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ÚVOD 

 

 

Posláním lidí zabývajících se studiem a zpracováváním historických událostí je 

zanechávat budoucím generacím svědectví o časech dávno minulých, ale i relativně 

nedávných. Neboť i to, co se stalo před poměrně krátkým časem, se za chvíli změní 

v dalekou minulost, jejíţ stopy z lidských pamětí postupně vymizí. 

Lékárenství je svým způsobem stejně staré jako lidstvo samo. Člověk se jiţ  

od počátku musel naučit rozpoznávat nemoci a na obranu proti nim najít a vyrobit 

vhodný a účinný lék. Postupem doby se farmaceutická funkce počala oddělovat  

od léčitelské jako samostatný obor a postupně se více a více specializovala. V počátcích 

soustředila svoji pozornost na léčivé rostliny a jiné přírodní produkty ţivočišného  

či nerostného charakteru a jejich úpravu do vhodných aplikačních přípravků.  

V 16., resp. v 17. století se do lékárenské výroby začínají zásluhou Theophrasta 

Paracelsa prosazovat chemická léčiva, která nakonec farmacii zcela ovládnou. 

V důsledku tohoto vývoje se lékárníci museli naučit pracovat s jednotlivými surovinami 

a správným způsobem z nich vyrábět potřebná léčiva. Monopol na výrobu chemických 

léčiv si lékárny udrţely přibliţně do počátku 19. století. Poté jiţ na řadu přišel 

chemický, resp. farmaceutický průmysl a v lékárnách vstoupila do popředí výdejní  

a dispenzační činnost.  

 Tato diplomová práce si určila za cíl zmapovat historii lékáren na okrese Beroun 

od jejich počátku aţ do současnosti.  Hlavní důraz je kladen na jejich vývoj před rokem 

1948, coţ souvisí zejména s nedostatkem písemných pramenů z období socialismu  

i porevoluční doby a s vlastním zaměřením autorky. Určitým problémem je samotné 

vymezení berounského okresu. V roce 1714 vznikl Berounský kraj, který zůstal ve své 

podobě aţ do poloviny 19. století. Reformy uskutečněné v důsledku revolučního roku 

1848 přinesly i nové správní uspořádání země. Tehdy na území pozdějšího okresu 

vznikly dva správní celky – okres hořovický a berounský. V roce 1868 ale opět nastala 

změna, berounský okres zanikl a stal se aţ do roku 1936 součástí hořovického okresu. 

Mezi roky 1936 a 1960 zde vedle sebe existovaly dva okresy – berounský a hořovický 

(s krátkou výjimkou mezi červnem 1942 a květnem 1945, kdy byl hořovický okres 

zrušen). V rámci další správní reformy byl k 1. červenci 1960 zrušen hořovický okres  

a vznikl nový okres Beroun, jeţ se stal součástí nového Středočeského kraje. Mezi léty 



1960-1974 byla k berounskému okresu dočasně připojena i oblast Rudné. Berounským 

okresem, který vymezuje lékárny v této diplomové práci, je míněno jeho uspořádání  

od druhé poloviny 70. let aţ do současnosti, neboť okres jako územní jednotka stále 

existuje. V příloze č. 1 je pro názornost uvedena mapka berounského okresu. V úvodní 

kapitole o vývoji lékárenství na Berounsku se proto v textu popisujícím situaci po druhé 

světové válce objevuje rozčlenění na tehdejší okres a jeho budoucí uspořádání po roce 

1960. 

 Diplomová práce je rozčleněna do devíti kapitol. Součástí kaţdé z nich je vţdy 

úvodní část představující nám obecně danou problematiku. Dále jiţ následuje vlastní 

prezentace získaných faktů. První kapitola představuje úvod do vývoje lékárenství nejen 

v českých zemích, ale i na Berounsku. Následujících sedm kapitol zpracovává 

jednotlivé lékárny v konkrétních obcích. Lékárny vzniklé po listopadové revoluci jsou 

srovnány přehledně v tabulce v deváté kapitole podle místa působiště. Práce je doplněna 

přílohami, které mají obohatit a více přiblíţit popisovanou problematiku.  

 Základ této práce je postaven na písemných pramenech z Českého 

farmaceutického muzea na Kuksu. Posloupnost jednotlivých vlastníků, provizorů  

či nájemců se opírá o záznamy z gremiálních knih. Podrobnější informace o těchto 

lidech podávají osobní karty z kartotéky jednotlivců, lékáren a z kartotéky studentů 

farmacie. Celkový pohled dokreslují poznatky z dalších nalezených zdrojů, zejména 

ze Státního okresního archivu v Berouně či rozhovory s pamětníky. Informace  

z úvodních kapitol o celkovém vývoji lékárenství i o rozvoji jednotlivých obcí,  

kde se před rokem 1989 nacházely lékárny, jsou čerpány z materiálů vyjmenovaných 

v seznamu pouţité literatury. Rozdílná propracovanost všeobecných kapitol se odvíjí  

od dostupné literatury. V souladu s poţadavky na historickou práci jsou všechny 

zmiňované číselné údaje či doslovné citace uvedeny v poznámkách pod čarou 

s odkazem na pouţitý zdroj, resp. přímo na konkrétní stránku. Některé poznámky  

pod čarou mají i doplňující či více specifikující charakter k údajům v textu. Údaje  

o situaci v jednotlivých lékárnách v období socialismu se opírají o informace z fondu 

berounského archivu o lékárenské sluţbě a z farmaceutických ročenek. Současnost 

lékáren je zpracována z farmaceutických ročenek, internetových stránek a osobních 

znalostí. Zatímco osobní ţivoty lékárníků od počátků do roku 1948 jsou v pramenech 

většinou velmi podrobně popsány, u jejich následovníků z období socialismu uţ je tomu 

naopak. Jako názvy jednotlivých lékáren jsou pouţita jejich historická pojmenování. 



V případě, ţe lékárna nenesla ţádné jméno, popř. nevíme, jaké jméno to bylo, je v práci 

pouţit obecný název místa výskytu.  

 

   

  

  



I. VÝVOJ LÉKÁRENSTVÍ 

 

 

I./ 1. Obecný vývoj lékárenství  

 

 Vývoj lékárenství a lékáren vţdy úzce souvisel s dějinami lékařství  

a zdravotnictví. Okolnosti vzniku lékárny ovšem ovlivňovala řada dalších faktorů. 

Důleţitá byla hospodářská situace určené obce, resp. města, počet obyvatel, kteří v dané 

lokalitě ţili, zastoupení průmyslu dávající lidem práci, blízkost velkých průmyslových 

měst či napojení na ţeleznici. Jako zdravotnický obor bylo lékárenství téměř od počátku 

regulováno nejrůznějšími řády a nařízeními, které měly zajišťovat řádné vykonávání 

lékárenské profese, definovat povinnosti lékáren i zabezpečit dohled nad jejich činností. 

Zamezit nadměrnému předraţení lékárenských výrobků pomocí stanovených cen léčiv 

(tax), stanovit podmínky vzniku nových lékáren, resp. převzetí jiţ existujících i určit 

poţadované vzdělání k výkonu povolání.  

O prvních lékárnách na našem území, spočívajících většinou v rukou cizinců, 

máme písemné zprávy uţ z druhé poloviny 13. století. S růstem a rozvojem měst  

v 16. a 17. století se zvyšoval i počet nově vzniklých lékáren. Částečné zastavení 

rozšiřování sítě veřejných lékáren nastalo po prohraném povstání českých stavů  

proti rakouským Habsburkům v první polovině 17. století. Tehdy musela z důvodu 

nekatolické víry opustit české země řada lidí, mezi nimi i lékárníci. K ochraně 

katolicismu byly do země pozvány církevní řády, které si u svých klášterů zřizovaly své 

lékárny. Přestoţe měly tyto lékárny produkovat přípravky jen pro svoji vlastní potřebu, 

nebylo toto nařízení často dodrţováno a klášterní lékárny tak představovaly  

pro lékárny veřejné nepříjemnou konkurenci. Dále existovaly ještě lékárny šlechtické 

slouţící pánovi, jeho dvoru i poddaným. 

Odborný dohled nad lékárníky si nad panovníkem postupně vybojovala praţská 

lékařská fakulta. Od roku 1651 nesměl ţádný lékárník vykonávat svoji praxi,  

aniţ by nebyl vyzkoušen děkanem a profesory fakulty. Toto rozhodnutí mělo 

bezpochyby pozitivní vliv na zvýšení odborné úrovně lékárenské práce. Nástup Marie 

Terezie na trůn s sebou přinesl mnoţství reforem, které se významně dotkly i oblasti 

zdravotnictví. Všeobecný medicinální řád, publikovaný pro Čechy 24. července 1753, 

vykročil svými nařízeními směrem k centrálnímu jednotnému řízení zdravotnictví 



prostřednictvím státu. Řád přísně vymezil práva a povinnosti zdravotnických osob. 

Lékárníkům mimo jiné přísně zakázal léčení s výjimkou míst, kde nebyla lékařská 

pomoc a naopak lékařů zapověděl výrobu a dispenzaci léčivých přípravků kromě 

povolených specialit. Lékařská fakulta ztratila své dosud přímé pravomoci  

nad lékárnami, neboť nejvyšším zdravotnickým orgánem se stala dvorská zdravotní 

deputace ve Vídni. Přesto jí však zůstala kontrola nad činností v lékárně. Další 

významnou změnou bylo i to, ţe povolení k zřizování nových lékáren vydával stát 

prostřednictvím svých zemských úřadů.  

Centralizaci a sjednocení zdravotnictví dokončil generální zdravotní normativ 

z 2. ledna 1770 platný pro celou monarchii, který vytvořil jednotnou organizační 

strukturu a řízení zdravotnictví. Generální zdravotní normativ ucelily později ještě dva 

jeho doplňky. Pasáţ věnovaná lékárenství přesně vymezila zkoušky lékárníků  

a provizorů na fakultě, podmínky k zřizování nových lékáren, dodrţování lékopisných 

ustanovení, stanovila pevné ceny léčiv a předepsala zásady přípravy a výdeje léčiv. 

Připomněla lékárníkům také jejich povinnosti ve vztahu k učňům a pomocníkům, 

kterým vydávali vysvědčení o praxi. Dvorská zdravotní deputace byla zrušena a její 

činnost převzala postupně zdravotnická oddělení příslušných správních úřadů. Současně 

byla zřízena i lékárnická grémia, coţ byly organizace povinné pro majitele, samostatné 

provizory a nájemce lékáren. Jejich úkolem bylo zpočátku dohlíţet na správnou 

výchovu učňů, zkoušet je a vydávat jim poté výuční vysvědčení. Pro hájení zájmů 

zaměstnaných lékárníků byly zaloţeny aţ počátkem 20. století u hlavních grémií 

Výbory kondicinujících farmaceutů. 

Mohutný rozvoj průmyslu v průběhu 19. století, zrychlující se hlavně od  jeho 

druhé poloviny díky odstranění dosavadního vrchnostenského systému a zejména 

zrušení nevolnictví a roboty, zasáhl i do lékáren. V padesátých letech byla přijata řada 

opatření v oblastech průmyslu, obchodu, zemědělství a peněţnictví, které nastavily 

podmínky pro svobodné podnikání a rozvoj kapitalismu. V důsledku toho se počal 

rozvíjet i farmaceutický průmysl a lékárenské pracoviště tak ztratilo dosavadní monopol 

jediného místa pro přípravu léčiv a léčivých přípravků. Činnost v lékárně se musela 

začít specializovat. Nadále zde zůstala postupně klesající produkce individuálně 

připravovaných léčivých přípravků, kontrola léčiv a léčivých přípravků. Hlavní slovo 

však získala dispenzační a výdejní činnost. V období první republiky se síť lékáren 

v českých zemích dále rozrostla. Ve velké části případů převaţovaly ale lékárny vzniklé 



v místech, kde jiţ jiné existovaly (tedy v městech), nad lékárnami nově vzniklými 

v dosud neobsazených oblastech.  

Německá okupace Čech a Moravy za druhé světové války zavedla do lékáren 

němčinu a německý lékopis jako závaznou normu v oblasti lékárenství. Krutě zasáhla 

hlavně do ţivota ţidovské populace, která byla prostřednictvím vydávaných nařízení 

postupně vyhošťována ze společnosti aţ směrem k její úplné likvidaci v koncentračních  

a vyhlazovacích táborech. Na podzim roku 1939 se uzavřely také dveře českých 

vysokých škol. Během protektorátu zavládl v lékárnách v důsledku řízeného 

hospodářství značný nedostatek léčiv. Stateční jedinci z řad lékárníků se zapojili  

do protifašistického odboje. Někteří z nich za své odváţné jednání zaplatili vlastním 

ţivotem. Po skončení války se situace v lékárenství vrátila do svých starých kolejí. 

Pouze však na další tři roky do února 1948.  

Generální zdravotní normativ z druhé poloviny 18. století stanovil podmínky  

pro vznik nových lékáren. Koncesi k nové lékárně uděloval zemský úřad, ţádosti  

se podávaly místní vrchnosti, resp. po roce 1848 okresnímu úřadu a okresnímu 

hejtmanství. S plánem zřízení nové lékárny se museli seznámit všichni lékárníci i lékaři 

z okolí. Ţádost o koncesi byla doplněna i údaji o počtu obyvatel v dané obci, okolním 

průmyslu a nejbliţšími lékárnami. Za dostatečný počet obyvatel se povaţovalo 

mnoţství 3 000 – 4 000 lidí
1
. Nový lékárnický zákon z roku 1906/1907 dovolil zřízení 

nové lékárny jen tam, kde se v místě či jeho nejbliţším okolí vyskytoval lékař. Veřejné 

lékárny se podle typu udělené lékárenské koncese rozdělovaly na lékárny s právem 

reálným či osobním. Reálné právo bylo samostatným právem nezávislým na osobě, 

které se dále dělilo na radikované a neradikované. Reálné právo radikované bylo vázané 

na dům a pozemek, naopak reálné neradikované bylo volně prodejné. Osobní právo 

k provozování lékárny se udělovalo určité osobě a s její smrtí i zanikalo. Jedině vdově 

po zemřelém lékárníkovi bylo dovoleno vést lékárnu dále na základě osobní koncese 

zesnulého lékárníka, dokud se znovu neprovdala či do zletilosti lékárníkových potomků 

(tzv. vdovské právo). Její vedení však musela svěřit provizorovi či mohla lékárnu 

pronajmout.  

Také poţadavky na odborné vzdělání lékárníků v Čechách v průběhu doby 

narůstaly. Zpočátku se člověk lékárnickému povolání vyučil jako kaţdému jinému 

řemeslnému oboru. Teprve rok 1651 přinesl povinnou zkoušku s přísahou na lékařské 

                                                 
1
 Rusek, V., Drábek., P., Kučerová, M., Hanzlíček, Z. : Kapitoly z dějin československé farmacie. 

Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1970, s. 56. 



fakultě. Roku 1804 bylo zavedeno pro lékárníky povinné studium na univerzitě.  

Na počátku 19. století musel tedy budoucí lékárník absolvovat nejprve 4 třídy 

gymnázia, poté 4 roky učňovské zakončené tyrocinální zkouškou, 4 roky kondiční 

(tovaryšské) a 2 roky studia na univerzitě. Jednotlivé etapy se ale postupně zkracovaly, 

takţe v devadesátých letech 19. století nastoupil student po šesti třídách gymnázia 

tříletou učební praxi v lékárně, kterou zakončil tyrocinální zkouškou. Poté ho čekala 

dvouletá studia na univerzitě, po jejichţ absolvování obdrţel titul magistr farmacie 

PhMr. Samostatně vést lékárnu mohl vystudovaný farmaceut aţ po pětileté praxi,  

tzv. kvinkveniu. Úplně novou lékárnu si mohl zaloţit aţ po patnáctileté praxi,  

tzv. kvindeceniu. Od roku 1920 se studium na gymnáziu prodlouţilo na 8 let 

s následnou maturitou
2
.  

Únorový převrat 1948 znamenal pro Československo nástup totalitního 

komunistického reţimu s likvidací soukromého podnikání, coţ se samozřejmě týkalo  

i lékáren. Do konce roku 1950 převzal soukromé lékárny od jejich majitelů národní 

podnik Medika a původní vlastníci se stali zaměstnanci Mediky. Při „dobrovolném 

předávání“ lékáren Medice (tzv. socializaci) převzala Medika hmotný majetek,  

ale ne dluhy. Ty musel bývalý majitel splácet ze svého zaměstnaneckého platu. V určité 

části lékáren zůstali její bývalí majitelé na postech vedoucích lékáren. I do řad lékárníků  

se však zaryla svými ostrými drápy neúprosná likvidace „odpůrců reţimu“. Někteří 

z nich okusili na vlastní kůţi nelidské zacházení v komunistických pracovních táborech.  

Ústředí i centralizovaná správa lékáren sídlily v Praze. Jednalo se od 1. ledna 

1950 o celostátní n. p. Medika. Od 31. března 1952 se Medika rozdělila z důvodu 

lepšího řízení na krajské národní podniky (KNP). Berounsko spadalo pod Středočeskou 

Mediku, jejíţ součástí byl Krajský sklad léčiv (KSLČ), Krajská kontrolní laboratoř 

(KKL) a Krajská galenická laboratoř (KGL). Dle směrnice pro hospodaření s léčivy  

a zdravotnickými potřebami z let 1953 a 1955 byla zavedena náhradní zařízení 

lékárenské sluţby: výdejna léčiv v nemocnicích (typ I), krajských a okresních 

zdravotních střediscích (typ II), v obvodních zdravotnických střediscích a lékařských 

stanicích (typ III), sběrná sluţba receptů v závodech nebo obcích (typ IV), pohotovostní 

lékařské kufry pro okresní pohotovostní sluţby a pro venkovské obvody (typ V).  

