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Stav v roce 2008
Zpracoval: Milan Vojáček
Uložení:
AVA u. FHK
Unterricht
Unterricht Allgemein 1848–1940
Signatura 7 Technische Hochschule, Prag
fascikl 1468 (A – Ki), 1469 (Ko-R), 1470 (S-Z)
Spisy lze objednat i na: avafhkapost@oesta.gv.at
jméno
Bělohoubek
Anton

Blaha Emil
Blažek Gabriel

čj./rok
944/1869

věc
soukromý
docent
11.650/1876 přednášky
13.557/1877 přednášky
18.486/1877
9.764/1880 mimořádný
profesor
19.538/1883 žádost
4.545/1877

soukromý
docent
307/1867
mimořádný
profesor
14.922/1871 řádný profesor

Brábek Franz

5.786/1875

Bráf Albín

7.600/1877

Bobek Karl
Buff Heinrich
Ludwig

jmenování
lektorem
soukromý
docent

podrobnosti
vaření piva
chemie kvašení
technická
mikroskopie
mikroskopie
započtení 5 let do
státní služby
řídící mechanismy
parních strojů
matematika
matematika

800 zl. ročně

rozsah
3 ll
5 ll
7 ll
18 ll
9 ll

životopis

14 ll

vyučovací jazyk
čeština
též Emil Weyer –
mim. prof. mat.

6 ll
8 ll

maďarský jazyk

4 ll

národní ekonomie

6 ll

17.781/1879

příplatek

2.139/1880
20.247/1883 soukromý
docent
10.076/1869 řádný profesor

příplatek 1 200 zl.
matematika

Čecháč Friedrich 18.781/1880 soukromý
docent
6.832/1881 lektor
Čelakovský
7.531/1866 honorovaný
Ladislav
docent

poznámka
vyučovací jazyk
čeština

chemická
technologie
všeobecná a
technická fyzika
lektor fotografie
botanika, čeština

viz sign. 7 Prag
Nationaloekonomie
životopis
deutsche
Polytechnikum in
Prag

odkaz
4 ll
19 ll
8 ll
6 ll

též Frič Anton,
honorovaný docent
pro zoologii

10 ll
5 ll
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Čech Karl
Ottokar

939/1870

soukromý
docent

4.985/1875
7.775/1875
3.570/1876

přednášky

Czuber Emanuel 12.758/1876 soukromý
docent
Domalip Carl

10.255/1875 soukromý
docent
1.081/1884

Dörfl Rudolf

Dvořák Antonín
Dvořák Simon

souktromý
docent

12.309/1880 soukromý
docent
7.438/1881 zvýšení platu
13.041/1883 mimořádný
profesor
148/1887
zvýšení platu
2.044/1865
11.375/1864 honorovaný
docent

Durége Heinrich 6.869/1864

řádný profesor

Dušanek Johann 53/1869
honorovaný
11.773/1869 docent
Erben Josef
9.585/1862 soukromý
docent

Feistmantel
Ottokar

19.605/1881 řádný profesor
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chemická
technologie a
stavební materiál
disciplinární komise, spor s učitelským
přednáší v Berlíně a kolegiem
nevypořádal vztahy
s Prahou
matematika
životopis
k.k. Deutsches
polytechnisches
Institut in Prag
teoretická fyzika
k.k. Deutsches
polytechnisches
Institut in Prag
elektrotechnika
rektorát c.k. České
vysoké školy
technické v Praze
všeobec.
k.k. deutsche
strojírenství
technische
allg.
Hochschule in Prag
Maschienenkunde
z 900 zl. na 1 200 zl.
mechanika a nauka o
strojích
příplatek 420 zl.
učitel kreslení
akademický malíř
(Freihandzeichnen) (nar. 1833),
životopis
Encyklopedie
viz Ringhoffer
hornictví
(Bergbaukunde)
elementární a vyšší též Fiedler Wilhelm
matematika
– řádný profesor
geometrie
dolování železa
vyučovací jazyk
(Eisenhüttenkunde) čeština
průmyslová
též Hofmann Robert
statistika
– soukromý docent
Industrial-Statistik
chemie
též Zenger Wenzel –
soukromý docent
fyziky
mineralogie a
životopisy a bibl.
geologie
kandidátů:
Novák Ottmar,
Slavík Alfred,
Feistmantel Ottokar
žádost zamítnuta

