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Gustav rytíř von Kreitner
kartograf a generální konsul v Jokohamě, Japonsko

Druhého srpna tohoto roku uplyne 170 let od narození jednoho z nej-
slavnějších rodáků našeho města. Přesto, že pocházel ze skromnějších 
poměrů malého města v Rakouském Slezsku, svým talentem, úsilím 
a v neposlední řadě i využitím příležitostí se vypracoval mezi uznávané 
evropské vědce a diplomaty. Jeho vědecké aktivity a osobní nasazení 
v diplomacii Rakousko-Uherska, však ovlivnily negativně jeho zdravotní 
stav a byly i příčinou jeho předčasného úmrtí. Zemřel ve 46 letech v Jo-
kohamě, 23. listopadu roku 1893. V den jeho pohřbu v daleké Jokohamě 
byly zavřeny obchody a účastnily se ho úřady z Tokia i Jokohamy, di-
plomatický sbor a mužstva všech válečných lodí v přístavu včetně svých 
hudebních těles. Dovolte mi nyní, abych Vás při příležitosti tohoto jubi-
lea provedl jeho krátkým ale bohatým životem a připomněl i další osudy 
jeho rodiny. 

Dne 2. srpna roku 1847 se vrchnostenskému sládkovi 
v Odrách Georgu Philipovi Kreitnerovi1 a jeho manžel-
ce Veronice, rozené Grünové nad ránem narodil v areálu 
panského pivovaru Nové Sady, dům č. p. 3 (dnes pivnice 
na Zámecké ulici) syn Gustav2. Absolvoval obecnou ško-
lu v Odrách a gymnázium v Opavě a v Olomouci. Ve vá-
lečném roce 1866 vstoupil jako dobrovolník do armády 
a při krátkém vojenském tažení se dostal se svým plukem 
do Itálie. Po návratu se věnoval odbornému vojenskému 
studiu a po jeho ukončení byl přidělen k vojensko-země-
pisnému ústavu ve Vídni jako kartograf. Po složení dů-
stojnických zkoušek v roce 1872 byl jmenován poručí-
kem. Pro vyhlášené schopnosti a zručnost v kartografii 
jmenoval hrabě Béla Széchenyi3 Kreitnera svým karto-
grafem ve výpravě4 do východní Asie, kterou organizoval 
a financoval v letech 1877-1880. Hlavními spolupracov-
níky Széchenyiho ve výpravě byli kromě Gustava Kreit-
nera geolog Ludwig Lóczy5 a filolog Gabriel Bálint.

Dne 4. prosince 1877 opustila výprava Terst a vy-
dala se přes Středozemní moře, Suezský průplav, Rudé 
a Arabské moře do Bombaje. Odtud jejich cesta pokra-
čovala do Kalkaty, Singapuru a Šanghaje. Následně 
na několik měsíců navštívili Japonsko (kde Kreitner 
zpracoval cennou mapu ostrova Jesso/Hokkaido6), na-
čež se vrátili zpět do Šanghaje. Sedmého prosince roku 
1878 se vydali do vnitrozemí Číny, až dorazili plav-
bou po řece Han do Tien-ce-kvan. Tam začala vlastní 
výzkumná činnost expedice, cestou k řece Hoang-ho7 
a přes město Lantschou (Lanzhou) v provincii Kan-su 
(Gansu) a následně až do Tung-hoan v poušti Gobi. 
Vraceli se stejnou cestou do hlavního města Tsing-tu 
(Chengdu) provincie Se-čuan (Sichuan). Plánovali ješ-
tě navštívit Tibet, po mnohých útrapách dosáhli města 
Batang na tibetské hranici, ale pro nepřízeň poměrů8 
v další cestě nepokračovali. Návratem přes město Bamo 
(Bhamo) průzkumnou výpravu ukončili.

1. Rodina Kreitnerů, sládků, nepocházela z Oder. Otec Gustava - Philip Kreitner i jeho děd Tobiasch Kreitner přišli z Bavorska, 
kde provozovali své řemeslo.  