Jelikoţ v rámci národního podniku nebyly lékárny zapojeny do systému  

tzv. sjednoceného zdravotnictví, byly tedy tyto krajské Mediky převedeny formou 
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krajských správ lékáren na zdravotní odbory krajských národních výborů. Od 1.1.1957 

byla zřízena hospodářská organizace: Krajská správa lékáren (KSL), podřízená 

zdravotnickému odboru KNV. Součástí KSL byly KSLČ, KKL, KGL, lékárny, 

prodejny zdravotnických potřeb, léčivých rostlin a provozovny oční optiky  

(do 1.10.1965). KSL byly 1958 začleněny jako samostatné hospodářské organizace  

do Krajských ústavů národního zdraví (KÚNZ). Od 1.7.1960 byly, i v důsledku nového 

územního členění státu, jednotlivé lékárny začleněny do Okresního ústavu národního 

zdraví (OÚNZ), vznikla funkce okresního lékárníka a okresní lékárny. V KÚNZu bylo 

ustaveno Lékárnické oddělení v čele s krajským lékárníkem a lékárníky provozními.   

Listopadový převrat v roce 1989 zakončil éru komunismu a postupně byly 

vytvořeny podmínky pro opětovný vznik soukromého vlastnictví. Centralizovaná správa 

zdravotnictví v ústavech národního zdraví se rozpadla a systém zdravotnictví byl zcela 

přeměněn. Během devadesátých let byly privatizovány lékárny spadající  

pod lékárenskou sluţbu OÚNZu, resp. majetek bývalé lékárenské sluţby. Řada z těch 

původních si našla nové majitele, některé uţ však nebyly svoji polohou či velikostí 

vhodné pro existenci v kapitalismu a zanikly. Síť lékáren se během necelých osmnácti 

let po revoluci podstatně rozšířila. 

 

 

 I./ 2. Vývoj lékárenství na Berounsku 

 

Nejstarší veřejnou lékárnou na bývalém okrese Beroun byla berounská lékárna 

„U Zlatého orla“, zaloţená roku 1765 benešovským rodákem Václavem Spatzierem. 

Lékárna byla zřízena právem reálným radikovaným, to znamená, ţe právo provozovat 

lékárnu bylo vázáno na dům. Nacházela se na berounském náměstí v domě č.p. 65,  

na místě dnešní Komerční banky. Majitelé lékárny, stejně jako její nájemci či provizoři 

se často střídali. V osmdesátých letech 19. století byla lékárna díky převodu 

radikovaného práva na reálné neradikované přestěhována svým tehdejším drţitelem 

Jindřichem Tesánkem do jiného domu č.p. 44, leţícího téţ na náměstí,  

v jehoţ prostorách funguje pod jiným názvem dodnes. Ačkoli byl Beroun v 19. století 

poměrně zalidněné město se značným průmyslem, další lékárna se v něm objevila  

aţ v druhé polovině dvacátých let 20. století, v roce 1926. Své třetí, do nástupu 



komunismu uţ poslední lékárny, se Beroun dočkal chvíli před vyhlášením protektorátu, 

v roce 1937. 

Druhou nejstarší lékárnou na okrese se stala hořovická lékárna „U Černého 

orla“, zřízená roku 1800 právem reálným. Veřejnosti nabízela své sluţby v domě č.p. 2, 

stojícím na místním náměstí. Jméno jejího zakladatele nám bohuţel není známo. Prvním 

známým majitelem této lékárny byl aţ Ignác Vodička, rodák z Příbrami, o němţ víme, 

ţe zde působil uţ v roce 1810. Tato lékárna na rozdíl od té berounské nepřecházela 

neustále z jedněch rukou do druhých. Po Vodičkovi zakoupil lékárnu Josef Schaller, 

jehoţ potomci zde zůstali téměř dalších sto let. Na počátku 20. století se lékárna 

přesunula do sousedního domu č.p. 254, kde je provozována pod stejným historickým 

názvem i v současnosti. Do roku 1948 uţ v Hořovicích ţádná jiná lékárna nevznikla.  

V průběhu 19. století uţ ţádné další lékárny v městech, městysích či obcích 

berounského okresu nevznikly. Nové lékárny přineslo aţ první a druhé desetiletí 

dvacátého století. Ty všechny uţ ale byly zřízené právem osobním, tzn. právo 

provozovat lékárnu se udělovalo pouze určité osobě a její smrtí zaniklo (s výjimkou 

vdovského práva). První takovou osobní lékárnu v berounském okrese si zřídil v roce 

1903 v Hostomicích Vilém Pravda, původem ze slezské Hrabyně. V roce 1910  

si otevřel lékárnu v Králově Dvoře rodák z moravské Jemnice Vilém Nekula. Dva roky 

po něm dostali i Zdičtí moţnost vyzvednout si léky v nové lékárně, patřící Emanuelu 

Stehlíkovi, pocházejícím z Bohumilic. Poslední lékárnou vzniklou v místě, kde dosud 

ţádná jiná nefungovala, byl Komárov. Julius Pohl ji zde zřídil v roce 1925.  

Celkem tedy na později vzniklém berounském okrese v lednu 1948 existovalo 

osm lékáren. Rok 1948 celkově přinesl do ţivota lidí obrovskou změnu v podobě 

nástupu komunismu. V oblasti lékárenství, stejně jako v jiném soukromém podnikání, 

došlo k socializaci, resp. znárodňování lékáren a lékárny postupně přešly pod národní 

podnik Medika. Z tehdy existujících lékáren byla nejprve znárodněna lékárna  

„Nad Hořejší branou“. Během roku 1950 poté i zbývající lékárny přešly pod správu 

Mediky. Pouze berounská „Nová lékárna“ byla převzata aţ k 3. lednu roku 1951.  

V mnoha případech zůstal bývalý majitel, popřípadě provizor, odpovědným správcem 

zabavené lékárny a pracoval zde dále i se všemi bývalými zaměstnanci. V námi 

sledovaném okrese se to však týkalo pouze lékáren v malých městech a městysích, jako 

tomu bylo ve Zdicích, Komárově, Hostomicích a Králově Dvoře. V okresních městech, 

tedy konkrétně v Berouně a Hořovicích, nastoupili noví vedoucí, pravděpodobně 



s „dobrým kádrovým posudkem“
3
. V dokumentaci je zaznamenáno, ţe majitelé Bříško  

a Hořínek upozorňovali příslušné úřady na to, ţe jejich lékárny jsou zatíţené dluhy
4
.  

Lékárny byly postupně začleněny do velkých celků s různými evidenčními čísly, 

které se měnily podle změn organizace lékárenské sluţby. Potřebné léky si pacienti 

mohli kromě lékáren vyzvedávat také ve výdejnách léků nebo v závodních výdejnách. 

K roku 1954 se jednalo o výdejny léků v obvodních střediscích Liteň, Mořina, 

Karlštejn, Loděnice, Chyňava, Hýskov, Niţbor a Nový Jáchymov a závodní výdejny 

v Králodvorských ţelezárnách, Králodvorských cementárnách, ČSD, Frigeře, Eternitu, 

Gramu a v Krušné hoře.  

V okresech všeobecně byla zřízena nová funkce styčného lékárníka,  

kterou většinou vykonávali správci jedné z lékáren v daném okrese. Tito styční lékárníci 

představovali určité spojovací články mezi lékárnami, sklady léčiv, zdravotnickými 

zařízeními, okresními správními orgány a místními národními výbory. Prvním styčným 

lékárníkem pro tehdejší berounský okres ještě před reformou územní správy byl určen 

syn bývalého majitele lékárny „Nad Hořejší branou“ Miroslav Kronus, odpovědný 

vedoucí dřívější lékárny „U Zlatého orla“. V berounském okrese byly koncem 50. let tři 

lékárny – dvě v Berouně a jedna v Králově Dvoře. V hořovickém okrese zastával 

postavení styčného lékárníka vedoucí lékárník „U Černého orla“ Jan Vlček. Koncem 

padesátých let spadalo pod okres Hořovice šest lékáren – v Hořovicích, Hostomicích, 

Jincích, Komárově, Zdicích a v Ţebráku.  

V roce 1958 byla všechna zdravotnická zařízení v kraji sdruţena do jednoho 

celku – krajského ústavu národního zdraví. Od 1. července 1960 se řízení 

zdravotnických celků zúţilo na úroveň jednotlivých okresů. Vznikly okresní ústavy 

národního zdraví (OÚNZ), pod kterými byly lékárny sjednoceny v rámci lékárenské 

sluţby.  

Okresní ústav národního zdraví v Berouně zajišťoval zdravotnické sluţby  

na území okresu jako jednotný funkční hospodářský a organizační celek. Byl 

rozpočtovou organizací spravovanou Okresním národním výborem. Kromě poskytování 

zdravotní péče patřilo k jeho povinnostem i zabezpečení výchovy a vzdělání pracovníků 

ve zdravotnictví. Jedním ze zdravotnických zařízení, které byly začleněny od OÚNZu, 

byla i lékárenská sluţba. Kaţdé z těchto zařízení, spadající pod OÚNZ, nemělo právní 

subjektivitu a netvořilo samostatnou rozpočtovou organizaci. Organizační řád 
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Okresního úřadu národního zdraví detailně popisoval jednotlivé rozdělení pravomocí, 

jejich návaznost i poţadavky na dosaţené vzdělaní pro jednotlivé funkce
5
. Nejvyšší 

funkci v rámci lékárenské sluţby vykonával vedoucí lékárník, resp. později ředitel 

lékárenské sluţby, který řídil a organizoval její činnost. Jemu byli přímo podřízeni 

vedoucí lékárníci jednotlivých lékáren a i jiných zařízení lékárenské sluţby, hlavní 

farmaceutický laborant lékárenské sluţby, lékárník kvalitář, provozní lékárník a správce 

lékárenské sluţby. Zároveň přímou vazbou na ředitele měli okresní odborníci,  

a to pro galenickou farmacii, veterinární farmacii a pro léčivé rostliny. Zařízení v rámci 

lékárenské sluţby byly rozčleněny na lékárny I. a II. typu, oddělení výdeje léků  

a zvláštní zařízení lékárenské sluţby. Kaţdá lékárna byla zřizována v návaznosti  

na zdravotnická zařízení, coţ určovalo její funkční profil a udávalo optimální velikost 

jejího spádového území.  

Po reformě územní správy, platné k 1.7.1960, zanikl hořovický okres a byly 

ustanoveny nové hranice berounského okresu, pod který přešel z části i bývalý okres 

Hořovice. K tomuto datu také přešly všechny lékárny v okrese pod OÚNZ. Okresní 

lékárnou byla určena lékárna číslo 01, tedy bývalá historická lékárna „U Zlatého orla“. 

Prvním okresním lékárníkem se stal Miroslav Kronus, který zároveň opustil funkci 

vedoucího berounské lékárny na náměstí. Ve svém postavení setrval více neţ dvacet let. 

Aţ v polovině osmdesátých let ho vystřídal Karel Pelikán. Šestého května 1983  

se v Berouně na třídě Politických vězňů otevřely dveře nového víceúčelového 

zdravotního střediska - polikliniky, jehoţ součástí byla i nová okresní lékárna.  

Ta se tedy stala novým řídícím i odborným centrem a protější lékárna u kina, patřící 

kdysi lékárníku Bříškovi, byla zavřena. Do jejího vedení se postavil Karel Pelikán,  

jenţ se po odstoupivším Miroslavu Kronusovi stal současně i okresním lékárníkem.  

Zajímavé informace přinášejí zápisy ze schůzí rady ONV v Berouně v průběhu 

padesátých let. Řešena byla zejména vysoká spotřeba léků v Československu. Ve svém 

projevu v Brně prohlásil prezident Zápotocký, ţe „jsme státem, kde je konzum léčiv 

největší ze všech států světa a experti ze SSSR jsou velmi udiveni ciframi 

konzumovaných u nás léčiv“
6
. Údajně i jedna německá firma vyrábějící léky proti 

bolesti a nachlazení „byla uvedena v úţas nad velikostí naší objednávky a zástupci 

firmy prohlásili, ţe takové mnoţství poţadovaných medikamentů nemá pro celou 
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Evropu“
7
. V lednu 1954 představoval průměrný náklad na jeden recept 7,30 Kč. Za celé 

1. čtvrtletí téhoţ roku bylo lékaři předepsáno celkem 45 151 receptů v celkové hodnotě 

365 623,48 Kč
8
.  

Po listopadové revoluci v roce 1989 vystřídal socialistické zřízení v zemi 

kapitalismus a OÚNZ s lékárenskou sluţbou se rozpadl. Počátkem devadesátých let byl 

majetek lékárenské sluţby nabídnut k odkoupení a rozprodán. Lékárenská sluţba  

na okrese zanikla k 30. červenci roku 1994. Po revoluci zůstal ve funkci okresního 

lékárníka do roku 1991 Karel Pelikán. Jeho pozici poté zaujala do května 1992 Květa 

Froňková. Poslední okresní lékárnicí se stala Milena Sopková, která ještě po zániku 

lékárenské sluţby dokončovala na částečný úvazek její likvidaci. Většina původních 

lékáren na okrese přešla do rukou nových majitelů. Současně vznikla i řada nových.  

Na jaře 2007 existovalo na bývalém okrese Beroun celkem 17 lékáren, z čehoţ tři byly 

výdejnami. 
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II. BEROUN 

 

 

II./ 1. Obecné dějiny města Berouna 

 

Město Beroun se rozkládá uprostřed berounské kotliny na soutoku dvou řek 

Berounky a Litavky. Díky své výhodné poloze byla berounská kotlina  

podle archeologických nálezů souvisle osídlena nejméně 7 000 let, přičemţ nejstarší 

nálezy - zlomky nástrojů vyrobené z valounů - jsou staré zhruba 1,7 milionu let
9
. 

V druhé polovině 11. století se v této oblasti objevuje osada označovaná jako Brod  

či Na Brodě, která leţela na důleţité obchodní cestě spojující  Prahu, Plzeň a Bavorsko. 

Za vlády posledních Přemyslovců docházelo k budování královských měst, zaloţených 

na strategicky významných místech, coţ osada Brod svým umístěním na říšské cestě 

bezpochyby splňovala. Původní zakládací listina města Berouna se nedochovala, město 

bylo zaloţeno pravděpodobně Václavem I. nebo Přemyslem Otakarem II. někdy okolo 

poloviny 13. století. První písemnou zmínku o Berouně v jeho latinské podobě Verona 

můţeme nalézt v listině Přemysla Otakara II. z 25. června 1265
10

, ve které je Beroun jiţ 

nazýván městem. O třicet let
11

 později nařídil král Václav II. město po zpustošení 

Braniborů obnovit a povýšil jej na královské město. Historické jádro města, vzniklé  

za Václava II., se v hrubých rysech zachovalo aţ do dnešních dnů.   

Město se postupem doby rozrůstalo, hospodářsky vzkvétalo a rostl jeho význam. 

Do jeho historie však také negativně zasáhli husité, třicetiletá válka, vpád švédského 

vojska a řada dalších nejen válečných, ale i přírodních pohrom jako poţáry a povodně. 

Důvodů, které umoţnily Berounu stát se důleţitým centrem, bylo několik. Nejprve to 

byla jeho jiţ zmiňovaná výhodná poloha na říšské silnici ve směru na bavorské Řezno. 

Město tak bohatlo z obchodu a prosperity nejrůznějších řemesel. Dalším důvodem, 

který umoţnil obrovský rozmach města, bylo nerostné a přírodní bohatství v jeho okolí. 

Bohatá loţiska ţelezné rudy podmínila rozvoj ţelezářství. Archeologické nálezy 

dokazují, ţe se v oblasti ţelezo zpracovávalo uţ v pravěku. Postupem času docházelo 

k rozvoji jednotlivých hutí, jejich modernizaci zařízení i výrobních postupů a rozšíření 

sortimentu. Naleziště vápence poloţila základ budoucímu cementářskému  
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a vápenickému odvětví průmyslu. Hluboké brdské lesy představovaly důleţitý zdroj 

dřeva k výrobě dřevěného uhlí potřebného pro provoz hutí, skláren i pro výrobu vápna. 

Přítomnost vodních toků byla nepostradatelná pro provoz hutí, ale i pro rozvoj 

mlynářského řemesla. Z potravinářského odvětví lze jmenovat vinařství  

či pivovarnictví. V 18. století se dokonce v okolí Berouna rozšířilo pěstování tabáku, 

jehoţ éru ukončil začátkem 19. století aţ dovoz lacinějšího tabáku z Balkánu.  