10.296/1882 žádost o posun
termínu nástupu
Fiedler Wilhelm 6.898/1864 řádný profesor
geometrie

viz Durége

4 ll
50 ll

14 ll

14 ll
22 ll
16 ll

odkaz
40 ll
18 ll
8 ll
odkaz
20 ll
4 ll
4 ll

20 ll

10 ll
odkaz
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Frič Anton

7.313/1865
7.531/1866
8.363/1879

Gintl Wilhelm

soukromý
docent
honorovaný
docent
ukončení
činnosti

5.374/1870

řádný profesor

Gollner Heinrich 3.084/1873

řádný profesor

Grünwald Anton 12.385/1863 soukromý
Karl
docent
822/1870
mimořádný
profesor
4.165/1876 povolení platu
Harlacher
Andreas Rudolf
Haussmann
Vincenz

12.732/1880 řádný profesor
9.057/1869 řádný profesor
11.375/1864 řádný profesor
3.538/1884

Hendrich Gabriel 5.085/1871
Allé Moritz

12.385/1863

Jelínek Karl

10.341/1882
5.016/1852
8.602/1855

Hertik Emanuel

6.935/1883

Hofmann Robert 9.585/1862
11.375/1864
Hönigschmid
Otto

31.234/1915

Janovsky
Jaroslav
Kaizl Josef

3.174/1876

penzionování
soukromý
docent
soukromý
docent
řádný profesor
řádný profesor
definitivní
potvrzení
soukromý
docent
soukromý
docent
mimořádný
profesor
řádný profesor

soukromý
docent
11.535/1882 honorovaný
docent
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paleontologie

obě vyučovací řeči

7 ll

zoologie

viz Čelakovský

odkaz

přenesení na
Františka
Vejvodského
analytická a
všeobecná chemie
strojírenství
Maschinenanbau
matematika

povoleno jako
provizorium

8 ll

životopis

6 ll

viz Schmidt

odkaz

viz Lippich

odkaz

matematika

životopis

8 ll

600 zl.
viz Sablik

odkaz

matematika
vodní a silniční
životopis
stavby
technická mechanika viz Ringhoffer
a nauka o strojích
ze zdrav. důvodů
životopis, propůjčen
titul dvorního rady
geodézie

19 ll
6 ll

matematika

odkaz

viz Lippich

odkaz
24 ll
4 ll

matematika
vyšší matematika

18 ll
27 ll
6 ll

obilné mlýny

16 ll

zemědělská chemie

viz Erben

odkaz

chemie

viz Ringhoffer

odkaz

anorganická a
analytická chemie

též řádní prof.:
WENZEL Franz –
experimentální
chemie a organické
látky
Baier Venzel –
stavebnictví Brno

16 ll

chemie
národní ekonomie,
obchodní a

14 ll
první část převzal po 6 ll
Bráfovi
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Kantor
Seligmann

4.104/1881

soukromý
docent
13.283/1883 ukončení
přednášek
Klar Alfred
6.146/1885 soukromý
docent
Kheil Karl Petr 2.385/1878 soukromý
docent
5.508/1878 rezignace na
učitelský úřad
Kessels Heinrich 3.890/1861 provizorní
obsazení katedry
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živnostenská
činnost, pro stavby
železnic
teoretická geometrie