2. Gustav měl dva sourozence, staršího bratra Josefa *1845 /†1855 a mladší sestru Julii *1849 /†1872. Oba zemřeli v mladém 
věku a byli pochováni na městském hřbitově v Odrách. 

3. Hrabě Béla Széchenyi *1837 /†1918, syn Štěpána Széchenyiho, významné maďarské politické osobnosti reformní doby 
Rakousko–Uherska v letech 1825 až 1848. 

4.  Cesta měla za cíl najít pravlast Maďarů.
5. Ludwig von Lóczy *1849 /†1920, geolog, který jako první vědecky popsal hory navazující na Tibetskou náhorní plošinu. Je 

známý podrobným geologickým průzkumem jezera Balatonu v Maďarsku. 
6. Jsou použity zeměpisné názvy z Rolllederovy kroniky (rok 1903). V některých případech jsou pro jednoznačnost uvedeny 

i názvy, používané v češtině nebo v současně vydaných mapách. 
7. Žlutá řeka
8. Na hranici s Tibetem byli členové výpravy uvězněni, propuštěni byli až po zaplacení výkupného.

Gustav rytíř von Kreitner. Vídeň 1890. 
Muzejní spolek Rolleder
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1. května roku 1880 se Gustav Kreitner vrací do Vídně 
a popisuje své zážitky z dva a půl roku trvající cesty v kni-
ze „Im ferner Osten Reisen des Grafen Béla Széchenyi 
in Indien, Japan, China, Tibet und Birma“, vydané ve Vídni 
roku 1881. Názorné a poutavé ilustrace uvedené v knize, 
vtahují čtenáře do průběhu výpravy. Vědeckým výsledkem 
z této cesty pak byl atlas k cestám po východní Asii, vyda-
ný roce 1892 jako součást věhlasného díla „Reise des Gra-
fen Béla Széchenyi in Ostasien 1877-1880“ a řada studií, 
fejetonů i populárních článků, uveřejněných v časopisech 
Brill Journal9, Geographical Journal a Popular Science 
Monthly10. Následně Kreitner pracuje ve Vídni11 a získává 
zde za své vědecké práce četné pocty. Císař František Josef 
I. v letech 1880–1882 mu za jeho zeměpisné práce propůj-
čil řád Železné koruny III. třídy a tím ho povýšil do šlech-
tického stavu. 

9. Studie „Stav a rozvoj železnice v Číně“ a studie „Ekonomická situace v Japonsku v roce 1891“.
10. Článek „Podivné kmeny v Barmě“ a článek „Tibet, kraj s nejvyššími horami světa“.
11.  Bydlel na adrese Wien IX (Alsegrund), Kinderspital-gasse Nr. 7.

Trasa výzkumné výpravy hraběte Széchenyiiho a Gustava Kreitnera do východní Asie v letech 1877-1880. Kniha 
G. Kreitnera „Im fernen Osten...“ 

Hrabě Széchenyi a Gustav Kreitner v zajetí. První 
zepředu Gustav Kreitner, poslední hrabě Széchenyi. 
Ilustrace knihy G. Kreitnera „Im fernen Osten...“
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Město Lantschou v povincii Kan-su. Ilustrace knihy G. Kreitnera „Im fernen Osten...“ 

Řeka Hoang ho na hranici s pouští Gobi. Ilustrace knihy G. Kreitnera „Im fernen Osten...“
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Byl rovněž povýšen do hodnosti nadporučíka. Na me-
zinárodním geografickém kongresu v Benátkách obdržel 
nejvyšší poctu - velkou kongresovou medaili a Itálie, Ba-
vorsko, Japonsko i Čína ho vyznamenaly dalšími vyso-
kými řády12.

