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Osobnosti s erby – 44.část

V další části osobností s erby bych se zde rád odkázal na sou časnou situaci s koronavirem a
vzdal bych zde hold lékařům. Představil bych Vám zde dva přátele, kteří byli za své úspěchy na poli
medicíny povýšeni do šlechtického stavu.
František Jan svobodný pán Piťha
- * 8.února 1810, Řakom
- + 29.prosince 1875, Vídeň
- rektor Univerzity Karlovy, český chirurg, zabýval se urologií
- vystudoval gymnázium v Klatovech. V roce 1836 se stal doktorem lékařství a
rok později doktorem chirurgie. Habilitoval se v roce 1839. Roku 1843 se stal
řádným profesorem chirurgie na Univerzitě Karlově v Praze, kde byl v letech
1854/1855 rektorem. Po skončení období rektora se roku 1857 přesídlil do
Josefina (medicínsko-chirurgické akademie ve Vídni). V roce 1859 se jako
vojenský lékař zúčastnil bojů v Itálii, téhož roku byl též povýšen do
šlechtického stavu. Během Prusko-rakouské války byl velitelem válečného
zdravotnictví včetně polních nemocnic. Byl hlavním reprezentantem první
pražské lékařské školy. Působil v oboru anatomie a chirurgie, zastával tehdy
objevenou inhalační narkózu. Svá díla o lékařství publikoval převážně
německy.
- byl nositelem Rytířského kříže Leopoldova řádu a Řádu železné koruny II.
třídy, v lednu 1875 byl povýšen do stavu svobodných pán ů. Se svou
manželkou Emilií roz. Barterovou měl tři dcery.
Antonín Vincenc Šlechta rytíř Sedmihorský
- * 14.března 1810, Lomnice nad Popelkou
- + 2.ledna 1886, Sedmihorky
- český lékař-balneolog, zastánce vodoléčby, zakladatel a dlouholetý ředitel
lázní Sedmihorky.
- vystudoval filozofii a medicínu v Praze, potom krátce působil jako lékař v
Turnově. V roce 1840 založil na místě pusté myslivny v Českém ráji u obce
Karlovice lázně Sedmihorky; podporu mu poskytl Alois svobodný pán Lexa z
Aehrenthalu. V Sedmihorkách se po vzoru Vincenze Priessnitze prováděla
vodoléčba. Šlechta neuznával některé extrémní metody užívané v rámci této
terapie v tehdejší době (např. studené sprchy s vodou padající z velké výšky
nebo koupele v ledové vodě). Vodoléčbu postavil na racionální základ a
zajistil jí místo v tradiční medicíně. Úspěšně též praktikoval léčbu tyfu
studenou cestou. Sedmihorky brzy získaly věhlas – ačkoli neposkytovaly
takové pohodlí jako jiná letoviska, byly v krásné krajině a klidném prostředí.
Za Šlechtova vedení do Sedmihorek jezdili věhlasní lékaři, z nichž mnozí byli
jeho osobními přáteli (např. František Piťha, Josef Škoda, Karel Rokytanský
nebo Bohumil Eiselt).
- Šlechta stál v čele lázní přes 40 let. Byl známý svým humanismem a
dobročinností. Pomáhal zraněným při bojích u Turnova r. 1866. Staral se
nejen o fyzické zdraví pacientů, ale i o jejich zábavu a duševní prospěch.
Potřebným nabízely jeho lázně péči zdarma, a Šlechta podporoval i českou
kulturu a literaturu.
- byl jako Rytíř Železné koruny 3.třídy císaře Františka Josefa I. v roce 1873
povýšen rytířského stavu
Zdroj : Wikipedia a J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch.
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