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Osobnosti s erby - 4.část

V další části bych Vám rád představil osobnosti s vazbami na České Budějovice, kterým byl
udělen erb spolu s povýšením do šlechtického stavu v předminulém, resp. minulém století.
Vojtěch (Adalbert) svobodný pán Lanna
- * 29.května 1836 v Českých Budějovicích
- + 31.prosince 1909 v Meranu
- syn Vojtěcha Lanny st. (23. dubna 1805, České Budějovice – 15. ledna
1866, Praha), českého průmyslníka, loďmistra a stavitele. Jeho otcem byl
Tadeáš Lanna, který také podnikal ve stavbě lodí a lodní dopravě. Rodina
původem z Dolního Rakouska, kde se roku 1704 připomíná Simon Lahner,
jeho vnuk Tomáš (+1797) si v Čechách změnil jméno na Lanna.
- Vojtěch Lanna st. studoval pražskou techniku. Založil dřevařské podniky,
doly a železárny na Kladně. V roce 1833 mu byly svěřeny veškeré regulační
a udržovací práce na Vltavě a Labi. Jeho firma stavěla mosty (např. most
císaře Františka I., Negrelliho viadukt, Stádlecký most) a prováděla regulace
českých řek.
- Vojtěch Lanna ml. pokračoval v otcově díle. Upravil karlínský, holešovický a
libeňský přístav. Byl rovněž činný veřejně jako mecenáš umění a člen panské
sněmovny.
- 1. Června 1868 byl povýšen do rytířského stavu spolu s matkou a
sourozenci
- 27.září 1907 byl povýšen do rakouského stavu svobodných pánů
- jeho syn Vojtěch František Josef Lanna (1868 – 1921) vystudoval práva. Za
jeho vedení firma pracovala mj. na zřízení plavební komory u Štvanice a na
stavbě nábřeží u svatopetrské čtvrti. Pro nemoc se však vedení firmy vzdal
- rod r. 1922 vymřel po meči a r. 1953 po přeslici
Karel (Carl) šlechtic von Hardtmuth
- * 11.března 1804 ve Vídni
- + 19.září 1881v Grünau u Gmündenu při neštěstí na loveckém honu
- syn slaveného Josefa Hardtmutha, který založil podnik na výrobu
kameninového nádobí toku 1790, roku 1802 připojil továrnu ma výrobu
grafitových jader roku a roku 1848 (1847) ho přesunul do Českých Budějovic
- roku 1828 po smrti matky převzal továrnu L.&C.Hardtmuth (dědili spolu s
bratrem Ludvíkem (Ludwigem)), později KOH-I-NOOR HARDTMUTH
- oženil se s Bedřiškou baronkou Schlechtovou ze Vssehrd
- v letech 1861-1865 zemský poslanec
- r. 1863 rytíř řádu Františka Josefa
- 27.října 1873 povýšen do rakouského šlechtického stavu
- rod doposud žije v Rakousku, Německu a Anglii

Zdroj: Wikipedia, Genealogické a heraldické listy, Almanach českých šlechtických rodů 1999 a
Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2010.
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