V tomto období Gustav von Kreitner navštívil své 
rodné město, kde osobně předal do knihovny měšťanské 
školy knihu „Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasi-
en 1877-1880“ a městskému muzeu daroval orientální 
vázu, kterou vlastní město Odry dodnes. Seznamuje se 
rovněž se svou životní družkou, slečnou Julií Kobero-
vou13 z Bruntálu. Podrobné Kreitnerovy znalosti po-
měrů ve východní Asii i jeho dobré jazykové znalosti 
byly příčinou, že ho ministerstvo zahraničí vyslalo do 
této oblasti jako konzula. Nejprve na podzim roku 1883 
na zkušenou na generální konzulát do Šanghaje, o rok 
později byl jmenován rakousko-uherským konzulem 
v Jokohamě. V tomto postavení podnikl několikaměsíč-

ní cestu po průmyslových oblastech Rakousko-Uherska 
a povzbuzoval obchodní kruhy, aby se velkoryseji podí-
lely na obchodním styku s Japonskem. Svými aktivitami 
- veřejnými přednáškami a radami - přispěl k poznání 
této země širšími vrstvami obyvatelstva. Rok před svou 
smrtí byl povýšen na generálního konzula. Úspěšně se 
rozvíjel i jeho rodinný život. Ještě ve Vídni se manželům 
Kreitnerovým narodil první syn Ludwig14. V roce 1886 
se pak v Jokohamě narodil druhý syn Gustav15. Poslední 
dovolenou strávil Gustav von Kreitner s rodinou v Ev-
ropě v roce 1889, kdy společně navštívili rodné město 
Odry i Bruntál. Jeho zdravotní stav se však po návratu 
do Japonska zhoršil a nakonec 20. listopadu 1893 umírá 
na mozkovou mrtvici. Pohřeb Gustava rytíře von Kreit-
nera se konal 23. listopadu 1893 v Jokohamě na hřbitově 
pro cizí státní příslušníky a byl svědectvím jeho velké 
popularity v Japonsku i v Evropě. 

12. Rytířský kříž bavorského řádu sv. Michaela, rytířský kříž Korunního řádu království italského, komturský kříž španělského 
řádu Isabelly, císařský japonský řád a císařský čínský řád.

13. Juliana Koberová (* 6. červen 1861, Bruntál) - dcera kovářského mistra Rudolfa Kobery. Církevní sňatek se konal 23. prosin-
ce 1884 v Bruntále. Jako svědci byli přítomni Dr. Alois Steiner, k. k. profesor z Bruntálu a továrník Friedrich Wurst z Krnova.

14. Ludvík von Kreitner *24. srpen 1882 v kostele Alservorstadt pfarre, Vien IX-Alsergrund, později kadet vojenské akademie 
v Hranicích, kde spáchal 1. května 1901 sebevraždu. Pohřben byl na hřbitově vojenské akademie-příloha.

15. Dr. jur. et dr. med. Gustav von Kreitner, v letech 1910-1914 policejní ředitel ve Vídni. Od roku 1928 v čínské vládní službě 
jako bezpečnostní expert pro organizaci a výcvik „Čankajškovy“ vojenské policie. 30. června roku 1928 se oženil v katedrále 
farnosti Graz-Seckau s Wilhelmine Irran. Dr. Gustav von Kreitner pobýval ve městě Hangzhou (provincie Chekiung) v Číně. 
Zemřel 1. května roku 1956, pravděpodobně ve Vídni VI – Mariahilf. 

Přijetí hraběte Széchenyiiho (1. muž s kloboukem nalevo) a Gustava Kreitnera (2. muž s kloboukem vedle koně) 
u místokrále v Tschin- tu. Ilustrace knihy G. Kreitnera „Im fernen Osten...“ 
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Jokohama 1892. Generální konsul Gustav von Kreitner 
s manželkou Julií. Muzejní spolek Rolleder

Vídeň 1890. Vedoucí výpravy do východní Asie hrabě 
Széchenyi s manželkou. Muzejní spolek Rolleder

Jokohama 1892-konsulát Rakousko-Uherska. V okně Julie von Kreitner se syny. Muzejní spolek Rolleder 
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Projevilo se to účastí na pohřbu, kde byla japonská 
vláda zastoupena vysokými hodnostáři a kterého se 
mimo vyslanců vlastní země zúčastnili vyslanci Fran-
cie, Belgie a Ruska. K pohřebnímu průvodu se připo-
jili americký, anglický a ruský námořní přidělenec, 

následoval konzulární sbor v uniformách. Po východu 
z kostela hrál ruský hudební sbor a orchestr japonského 
námořnictva rakouskou hymnu. U hrobu na nejvyšší te-
rase jokohamského hřbitova vypálili japonští námořnici 
čestnou salvu.