Doba osvícenství přinesla městu řadu pozitiv. V rámci správní reformy byl 

v roce 1714 tehdejší Podbrdský kraj sloučen s Vltavským a nový správní celek nazván 

krajem Berounským. Sídlo krajského úřadu bylo ustanoveno v Berouně. Nově zřízená 

piaristická škola z roku 1773 podstatně zvýšila úroveň školství v Berouně. Mezi její 

odchovance patřili pozdější významní čeští obrozenci Josef Jungmann a Šebestián 

Hněvkovský. V druhé polovině 18. století, kdy byla v Berouně zaloţena první lékárna, 

tvořili větší část obyvatel města řemeslníci, organizovaní v ceších, a zemědělci. Svoji 

výrobou byli orientováni převáţně na místní trh. K nejvýznamnějším a nejváţenějším 

řemeslům patřila hlavně řemesla potravinářská jako například mlynáři, pekaři, 

sladovníci či řezníci. Jejich příslušníci náleţeli k bohaté vrstvě měšťanů a zastávali 

významné funkce v městské samosprávě. K dalším odvětvím patřila oděvní a kovodělná 

řemesla. Nelze opomenout ani vyhlášený hrnčířský cech, jehoţ vysokou kvalitu 

výrobků ocenil i Pavel Stránský ve svém díle „O státě českém“. Berounu přinášel 

peníze do městské pokladny také prodej výrobků z městské cihelny, jeţ stála  

na Plzeňském předměstí. Městem neustále procházela řada obchodníků, kteří nacházeli 

odpočinek v nejrůznějších zájezdních hospodách, jeţ díky dostatečnému přílivu 

pocestných prosperovaly. Na počátku 18. století byla na náměstí zřízena i pošta. 

Poštovní kurýři projíţděli Berounem dvakrát týdně a mimo zásilek všeho druhu 

umoţňovali také dopravu obyvatel. Kaţdý týden přicházeli do města obyvatelé 

z okolních vesnic, aby prodali své zboţí na pravidelných trzích. Od druhé poloviny  

18. století se trhy v Berouně konaly dvakrát týdně, a to ve čtvrtek a v neděli. 

Vyvrcholením těchto trhů byly trhy výroční - tzv. jarmarky, které kromě úlohy 

obchodní plnily i úlohu společenskou. V širším okolí města se nacházelo mnoţství 

závodů zpracovávajících ţeleznou rudu. V 18. století zaujímalo podbrdské ţelezářství
12

 

dominantní postavení ve výrobě ţeleza v Čechách a ještě kolem roku 1800 produkovalo 
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asi 69% všeho ţeleza v Čechách
13

. Počet obyvatel v městě se v průběhu doby měnil 

v závislosti na nejrůznějších událostech, jako byly války, epidemie či hladomory.  

Podle berních soupisů ţilo v Berouně v roce 1713 celkem 875 obyvatel
14

.  

První lékárna, zaloţená roku 1765, zůstala v Berouně jedinou i přes obrovský 

rozmach města v průběhu 19. století aţ do roku 1926. Bouřlivé devatenácté století 

přineslo obyvatelům rakouské monarchie dalekosáhlé změny. Revoluční vlna v roce 

1848, která zasáhla téměř celou Evropu, způsobila zrušení dosavadního 

vrchnostenského systému a umoţnila rozvoj průmyslu. Pro prostý lid bylo 

nejvýznamnější zrušení poddanství a odstranění povinné roboty. Pro rozvoj průmyslu 

byla zase klíčová řada nových opatření, které vytvořily podmínky pro růst svobodného 

podnikání. Od druhé poloviny 19. století dochází k rozvoji průmyslu a vzestupu 

produktivity zemědělství, coţ se odrazilo i v kulturní a sociální sféře. 

Reforma státní správy přinesla vznik dvou okresů, hořovického a berounského. 

Berounský okres však byl v roce 1868 zrušen a správním centrem se aţ do roku 1936 

staly Hořovice. Beroun se v průběhu 2. poloviny 19. století změnil z převáţně 

zemědělského města v průmyslové centrum. Byly zakládány nejrůznější továrny.  

Mezi významné podniky patřila např. textilní továrna rytíře Kubinzkého (pozdější 

Tiba), vápenka Adama Tomáška, parní pila a parketárna Martina Dusla, cihelna Karla 

Böhma či cukrovar praţského podnikatele Seligmana Elbogena. Důleţitým zlomem pro 

rozvoj města bylo i jeho spojení s Prahou a Plzní prostřednictvím ţelezniční dráhy. 

Rozmach průmyslu přivedl do města značné mnoţství dělnictva, coţ ovlivnilo nejen 

počet, ale i skladbu obyvatel města. V roce 1857 zde ţilo 4 705 osob, z nichţ 75% 

tvořilo domácí obyvatelstvo. O necelých padesát let později, v roce 1900, mělo město 

jiţ 9 693 obyvatel, přičemţ více neţ 75% tvořili přistěhovalci
15

. Růst počtu obyvatel 

musel zákonitě přinést i výstavbu nových domů a zařízení, nezbytných pro chod města. 

Na počátku 20. století byl zaloţen nový hřbitov, zbudován moderní vodovod, byla 

provedena elektrifikace města a zřízeny městské lázně s kapacitou spočítanou na 20 000 

obyvatel
16

. Také kulturní a společenský ţivot zaţil od 2. poloviny 19. století svůj 

vzestup. Ve městě vznikla celá řada nejrůznějších spolků, jako např. pěvecký spolek 
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Slavoš, Okrašlovací spolek či Klub českých turistů. Před první světovou válkou bylo 

ještě zaloţeno gymnázium (1910).  

Kaţdá lékárna vznikala většinou v prostředí, kde byl dostatečný počet obyvatel, 

určitý hospodářský rozvoj oblasti a také přítomnost jednoho či více lékařů.  V Berouně 

v době, kdy byla otevřena první lékárna „U Zlatého orla“, léčil lidi místní felčar
17

 

„Michal Jírka jinak Bělský“
18

 původem z Kolína. Jírka předtím působil jako vojenský 

felčar u pluku Sincere. Zemřel ve věku 88 let roku 1799. Současně s ním tu ale od roku 

1756 vykonával praxi řádný lékař Zachariáš Hesse, Němec z Ústí nad Labem.  

Podle záznamů za ním docházelo mnoho lidí z celého okolí i ze šlechtického stavu. Paní 

Alţběta Prausová mu za to, ţe ji úspěšně vyléčil, věnovala roku 1764 dům se zahradou 

na Plzeňském předměstí č.p. 27. V roce 1771, kdy ve městě řádil hladomor, se Hesse 

uchýlil na svůj dvůr v Tetíně, kde také zemřel. Po jeho smrti praktikovali v Berouně 

opět jen felčaři, a to Jírkův zeť Ignác Eyman (zemřel roku 1797), po něm do roku 1816 

Václav Sýkora a současně s nimi Tomáš Houška (1787-1827). Pouze v případě výskytu 

těţších onemocnění do města docházel králodvorský lékař J.Frankenberger. Od roku 

1816 byl v Berouně zřízen městský fyzikát. Prvním lékařem zde byl Jan Nekola 

z Rokycan. Léčil pacienty aţ do roku 1836, kdy odešel na místo kníţecího lékaře  

do Niţburka. Jeho nástupcem se stal Václav Souček, který však ještě téhoţ roku zemřel 

a byl nahrazen Václavem Šmolcnopem, rodákem z blízké Tobolky. V další řadě lékařů 

se ve funkci městského fyzika vystřídali Josef Feistmantel (zemřel 1875), Otto 

Čmuchálek (zemřel 1876), Ivan Prošek a Jan Kulíř. Ke konci devadesátých let  

19. století působil jako městský fyzik Václav Vitáček. V téţe době jsou zaznamenáni  

ve městě ještě ţelezniční lékař Leopold Weinstein, tovární lékař Josef Weinstein, 

obvodní lékař Otokar Kučera, lékař nemocenské pokladny Stanislav Kotík a i zdejší 

vojenská posádka měla svého lékaře. V druhém desetiletí nového století, v roce 1913, 

jsou v Berouně zaznamenáni čtyři lékaři. Městští lékaři Stanislav Kotík a Václav 

Vitáček , dále Otokar Kučera a Josef Weinstein
19

.  

1. světová válka negativně zasáhla do rozvoje podnikání v Berouně. Muţi byli 

odesíláni bojovat na frontu a v řadě továren docházelo k omezení výroby a zavádění 

náhradní válečné výroby. Po vyhlášení samostatné Československé republiky v říjnu 
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1918 vydala československá vláda zákony, kterými měl být německé a rakouské šlechtě 

zabaven nadměrný pozemkový majetek a rozdělen mezi rolníky. Další důleţitý zákon, 

tzv. nostrifikační, osamostatnil podniky, které vlastnili němečtí či rakouští podnikatelé. 

Na Berounsku se nostrifikace týkala zejména sousedního Králova Dvora,  

resp. ţelezáren a cementáren. Do opětovného rozvoje průmyslu a ekonomiky zasáhla 

poválečná krize v roce 1921, která byla o dva roky později překonána. V následující 

době dochází k velké zakladatelské vlně. V Berouně byly zaloţeny např. eternitové 

závody a řada podniků byla zmodernizována. V roce 1925 byl otevřen „Masarykův 

sociální ústav pro péči o zdraví lidu v Berouně“, který kromě Masarykovy ligy proti 

tuberkulóze zahrnoval i poradnu pro pohlavní nemoci, poradnu československé ochrany 

matek a dětí, útulek pro rodičky a kancelář záchranné stanice Československého 

červeného kříţe. Koncem 20. let zde pracoval jeden lékař, jedna sociální tajemnice  

a jedna porodní asistentka. Do tohoto období spadá i zaloţení druhé berounské veřejné 

lékárny v září 1926. Na konci 20. let, roku 1929, se o zdraví lidu v Berouně staralo 

celkem sedm lékařů, z toho dva zubní lékaři a osm porodních asistentek
20

. Jmenovitě  

se jednalo o lékaře Adolfa Hahna, Stanislava Kotíka, Otakara Kučeru, Václava Vitáčka 

a Josefa Weinsteina. Ve skupině zubních lékařů byli zastoupeni Jindřiška Hahnová  

a Robert Russ. Je potřeba poukázat zejména na MUDr. Hahna, který patřil 

k nejvýznamnějším lékařům města a stál v čele Masarykova sociálního ústavu.  

Podle sčítání obyvatel ţilo v Berouně těsně po válce v roce 1921 celkem 11 448 

obyvatel, z toho 11 113 Čechů a 135 Němců. V roce 1930 jiţ 13 118 obyvatel,  

z čehoţ se k české národnosti hlásilo 12 725 lidí
21

. Na podzim roku 1929 byla 

v Berouně slavnostně otevřena nová okresní nemocnice.  

Koncem roku 1929 vypukla světová hospodářská krize, která s jistým 

opoţděním zasáhla i Československo. Tato, ve světových dějinách vůbec největší krize, 

kulminovala u nás v létě roku 1933. Zpočátku postihla zejména spotřební průmysl, 

později i ostatní odvětví. S rapidním poklesem vývozu prudce vzrostla také 

nezaměstnanost. Berounsko patřilo v této době mezi silně industrializované oblasti, 

koncem 20. let bylo v tehdejším soudním okrese Beroun zaměstnáno v průmyslu 54% 

jeho obyvatel
22

. Na Berounsku pocítili krizi zejména zaměstnanci ţelezáren  

a cementáren. Krize se však druhotně přenesla i do jiných odvětví a také na drobné 
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ţivnostníky a obchodníky. Do vypuknutí druhé světové války byla sice překonána, 

objem výroby však uţ nedosáhl „předkrizových“ hodnot. A právě v období  

před nástupem fašismu byla zaloţena v Berouně třetí, do znárodnění jiţ poslední 

veřejná lékárna.  

Během okupace Československa bylo zavedeno řízené hospodářství. Do velkých 

podniků byli nasazeni němečtí správci a výroba se orientovala hlavně na zbrojní 

odvětví. V berounských textilních závodech tajně probíhala výroba součástek pro střely 

V2
23

.  Smutnou kapitolu dějin tvoří tzv. arizace. Postupné omezovaní práv ţidovského 

obyvatelstva, zabíraní jejich majetku a následné deportace do koncentračních  

a vyhlazovacích táborů.  

V krátkém a chaotickém období mezi koncem války a nástupem totalitního 

reţimu k moci byly podle Benešových znárodňovacích dekretů z 24. října 1945 

zestátněny všechny velké podniky, zejména strojírenský a hutnický průmysl, 

potravinářský průmysl, banky a soukromé pojišťovny. V Berouně se jednalo  

o cementárnu, eternitové závody, továrnu Tatra, Kubinzského přádelnu (za války 

Textilag) a cukrovar. Velká část těchto podniků byla zabavena Němcům. Němečtí 

příslušníci byli zbaveni státního občanství a jejich majetek byl zkonfiskován. Proces 

znárodnění byl dovršen po únorovém převratu v roce 1948 a nástupu komunistů k moci. 

Zestátněny byly prakticky všechny podniky nad 50 zaměstnanců
24

. Stejně tak bylo 

omezeno i soukromé vlastnictví v zemědělství. Do roku 1960 bylo v rámci 

kolektivizace zrušeno zbývající soukromé vlastnictví samostatně hospodařících 

zemědělců a zastavena činnost všech soukromých ţivnostníků a obchodníků. Všechny 

tři lékárny v Berouně byly roku 1950 převzaty národním podnikem Medika. Berounská 

textilka vplynula roku 1958 do národního podniku TIBA Dvůr Králové. Závod Tatra 

převzal národní podnik Frigera, který zde začal vyrábět chladící zařízení. V roce 1966 

byl otevřen nový závod koncernu PAL (Přístroje automobilové a letecké) Kbely a začal 

s produkcí automobilových stírátek. Dalšímu z velkých berounských závodů, eternitce  

s 600 zaměstnanci, se podařilo prorazit i na západní trhy. V šedesátých letech vyváţela 
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celé dvě třetiny své produkce
25

. Mnozí lidé našli zaměstnání ve stavebním podniku 

Průmstav. 

Ještě před nástupem komunismu, v roce 1948, bylo v Berouně při evidenci 

obyvatel zaznamenáno 13 lékařů, z toho pět zubních lékařů, a čtyři porodní asistentky. 

Jednalo se o odbornou dětskou lékařku Olgu Andrlovou, odborného lékaře vnitřních 

chorob a zároveň primáře interního oddělení okresní nemocnice Přemysla Erharta, 

praktické lékaře Adolfa Hánu (je zřejmé, ţe tento lékař, o kterém se autorka zmiňuje jiţ 

na konci 20. let, si později počeštil své příjmení), Josefa Koláře a Františka Pavlíčka, 

dále o městského lékaře Pavla Samka, primáře okresní nemocnice Josefa Špinka  

a  revizního a úředního lékaře Karla Šrámka. Mezi odborné zubní lékaře patřili 

Jindřiška Baláková-Hánová, Miroslav Drašnar, Marie Drašnarová, Gregorij Izbický  

a Robert Rus (při předchozím záznamu bylo v jeho příjmení psáno zdvojené „s“, nyní 

jen jedno)
26

.  

Po druhé světové válce prodělalo jak město Beroun, tak i berounský okres 

poměrně sloţitý územní a správní vývoj. Kromě připojení některých obcí 

z Křivoklátska a Kladenska v roce 1949 a dočasného připojení oblasti Rudné (1960-

1974) k berounskému okresu se největší změna odehrála v roce 1960. Tehdy vstoupila 

v platnost velká správní reforma, která se zde projevila především zrušením 

hořovického okresu s platností od 1. července. Šlo o změnu, proti které se bouřili nejen 

obyvatelé Hořovic, ale především tamní postiţení okresní straničtí a státní funkcionáři. 

Nový okres v roce 1960 tvořilo 110 obcí a jiţ v tomto roce se některé z nich začaly 

podle nových pokynů okresního výboru slučovat. Tak počaly vznikat střediskové obce 

jako správní i hospodářská centra pro okolní malé obce, které se pak příliš nerozvíjely. 

Největší a také nejnáročnější sloučení proběhlo k prvnímu lednu 1980, kdy se Beroun 

spojil se sousedním Královým Dvorem. Nově vzniklá aglomerace zahrnovala území  

o téměř padesáti km
2
, na kterém ţilo 23 472 obyvatel

27
.  

Za dob komunismu došlo také k obrovskému stavebnímu rozmachu,  

který naprosto změnil vzhled města. Hromadná výstavba nových bytů si vynutila 

potřebný prostor také pomocí demolic starší zástavby. Velká část těchto likvidačních 

procesů zasáhla samotné centrum města. Jedním ze zbouraných domů byla například 
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bývalá lékárna „Nad Hořejší bránou“, kterou před obdobím socialismu provozoval 

lékárník Rudolf Kronus. Původní domy tehdy nahrazovaly aţ desetipodlaţní panelové 

domy. Z tohoto důvodu také vzrostl počet bytů v samotném Berouně mezi lety  

1961 – 1991 z původních 5 324 na pozdějších 6 876
28

.  

Změny byly pozorovatelné i v oblasti infrastruktury. Vodovod postavený  

ve třicátých letech uţ nestačil pokrýt potřebu pitné vody v stále se rozrůstajícím městě, 

a proto byl v roce 1978 dokončen přivaděč vody z nádrţe Ţelivka. V šedesátých letech 

uţ bylo celé město i s nejvzdálenějšími samotami elektrifikováno. Postupně byla 

zaváděna plynofikace domů. Ještě v osmdesátých letech proudil podzemními plynovody 

svítiplyn. Aţ počátkem devadesátých let ho nahradil výhřevnější zemní plyn.  

Z demografického hlediska začal po skončení války značný populační růst. 

Koncem roku 1945 zaznamenalo evidenční oddělení místního národního výboru 13 932 

všech přítomných obyvatel, včetně několika stovek volyňských Čechů, Slováků a dosud 

neodsunutých Němců. V roce 1961 uţ byla napočítáno 15 583 obyvatel a v roce 1970 

celkem 17 805 duší. Od sedmdesátých let jiţ počet obyvatel stagnoval na přibliţně 

stejné úrovni
29

.  

