
 

Osobnosti s erby – 45.část 

V další části osobností s erby bych se zde navázal na minulý díl, kdy jsem se odkazoval na 
současnou situaci s koronavirem a vzdal bych zde hold opět lékařství, resp. farmacii. Představil bych 
Vám zde dvě osobnosti s erbem. 

 

 

Jakub Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu 
-  * 1623, Praha 
-  + 3.března 1697, Praha 
-  byl to český lékař, patolog a přírodovědec, alchymista připravující i 
farmaceutika, profesor a rektor Univerzity Karlovy. Jeho jméno je zlatým 
písmem napsáno pod okny Národního muzea v Praze. Pocházel z pražského 
erbovního rodu, o roku 1592 společného erbu s Nigriny z Černého Mostu 

-  Dobřenský nabyl vynikajícího lékařského vzdělání na pražské univerzitě i na 
univerzitách v italské Ferraře a Bologni. Po návratu do Čech začal v roce 
1664 přednášet na pražské univerzitě, kde se stal několikrát děkanem a v 
letech 1670 a 1685 rektorem. Vydával také spisy české, určené pro lid. Byly 
to hlavně kalendáře. Obsahovaly dvě části: napřed obvyklou rubriku církevní 
s připojenými historickými událostmi a pak další část se zprávami 
hvězdářskými, astrologickými, hospodářskými, zdravotními, s pranostikou a 
výročními trhy. Po morové epidemii, která v Čechách řádila v letech 1678 - 
80, při které neopustil své pacienty, jako jiní, napsal spis o moru, který byl 
vydán v latině, němčině a češtině. Své poznatky ověřoval pitvou, což je 
považováno za předzvěst patologické anatomie, proto je pokládán za 
zakladatele patologické anatomie v českých zemích, protože své diagnózy 
dokazoval pitvami. Zabýval se i fyzikou a chemií, či spíše alchymií. Zásluhou 
Dobřenského je i to, že zavedl na pražské univerzitě klinické vyučování 
mediků.  

  

 

František Xaver rytíř (Schuller) ze Schullernů 
-  * 17.července 1819, Hodonín 
-  + 16.dubna 1664, Uherské Hradiště 
-  pocházel z moravské větve rodu, jehož příslušníci žili také v Tyrolsku a 
Dolním Rakousku a zastávali různé úřady ve státní správě, zejména v justici 
jako právníci a advokáti anebo ve stavu duchovním. Prvním nositelem 
šlechtického titulu byl Peter Schuller (1660-1732), královský rychtář ve 
Znojmě, jehož císař Karel VI. dne 4. května 1713 v Laxenburgu povýšil do 
českého šlechtického stavu s predikátem „von Schullern“. Víme o něm, že se 
u něho 18. února 1742 ubytoval pruský král Bedřich Veliký. 

-  vystudoval farmaceutickou fakultu ve Vídni. 
-  byl c.k. vojenským lékárníkem ve Vídni. Do Uherského Hradiště přišel 
z Vídně asi v roce 1854, o rok později si zde zakoupil dům čp. 148 
s lékárnou. Majitel lékárny U Zlaté koruny v Uherském Hradišti od roku 1855 

-  V roce 1852 se v Hodoníně oženil s Františkou, rozenou Fialovou, a o rok 
později se mu ve Vídni narodil prvorozený syn Vilém. Následovala dvojčata 
Karel a František; ta již přišla na svět U Zlaté koruny - narodila se v roce 
1855. A konečně čtvrtým dítětem manželů byla Antonie; přišla na svět 1. 
dubna roku 1857. Ještě téhož roku, tři měsíce po narození dcery, manželka 
Františka ze Schullernů umírá. 

- Byl patrně prvním šlechtickým majitelem lékárny na Moravě a tato lékárna 
v nádherné stavbě je v provozu dosud.  

Zdroj : Wikipedia, Slovácký deník a J. Siebmacher's grosses und allgemaines Wappenbuch. 
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