Japonsko, Jokohama 1893. Ulice Jokohamy v den pohřbu Gustava von Kreitnera. Napravo hudební sbory ruského 
a ralousko-uherského námořnictva. Muzejní spolek Rolleder 

Jokohama 1981, hřbitov pro cizince. Obelisk starého 
pomníku Gustava von Kreitnera. Muzejní spolek Rolleder 

Jokohama 1992, hřbitov pro cizince. Opravený hrob 
Gustava von Kreitnera. Muzejní spolek Rolleder
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Místo posledního odpočinku16 Gustava rytíře von Kre-
itnera je v horní části jokohamského hřbitova. Zdobí ho 
kámen z bílého mramoru vysoký 6,5 metru, v němž je 
vyrytý nápis v japonštině i angličtině. Pozůstalí Gustava 
von Kreitnera zaznamenali tuto nešťastnou událost na po-
mníku rodiny Kreitnerů na městském hřbitově v Odrách 
na věčnou památku svého manžela a otce.

V době úmrtí Gustava von Kreitnera v Jokohamě byl 
na cestách kolem světa následník rakousko-uherského 
trůnu arcikníže František Ferdinand d´Este a ten dal pří-
kaz kapitánovi křižníku „Kaiserin Elisabeth“ k mimo-
řádné zastávce v Jokohamě, aby mohl odvést pozůstalé 
po generálním konsulovi, vdovu Julii von Kreitner a jeho 
dva syny Ludvíka a Gustava, zpět do vlasti - Vídně. Sou-
časně nalodili i množství exotických zvířat (medvědy, 
jeleny, bažanty, papoušky a kolibříky) ze zahrady ge-
nerálního konsulátu, aby je předali zoologické zahradě 
ve Vídni-Schönbrunnu. 

Po návratu do Vídně se Julie von Kreitner veřejně an-
gažovala a až do konce 1. světové války se zabývala po-
řádáním peněžních sbírek pro chudé. Účastnila se rovněž 
organizačních výborů mezinárodních botanických konfe-
rencí a symposií, uskutečněných ve Vídni. 

Dne 17. dubna roku 1917 se 56letá vdova Julie 
von Kreitner17 podruhé vdala za 46letého diplomata 
Dr. phil. Friedricha von Wiesnera18. Do roku 1938 se její 
nový manžel politicky angažoval v monarchistické orga-
nizaci RBÖ19, dokonce v ní měl vedoucí pozici. S přícho-
dem nacistického režimu do Rakouska však byli „legiti-
misté“ nacisty pronásledováni. Zřejmě i vzhledem k jeho 
židovskému původu nacisté 1. ledna roku 1938 interno-
vali 67letého Dr. Friedricha Wiesnera do koncentračního 
tábora Buchenwald. Jeho žena Julie vyvinula velké úsilí20 
za propuštění manžela, což se ji nakonec za pomoci přátel 
a díky jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu21 20. pro-
since roku 1939 podařilo.

Po druhé světové válce byli Julia a Friedrich Wiesner 
už staří, nemocní a zaměstnání příliš sami sebou, než aby 
mohli vystupovat na veřejnosti a provádět praktickou po-
litiku. Julia zemřela 22. září roku 1949 a Friedrich 6. lis-

topadu roku 1951, oba ve Vídni 3 - Landstrasse. Byli po-
hřbeni v rodinném hrobě Wiesnerů na hřbitově Grinzing 
ve Vídni XIII - Döbling. 