V oblasti zdravotnictví vznikl počínaje 1. prosincem 1951 Okresní ústav 

národního zdraví, do kterého se postupně začleňovala všechna zdravotnická zařízení, 

lékárny i lékaři v regionu. Berounská nemocnici postupem času zvyšovala svoji 

odbornou úroveň otevíráním nových oddělení. V roce 1950 zde vzniklo gynekologicko-

porodnické oddělení, o deset let později dětsko-kojenecké. V sedmdesátých letech  

se otevřela řada dalších oddělení, jako např. anesteziologicko-resuscitační oddělení  

či jednotka intenzivní péče. Veliký respekt a dík si u odborné i laické veřejnosti 

zaslouţil zejména chirurg MUDr. Jaroslav Holický, který vykonával mezi roky 1957  

aţ 1983 funkci primáře chirurgického oddělení. Dne 6. května 1983 se otevřela na třídě 

Politických vězňů nová poliklinika s centrální lékárnou. Poliklinika poskytovala sluţby 

všech pěti obvodních lékařů v územním obvodu Beroun. Pro kaţdý obvod se počítalo 

jen s jedním internistou, jedním dětským lékařem a jedním zubařem. V budově 

polikliniky sídlilo dále jedenáct odborných ordinací
30

.  
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V oblasti kultury se v padesátých letech situace oproti době okupace ještě více 

zhoršila. Počet akcí, kromě často pořádaných estrád, varieté a lidových zábav, klesl  

na minimum. Také oficiální společenský ţivot nabral zcela jiný, východní směr. 

Komunisté především zlikvidovali drtivou část zde existujících spolků. Naopak přibyly 

spolky typu Československý svaz mládeţe, Svaz československo-sovětského přátelství, 

jeţ měl odbočky na všech pracovištích, závodní tělovýchovné jednoty a také závodní 

kluby Revolučního odborového hnutí při velkých podnicích. Od šedesátých let  

se do Berouna postupně navracel kulturní ţivot. Koncem roku 1964 začali někteří mladí 

lidé pořádat po vzoru praţské kavárny „Viola“ v restauračním zařízení „U Tří korun“ 

večery poezie, hudby a literatury. Také přibývalo pořádaných plesů, tanečních zábav, 

diskoték pro mladé nebo koncertů populární hudby či oblíbených estrád 

s profesionálními umělci.  

 

 

II./ 2. Lékárna „U Zlatého orla“ 

 

 První veřejná lékárna v Berouně s názvem „U Zlatého orla“ byla zaloţena roku 

1765 Václavem Spatzierem z Benešova na náměstí v domě č.p. 65. Jednalo se o lékárnu 

s právem radikovaným, tzn. vázaným na pozemek a dům. „Lékárna byla umístěna 

v domě Antonína Dědka a roku 1771 ji lékárník odkoupil“
31

. Spatzier ji osobně 

provozoval od jejího zaloţení aţ do své smrti v roce 1783. Po jeho skonání se správy 

lékárny ujala jeho ţena Anna Spatzierová a jako provizora najala Josefa Pokorného. 

Dům, kde lékárna sídlila, měl po Spatzierově úmrtí cenu 559 zlatých, lékárnické 

zařízení 42 zlatých a samotné léky 179 zlatých
32

. O Pokorném víme, ţe pocházel 

z Prahy a 3. listopadu 1784 absolvoval povinné farmaceutické vzdělání. Josef Pokorný 

se v roce 1789 s vdovou Spatzierovou oţenil. V lékárně pracoval aţ do své smrti v roce 

1815.  Po něm převzal lékárnu jeho syn Alois Pokorný, který ji pronajímal. Alois 

Pokorný se narodil v Berouně. Během svých studií v Praze bydlel v Platnéřské ulici 

v domě „U Zlaté ryby“. Za studia nemusel platit, neboť byl od školného osvobozen. 

Rigorózní zkoušky sloţil v Praze 3. září 1813 a o tři dny později mu byl předán jeho 

diplom. Informace o tom, kdy byl inkorporován do grémia lékárníků, se liší. Podle 

jedné gremiální knihy to bylo 1. listopadu 1813, druhá kniha zmiňuje stejné datum, 
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pouze o rok déle, 1. listopadu 1814. O jeho ţivotě jiţ více není známo. Pouze 

v gremiální knize je u jeho jména v roce 1820 uvedena poznámka, ţe grémiu dluţí 

jednu zlatku a dvacet krejcarů vídeňské měny. Po smrti Aloise Pokorného v roce 1840 

se majitelkou lékárny stala jeho ţena Veronika Pokorná a lékárnu na základě vdovského 

práva v následujícím období pronajímala.  

 V pramenech je moţné nalézt zmínku o Johannesu Spazierovi, který byl 

pravděpodobně synem původního lékárníka Václava Spatziera. Johannes Spazier  

se narodil v Berouně, 12. ledna 1788 sloţil tyrocinální zkoušku a 5. prosince 1795 

absolvoval povinnou magisterskou zkoušku v Praze. Z jakého důvodu se nestal 

majitelem místo Aloise Pokorného, zůstává otevřenou otázkou. 

 Prvním nájemcem lékárny se stal Josef Bydţovský. Narodil se v Příbrami 

v rodině krejčovského mistra Martina Bydţovského a svá studia ukončil v Praze 10. září 

1819. Před tím, neţ si pronajal lékárnu v Berouně, působil tři roky (20.7.1820 – 

9.8.1823) jako provizor lékárny „U Černého orla“ v Litoměřicích. Do berounské 

lékárny „U Zlatého orla“ nastoupil 15. srpna 1823 a vydrţel zde aţ téměř do konce roku 

1827, přesněji do 15. listopadu 1827. Následující rok o něm není nikde zmínka,  

aţ v únoru 1829 je uveden jako majitel lékárny v Kladrubech. V Kladrubech provozoval 

lékárnu do počátku roku 1839. Ke konci roku 1838 získal guberniálním dekretem 

povolení ke zřízení lékárny v Benešově nad Ploučnicí, kde ji také v září 1839 otevřel 

pod názvem „U Matky Boţí“. V Benešově jiţ zůstal aţ do své smrti v červnu roku 

1863. V posledních letech se uţ na chodu lékárny osobně nepodílel a svoji práci 

přenechal provizoru Alfonsi Schimankovi.  

 Po odchodu Josefa Bydţovského si lékárnu od vdovy Pokorné pronajal Josef 

Schaller. Tento rodák z Benešova u Prahy vystudoval ve Vídni a titul PhMr. obdrţel  

19., resp. 20. srpna 1827. Jeho rodina přišla do českých zemí ze Švábska a je moţné,  

ţe pocházela ze šlechtického rodu von Beugen. Erb rodiny von Beugen znázorňoval pět 

bílých čtverečků v červeném poli
33

. Lékárnu v Berouně měl Schaller pronajatou  

od 15. listopadu 1827 do 8. ledna 1835. Po odchodu z Berouna zakotvil v nedalekých 

Hořovicích, kde zakoupil lékárnu „U Černého orla“. Majitelem hořovické lékárny byl 

Schaller od března 1835 do července 1865.   
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 Následujícím nájemcem lékárny „U Zlatého orla“ se stal Josef Dauscha. 

Pocházel z Netvořic u Benešova, kde se někdy okolo roku 1800 narodil
34

. Učňovská 

léta strávil v lékárně v Hranicích na Moravě. Povinnou tyrocinální zkoušku vykonal 

v říjnu roku 1819 v Brně. Jako tovaryš slouţil mezi léty 1820-1825 u Josefa Abela 

v Praze na Starém Městě v lékárně „U Zlatého medvěda“ č.p. 417. Svá následující 

studia na praţské fakultě završil promocí 16. června 1830. Dne 8. ledna 1835 nastoupil 

do berounské lékárny a zůstal zde do 5. ledna 1838. Z jeho dalšího ţivota je známo,  

ţe od září 1838 do května 1866 byl spolu s vdovou po zemřelém Františku Stráském 

majitelem lékárny „U Říšského orla“ v Nových Hradech. Jako váţený občan města byl 

později zvolen starostou města Nové Hrady. Josef Dauscha zemřel 18. října 1880  

ve věku přibliţně osmdesáti let.  

 V pořadí jiţ čtvrtým nájemcem lékárny v Berouně se stal Vojtěch Balzar, 

původem z Veselí nad Luţnicí. Slavnostně promován byl 8. ledna 1834 v Praze. O jeho 

ţivotě mnoho nevíme, pouze ţe od 8. ledna 1838 nastoupil do berounské lékárny.  

 Dalších zhruba 17 let není v pramenech zmínka o jiném nájemci či majiteli 

lékárny. Balzar zde pravděpodobně působil aţ do roku 1855, kdy lékárnu zakoupil 

Karel Zinke.  

 Nový majitel lékárny „U Zlatého orla“ Karl Zinke se narodil v Roudnici  

nad Labem asi roku 1822. Pocházel z farmaceutické rodiny, jeho otec Jan působil 

v Roudnici jako lékárník. Vyznáním patřil Zinke k římským katolíkům. Studia  

na praţské univerzitě zakončil promocí dne 27. října 1849. Nově zakoupenou lékárnu 

v Berouně převzal 1. října 1855. Po Zinkeho smrti připadla lékárna jeho dědicům, kteří 

ji nejprve propachtovali.  

Lékárnu si od 1. května 1861 pronajal August Selinger. Selinger pocházel 

z města Broumova, kde se roku 1834 narodil do německé rodiny. Jeho otec August  

se ţivil černým řemeslem, byl kovářem. Vyznáním byl Selinger římský katolík. Svá 

odborná studia završil v Praze 14. července 1858.  

Zinkeho rodina nakonec lékárnu v roce 1865 prodala lékárníku Jan Dvořákovi. 

O Dvořákovi je známo, ţe se narodil asi roku 1825 v Duchově, kde jeho otec Josef 

působil jako správce. Dle Gremiální evidence majitelů lékáren promoval Dvořák 

v Praze 28. července 1860, dva dny poté, co vykonal závěrečné rigorosum. Lékárnu 

v Berouně převzal 1. května 1865 a zůstal zde následujících osm let. Za jeho působení 
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byla lékárna zničena katastrofální povodní z května roku 1872. Jednalo  

se o nejzhoubnější povodeň, která kdy město Beroun zasáhla. O ţivot tehdy přišlo 

nejméně 237 osob, 200 domů bylo zcela zničeno a 520 domů zčásti. Škody způsobené 

v Berouně povodní byly odhadnuty celkem na 7 milionů zlatých
35

. Lékárníci z jiných 

částí monarchie tehdy prokázali svoji solidaritu a posílali na obnovu zničené lékárny 

peněţní příspěvky. Jan Dvořák během roku 1872 poţádal o povolení k zřízení nové 

lékárny ve Zbiroze, kterou v polovině května otevřel. 

Od Dvořáka zakoupil berounskou lékárnu v roce 1873 praţský rodák Václav 

Strnad. Strnad se narodil pravděpodobně roku 1845. Jeho otec Václav byl praţským 

měšťanem, který svého potomka vychovával v duchu římského katolicismu. Strnad 

studoval na univerzitě v Praze, kde promoval 18. července 1871. Lékárna „U Zlatého 

orla“ v Berouně zahájila pod jeho vedením svoji činnost 1. května 1873. Václav Strnad 

poţádal úřady, aby bylo tato lékárna s reálným právem radikovaným uznána  

za neradikovanou, tzn. volně prodejnou, nevázanou na pozemek, coţ by umoţnilo její 

přestěhování. Jeho ţádosti bylo 23.prosince 1878 vyhověno. 

Dalším majitelem lékárny, který se kromě své odborné farmaceutické činnosti 

velice zaslouţil o chod a kulturní rozvoj královského města Berouna, byl Jindřich 

Tesánek (fotografie v příloze č. 2). Narodil se roku 1849 do rodiny váţeného lékaře 

Jana Tesánka v Přelouči. Po studiích na gymnáziu v Hradci Králové absolvoval tříletou 

praxi v lékárně a poté nastoupil na Karlo-Ferdinandovu univerzitu do Prahy. Promoval 

zde 2. listopadu 1872. Po studiu pracoval v několika různých lékárnách,  

např. i v nedalekých Hořovicích. V roce 1878 zakoupil lékárnu v Berouně za cenu 

údajně 20 000 zlatých
36

, kterou otevřel 29. července 1878. O deset let později, roku 

1888, lékárnu přestěhoval do svého domu na náměstí č.p. 44/I, kde zůstala  

aţ do současnosti (v období komunismu bylo náměstí nazýváno Gottwaldovo, dnes 

Husovo). Do oficíny a materiálky (zásobárny) si nechal Tesánek dodat nové skleněné, 

porcelánové a kovové nádoby firmou Karla Schürera. Tato známá česká firma, působící 

v Praze, se specializovala na zařízení a vybavení lékáren. Jiţ po svých studiích se plně 

zapojil do společenského ţivota aktivní účastí v nejrůznějších spolcích a organizacích. 

V roce 1872 se stal jedním ze spoluzakladatelů Spolku českých farmaceutů v Praze, 

později přejmenovaném na Farmaceutickou společnost. V této společnosti byl díky 
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svým schopnostech dvakrát zvolen jejím předsedou. V rámci Farmaceutické společnosti 

zaloţil kočovné letní schůze, při kterých se na různých místech scházeli na přátelské 

popovídání její členové. Poprvé se tyto schůze konaly v Tesánkově soukromém bytě  

a vrátily se sem ještě několikrát. Za své zásluhy byl později zvolen čestným členem 

Farmaceutické společnosti a ke konci svého ţivota působil jako přísedící v redakční 

radě Časopisu českého lékárnictva. Spolu s Prokopem Slavíkem a profesorem 

Augustem Bělohoubkem se zaslouţil o první vydání Lékárnického kalendáře 1881  

a vydávání kalendáře i hmotně podporoval. I z tohoto důvodu mu byl Lékárnický 

kalendář dvakrát dedikován. S kolegou H. Rüdigerem se ujal Společností zadaného 

prvního úkolu – do rukopisu Lékárenské učebnice (1899) napsat dějiny lékárenství  

a osobně šel poţádat jednoho z profesorů dějin praţské univerzity o jeho posudek. Také 

v Berouně patřil mezi velmi aktivní občany města. Zpíval v místním pěveckém souboru 

Slavoš, v jednu dobu byl místopředsedou Sokola, dvakrát byl zvolen předsedou 

Okrašlovacího spolku, předsedal správní radě pravovárečného pivovaru v Berouně a téţ 

vykonával funkci starosty města. Jen pouze díky jeho zásluze byl v Berouně roku 1888 

zaloţen Klub českých turistů, ve kterém byl také zvolen předsedou. Po oficiálním 

schválení místního odboru Klubu českých turistů ústředím se tento berounský odbor stal 

historicky prvním odborem Klubu v českých zemích. Jindřich Tesánek se sám projevil 

jako velice zapálený turista. Koncem 90. let 19. století procestoval celou Skandinávii  

a své záţitky z této cesty popsal v několika reportáţích uveřejněných v místním listě 

Hlasy od Berounky. Desátého června 1910 tento významný muţ zemřel a veškeré své 

jmění v hodnotě 150 000 rakouských korun
37

 odkázal v závěti národním a dobročinným 

účelům. Polovina jmění připadla v závěti vyjmenovaným spolkům, druhá část městu 

Přelouči, která za něj měla zřídit vychovatelnu pro místní chudé děti a hmotně je 

podporovat do věku osmnácti let
38

. Pohřeb Jindřicha Tesánka se konal v neděli  

12. června 1910 a obřadu se účastnilo veliké mnoţství lidí
39

. 

Od Jindřicha Tesánka zakoupil lékárnu v Berouně Karel Rosenberg  

(na fotografii v příloze č. 3). Nový majitel v ní zahájil svoji činnost 1. listopadu 1902. 

Záznamy v gremiální knize udávají jako datum jeho narození 25. červen 1872 v Praze. 

Naopak v údajích Výboru kondicinujících farmaceutů i ve sčítání obyvatel z roku 1910 
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je psáno, ţe se narodil 15. června téhoţ roku, coţ bude patrně správnější. Aspirantskou 

zkoušku vykonal v Praze v únoru 1894. Také údaje o datu magisteria na české 

univerzitě v Praze se odlišují. V gremiální knize je uveden 26. červenec 1895, 

v materiálech Výboru kondicinujících farmaceutů 20. červenec 1896. Je moţné,  

ţe se v tomto případě projevují rozdíly v datech závěrečného rigoróza a promoce. 

Rosenberg byl katolického vyznání a hlásil se k české národnosti. Do Berouna přišel  

se svojí manţelkou Miladou a dcerou Miladou. V březnu roku 1905 se mu narodil syn 

Karel. V jejich domácnosti pracovali i dvě sluţebné, resp. jedna panská a jedna sluţka
40

. 

V době své činnosti v Berouně si nechal zaregistrovat  a uznat svoji lékárnickou 

specialitu s názvem „Futurin“. Jednalo se o mentolo-ichthyolo-paprikovou náplast a její 

název vyšel v seznamu léčivých přípravků a lékárnických specialit připuštěných 

výnosem ministerstva k všeobecnému prodeji ve veřejných lékárnách v rámci  

II. československé lékárnické sazby z roku 1923. Berounskou lékárnu prodal o devět let 

později Karlu Trnkovi. Z Berouna se Rosenberg přemístil do Prahy, kde k 1. září 1911 

převzal zakoupenou lékárnu Jahna a Káše v Jindřišské ulici. Osobní koncesi na tuto 

lékárnu, kterou přejmenoval na lékárnu „U Palmy“, získal od příslušných úřadů 

následující rok. V lékárně v Jindřišské ulici zůstal přes dva roky a na konci ledna 1914 

ji přenechal lékárníku Aloisu Řídkému, který dříve působil v praţských Holešovicích.  

