
 

Osobnosti s erby - 16.část 

V další části bych Vám rád představil dva “barony“, kteří byli významnými lékaři své doby a 
oba zemřeli ve Vídni. 

 

 

Prof. MUDr. Jaromír svobodný pán von Mundy  
- * 3. října 1822 v Brně 
- † 2. srpna 1894 ve Vídni 
- moravský šlechtic, čestný rytíř a generál-šéflékař maltézkého řádu v Českém 
velkopřevorství, též iniciátor a propagátor myšlenky řádových sanitních vlaků. 

- zakladatelem tohoto rodu byl Vilém Mundy (1751-1805), který roku 1773 
přišel jako soukenický tovaryš z německého Montjoie (dnes Monschau), do 
Brna, kde začal jeho velký vzestup v textilním průmyslu. Ze soukenického 
tovaryše se během dvou desetiletí stal velkopodnikatelem, jehož podniky na 
konci 18. století produkovaly plnou čtvrtinu z celkové textilní výroby města 
Brna a okolí a mužem, který patřil mezi největší boháče tehdejší Moravy. 
O šlechtický titul císaře oficiálně požádal 20. února 1789. Dne 20. dubna 
1789 byl povýšen do stavu svobodných pánů. 

- Jaromír se narodil jako čtvrtý syn v rodině Jana sv.p. von Mundyho na hradě 
Veveří u Brna. Studia zahájil na brněnském gymnáziu se zájmem o 
medicínu, studium nedokončil, začal s lékaři navštěvovat nemocnice a 
pacienty s cholerou. Pro jeho vzpurnost jej otec poslal do vojenské služby. 
Nastoupil jako kadet k 49. pluku ve Vídni. Mluvil plynně česky, německy, 
chorvatsky,italsky a francouzsky,překládal maďarsky a turecky. Stal se v roce 
1870 čestným rytířem a generál-šéflékařem maltézského řádu v Českém 
velkopřevorství. Jako první přišel s myšlenkou řádových sanitních vlaků. 

- svůj život zakončil sebevraždou, kdy se v těžké depresi zastřelil pistolí na 
nábřeží dunajského průplavu. 

  

 

MUDr. František Jan svobodný pán Piťha  

- * 8.února 1810 v Řakomi u Dolan 
- † 29.prosince 1875 ve Vídni 
- rektor Univerzity Karlovy, český chirurg zabývající 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 rytířského stavu (25. prosince 1859). 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 (17.července 1874)] a 28.ledna 1875 byl povýšen do stavu svobodných 
pánů. 

- se svou manželkou Emilií roz. Baxterovou měl syna Vojtěcha (bezdětný padl 
v roce 1866) a tři dcery Johannu, Emilii a Alexandrinu 
 

Zdroj : Wikipedia, Almanachy českých šlechtických a rytířských rodů, www.novanobilitas.eu                     
a J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch. 
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