nicht eine Abkehr der zentralen Organe der Monarchie von den Betreibern und Ausstellern. 
Am 27. Oktober 1873 genehmigte der Kaiser Franz Josef I. einen Vorschlag des Handelsmi-
nisters Dr. Anton Banhans vom 21. Oktober 1873 und erhob eine ganze Reihe von Personen 
in den Adelsstand. Hunderte Personen (einschließlich Ausländer) erhielten einen Orden 
oder andere Auszeichnung der Monarchie. Unter den Ausgezeichneten können wir viele 
Personen finden, die sich während der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in die industrielle Elite 
hinausarbeiteten und Dynastien gründeten, die sich später mit alten Adelsgeschlechtern 
verschwägerten oder mindestens weitreichende Vermögensimperien bildeten. Eine Liste 
der Ausgezeichneten ist in der Anlage zu dieser Studie zu finden.

(übersetzt	von	Michaela	Kořistová)

100 Frank-Döfering tuto nobilitaci nezmiňuje. FRANK-DÖFERING: Adelslexikon.
101 Frank-Döfering tuto nobilitaci nezmiňuje. Tamtéž.
102 Frank-Döfering tuto nobilitaci nezmiňuje. Tamtéž.
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