Z dalších Rosenbergových působišť je známa lékárna v Dobříši, kterou koupí převzal 

počátkem července roku 1914 a ještě v říjnu 1932 zde působil. Poté pracoval kratičkou 

dobu (1.8.-17.8.1944) v Bártově lékárně v Nových Benátkách v zastoupení provizora 

Jar. Straky jako správce. Z Nových Benátek přesídlil opět do Prahy.V době působení 

v Bártově lékárně byl jiţ rozvedený. Lékárník Rosenberg se také angaţoval 

v nejrůznějších stavovských organizacích. V roce 1905 byl určen zapisovatelem 

Organizace českého lékárnictva pro Čechy, Moravu a Slezsko (OrgČL). V roce 1912 je 

uveden jako předseda Československé lékárnické společnosti a zároveň přednosta 

kanceláře a jednatel OrgČL. V třicátých letech 20. století byl několikrát zvolen 

prezidentem Svazu československého lékárnictva, a to v letech 1931 a 1935 – 1937.   

Další majitel berounské lékárny, Karel Trnka, ji odkoupil od předchozího 

majitele k 1. říjnu 1911. Pocházel z Plzně, kde se 19. května roku 1874 narodil. 

Farmaceutická studia na praţské univerzitě završil 27. října 1899. Do Berouna přišel 

Trnka z Kroměříţe, kde vlastnil lékárnu. Tu před svým odchodem do té berounské 
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prodal Josefu Zelenému. Po necelých třech letech strávených v Berouně zdejší lékárnu 

prodal a zakoupil lékárnu majitele Engla „Na Kníţecí“ na praţském Smíchově.  

Ve smíchovské lékárně setrval a pracoval celých deset let. V roce 1924 ji prodal  

R. Kratochvílovi a najal si lékárnu dědiců Štěpánkových na praţských Vinohradech, 

kterou později i zakoupil. Z jeho rodinného ţivota je známo, ţe si v Praze vzal za ţenu 

Růţenu Raifaudovou. Karel Trnka patřil také mezi zakladatele a členy správní rady 

farmaceutické výrobní firmy REMED, jeţ patřila mezi přední československé výrobce 

léčivých specialit. V roce 1921 je uveden jako ohlašovatel nového výrobku firmy, 

ţelezité aromatické tinktury s názvem „Ferraxa“
41

. Do roku 1923 ohlašoval i další 

speciality této firmy.  

Po Karlu Trnkovi se stal majitelem lékárny František Markalous. Lékárnu 

převzal k 1. lednu 1914. Markalous se narodil 26. května 1876 v Třebosicích  

na Pardubicku. Hlásil se k římsko-katolickému náboţenství a české národnosti.  

Od 24. srpna 1918 do 1. prosince 1920 pracoval v Markalousově lékárně jako 

správce Havel Slovák. Narodil se 29. října 1886 v Dřevohosticích na Moravě poblíţ 

Bystřice pod Hostýnem. Tyrocinální zkoušku vykonal před Hlavním grémiem lékárníků 

v Olomouci 12. října 1908. Titul magistra farmacie obdrţel 16. července 1910  

na praţské univerzitě. Před příchodem do správcovské pozice v berounské lékárně 

krátce působil v lékárně Milosrdných bratří v Prostějově (2.6.-24.8.1918), kam přišel  

z Vídně. Do berounské lékárny přišel Slovák s manţelkou Augustou a synem 

Richardem, oba dva byli původem z Vídně.  Z Berouna se Havel Slovák přesunul  

do lékárny „U Černého orla“ ve Velkém Meziříčí, jeţ patřila Liboru Šilberskému, 

zatímco jeho rodina bydlela ještě v roce 1921 v domě lékárníka Markalouse
42

. Koncem 

dvacátých let si pronajal lékárnu ve Štramberku, kterou později i zakoupil. V říjnu roku 

1930 přenáší lékárnu ze Štramberka do Kopřivnice.  
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Od lékárníka Markalouse odkoupila lékárnu v roce 1925 Marie Effenbergová 

z Jevíčka. Od 1. června 1925 pronajala Marie Effenbergová lékárnu Josefu Peterkovi.  

Lékárník Josef Peterka se narodil 31. července 1891 pravděpodobně  

na Královských Vinohradech v rodině řídícího učitele Josefa Peterky. Tyrocinální 

zkoušku vykonal 20. července 1911 a poté zahájil studia na praţské české univerzitě, 

která úspěšně zakončil 19. července 1913. Peterka vyznával římsko-katolické 

náboţenství a hlásil se k české národnosti. V roce 1927, kdy ještě působil v berounské 

lékárně, vystavoval Peterka své léčivé speciality na XV. Praţském vzorkovém veletrhu. 

Mezi jinými přípravky i nové dietetické stomachikum „Ventrikulin“. O jeho pozdějších 

místech působení víme bohuţel pouze o lékárně v Jincích, kde vyráběl specialitu 

s názvem „Gastrikulin“.  

V roce 1929 koupil lékárnu od Marie Effenbergové Bedřich Hořínek a stal  

se posledním majitelem této lékárny před obdobím komunismu (jeho fotografie viz 

příloha č. 4). Dle trhové smlouvy zaplatil Hořínek celkem 825 000 korun 

československých. Kupní cena za nemovitost byla 350 000 Kčs, za právo lékárenské 

350 000 Kčs a za zařízení lékárny 125 000 Kčs
43

. Vedení lékárny převzal nový majitel 

16. dubna 1929. Podle údajů z policejní přihlášky přišel Hořínek do Berouna 

z Bubenče. PhMr. Bedřich Hořínek se narodil 18. prosince 1891 v Rokycanech jako syn 

městského lékaře. Po studiích na gymnáziu nastoupil k vykonávání lékárenské praxe 

nejprve do lékárny v Sedlčanech k K. Mayerovi, odkud byl ale po čtyřech měsících 

propuštěn. Zbylou část povinné tyrocinální praxe strávil v praţské Adamově lékárně. 

Svá dvouletá univerzitní studia v Praze zakončil roku 1914. O dva roky později, v roce 

1916, se stal aktivním vojenským lékárníkem a zůstal u armády aţ do oku 1927,  

kdy zakoupil berounskou lékárnu
44

. Dne 20. března 1926 pojal v Praze za svoji 

zákonitou choť Terezii Vítovcovou. Manţelé Hořínkovi měli celkem pět dětí, dcery 

Janu, Jiřinu a Zdenku a syny Otakara a Bedřicha. Jelikoţ dům, ve kterém lékárna stála, 

byl jiţ nevyhovující, nechal jej Hořínek v září roku 1929 zbourat. Na nově vzniklém 

volném pozemku nechal vystavit nový dvoupatrový dům. Během celé stavební operace 

byla lékárna prozatímně přestěhována do přízemní budovy nacházející se naproti 

bouranému domu u parku. Na likvidaci starého domu i na následující výstavbě domu 

nového se pracovalo bez přestání, takţe 1. prosince roku 1929 byla jiţ lékárna 
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přestěhována do nového objektu. Náklady na novostavbu činily téměř milion korun
45

. 

V průběhu roku 1938 navštěvoval majitel protiplynový kurz v báňské hutní škole 

v Příbrami. Po sloţení předepsaných zkoušek mu byla udělena koncese k prodeji 

plynových masek. Zároveň s tím mu bylo nařízeno zřídit plynovou komoru k jejich 

přezkušování. Přezkušovací plynová komora byla umístěna v nově vystavěné přístavbě 

domu nákladem 50 000 Kčs
46

. Po válce spravoval Bedřich Hořínek lékárnu aţ do konce 

roku 1950. V druhé polovině čtyřicátých let pracovali v lékárně celkem tři 

zaměstnanci
47

. Kromě samotného majitele ještě jeho manţelka ve funkci laborantky  

a lékárník Václav Malý (nar.1902). K 2. lednu 1951 byla lékárna převzata národním 

podnikem Medika. PhMr. Bedřich Hořínek zemřel 22. února 1970. 

Po znárodnění lékárny nastoupil ihned do funkce vedoucího lékárníka Miroslav 

Kronus a ve svém místě setrval aţ do konce srpna 1961. Lékárna byla označena jako 

centrální s pořadovým číslem 199 a drţela pohotovostní sluţby. V červnu roku 1960 

zde pracovalo celkem 10 zaměstnanců, z toho 6 farmaceutů, 3 farmaceutické laborantky 

a jedno nedefinované místo
48

. Během padesátých a šedesátých let byla v lékárně 

provedena řada úprav. Výdej léčiv byl oddělen od jejich přípravy, prodej za hotové 

oddělen od výdeje na recepty a lékárna byla v roce 1966 částečně vybavena novým 

nábytkem. Kdyţ vznikla v rámci OÚNZu lékárenská sluţba, změnilo se číselné 

označení lékárny na 01-02-01. Po Miroslavu Kronusovi převzala pomyslné ţezlo  

k vedení lékárny PhMr. Alena Besserová.  Ve vedení lékárny zůstala aţ do jara roku 

1983, kdy přešla pracovat do nové centrální lékárny zřízené v právě dostavěné 

poliklinice. Na polikliniku se z této lékárny přesunula i většina jejích zaměstnanců  

a zůstala zde pouze nově jmenovaná vedoucí Olga Soukupová spolu se dvěma 

laborantkami. Lékárna byla také převedena na oddělení zdravotnických potřeb  

a veterinárních léků pod označením 01-02-65. Po skončení období komunismu byl 

majetek lékárny patřící lékárenské sluţbě k 1. únoru 1996 privatizován. V současnosti 

je lékárna s dnešním názvem „Na Náměstí“ v soukromých rukách Mgr. Olgy 

Soukupové. 
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II./ 3. Lékárna „Nad Hořejší bránou“ 

 

 V období první republiky, po překonání poválečné hospodářské krize,  

si v Berouně na Plzeňské třídě č.p. 205 otevřel roku 1926 svoji lékárnu PhMr. Rudolf 

Kronus. Lékárna „Nad Hořejší bránou“, zřízená osobní koncesí, se stala teprve druhou 

veřejnou lékárnou v Berouně. Rudolf Kronus pocházel z Jemniště, kde se 13. srpna 

1879 narodil. Tyrocinální zkoušku absolvoval po vykonané lékárenské praxi 

v Benešově u lékárníka B. Prulla v červenci roku 1900. Poté nastoupil studia na praţské 

univerzitě, která zakončil magisteriem 26. ledna 1903. Svá kondiční léta zahájil 

v lékárně nacházející se ve východočeském Chlumci nad Cidlinou, kde pracoval s roční 

přestávkou od února 1903 do července roku 1909. V letech 1909 aţ 1911 působil jako 

samostatný provizor ve Smetanově lékárně v Přešticích. Před válkou ještě krátkou dobu 

od října 1915 do června 1916 pracoval v lékárně v Sušici. Jeho následující lékárnickou 

praxi přerušila první světová válka, během které byl nucen mezi lety 1916-1919 

nastoupit vojenskou sluţbu. Další informace o jeho činnosti se objevují aţ koncem roku 

1925, kdy je mezi říjnem a prosincem uveden u lékárníka Kratochvíla. V jakém místě  

se lékárna nacházela, není bohuţel známo. Poté se jiţ přemístil do Berouna,  

kde si otevřel 6. září 1926 vlastní lékárnu. Kronus byl členem Sboru pro vybudování 

lékárenského domu v Praze. Lékárna zůstala v jeho vlastnictví aţ do znárodnění. 

Kronusův syn Miroslav působil v Berouně v období komunismu jako okresní lékárník. 

Lékárna „Nad Hořejší bránou“ byla socializována 8. září 1949. O necelé čtyři měsíce 

později, k 1. lednu 1950, byla tato bývalá Kronusova lékárna zrušena a její zaměstnanci, 

kterých bylo tehdy sedm, léčiva i část zařízení převedeni do lékárny na náměstí. 

Krátkodobým odpovědným správcem lékárny se stal syn bývalého majitele, Miroslav 

Kronus, narozený 23. července 1918. Původní majitel lékárny a její zakladatel Rudolf 

Kronus zemřel roku 1952.  

 

 

 II./ 4. „Nová lékárna“ 

 

 Třetí a poslední soukromá lékárna, vybudovaná v Berouně ještě před obdobím 

komunismu, patřila Václavu Bříškovi. Nacházela se na Tyršově třídě č. 22/II  

(za komunismu i dnes Politických vězňů) a poprvé do ní mohli pacienti vstoupit  

15. prosince 1937. Stejně jako lékárna magistra Kronuse byla i tato lékárna zřízena  



s osobní koncesí. PhMr. Václav Bříško se narodil 3. září 1894 v Klatovech, kde jeho 

otec Antonín pracoval jako zahradník. Vychováván byl v duchu římsko-katolickém.  

Po povinné lékárnické praxi vykonal úspěšně 13. července 1914 tyrocinální zkoušku  

a poté nastoupil na praţskou univerzitu. Studia zakončil o tři roky později, 17. července 

1917. Při závěrečných zkouškách ho zkoušel profesor Bohuslav Brauner
49

.  

Ve dvacátých letech vykonával lékárnickou profesi v Grimově lékárně, v Nerudově 

ulici č.p. 32 v Praze III. Do Berouna přišel Václav Bříško z lékárny v Luţi  

(u Chrudimi), kde měl od Karla Selingera pronajatou lékárnu „U Matky Boţí“. Z luţské 

lékárny se zachovalo poměrně velké mnoţství obalového materiálu, který je nyní 

uskladněn ve Farmaceutickém muzeu na Kuksu. Bříškova, přesně o osm let mladší 

manţelka, Marie (narozena 3. září 1902), za svobodna Krákorová, byla také 

vystudovanou farmaceutkou. V době příchodu do Berouna měl Bříško tři potomky, 

dcery Alenu a Danuši a syna Václava. Na konci roku 1949 zaměstnávala lékárna 

celkem čtyři osoby, z čehoţ tvořili farmaceuti 75%
50

. Bříškova „Nová lékárna“ byla 

k 3. lednu 1951 převzata národním podnikem Medika. Původní majitel lékárny Václav 

Bříško zde vykonával funkci odpovědného vedoucího jen do konce roku 1951.  

Svoji lékárnu nechal lékárník Bříško zařídit zcela novým nábytkem ve stylu 

funkcionalismu, který navrhl známý praţský architekt Václav Kubík
51

. Díky 

pozdějšímu berounskému okresními lékárníkovi Miroslavu Kronusovi se nábytek 

z oficíny podařilo zachránit a v současnosti je k vidění v expozici Českého 

farmaceutického muzea na Kuksu s názvem Kouzlo apatyky (dochovaná fotografie 

interiéru lékárny viz příloha č. 5). V roce 2006 předala dcera lékárníka Bříška, paní 

Fiedlerová, Českému farmaceutickému muzeu dochované lékárenské pomůcky, jako 
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např. lţíce, odměrky, kopistky či tvarovačky na pastilky. Dále potištěné sáčky  

na rozličné léčivé rostliny a mnohý další obalový materiál, účetní doklady, mzdové 

záznamy i tehdejší odbornou literaturu (ukázky dochovaného obalového materiálu  

viz příloha č. 6 a 7).  

Od 1. ledna 1952 do 30. června 1956 vedl lékárnu, která po začlenění do Mediky 

obdrţela pořadové číslo 198, Stanislav Brajer, narozený roku 1926. Následující necelé 

dva roky setrval ve vedení Miloš Janota. Od 1. května 1958 do 30. dubna 1962 řídil 

provoz Václav Malý. Po něm převzal řízení lékárny Karel Pelikán.  

 V červnu roku 1960 zde pracovalo celkem 6 lidí, a to 4 lékárníci, jedna 

laborantka a jedna nedefinovaná osoba
52

. Ve stejném roce byla lékárna převedena  

do nově zřízené lékárenské sluţby v rámci OÚNZu a její číselné označení se změnilo  

na 01-02-02. V sedmdesátých a osmdesátých letech lékárna drţela pohotovostní sluţby 

a zásobovala léčivy i zdravotnickým materiálem berounskou okresní nemocnici. Kdyţ 

byla na jaře 1983 dostavěna na protější straně ulice nová poliklinika s centrální 

lékárnou, byla zdejší lékárna jako jiţ nepotřebná zrušena a její zaměstnanci přešli  

do nové lékárny na poliklinice. Dosavadní šéf Karel Pelikán se stal vedoucím nové 

centrální lékárny a po odstoupivším Miroslavu Kronusovi i okresním lékárníkem. 

 

 

II./ 5. Lékárna „Poliklinika“ 

 

 V květnu roku 1983 bylo dostavěno na třídě Politických vězňů č.p. 40 nové 

zdravotní středisko. Jeho součástí byla i centrální lékárna, zařízená podle nejnovějších 

představ a poţadavků. Návštěvníkům se po projití vstupními dveřmi rozevřela před 

očima poměrně veliká čekárna s výdejem bez receptu. Na druhém konci této čekárny 

byly vchody do dvou tzv. dispenzačních boxů, kde byly vydávány léky na recept. 