40 ll
15 ll

dějiny německé
literatury
účetnictví

životopis

25 ll
4 ll
4 ll

technologie
mechaniky

9.493/1864

řádný profesor

technologie
mechaniky

Kick Friedrich

4.236/1866

řádný profesor

Krejci Johann

27.292/1913 mimořádný
profesor
6.967/1864 řádný profesor

technologie
mechaniky
užitné stavby a
železniční stavby
mineralogie a
paleontologie

tabela uchazečů
též Hlawatschek
Franz, Balada Josef
též řádní prof.:
Zenger Wenzel –
fyzika, vyučovací
jazyk čeština;
Skřivan Gustav –
matematika,
vyučovací jazyk
čeština
životopis

7 ll
14 ll

9 ll
14 ll

vyučovací jazyk
čeština

12 ll
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Fasc.1469
Koch Johann
Karl
Kořistka Karl

Kruis Karl
Küpper Karl
Josef
Lambl Johann
Baptist

Láska Wenzel
Laube Gustav
Lerch Matthias
Lieblein Johann
Mack Karl

Lippich
Ferdinand

19.896/1883 mimořádný
Hochbau
profesor
814/1885
žádost o
3.512/1885 uvolnění z postu
8.684/1851 obsazení katedry elementární
– profesor
matematika a
praktická geometrie
5.645/1855 definitivní
potvrzení
9015/1875 Verstaatlichung - obě polytechniky
aller
Lehrpersonnen
im 1875
20/1878
propůjčení řádu
Železné koruny
III. třídy
2.191/1880 soukromý
technická barviva
docent
12.876/1885 přednášky
výroba lihu
9.159/1867 řádný profesor
geometrie
9.788/1867
797/1867
mimořádný
hospodářská a
5.719/1867 profesor
správní nauka
17.892/1875 osobní příplatek
600 zl.
18.970/1877 žádost o udělení
řádné profesury
15.440/1882 řádný profesor
hospodářská nauka
18.577/1890 soukromý
geodézie
docent
535/1871
řádný profesor
mineralogie,
paleontologie a
půdoznalství
16.334/1886 soukromý
matematika
docent
11.375/1864 mimořádný
matematika
profesor
8.729/1869 řádný profesor
matematika
22.801/1916 mimořádný
geometrie
profesor
12.383/1863 soukromý
docent

fyzika

plat 1200 zl. + 420
zl.
architekt, profesor v
Rize
5 kandidátů

25 ll
16 ll
11 ll
6 ll

místodržitelství čj.
45 ll
26761 (4.6. 1875 ad.
N. 725)
orig. im Präsidium

odkaz

životopis

28 ll
14 ll
12 ll
14 ll

orig 7 C I Prag
(možná fasc. 1473)
nepřijata

odkaz

životopis

22 ll
18 ll

životopis

10 ll

20 ll

24 ll
viz Ringhoffer

odkaz

životopis
životopisy i dalších
kandidátů:
Kruppa Erwin
Danzer Otto
též Allé Moritz
Grünwald Karl

10 ll
12 ll

4 ll
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Markl Anton

3.027/1878
11.144/1878
4.486/1881
6.619/1881

Matzka Wilhelm 2822/1849

Mayer Hans

soukromý
docent,
rekurs proti
kolegiu
profesorů etc.
řádný profesor

38.662/1914 řádný profesor

40.461/1914 řádný profesor
Meznik Anton

19.778/1879 plat

Mik Franz
Müller Franz

12.307/1880 plat
1.119/1867 mimořádný
profesor
8.415/1868 řádný profesor

Nevole Milan
Nickerl Franz

Niethammer
Friedrich
Niklas Josef

151/1878

soukromý
docent
10.663/1885 rezignace
2.703/1854 řádný profesor

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=48

technická chemie

elementární
matematika a
geometrie

47 ll

terno + životop. též:
Kregcz Augustin
Kolbe Ignatz
Nacke Joseph
Partl Johann

národní hospodářství též jmenování:
Meixner Heinrich –
řádný profesor pro
meliorace a vodní
stavby na něm.
Hochschule v Brně
též penzionování:
Rabe Paul –
experimentální
chemie organických
látek – řádný prof.
něm. polyt. Praha
upřesnění podmínek
pro zápočet penze
Meznik vs. suplent
Beneš
800 zl.
architekt
geodézie
vyučovací jazyk
čeština
geodézie
vyučovací jazyk
čeština
organická chemie
dějiny přírody