Za HVS připravili: text Pavel Kašpar st., překlady 
Karel Gold, obrázky Pavel Kašpar st., Emil Mateiciuc. 
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Vídeň XIII - Döbling, 
hřbitov Grinzing, 2002. 
Pomník hrobu rodiny 
Wiesner („Gruppe 10, 
Reihe G2, Numer 4“). Julia 
von Wiesner a Dr. Friedrich 
von Wiesner jsou uvedeni 
ve 3. a 4. pořadí shora. 
Foto Dr. Phil. Brigitte Schagerl

16. V roce 1981 se manželé Vossovi (Dr. Günter Voss a Gissa Voss, rozená Hőnisch, dcera Ernsta a Herty Hőnisch, Odrau, 
Hochheimerstrasse Nr. 600 – dnes Pohořská ulice) při svém 2-letém služebním pobytu v Japonsku, vydali hledat hrob Gustava 
von Kreitnera v Jokohamě. Za pomoci ředitele hřbitova, hrob nakonec nalezli pod číslem 39. Jedná se o jeden z nejstarších 
hrobů a z důvodu jeho stáří a absenci pozůstalých byl částečně poškozený. V roce 1982 vedl pan Ernst Hőnisch korespondenci 
s ministerstvem zahraničí Rakouska s výsledkem, že  na obnovu tohoto hrobu je potřebné hledat investice mimo rozpočet 
ministerstva. Hrob byl později opraven, pravděpodobně ze soukromých zdrojů.

17. Církevní svatba proběhla v kostele Servítů – Rossau, Vídeň IX. Julie von Kreitner bydlela v sousední čtvrti, Vídeň VIII – Jo-
sefstadt, Fuhrmannsgasse 15. Od této doby vystupuje jako Julie von Wiesner.

18. Friedrich rytíř von Wiesner (*1871/† 1951), sekční rada na ministerstvu zahraničí Rakousko-Uherska a nositel Řádu železné 
koruny 1. třídy, Železného kříže 1. třídy a Velkokříže Franz - Josefa s válečnou dekorací. Friedrich Wiesner vyšetřoval v roce 
1914 jako šéf komise, zda Srbsko bylo odpovědné za zavraždění nástupce trůnu a jeho manželky v Sarajevu. Zpráva nepro-
kázala přímou účast srbské vlády na atentátu.

19. RBÖ -„Reichsbund der Österreicher“ (příznivci této organizace, tzv. „legitimisté“ hájili legitimní nárok Habsburků na vlád-
nutí v Rakousku).

20. Podle Otty von Habsburka byla Julie von Wiesner rázná a rozhodná osoba. Napsala několik žádosti na úřady, včetně dopisu 
na generálního prokurátora a využila při jednáních o propuštění manžela známostí s monarchistickými kruhy.

21. Byl diabetik a měl časté žlučníkové záchvaty.

Dr. Friedrich Wiesner. 
Vídeň Österreichischen 
National l925. Bibliotek 
Wien 
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Rodná matrika Alservorstadt pfarre 1882, Wien IX_
Ludwig Gustav von Kreitner. 

Oddací matrika Gratz-Secken Dom 1928, Gratz_ Dr. 
Gustav von Kreitner und Wilhelmine Irran.

Oddací matrika Rossau pfarre 1917, Wien IX_
Dr.Friedrich von Wiesner und Julia von Kreitner.

Cimala Petr: Vojenská akademie Hranice, 2009.
Ősterreichisches Institut für China und 

Südestasienferschung, Wien. Ősterreichisches 
Staatsarchiv Wien, karton „Kreitner“ ze zahraniční 
služby v Jokohamě, AT-OeStA / HHStA PA XXXVIII 261-
12 Yokohama, 1886. 

Ősterreichisches Institut für China und 
Südestasienferschung, Wien. Österreichischen National 
l925. bibliotek Wien

Muzejní spolek Rolleder, o.p.s..

Příloha: Plánek zaniklého hřbitova vojenské akademie v Hranicích (nahoře) s umístěním hrobu č. 18 - Ludwiga 
Gustava von Kreitnera, kadeta jízdní kadetní školy v Hranicích, 1901. Poloha zaniklého hřbitova (1954) v současném 
areálu kasáren generála Zahálky (dole). Cimala Petr: Vojenská akademie Hranice, 2009 (Soka Přerov) 