Lékárník pracoval v tomto kruhovém dispenzačním boxu vsedě a na dosah ruky měl 

většinu potřebných léků nejčastěji předepisovaných lékařem. Výhodou těchto boxů byl 

kromě ušetřených kroků hlavně uţší kontakt lékárníka s pacientem. Oddělený box,  

ve kterých se nacházeli pouze lékárník a pacient, vzbuzoval v pacientovi důvěru a mohl 

se tak poradit s lékárníkem i o svých intimnějších problémech. Vedle druhého 

dispenzačního boxu se nacházela ještě tzv. konzultační místnost, kde měl pacient také 
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moţnost se s lékárníkem v soukromí poradit. V pacientům nepřístupném sektoru 

lékárny byla dále přípravna, galenická laboratoř, sklady, přípravna sterilních léků 

(očních kapek), laboratoř kontroly kvality léčiv, sklad hořlavin, temperované boxy 

s teplotou 5ºC (k uloţení krevních derivátů, alergenů či inzulínů) a 15ºC (k uloţení 

mastí) a samozřejmě kanceláře, denní místnost, inspekční pokoj, umývárna, sociální 

zařízení a podobně.  

 Do této centrální lékárny s číselným označením 01-02-01 přešla většina 

zaměstnanců lékárenské sluţby z lékárny na Gottwaldově náměstí a ze zrušené lékárny 

leţící na protější straně ulice (bývalé Bříškovy lékárny). Vedoucím lékárníkem byl 

určen Karel Pelikán, který se stal zároveň i okresním lékárníkem, a jeho zástupkyní 

Zdena Petříková. Lékárna převzala zajištění pohotovostních sluţeb a začala léky  

a zdravotnickým materiálem zásobovat berounskou nemocnici.  

 Po revoluci zaujímala funkci odpovědné vedoucí Květoslava Froňková. 

V polovině devadesátých let bylo rozhodnuto o privatizaci lékárny veřejnou soutěţí 

prostřednictvím tzv. obálkové metody. Tedy kdo zaplatil více, lékárnu získal. Z tohoto 

souboje vyšla jako vítězka Zdena Petříková, která ale vzápětí lékárnu prodala 

společnosti Červený bod. Tato společnost se později stala součástí řetězcové společnosti 

Europharm, v jejímţ vlastnictví je dodnes. Lékárna v současnosti vystupuje pod názvem 

„Centrální lékárna“ a jejím vedoucím lékárníkem je PharmDr. Ladislav Krňávek.  

 

 

II./ 6. Přehled současných lékáren v Berouně 

  

( situace v Berouně v březnu 2007) 

 

 

Název lékárny Adresa Majitel/provozovatel 

 „U Černého koně“ Česká 60 Mgr. Miluše Sakačová 

„Centrální lékárna“ Politických vězňů 40 Europharm a.s. 

„U Zlatého hada“ Plzeňská 137 RNDr. Květoslava Froňková 

„Lékárna Sídliště“ Švermova 1591 Mgr. Milena Sopková 

„Na náměstí“ Husovo nám. 44 Mgr. Olga Soukupová 

„Dr. Max + lékárna“ Plzeňská 250 BRL Center CZ s.r.o. 



III. HOŘOVICE 

 

 

III./ 1. Obecné dějiny města Hořovic 

 

 Město Hořovice se rozkládá v předhůří Brd na poměrně strmém hřbetu  

nad údolím Červeného potoka, jenţ přitéká z Brdských lesů. Historické osídlení 

v těchto místech se předpokládá jiţ od 10. století. V letech 1229-1243 se připomínají 

bratři Neustup a Gebhard z Hořovic, předkové pozdějších majitelů panství Ţerotínů. 

V jejich vlastnictví byly Hořovice ještě ve 14. století. Archeologické nálezy ukázaly,  

ţe na místě dnešního zámku stál ve 13. století hrad v centru vesnického osídlení 

s kostelem sv. Jiljí. Někdy na počátku 14. století před rokem 1322 vysadil Plichta  

ze Ţerotína se svým synem Ješkem západně odtud nové město právem berounským
53

, 

na které přenesli název původní vsi – Hořovice. Původní stará ves se nazývala nejprve 

„véska u Hořovic“, později Hořovská Víska, Víska u Kostela a nakonec Velká Víska. 

Ţerotínové vlastnili Hořovice do poloviny 14. století. V dalším období docházelo 

k rychlým změnám majitelů a kolem roku 1390 získal město do svého majetku král 

Václav IV. V jeho vlastnictví zůstaly Hořovice s největší pravděpodobností  

aţ do husitských válek. Na začátku husitských válek, v roce 1420, se v hořovickém 

hradě údajně narodil Jiří z Poděbrad. O několik let později husité město vypálili  

a později dobyli i samotný hořovický hrad. Po husitském období se majitelé opět 

střídali, aţ začátkem 16. století získali Hořovice páni z Říčan a zůstali zde celých sto let 

aţ do období Bílé hory. Třicetiletá válka město i samotný hrad zanechala zcela 

zpustošené a vypálené. Berní rula z roku 1654 udává, ţe tehdy v Hořovicích stálo  

51 obydlených a 49 domů zpustlých či neobydlených. Počet obyvatel v městě je znám 

aţ z roku 1713, ţilo jich zde celkem 672
54

. Po bělohorských konfiskacích se hořovické 

panství dostalo do rukou Bořitovi z Martinic, z okna vyhozenému místodrţiteli  

za praţské defenestrace v roce 1618. Za posledního Martinice se začalo s výstavbou 

nového zámku. Dalšími majiteli města se stali Vrbnové, o kterých bude zmínka 

v obecném přehledu vývoje obce Komárov.  
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 V období středověku se velká většina obyvatel města ţivila řemeslnou výrobou, 

která byla určena převáţně pro místní trh. Jednotlivá řemesla se organizovala v rámci 

cechů. V Hořovicích byl nejstarším a také dlouho jediným cechem cech pekařský.  

Po třicetileté válce vznikl i cech hrnčířský, sklenářský, řeznický, ševcovský, mlynářský 

či punčochářský. V 19. století byl zaloţen cech cvočkařský.  

Pro Hořovice stejně jako jiné obce a města na Podbrdsku se stalo dominantním 

podnikání v oblasti ţelezářství, které způsobila bohatá naleziště ţelezné rudy v kraji.  

Ve 14. a 15. století uţ jsou hutě v Hořovicích doloţeny. Postupem času docházelo 

k rozšíření počtu vysokých pecí v kraji, které způsobila vysoká poptávka v souvislosti 

zejména se zbrojním průmyslem. Vedle hutí se rozvíjela i ţelezářská malovýroba 

v podobě domácího cvočkařství a hřebíkářství, kterým byl zdejší kraj velice proslulý. 

Proto byla v oblasti poměrně vysoká hustota obyvatel, která převyšovala tehdejší 

průměr. V samotných Hořovicích v roce 1843 stálo 332 domů a ţilo zde celkem 2 859 

obyvatel
55

. Dveře rozvoji továrního průmyslu a obchodu v kraji stejně jako jinde 

otevřela revoluce v roce 1848. Hořovice se staly svobodnou obcí nezávislou  

na vrchnosti. Spolu s dalšími reformami došlo i k reformě státní správy po zrušení 

feudálních panství. První reforma v roce 1849 zřídila politické okresy v čele s okresním 

hejtmanstvím a kraje. O šest let později došlo k změně ke vzniku 208 smíšených 

okresních úřadů
56

. V rámci tohoto správního uspořádání vznikl okres Beroun, 

zahrnujícím Hořovicko i Berounsko. I toto zřízení nemělo dlouhého trvání. V roce 1868 

byly utvořeny politické okresy nazývané okresní hejtmanství, které sdruţovaly více 

předchozích okresů. Berounsko, Hořovicko a Zbiroţsko vytvořily tehdy nový okres, 

nazvaný Hořovický, který Hořovice určil centrem vzniklé správní oblasti se sídlem 

okresního hejtmanství. 

Padesátá a šedesátá léta přinesla městu hospodářský rozvoj, zároveň s tím však 

úpadek cvočkařské výroby. V roce 1866 vypukly v nedalekých Hostomicích sociální 

bouře cvočkářů proti Ţidům, které se rozšířily i do Hořovic. V Hořovicích v druhé 

polovině 19. století vznikla řada továren drobného či středního typu. Většina z nich  

se vyvinula z menších dílen, kde původně pracoval sám majitel s několika dělníky. 

K roku 1890 se zde nacházely dvě slévárny ţeleza, smaltovna, dvě sirkárny, truhlářství, 
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parní pila, výroba ubrousků, tiskárna a pivovar
57

. Připojení Hořovic na ţelezniční trať 

vedoucí z Prahy do Plzně v roce 1862 se stalo pro místní podnikatele dalším plusem, 

který jim umoţnil vývoz výrobků daleko za hranice okresu a zároveň spojení s okolím. 

Trasa České západní dráhy měla původně vést severněji přes město Ţebrák a Hořovice 

měla míjet. Místním zastupitelům se však podařilo plánovanou trať změnit a přivést 

ţeleznici do města. Ţelezniční spojení umoţnilo i vznik nových výrobních podniků 

v Hořovicích.  

Nejstarší hořovickou továrnou se stala smaltovna Václava Schmidta. Byla 

zaloţena uţ v roce 1857 a jednalo se o druhou smaltovnu v berounském okrese  

i Čechách zároveň. Sídlila v bývalém Puţmanově mlýně a byla poháněna vodním 

kolem. V roce 1870 nechal její majitel přistavět i vlastní slévárnu. V té době pracovalo 

ve smaltovně dvacet dělníků a deset úředníků. Později byla továrna převedena  

na akciovou společnost. Pod vedením syna bývalého majitele Václava se rozvíjel 

provoz firmy i její sortiment. Kromě nádobí se zde vyráběly ţelezné smaltované 

předměty pro stavby, vodovody, zdravotní zařízení, kamna i koupací vany. Před první 

světovou válkou pracovalo v továrně aţ 500 osob. Po válce uţ se nepodařilo  

na předchozí úspěšnou výrobu navázat. Nejprve se zde začaly vyrábět pokojová kamna, 

za hospodářské krize se výroba zaměřila na kuchyňské stolokrby. Za druhé světové 

války ovládla bývalou Schmidtovu továrnu válečná výroba pro wehrmacht. Po válce byl 

podnik s tehdy 450 zaměstnanci znárodněn a po roce 1948 začleněn do koncernu Škoda 

Praha
58

. 

Důleţitou kapitolu hospodářských dějin města tvoří i hořovické sirkařství. První 

sirkárna ve městě byla zaloţena továrníkem Moritzem Neubergem, majitelem sirkárny 

v Plzni, v roce 1867 a později přetvořena na akciovou společnost. Její existence pak 

v roce 1890 definitivně skončila. Další sirkárnu zřídil Julius Bondy v osmdesátých 

letech na severním okraji města. I tuto sirkárnu postihl stejný osud jako její 

předchůdkyni. Třetí sirkárnu zaloţil Jakub Taussig, bývalý ředitel Neubergovy sirkárny. 

Tento výrobní podnik na rozdíl od předchozích dobře prosperoval. Později byl 

přeměněn na akciovou společnost s názvem Hélios a Solo. Výroba zápalek zůstala 

v Hořovicích aţ do roku 1922, kdy firma továrnu přestěhovala jinam.  
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Město Hořovice se můţe pochlubit i nejstarší tradicí tiskařské výroby. V roce 

1881 zde zaloţil Josef Nathan Münz tiskárnu, která podstatně ovlivnila kulturní ţivot 

v kraji. V osmdesátých letech 19. století tu vycházel Zpravodaj Okresního 

hospodářského spolku v Hořovicích. V roce 1912 zakoupil tiskárnu František Hrdlička 

a rozšířil jí o samostatnou knihařskou dílnu. Před válkou zde vycházel měsíčník 

Podbrdský obzor. Po válce uţ kapacita tiskárny nestačila, a proto nechal majitel postavit 

zcela novou budovu i s knihárnou. Tiskárnu potkal po roce 1948 stejný osud jako 

ostatní podniky v kraji, byla znárodněna.  

Do konce 19. století se podstatně zvýšil počet obyvatel města. V roce 1880 zde 

bydlelo 4 089 obyvatel, o 30 let později, v roce 1910, jiţ 4 829. Domovní zástavba  

se oproti roku 1757 více neţ zdvojnásobila. K roku 1900 zde bylo napočítáno 484 

domů, o deset let později jiţ 580
59

. Ke konci 19. století došlo k značnému úbytku 

obyvatel vzhledem k silné vlně vystěhovalectví z oblasti způsobené jednak úpadkem 

široce rozšířeného cvočkařství, dále pak z důvodu zániku několika hutí a dolů.  

Před první světovou válkou se Hořovice dočkaly nové elektrárny na parní 

pohon. Elektrárnu po válce obec zrušila a začala odebírat proud od Západočeských 

elektráren. Ve dvacátých letech byl vystavěn obecní vodovod, který přiváděl vodu  

aţ ze středních Brd. V přestavěné budově bývalé elektrárny byly v září 1928 otevřeny 

veřejné městské lázně. V městě fungovala obecná i měšťanská škola, učitelský ústav  

a městský chudobinec. Z hlediska poskytováni zdravotnických sluţeb praktikovali  

na konci 20. let ve městě lékaři soukromí, jeden lékař státní a jeden lékař obvodní, 

zubní a okresní nemocenská pojišťovna
60

. Ve městě měla svůj odbor Masarykova Liga 

proti tuberkulóze, kde v jejich poradnách poskytovali své sluţby lékař a sociální 

pracovnice. Rolníkům pomáhal v péči o zvířata jeden okresní zvěrolékař a jeden 

soukromý. Podle sčítání obyvatel ţilo v roce 1921 v Hořovicích 4 679 obyvatel. O devět 

let později, v roce 1930, uţ 4 818 obyvatel v 790 domech. Z hlediska průmyslu  

se v té době v Hořovicích nacházelo pět sléváren ţeleza, továrna na kamna, čtyři 

továrny na nábytek, továrna na obráběcí stroje, výrobna zdviţí, výrobna dřevité vlny, 

mlýny, spořitelna, dvě záloţny a tři pojišťovny
61

. 
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Druhá světová válka krutě postihla i Hořovice. Zdejší ţidovská komunita,  

která si ve městě na počátku 20. století postavila synagogu, zmizela. Řada obyvatel  

se nevrátila zpět z koncentračních táborů a věznic.  

Období komunismu v Hořovicích je zatím málo zmapované. V osmdesátých 

letech existovalo v Hořovicích z hlediska školství kromě základních škol střední 

odborné učiliště, gymnázium a střední ekonomická škola. Zdravotní sluţby pacientům 

z města i okolí poskytovala hořovická nemocnice, poliklinika a obvodní zdravotní 

středisko. Kromě místního průmyslu se zde nacházel průmysl polygrafický, 

elektrotechnický, potravinářský a výroba hudebních nástrojů. Ze správního hlediska 

byly Hořovice od roku 1868 aţ do roku 1960 okresním městem s krátkou výjimkou 

v době okupace, kdy byl hořovický okres zrušen. V roce 1960 se okres Beroun  

a Hořovice administrativně spojily pod společnou správou okresního města Berouna. 

Počet obyvatel se po skončení války pohyboval samozřejmě v niţších hodnotách  

neţ ve dvacátých a třicátých letech . V roce 1950 tu bylo zaregistrováno 4 472 obyvatel. 

Od padesátých letech se populace v Hořovicích mírně zvyšovala. V roce 1961 zde ţilo 

5 238 osob a v roce 1991 jiţ 6 395
62

. 

 

 

III./ 2. Lékárna „U Černého orla“ 

 

 Lékárna v Hořovicích byla zaloţena roku 1800 právem reálným pravděpodobně 

na místě dnešní radnice v domě č.p. 2. Lékárníkem, s jehoţ jménem je spojen počátek 

její existence, byl příbramský rodák Ignác Vodička. Sám Vodička nemohl být jejím 

zakladatelem, neboť podle záznamu v gremiální knize do Hořovic nastoupil nejdříve 

v roce 1809. Je však prvním lékárníkem hořovické lékárny, o kterém víme. 

Ignác Vodička se narodil v nedaleké Příbrami. Lékárnickou praxi absolvoval 

v Tachově u Karla Svobody asi mezi léty 1800 aţ 1803. Praxi završil tyrocinální 

zkouškou vykonanou na lékařské fakultě v Praze 20. ledna 1803. Povinná univerzitní 

studia v Praze zakončil aţ o pět let později, 6. září 1808. V gremiální knize stojí u jeho 

jména poznámka, ţe Vodička dluţí grémiu majitelů jednu zlatku a dvacet krejcarů 

vídeňské měny. Otevřenou otázkou zůstává, v jakém roce přišel do Hořovic.  

Podle údajů v Soupisu majitelů lékáren v berounském kraji nastoupil Vodička  
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do Hořovic v roce 1810, přesněji 20. srpna 1810. Alte Gremialmatrik naproti tomu říká, 

ţe Vodička přišel jiţ v prosinci 1809. Kaţdopádně v lékárně v Hořovicích působil Ignác 

Vodička téměř tři desetiletí. Po jeho odchodu získal lékárnu do svých rukou lékárnický 

rod Schallerů, který vlastnil lékárnu téměř sto let aţ do konce dvacátých let 20. století.  