33 ll

7 ll

7 ll
11 ll
4 ll
4 ll
9 ll
23 ll

2 ll
dosud prof. v Gratzu 14 ll
terno (Swippel Karl,
Kolenaty Friedrich)
6 ll

17.388/1856 definitivní
potvrzení
39.882/1916 řádný profesor

elektrotechnika

dosud byl v Brně

29 ll

11.375/1864 řádný profesor
7.203/1869 řádný profesor

stavba domů
architektury

viz Ringhoffer
též jmenován
řádným profesorem
chemie Šafařík
Adalbert

odkaz
9 ll
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Ott Karl von

Pacold Georg

Pravda Anton
Pešek Jaroslav

Pichl Josef

4.750/1880 mimořádný
19.144/1881 profesor
20.053/1881
2.141/1882
10.772/1864 soukromý
docent
8.353/1865 honorovaný
docent
10.987/1871 řádný profesor
16.911/1885 mimořádný
profesor
24.317/1887 řádný profesor
4.206/1879 soukromý
docent
9.753/1879 zasílán životopis

propůjčení titulu a
náležitostí

18.366/1886 honorovaný
docent – 700 zl.

allgemeine
Ackerbaulehre

11.596/1887 žádost

navýšení honoráře
na 800 zl.
technická mechanika řada dalších
jmenování
Arbeitskrankheiten
und öffentliche
Gesundheitsflege
geometrie

Pöschl Theodor

16.911/1916 řádný profesor

Popper Moses

12.983/1879 soukromý
docent

Procházka
Friedrich
Puchta Anton

4.012/1884 soukromý
4.821/1884 docent
10.369/1880 soukromý
docent
1.395/1885 ukončení
11.739/1885
15.829/1884 řádný profesor

Puluj Johann

34.653/1916
Rayman
Bohuslav
Redlich Karl

21.651/1877

Reinitzer
Benjamin

12.688/1881

6.455/1913

20.346/1883
Reinitzer
Friedrich
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14.291/1883

dosud honorovaný
docent stavební
mechaniky,
životopis

38 ll

hospodářské stavby

7 ll

Encyklopädie der
Baukunde
výškové stavby
strojírenství

6 ll

strojírenství
tachymetrie

plat 1740 zl. + 420
zl. příplatek

9 ll
17 ll

17 ll
neschváleno,
5 ll
vyžádán životopis
životopis není
2 ll
přiložen
životopis,
22 ll
bibliografie, program
přednášek
10 ll

matematika

nepřednášel 4
semestry
experimentální a
terno, další kandidáti
technická fyzika
propůjčení řádu Komturský kříž řádu
při penzionování Františka Josefa
soukromý
organická chemie
docent
řádný profesor
mineralogie a
geologie
soukromý
chemie kovů
životopis
docent
suplent
za prof. Willigha
Erwina – 360 zl.
soukromý
mikroskopie
životopis, rozpis
docent
přednášek

15 ll
7 ll
30 ll
7 ll
6 ll
35 ll
15 ll
22 ll
16 ll
14 ll
10 ll
20 ll
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Ringhoffer
Emanuel

11.375/1864 řádný profesor

Hochbau
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též řádní profesoři:
Niklas Josef
Hausmann Vincenz
Staněk Johann
mimořádní prof.:
Hoffmann Robert
Lieblein Johann
honorovaný docent:
Ullman Dominik

11.458/1879 propůjčení titulu dvorní rada
11.234/1880 započtení praxe
v Brně za
účelem výpočtu
penze

