Carl Joseph von Czoernig (1804–1889)
Stručný biogram

-

Karel Josef svobodný pán z Černous (Freiherr von Czernhausen), Černousy 5. 5. 1804
jako syn úředníka hrabat Clam-Gallasů v severních Čechách

-

absolvent gymnázií v Jičíně a Praze, absolvent pražské a vídeňské univerzity

-

1828 vstoupil do státních služeb (znal německy, česky, anglicky, francouzsky, italsky)

-

zájem o státní hospodářství, 1829 prvotina o vývoji Liberce s důrazem na statistiku a
prvním pojednáním o Jablonci nad Nisou

-

1829-1830 pobyt v Terstu

-

1834 sekretář prezidia lombardské zemské vlády

-

17. 11. 1838 první sňatek, manželka Klementina Hasenöhrlová, tři děti

-

1841 ředitel administrativní statistiky, dvorní sekretář Generálního účetního ředitelství
ve Vídni

-

1843 rada dvorní komise

-

1846 dvorní rada

-

1848 pobyt v Itálii v době tamních válek s Rakouskem

-

poslanec za Frýdlant na sněmu ve Frankfurtu

-

1850 vyznamenán řádem Železné koruny II. stupně

-

1852 obdržel predikát „Czernhausen“, řízení ministerstva obchodu

-

1853 vedení sekce pro výstavbu železnic a provoz na nich

-

1853-1867 účast na mezinárodních kongresech statistiků v Bruselu, Paříži, Vídni,
Londýně a Florencii

-

1857 úmrtí manželky Klementiny

-

1859 druhý sňatek, manželka Sophie von Strada

-

1859 jmenován tajným radou

-

působnost v Ústřední komisi pro výzkum a uchování stavebních památek ve Vídni

-

1863 založil Statistickou ústřední komisi.

-

1865 po těžké chorobě opouští po 37 letech státní službu s vyznamenáním
komandérského kříže řádu císaře Leopolda

-

1887 uznány jeho zásluhy o vědu vyznamenáním za umění a vědu

-

1888 zemřela druhá manželka Sophie

-

5. 10. 1889 zemřel C. J. Czoernig ve městě Görz/Gradiska, pohřben v rodinné hrobce ve
St. Martinu ve Štýrsku

-

zájmy: literární i publicistické, národopis, historie, památková ochrana, politická
aritmetika, statistika, kartografie, topografie

-

za zásluhy ve státních službách a jiné obdržel šestnáct vyznamenání

Tituly a funkce:
„Sectionschef im k. k. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentl. Bauten, Präses der k. k.
Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, k. k. Director der
administrativen Statistik, Dr. der Rechte, Ritter II. Classe des kaiserl. Ordens der eisernen
Krone und des kön. preussischen rothen Adlerordens, Commandeur des kön. sächsischen
Albrechtsordens I. Classe, des kön. würtembergischen Kronenordens und des herz.
anhaltischen Ordens Albrechts des Bären, Officier der kais. französischen Ehrenlegion, Ritter
des grossh. badischen Ordens des Zähringer Löwen, des herz. parma´schen Const. St.
Georgsordens I. Classe und des herz. parma´schen Ludwigsordens II. Classe, corresp.
Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Ehrenmitglied und Mitglied
vieler anderen gelehrten Vereine etc. etc. etc.“

Sestavil: M. Svoboda