 Prvním majitelem lékárny ze schallerovské dynastie byl Josef Schaller. Narodil 

se v Benešově u Prahy 15. března 1798. Na vídeňské univerzitě promoval  

19., resp. 20. srpna 1827. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole o berounské lékárně  

„U Zlatého orla“, přišla jeho rodina do českých zemí ze Švábska. Existují domněnky,  

ţe Schallerové pocházeli ze šlechtického rodu von Beugen. Josef Schaller po skončení 

studií ve Vídni odešel do lékárny v Berouně, kterou měl od 15. listopadu 1827  

do 8. ledna 1935 v nájmu. Poté přesídlil do zakoupené lékárny do Hořovic, kterou 

otevřel pro širokou veřejnost 13. března 1835. Zbývající roky ţivota uţ Josef Schaller 

strávil pouze v Hořovicích. Vedle svého povolání se angaţoval i v místní politice. 

Určitou dobu řídil ve funkci starosty chod města. Po jeho smrti v roce 1865 převzal 

lékárnu syn Josef Schaller.  

 V pořadí druhý Josef Schaller převzal lékárnu 7. června 1865 ve věku 26 let.  

Ve stejný den zároveň i promoval na praţské univerzitě. Hořovickou lékárnu vedl  

po celý ţivot aţ do své smrti v roce 1906. Ještě za ţivota Josefa Schallera ml. se lékárna 

přestěhovala do nových prostor na Palackého náměstí č.p. 254, kde se nachází dodnes. 

Na jejím bývalém místě vystavělo město Hořovice novou radnici. Jednání  

mezi Schallerem a zástupci města o postoupení lékárny byla vedena uţ od poloviny 

roku 1898. Lékárník byl ochoten svoji lékárnu obci postoupit pod podmínkou,  

ţe mu bude postavena nová na místě domu č.p. 254 a zařízena podle jeho návrhu. 

Hořovičtí radní na všechny Schallerovy poţadavky přistoupili a město k provedení 

stavby lékárny povolilo obnos ve výši 12 000 zlatých
63

.  

Po skonu Josefa Schallera ml. zůstala lékárna ve vlastnictví vdovy Anny 

Schallerové. Ta vyuţila svého vdovského práva lékárnu i nadále vlastnit, přestoţe 

neměla potřebné vzdělání, a najala k jejímu odbornému vedení provizora. 

 Jako první správce přišel do Schallerovy lékárny Josef Pavlišta. Narodil  

se 11. června 1876 v praţském Smíchově. Studia na české univerzitě zakončil 25. ledna 

1900. V hořovické lékárně, kam přišel z lékárny v Praze VII., se dlouho nezdrţel. 

Nastoupil 1. prosince 1906 a pracovní poměr ukončil k 15. prosinci následujícího roku. 
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Společně s ním tehdy v lékárně pracoval jako kondicinující lékárník Zdeňko Vaněk. 

Z Hořovic zamířil Pavlišta zpět do rodné Prahy, a to konkrétně do lékárny „U Koruny“ 

na Havlíčkově třídě č.p. 43 na Vinohradech. Tuto lékárnu o chvíli později spolu  

s Em. Langem zakoupil. Josef Pavlišta zemřel 5. srpna 1910 v České Kubici.  

 Po odchodu Pavlišty převzal místo provizora v lékárně Václav Vacek. Vacek  

se narodil ve Slaném 21. června 1867. Studoval na české univerzitě v Praze, kde získal 

v červenci roku 1891 odborný titul. Více informací z jeho ţivota se nepodařilo zjistit. 

V lékárně „U Černého orla“ pracoval necelý rok, od 15. prosince 1907 do 1. října 1908. 

 Od října roku 1908 nastoupil do lékárny jako její správce syn zemřelého majitele 

Josef Schaller, jiţ třetí nositel stejného jména v historii hořovické lékárny. Tento muţ  

se narodil 8. prosince 1877 v Hořovicích. Univerzitu v Praze absolvoval 21. srpna 1903. 

Do této lékárny přišel nejprve do funkce provizora. Od roku 1915 se stal i jejím 

majitelem. Jelikoţ byl zároveň vlastníkem ještě jiné lékárny, rozhodl se hořovickou 

lékárnu odprodat.  

 Lékárnu „U Černého orla“ odkoupili od Josefa Schallera manţelé Ferdinand  

a Hilda Bešťákovi. Stali se také jejími posledními vlastníky před znárodněním 

komunisty. V společných rukou manţelů Bešťákových se lékárna ocitla od 1. července 

1929. Provizorem v lékárně byl Ferdinand Bešťák, Hilda pracovala jako lékárenský 

adjunkt (fotografie obou manţelů viz přílohy č. 9 a 10).  

DrMr. Ferdinand Bešťák se narodil 27. května 1895 v Kladně jako nejstarší syn 

správce Praţské ţelezářské společnosti a zároveň náměstka starosty města Kladna. Svá 

středoškolská studia začal v rodném městě, ale později přešel do Prahy na Vinohrady, 

kde na První české reálce také odmaturoval. Lékárnickou praxi nastoupil v Berouně 

v lékárně „U Zlatého orla“, která v tu dobu patřila Františku Markalousovi. Jeho 

představy o lékárnické budoucnosti však narušila první světová válka. Bešťák musel 

narukovat a byl poslán bojovat na frontu. V roce 1916 byl zraněn, a přestoţe se vrátil 

zpět do vlasti, zůstal nadále ve vojenské sluţbě. Teprve po skončení války mohl 

pokračovat v lékárnické praxi. Tyrocinální zkoušku absolvoval 22. září 1920. Poté 

následovala samozřejmě univerzita v Praze, kde 12. července 1922 odpromoval.  

Ve svých studiích dále pokračoval a angaţoval se zejména v ústavu profesora Plzáka. 

Jeho zájem se soustředil na stanovení glukózy v krvi. K rozšíření svých vědomostí 

docházel ještě na II. interní kliniku do ústavu pro lékařskou fyziologii. Svoji disertační 

práci sepsal na téma „O metodách určování cukrů v krvi“, ke které mu slouţil také jako 

jeden z podnětů objev inzulínu. Bešťák získal titul doktora přírodních věd a odešel 



z vědecké oblasti do lékárny. Konkrétně do zakoupené lékárny „U Svatého Václava“ 

v Rovensku pod Troskami. Do Rovenska přišel i se svojí manţelkou a dětmi.  

Jeho manţelka Hilda Bešťáková, za svobodna Benešová, se narodila  

12. července 1900 v berounské ţidovské rodině. Byla jednou z prvních ţaček 

berounského reálného gymnázia. Lékárnickou praxi absolvovala ve Zdicích u Emanuela 

Stehlíka, kterou zakončila v září 1920 tyrocinální zkouškou sloţenou s vyznamenáním. 

Poté následovala univerzitní studia v Praze. Ta ukončila ve stejný den jako její budoucí 

manţel, 12. července 1922, coţ byl zároveň i den jejích dvaadvacátých narozenin. 

Z míst, kde následovně pracovala v lékárně, je známa Sadská a Bubeneč. Manţelé 

Bešťákovi spolu poté odešli do lékárny „U Svatého Václava“ do Rovenska  

pod Troskami. Tři roky po promoci na praţské univerzitě se manţelům Bešťákovým 

narodila dcera Zdeňka, a to ve stejný den jako její matka, jen o 25 let později.  

 Bešťákovi zůstali v Rovensku aţ do roku 1929, kdy zdejší lékárnu prodali  

a místo ní zakoupili lékárnu v Hořovicích. Doktor Bešťák se kromě svého zaměstnání 

věnoval i jiné odborné činnosti. Byl členem ústředního výboru Svazu československého 

lékárnictva a od prosince 1937 i starosta praţského filiálního grémia lékárníků. V roce 

1936 je zaznamenám jako jeden ze zkušebních komisařů praţského filiálního grémia, 

posuzujících u tyrónských zkoušek získané odborné zkušenosti a znalosti lékárenských 

učňů. Od května stejného roku se stal členem dozorčí rady Respharmy, reklamního, 

výrobního a prodejního druţstva
64

. Stejně jako berounský lékárník Miroslav Kronus  

i Ferdinand Bešťák se angaţoval koncem 30. let v rámci Sboru pro vybudování 

lékárnického domu v Praze. Dokonce patřil mezi jeho zakládající členy.  

 Po obsazení Československa Němci nastalo pro rodinu Bešťákových strastiplné 

a zároveň tragické období, neboť Hilda byla ţidovského původu. Bohuţel ani ona  

se nevyhnula krutému osudu, který pro ni a její souvěrce naplánoval Adolf Hitler  

na konferenci ve Wannsee. Při vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v březnu roku 

1939 ţilo v Čechách a na Moravě přibliţně 135 000 osob
65

 povaţovaných 

norimberskými zákony za Ţidy či míšence. Jiţ od počátku existence protektorátu byla 

přijata řada protiţidovských opatření formou nejrůznějších vyhlášek a nařízení. Od toho 
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okamţiku nesměli Ţidé kupovat, ani jakkoli jinak volně nakládat s podniky, podíly  

či majetkovými hodnotami v jejich vlastnictví. Četnické stanice obdrţely v květnu 1939 

rozkaz k provedení soupisu veškerých ţidovských podniků v tamním obvodu  

a následnému zaslání seznamů okresním úřadům. Na berounském okrese se podle 

těchto vypracovaných listů v 18 obcích nacházeli převáţně drobní ţivnostníci a pouze 

několik velkopodnikatelů
66

. Postupně začala protektorátní správa omezovat styk 

ţidovského obyvatelstva s neţidovským. Ve veřejných podnicích museli mít Ţidé 

vyhrazenou místnost, jejich pobyt v koupalištích či lázních musel být časově oddělen  

od ostatních návštěvníků. Následovalo zabavení rádiových přijímačů a stanovení 

povolání, která nesměli Ţidé vykonávat. Během roku 1940 se represe vystupňovaly.  

Od ledna 1940 byli Ţidé vyloučeni z hospodářského ţivota a odvětví, ve kterých mohli 

dosud působit, bylo jedno po druhém zakazováno. Od září 1941 začalo platit nařízení  

o označování Ţidů. Ţidé starší šesti let museli na veřejnosti nosit ţlutou šesticípou 

hvězdu s černým německým nápisem „Jude“, umístěnou na levé straně prsou asi  

ve výšce srdce. V rámci arizace byl do ţidovských podniků dosazován správce,  

tzv. Treuhänder, nebo bylo úředně provedeno jejich „odţidovštění“, tedy převzetí 

árijcem. 

 Nacistická okupace krutě zasáhla do rodiny Bešťákových. Co přesně se však 

v rodině událo, je těţké dnes zjistit a třeba i hodnotit. Hilda Bešťáková původně 

vlastnila lékárnu spolu se svým manţelem. Ze sluţby v lékárně se odhlásila 

k poslednímu listopadu roku 1938, ale v odhlášce kondicinujících farmaceutů neuvedla 

ţádnou lékárnu, do které by chtěla přejít. Plánovali snad manţelé na základě informací 

o prováděných protiţidovských represích v Německu a Rakousku emigraci 

z Československa? V další přihlášce, tentokrát uţ do „lékárny Dr. Bešťáka 

v Hořovicích“
67

, oznamuje nástup do zaměstnání k 10. březnu 1940. O měsíc později, 

15. dubna 1940, ze sluţby vystupuje. Kdyţ se v roce 1946 musely po válce povinně 

vyplňovat přihlášky majetku, součástí sloţky o Hildě Bešťákové je prohlášení jejího 

manţela, ţe  „po obapolné úmluvě uskutečnili v roce 1940 rozvod“
68

.  

 V říjnu roku 1941 bylo v Praze na poradě Reinharda Heydricha a jeho štábu 

rozhodnuto o zřízení ghetta pro ţidovské obyvatelstvo z Čech v Terezíně. Jednalo  

se o přestupný tábor při cestě do vyhlazovacích táborů zřízených na východě Evropy. 
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Do terezínského ghetta byla postupně soustředěna veškerá ţidovská populace z Čech  

a Moravy. Ţidé dostali písemný rozkaz k nástupu do určených transportů. Převáţná 

většina Ţidů z berounského okresu byla odsunuta do konce roku 1942. Hilda Bešťáková 

odjela 24. října 1942 transportem Ca z Prahy do Terezína. O dva dny později, 26. října 

1942, opustila Terezín s transportem By směřujícím do Osvětimi. PhMr. Hilda 

Bešťáková nelidské zacházení v koncentračním táboře nepřeţila. K 15. listopadu 1942 

byla prohlášena za mrtvou. O její památku a zároveň i o památku všech za doby 

okupace zahynuvších farmaceutů, pečovala později dcera Hildy Bešťákové,  

doc. RNDr. PhMr. Zdeňka Jedličková. Ta také společně s ústavem dějin farmacie 

připravovala památník těmto obětem nacistické zvůle, který měl být umístěn  

na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Připravovaná akce se však nakonec 

neuskutečnila. Na její ţádost byla Zdeňce Jedličkové ČFM Kuks vrácena skříňka  

se skleněným emblémem černého orla.   

 Po válce zůstala lékárna nadále ve vlastnictví Ferdinanda Bešťáka. Samotná 

lékárna se tehdy skládala ze dvou místností. Během války došlo ke stavebním úpravám 

jednotlivých místností. Byla zbudována laboratoř, kde se vyráběly domácí speciality. 

V roce 1945 bylo do místností zavedeno také ústřední topení. Za Ferdinanda Bešťáka 

pracovaly v lékárně celkem čtyři osoby, z čehoţ byl jeden sustentant a jedna pomocná 

síla
69

. Lékárna tehdy drţela i pohotovostní sluţby.  

Hořovická lékárna „U Černého orla“ se v rámci znárodnění začlenila  

do národního podniku Medika jako poslední v tehdy ještě hořovickém okrese dne  

26., resp. 28. září 1950
70

. Jejím odpovědným správcem se stal hned od počátku Jan 

Vlček, který zároveň vykonával i funkci styčného lékárníka pro okres Hořovice. 

Lékárna dostala pořadové číslo 214. Původní majitel Ferdinand Bešťák byl v únoru 

1951 zatčen pro podezření z ilegální činnosti proti státu. Téměř šest let strávil 

v nejtvrdších českých věznicích, na Borech, v Ruzyni, ve Valdicích, na Pankráci  

a Leopoldově. Komunistickou perzekuci Bešťák naštěstí přeţil. Zemřel 16. listopadu 

1985.   

Počátkem padesátých let prodělala lékárna mnoho dalších stavebních změn. 

Expedice léčiv byla oddělena od přípravy tím, ţe byly zřízeny dvě táry souběţně  

za sebou. Později byla vytvořena krytá pracovní tára pro přípravu léků v oficíně. V roce 
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1957 proběhly v lékárně další stavební úpravy a lékárna byla vybavena i novým 

nábytkem a přístroji, jako např. autoklávem, skleněným destilačním přístrojem  

či automatickými váhami. Po začlenění lékárny v Hořovicích do lékárenské sluţby  

v OÚNZu k poslednímu červnu roku 1960 převzala lékárna i komplexní zásobování 

všech pracovišť, a kdyţ se roku 1961 dostavěla nová nemocnice v Hořovicích, tak i její 

zásobování. V rámci lékárenské sluţby získala lékárna nové číselné označení,  

a to 01-02-03. V této době zde pracovalo celkem 7 pracovníků, z toho 5 farmaceutů, 

jedna sanitárka a jedna pomocná síla
71

. Lékárna měla tři vysunutá pracoviště, kde byla 

léčiva vydávána lékařem. V roce 1969 byl v oficíně oddělen prodej za hotové peníze  

od výdeje na recept. V osmdesátých letech došlo k reorganizaci lékáren  

pod lékárenskou sluţbou a pod hořovickou lékárnou byla zřízena tři vysunutá pracoviště 

– výdejny léčiv v Hostomicích, Komárově a Ţebráku. PhMr. Jan Vlček zůstal ve vedení 

lékárny aţ do druhé poloviny 80. let. V roce 1987 uţ ve funkci vedoucího lékárníka stál 

Jiří Kotlář. V první polovině devadesátých letech měla vedení lékárny v rukou  

RNDr. Baţantová. K 1. červenci 1994 byla lékárna privatizována a v současnosti je 

soukromým majetkem PharmDr. Jiřiny Kortové.   
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III./ 3. Přehled současných lékáren v Hořovicích  

 

(situace v Hořovicích v březnu 2007) 

 

 

 

Název lékárna Adresa Majitel/provozovatel 

Lékárna „U Černého orla“ Palackého nám. 254 PharmDr. Jiřina Kortová 

Lékárna „U NsP“ K Nemocnici  Mgr. Ivana Maxová 

Lékárna Komenského 49 PharmDr. Anna Slabochová 

 

 

 

    



IV. HOSTOMICE 

 

 

IV./ 1. Obecné dějiny města Hostomic 

 

 Město Hostomice se rozkládá uprostřed kotliny v hořovické pahorkatině, 

obklopené vrchy Plešivcem, Studeným, Hřebeny a Housinou. První zmínky o obci 

pocházejí ze 14. století. Původní trhovou ves povýšili na městečko počátkem 14. století 

majitelé zdejších pozemků, Zajícové z Valdeka. Roku 1343 praţský purkrabí Hynek 

Berka z Dubé potvrdil dosavadní výsady městečka a udělil mu zároveň i nové.  

V té době zde bylo několik krčem, jeden masný krám, pekaři a další ţivnosti
72

.  

Při kaţdé změně na královském trůně se zástupci obce vydali k novému panovníkovi 

s prosbou o potvrzení dosavadních privilegií a případně jejich rozmnoţení, coţ bylo 

důleţité pro hospodářskou prosperitu městečka. Postupem doby tak Hostomičtí získali 

právo pořádat týdenní a výroční trhy, právo pečetit listiny červeným voskem, právo 

přijímat lidi do obce či právo vařit pivo. Při svěcení hradu Karlštejna připojil panovník 

Hostomice ke karlštejnskému panství a udělil jim titul „královské ochranné a svobodné 

městečko“. Na tento titul se pak obyvatelé Hostomic často odvolávali.  