26 ll

10 ll
7 ll

Fasc.1470
Salaba August

Saska Josef
Schmitt Eduard

8.774/1869

řádný profesor

16.979/1884 řádný profesor
13.586/1877 soukromý
docent
4.315/1869 soukromý
docent
6.167/1869 honorovaný
docent
2.689/1870 řádný profesor

strojírenství a
encyklopedie
mechaniky
katedra mechaniky
teorie mechaniky

viz Stolba

architektura
inženýrských staveb
Encyklopädie der
Baukunde
Schlönbach
mineralogie,
Urban
paleontologie a
geografie
Schmidt Gustav 7.565/1864 řádný profesor
encyklopedie
mechaniky a
strojírenství
3.084/1873 řádný profesor
technická mechanika
a strojírenství
16.163/1878 propůjčení titulu vládní rada
viz sign. 6 Technik
Finger (fascikl 1241)
Sablik Franz
13.746/1872 honorovaný
Steinschnitt und
docent
Skizzieren
4.165/1876 mimořádný
Encyklopädie des
též:
profesor
Hoch- und Ingeniers Grünwald Anton –
1 200 zl.
zvýšení platu o 600
Baus
zl.;
Šolín Josef – řádný
profesor,
Baumechanik, 2 000
zl.
11.976/1882 řádný profesor
Šafařík Adalbert 7.203/1869 řádný profesor
obecná a analytická viz Niklas
chemie

odkaz
26 ll
5 ll
4 ll
5 ll
5 ll
11 ll
8 ll
odkaz
4 ll
43 ll

41 ll
odkaz
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Štolba Franz

8.774/1869

Schubert Zdenko 373/1879
von Soldern
9.761/1879

řádný profesor

chemická
technologie a
encyklopedie
chemie

soukromý
docent

architektura

21.364/1887 mimořádný
profesor

Hochbau

20.074/1899 renumerace 300
zl.
12.346/1878 řádný profesor

architektura

13.083/1887 habilitace

meliorace

9.493/1864 řádný profesor
12.773/1854 provizorní
profesor
7.772/1875 soukromý
docent
14.418/1884 rozšíření
16.128/1884 přednášek
38.436/1912 řádný profesor

matematika
geometrie

Šolín

11.773/1869 honorovaný
docent

analytische
Baumechanik

Staněk Johann

11.375/1864 řádný profesor

chemie

Schulz Josef
Schwerak
Ottokar
Skřivan Gustav
Skuherský
Rudolf
Slavík Alfred

Šlechta Michael
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též: Salaba August –
řádný profesor
strojírenství a
encyklopedie
mechaniky
též:
Kropf Emil –
asistent, architekura,
renumerace 300 zl.
plat 1 200 zl.
přehled uchazečů
(Ferstel Max,
Paillard Karl,
Garlach Ferdinand,
Hinträger Karl,
Köchlin Heinrich,
Löw Wilhelm,
Schaffer Josef,
Schurda Anton
viz sign. 7 C 3 Prag
(snad fascikl 1473)
životopisy
další uchazeč
Machytka Jan Fr.,

8 ll

40 ll

60 ll

odkaz
34 ll
6 ll

viz Kessels

odkaz
14 ll

paleontologie

4 ll

pedologie

18 ll

lokomotivy

též mj. technika
Brno
řádný profesor:
Hamel Georg –
mechanika
mimořádní prof.:
Wolfschütz Josef –
vodní stavby,
Lohr Erwin - fyzika
též honorovaný
docent Dušanek
Johann
viz Ringhoffer

14 ll

4 ll
odkaz
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Stark Franz
7.747/1886
Studnička Franz 6.100/1866

řádný profesor
řádný profesor

Suess Franz
Eduard

16.842/1911 řádný profesor

Tilscher Franz

8.138/1864
9.324/1864
8.398/1865

Tille Johann

5.180/1866

řádný profesor
mimořádný
profesor
řádný profesor

20.901/1875 zvýšení platu

technická mechanika životopis
matematika
vyučovací jazyk
čeština
mineralogie a
terno, životopisy
geologie
2. místo Kossmat
Franz,
další uchazeči:
Schaffer Franz,
Waagen Lukas
geometrie

44 ll
9 ll

mechanická
technologie
mechanická
technologie
2 500 zl.

