
 

Osobnosti s erby - 25.část 
V další části bych zde rád navázal na předchozí díl a představil Vám další dvě významné osobnosti průkopnictví 

a propagace fotografie u nás s modrou krví. Opět jsem vycházel ze skvělé diplomová práce o průkopnících fotografie od 
Jana Vacy „Fotografové mezi šlechtici v českých zemích v letech 1839-1918“, která mi byla inspirací. 

 

 

Ervín Antonín Anna hrabě Dubský z Třebomyslic 
- * 23. června 1836 ve Vídni  
- + 28. února 1909 ve Vídni (podle svého přání byl pochován v rodinné hrobce v Lysicích) 
- byl příslušníkem starého českého rodu Dubských z Třebomyslic (první zmínka ve 14.století), 
cestovatel, sběratel a fregatní kapitán, který na svých cestách navštívil exotické krajiny 
Dálného Východu, a které zdokumentoval prostřednictvím jedinečné kolekce předmětů z 
Japonska, Číny a Severní Ameriky včetně podrobných deníkových zápisů, jejichž významná 
část je dodnes uložena v prostorách zámku v Lysicích. 

- narodil se jako druhý z dvanácti dětí Emanuelu Oldřichu Janu Nepomuku  hraběti D. z T. (20. 
2. 1806 - 19. 9. 1881), pánu na lysicko-drnovském panství a Mathildě, roz. hraběnce Zierotin 
- Lilgenau (1808 - 1887), ve Vídni, někdy uváděno, že v Brně. 

-  vzdělání u domácího učitele na zámku v Lysicích Morize Wilhelma Trappa, akademické 
gymnázium v Brně, ženijní akademie ve Vídni (1849–1851), námořní akademie v Terstu 

-  kadet v císařské námořní flotile, výzkumné a vojenské plavby po Středomoří (od roku 1851), 
cesta do Alexandrie (1855), plavba východním Středomořím pod vedením kontraadmirála 
Ferdinanda Maxmiliána Habsburského), cesta přes Atlantik do Brazílie (1857–
1858),neúspěšná mise do Mexika s Ferdinandem Maxmiliánem (1864), převoz ostatků F. 
Maxmiliána z Mexika (1868),expedice k břehům Japonska, cesta kolem světa (1874–1876) 

- za svých cest nashromáždil jedinečnou sbírku dokumentů, která pokrývá téměř všechny 
kulturní projevy tehdejší lidské činnosti v zemích Dálného Východu, nejvýznačnější se jeví 
sbírka albuminových fotografií. Po návratu domů hrabě E. Dubský koncem léta 1876 
uspořádal výstavu pro veřejnost ve třech sálech lysického zámku. 

- byl především sběratelem fotografií než samotným tvůrcem a členem vídeňského Camera 
Clubu (oproti jiným členům se neúčastnil žádné výstavy, kterou pravidelně spolek pořádal).  

- jeho linie vymřela po meči v roce 1962, příslušníci mladší hraběcí linie doposud žijí 
  

 

Manfréd hrabě Clary-Aldringen 
- * 30. května 1852 ve Vídni 
-  + 12.února 1928 v Hernnau u Salzburgu  
- byl významný politik a roku 1899 zastával funkci ministerského předsedy Předlitavska 
- stal se nejvýznamnějším členem rodu v 19. století. Studoval právní vědy na univerzitě ve 
Vídni, v roce 1877 vstoupil do státní služby. Od 2. února 1896 do roku 1898 zastával pozici 
slezského zemského prezidenta 

-  byl synem Edmunda Moritze 4.knížete Clary – Aldringen (3.2.1813-21.6.1894), majorát 
Teplice  a Elisabethy Alexandry, roz. hraběnky Ficquelmont (10.11.1825-14.2.1878).  

- příslušník starého původně toskánského rodu Bernard I. Clary údajně získal v roce 1363 
český inkolát 

- jako významný politik zrušil Badeniho jazyková nařízení, která přikazovala, aby se úřední 
věci vyřizovaly v jazyce strany, čímž se snažil zavést češtinu jako úřední jazyk, což vzbudilo 
vídeňský odpor a Badeni musel odstoupit. V období od 2. října do 21. prosince 1899 působil 
jako předseda rakouské vlády a do povědomí se zapsal právě zrušením tohoto nařízení, 
čímž vzbudil odpor tentokrát na české straně a na funkci musel rezignovat. Od 1. prosince 
1898 až do roku 1918 byl místodržícím ve Štýrsku. Mimo to byl dlouholetým členem panské 
sněmovny říšské rady 

-  v roce 1902 zúčastnil mezinárodní výstavy amatérské fotografie, která se uskutečnila ve 
Štýrském Hradci. Šlechtic zde vystavil tablo s několika malými snímky a dále 9 krajinek 
velkého formátu. Fotografii podporovala i manželka Franziska, roz. Hraběnka Pejácsevich 
(5. 6. 1859 Petrohrad u Loun – 14. 2. 1938 Salzburg), v roce 1891 převzala záštitu nad 
salcburským fotografickým klubem.  

-  jeho potomci doposud žijí 
 
Zdroj : Wikipedia, Jan Vaca „Fotografové mezi šlechtici v českých zemích v letech 1839-1918“ www.itf.cz, 
Almanachy českých šlechtických rodů, Encyklopedie města Brna a Tyroff 
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