9 ll

Tyrš Miroslav

9.569/1880 soukromý
10.441/1880 docent
633/1881
3.178/1881

dějiny umění

Ullmann
Dominik
Vávra Anton

11.375/1864 honorovaný
docent
15.244/1883 mimořádný
profesor

statika

8.689/1885

mechanická
technologie
zoologie

Vejdowsky
Franz

Velflik Albert
Adalbert
Vogel August
Vosyka Carl

řádný profesor

12.907/1877 soukromý
docent
8.950/1879 honorovaný
docent
17.321/1879 zvýšení
honoráře
5.794/1886 soukromý
docent
3.167/1870 mimořádný
profesor
13.258/1878 soukromý
docent
19.792/1881 rezignace
20.115/1888 honorovaný
docent

http://nacr.cz/C-fondy/G-pomdet.asp?row=48

mechanická
technologie

zoologie

62 ll

18 ll

7 ll
viz Bukovsky –
odkaz
není!
problém s tím, že
32 ll
žádal o stejnou
habilitaci na
univerzitě, podrobný
životopis a
bibliografie
viz Ringhoffer
odkaz
konkurz, terno,
životopisy
Černý Eduard,
Eiche Karl,
Kordina Karl,
Linhart Johann,
Studnička Alois,
Vomela Josef,

50 ll

20 ll
17 ll
600 zl.

6 ll

720 zl.

10 ll

Theorie der
Fachwerkbrücken
botanika a zoologie

životopis, program
přednášek

24 ll

Wasserleitungen

životopis

6 ll
13 ll
2 ll
21 ll
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Waagen
Wilhelm

15.518/1879 řádný profesor

mineralogie a
geologie

terno:
primo loco: Höfer
Franz,
dále: Babanek,
Battzer, Toula

3.514/1883

Waltenhofen
Adalbert von
Willigk Erwin
Wölfel Karl
Weyr Emil
Weyr Eduard

Zemann Johann
Zenger Carl
Wenzel

definitivní
potvrzení
21.379/1885 žádost o zvýšení
platu
3.720/1867 řádný profesor
fyzika
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20/1878
propůjčení titulu dvorní rada
10.871/1873 řádný profesor
chemická
technologie
10.830/1886 soukromý
Entwicklung der
Brückenbauten
19.109/1886 docent
14.922/1871 mimořádný
matematika
profesor
1.351/1875 soukromý
matematika
12.287/1875 docent
13.731/1875
706/1876
mimořádný
matematika
profesor
2.399/1881 řádný profesor
matematika
813/1871
soukromý
mechanická
docent
technologie
9.585/1862 soukromý
fyzika
docent
9.740/1862 habilitace
9.493/1864
1.254/1876

Zítek Josef
Zulkowsky Karl

řádný profesor
fyzika
žádost o
zařazení jakožto
seniora do
kolegia
profesorů
11.215/1864 řádný profesor
architektura
(Hochbau)
16.116/1887 řádný profesor
chemická
technologie

17 ll

10 ll
22 ll
životopis

9 ll

viz Präsidium

odkaz
7 ll

životopis

33 ll

viz Blažek

odkaz
15 ll

plat 1 400 zl.,
životopis

30 ll
22 ll
3 ll

viz Erben

odkaz

viz sign. 28 Prag.
techn. (snad fascikl
5453)
viz Kessels

odkaz

životopis

10 ll

životopis,
bibliografie

35 ll

odkaz
8 ll