Ke karlštejnskému panství patřily Hostomice téměř 500 let, aţ do zrušení vrchnostenské 

správy roku 1848. Významně se do historie Hostomic zapsal rok 1738, kdy bylo 

městečko na základě privilegia Karla VI. povýšeno na město a obdrţelo od panovníka 

znak, korunovaného českého lva v červeném poli. Městečko zaţilo za dobu své 

existence řadu ničivých poţárů, jejichţ následky byly často katastrofální. Svůj podíl  

na tom měl i nedostatek vody, kterým Hostomice odjakţiva trpěly. Při velkém poţáru 

v roce 1684 zmizely v chřtánu ohně písemné dokumenty o zaloţení městečka.  

Za třicetileté války jej vydrancovali Pasovští a o 28 let později téměř úplně vypálili 

Švédové. Své stopy zde zanechaly i války Marie Terezie, kdy obec krátce obsadilo 

francouzské vojsko. 

 Hostomice patřily od svého vzniku k sídlům, jejichţ obyvatelé se ţivili převáţně 

zemědělstvím. Obec neleţela na významných obchodních trasách, ani nebyla důleţitým 

správním či hospodářským centrem oblasti, z tohoto důvodu zde působil pouze malý 

počet řemeslníků. Jednalo se zejména o potravinářská řemesla, jako bylo pekařství  
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a řeznictví. Dále řemesla oděvní, zastoupená ševci a krejčími, a kovodělná, v čele 

s kováři. Podle údajů z Berní ruly zde v roce 1654 stálo 72 domů, z čehoţ pouze  

43 bylo obydlených
73

. V 17. a 18. století se rozvinula v kraji hrnčířská výroba.  

V 18. a 19. století se ţivili místní obyvatelé převáţně domáckým cvočkařstvím  

a výrobou rukavic. Produkce ţeleza měla na Podbrdsku dlouhou tradici díky bohatým 

nalezištím ţelezné rudy. Ţelezářství zaujímalo ve zdejší oblasti prvořadé postavení  

a přispělo k rozšíření domácké výroby hřebíků - cvočkařství, jeţ zpracovávalo ţelezo  

ze zdejších ţelezáren. Zejména 18. a počátek 19. století by se dalo nazvat zlatým věkem 

cvočkařství. Po roce 1848 však došlo k mohutnému průmyslovému rozvoji všech 

odvětví a tovární výroba nahradila dosavadní ruční práci. Doma vyráběné hřebíky  

se vykupovaly za stále niţší ceny, které uţ nebyly schopny uţivit celou rodinu jako 

dřív. Tato bezvýchodná situace cvočkařů byla jedním ze spouštěcích faktorů pro velké 

protiţidovské povstání, které vypuklo v Hostomicích v únoru roku 1866, a rychle  

se rozšířilo i do okolních obcí a měst. K potlačení nepokojů, vyvolaných právě 

hostomickými cvočkaři, bylo okresním úřadem v Hořovicích povoláno vojsko  

a rozesíláno do celého okolí. Široká veřejnost se seznámila s ubohým ţivotem těchto 

řemeslníků zejména prostřednictvím série fejetonů Jana Nerudy „Výlet do kraje bídy“.  

 Rukavičkářství se rozšířilo v Hostomicích a okolí později neţ cvočkařství,  

aţ koncem 19. století. Zaměstnávalo však podobně jako cvočkařství značné mnoţství 

zdejších lidí. Rukavice šily ţeny ne v jednom závodě, ale v pěti faktoriích
74

, tedy 

podomácku. Zhotovené výrobky se pak pravidelně odevzdávaly podnikatelům,  

kteří zajišťovali jejich odbyt. Před první světovou válkou šilo v těchto faktoriích kolem 

600 švadlen
75

. Zboţí se vyváţelo zejména do Velké Británie. Během první světové 

války výroba rukavic stagnovala, ale po jejím skončení se opět rozvinula, i kdyţ ne  

do takové míry jako předtím. V Hostomicích  fungovaly ve 20. letech 20. století dvě 

faktorie, které zaměstnávaly asi 200 šiček
76

 z Hostomic a okolí. Roku 1926 uvalila 

Velká Británie na dovezené rukavičkářské výrobky vysoká cla, která citelně omezila 

jejich výrobu. Způsobil to také fakt, ţe do Británie putovalo celých 80% zdejší 
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produkce rukaviček
77

. Po druhé světové válce jiţ o výrobě rukaviček nejsou zmínky. 

Výroba byla znovu obnovena v roce 1971. 

 Po první světové válce poskytovala Hostomickým práci ještě hrnčírna, dvě pily, 

tři cihelny, výroba cementového zboří a pivovar
78

. Pivovar byl postaven na obecní 

náklady v 17. století a později byl pronajímán soukromníkům. V roce 1881 jej město 

prodalo obchodníku Jandovi, kterého ve 20. letech vystřídal statkář Greif. V roce 1943 

byl provoz pivovaru ukončen. V roce 1901 se také zlepšilo spojení Hostomic s okolními 

městy a zejména s Prahou díky dostavbě ţelezniční tratě ze Zadní Třebáně do Lochovic. 

Město tak získalo dobré napojení, jak na trať Praha-Plzeň, tak i na trať Zdice-Protivín.  

 Počet obyvatel stejně jako počet stavení v městečku během staletí postupně rostl 

v souvislosti s hospodářským rozmachem. Zejména v 19. století byl tento vzestup 

markantní. V roce 1757 stálo v Hostomicích 119 domů. O téměř sto let později, v roce 

1843, jiţ 299 domů, kde ţilo celkem 2 080 obyvatel. Dvacáté století uţ taková čísla 

nezaznamenalo. Po první světové válce, v roce 1921, ţilo v Hostomicích 1 857 lidí. 

Pokles počtu obyvatel na konci 19. století souvisí zejména s migrací rodin cvočkářů  

a dělníků ze zrušených hutí a závodů. Za období komunismu, v roce 1950, jich bylo 

napočítáno 1 517 a po sametové revoluci, v roce 1991, 1 271
79

.  

 Nelze opomenout ani kulturní a společenský rozkvět města, zejména v druhé 

polovině devatenáctého století. V roce 1864 byla zaloţena Čtenářská beseda, nejstarší 

v berounském kraji, o tři roky později pěvecký spolek. Hostomičtí se zúčastnili pouti  

do Borové v srpnu 1862, kde byla odhalena pamětní deska Karlu Havlíčku Borovskému 

i kladení základního kamene k Národnímu divadlu. V roce 1878 sehráli místní ochotníci 

Smetanovu „Prodanou nevěstu“, přičemţ si k tomu vyţádali svolení samotného autora. 

Toto představení bylo jedno z prvních, které se hrálo mimo Prahu. „Prodaná nevěsta“ 

v podání obyvatel Hostomic se hrála ještě mnohokrát. V roce 1924 nastudovali místní  

i Smetanovu „Hubičku“ u příleţitosti stého výročí narození slavného skladatele.  

 Za období komunismu se z Hostomic stalo středisko místního významu. Své 

zastoupení zde měl koţedělný a stavební průmysl. Bývalý výletní hostinec v Zátoře byl 

přestavěn na domov důchodců. Z hlediska poskytování zdravotnických sluţeb fungoval 
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ve městě v roce 1965 jeden obvodní lékař, jeden pediatr a jednou týdně tu ordinoval 

gynekolog.    

 

 

IV./ 2. Hostomická lékárna 

 

 Lékárnu v Hostomicích zaloţil osobní koncesí v roce 1903 lékárník Vilém 

Pravda. Po svém příchodu do zdejší obce koupil Pravda dům č.p. 61 a nechal jej 

přebudovat na lékárnu. V domě se původně nacházela pekárna spolu se zemědělskou 

usedlostí. Interiér lékárny byl zařízen secesním nábytkem od firmy Karla Schürera. 

Vilém Pravda se narodil 18. října 1863 v Hrabyni v tehdejším rakouském Slezsku. 

Z jeho ţivota je známo, ţe tyrocinální praxi vykonával v letech 1880-1883 v Tovačově 

a zakončil ji 20. září 1883 úspěšně sloţenou tyrocinální zkouškou. Poté začal se studiem 

na praţské Karlově univerzitě, jeţ dovršil ziskem titulu PhMr. v červenci roku 1887. 

Kvinkvenium dokončil v lékárně na praţských Vinohradech a v roce 1900 pracoval 

v lékárně na Ţiţkově. Lékárnu v Hostomicích pod Brdy otevřel všeobecné veřejnosti 

prvního října 1903 (fotografie hostomické lékárny z roku 1930 viz příloha č. 11).  

 Od Viléma Pravdy zakoupil hostomickou lékárnu František Fischer. O jeho 

ţivotě není nic známo, stejně jako o datu uskutečněné obchodní transakce. 

V gremiálních knihách Fischerovo jméno vůbec nefiguruje a jako následující majitel 

lékárny po Vilému Pravdovi je v nich zaznamenán Zdenko Procházka.  

K 1. lednu 1914 odkoupil a otevřel lékárnu Zdenko Procházka. Tento lékárník  

se narodil 31. března 1878 v Praze. Svá univerzitní studia završil 27. října 1903 promocí 

na magistra farmacie. V květnu roku 1907 se v Německém Brodě oţenil se slečnou 

Marii Mallerovou. Z jeho předchozích působišť je známa pouze lékárna Libáň,  

kterou měl Procházka od 1. ledna 1909 do 31. prosince 1913 ve svém pronájmu. 

Dalším majitelem hostomické lékárny se stal Josef Moldan. I v jeho případě je 

gremiální kniha chudá na informace a stojí v ní zaznamenáno pouze Moldanovo jméno. 

Z přihlášek a odhlášek při Výboru kondicinujících farmaceutů bylo moţno zjistit 

alespoň základní data o tomto lékárníkovi. Josef Moldan se narodil 15. března 1889 

na Ţiţkově. Po absolvování povinné lékárenské praxe nastoupil na studia na českou 

univerzitu do Prahy, která ukončil vykonáním rigorózních zkoušek 16. července 1910. 

Po univerzitním studiu se vydal získat praxi ve své profesi do ciziny, a to konkrétně  

do „Apotheke Münch“ leţící ve švýcarském Bernu. Po návratu do českých zemí 



pracoval od 1. dubna 1912 jako asistent ve Friedově lékárně ve Vršovicích. O necelých 

sedm měsíců později změnil pracoviště a nastoupil k 15. říjnu opět jako asistent  

do lékárny patřící PhMr. Jindřichu Klánovi v Praze VIII. Zde však setrval pouhé dva 

týdny a k prvnímu dni měsíce listopadu jiţ pracoval na pozici asistenta v karlovarské 

„Engelapotheke“, patřící H. Worličkovi.   

Od Josefa Moldana odkoupil lékárnu její poslední předsocialistický majitel 

František Doubrava (jeho fotografie viz příloha č. 11). Z jeho ţivota je známo jen velice 

málo údajů. Stejně jako v případě jeho předchůdce i u něj se k jeho jménu v gremiální 

knize neváţe jiţ ţádná další informace. Základní popis o jeho ţivotě říká přihláška  

při Výboru kondicinujících farmaceutů (její ukázka viz příloha č. 12). František 

Doubrava se narodil 18. listopadu 1897 v Příbrami. Po absolvování lékárenské praxe 

vykonal 17. září 1917 tyrocinální zkoušku a nastoupil na praţskou univerzitu. Své 

univerzitní vzdělání dokončil 9. července 1920. Před prosincem 1922 působil Doubrava 

v lékárně PhMr. K. Vogela na praţském Smíchově. Prvního prosince 1922 nastoupil 

jako asistent k Josefu Moldanovi do hostomické lékárny, kterou od tehdejšího majitele 

v pozdějších letech odkoupil. V Hostomicích jiţ Doubrava zůstal po celý zbytek svého 

ţivota. Během druhé světové války pomáhal partyzánům, kteří se skrývali v brdských 

lesích. Těsně před koncem války došlo k prozrazení osob, které se podílely na odboji 

vedeném proti Němcům. Patrně ze strachu před uvězněním Gestapem zvolil František 

Doubrava 24. dubna 1945 dobrovolný odchod z tohoto světa
80

. Lékárnu po smrti svého 

manţela vedla vdovským právem Anna Doubravová, a to aţ do roku 1950. 

K odbornému vedení lékárny si najímala samostatné provizory. Do znárodnění lékárny 

se v Hostomicích vystřídali celkem dva.  

Prvním provizorem lékárny se stal Bořivoj Ondruš. Narodil se 14. září 1895 

v moravskoslezských Kylešovicích. Tyrocinální zkoušku po vykonané praxi absolvoval 

21. září 1915. Následná univerzitní studia završil magisteriem získaným 14. dubna 

1919. Z jeho lékárnické praxe jsou nám známy pouze tři předcházející lékárny,  

a to aţ z období třicátých let. Před březnem roku 1936 pracoval jako adjunkt lékárny 

nacházející se v Olešnici na Moravě, kterou vlastnil R. Kselík. K prvnímu březnu 1936 

nastoupil jako adjunkt do lékárny v Brandýse nad Labem v Palackého ulici, kterou měl 

v pronájmu lékárník Jan Fridrich. V této lékárně zůstal pracovat aţ do posledního 
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prosince následujícího roku. Od ledna 1938 přesídlil do lékárny patřící paní Friedové 

v Pelhřimově, kde vykonával funkci odborného správce lékárník M. Malát.  

Jako druhý provizor Doubravovy lékárny nastoupil 1. července 1947 Václav 

Vašák. Vašák se narodil 13. srpna 1917 v obci Chválkov leţící v okrese Havlíčkův 

Brod. V roce 1938 absolvoval studia na gymnáziu v Havlíčkově Brodě. Po maturitě 

nastoupil na praxi do lékárny „U Bílého anděla“ v Humpolci, kterou vedl lékárník 

Václav Vorel. Tyrocinální zkoušku vykonal v roce 1941 v Kolíně a poté nastoupil  

na studia na praţskou univerzitu, která úspěšně završil 23. března 1946. Před svým 

příchodem do Hostomic pracoval Václav Vašák v několika jiných lékárnách. Jeho 

prvním působištěm se stala Štorchova lékárna v Kolíně, kde pracoval od listopadu 1941 

do poloviny května 1942. Poté přesídlil do lékárny doktora Punčocháře, nacházející  

se téţ v Kolíně, kde zůstal do března roku 1943. Na konci druhé světové války byl 

totálně nasazen do Saska do „Marktapotheke Aue“, kde pracoval od dubna do poloviny 

května roku 1945. Od října 1946 do 30. června 1947 působil v liberecké lékárně  

„U Českého lva“. Odtud jiţ nastoupil na své poslední působiště do Hostomic pod Brdy. 

V době jeho nástupu pracovali v lékárně celkem tři lidé, farmaceut, laborantka  

a uklízečka
81

. Lékárna drţela dokonce i pohotovostní sluţby. Její znárodnění proběhlo 

22. ledna 1950 a lékárna byla poté začleněna do národního podniku Medika.  

Pro odbojovou činnost lékárníka Františka Doubravy za druhé světové války byla 

učiněna výjimka ze zákona a paní Anna Doubravová dostávala od národního podniku 

řádné roční nájemné za lékárnu ve výši 24 000 Kčs po dobu pěti let
82

.  

 Magistr Vašák zůstal v hostomické lékárně i po znárodnění jako její odpovědný 

správce (fotografie Václava Vašáka viz příloha č. 13). Současně s ním pracovala 

v lékárně jako laborantka jeho ţena Eliška, absolventka závodní školy práce,  

která se narodila 12. července 1926. Lékárna, označená nyní pořadovým číslem 215, 

prošla v padesátých a počátkem šedesátých let rozsáhlou modernizací. Byl vybudován 

sklep na uchovávání hořlavin a v oficíně byla zbudována krytá oddělená pracovní tára, 

jak pro magistra, tak i pro laboranta. Výdej léčiv byl oddělen od jejich přípravy. Také 

vybavení lékárny bylo postupně doplňováno podle poţadavků tehdejší doby. Nádherný 

secesní nábytek v oficíně po lékárníku Pravdovi byl tehdy přelakován. Po začlenění 

lékárny do OÚNZu se jiţ pohotovostní sluţby v Hostomicích nedrţely. Jako součást 

lékárenské sluţby OÚNZu dostala nové číselné označení 01-02-04. Počet zaměstnanců 
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zůstával i nadále stejný, tři lidé
83

. Od 21. dubna 1975 byla lékárna v Hostomicích 

převedena na vysunuté pracoviště lékárny v Hořovicích – výdejnu s novým pořadovým 

číslem 01-02-043.   

 V hostomické lékárně pracoval Václav Vašák neskutečných 35 let,  

od 1. července 1947 do 10. září 1982. Celý svůj ţivot zasvětil ţivotu v lékárně a také 

zaznamenávání její historie. Dlouhá léta působil jako okresní historiograf a účastnil  

se řady historicky orientovaných konferencí, kde také přednášel své poznatky. Jeho 

neutuchající zápal a snaha zachovat dobové svědectví následujícím generacím se však 

neomezila pouze na lékárnu, ve které dlouhá léta působil, nýbrţ i na další lékárny 

v berounském okrese. Jemu můţeme poděkovat, ţe se v archivních materiálech 

dochovala řada svědectví o lékárnách berounského okresu. 

Po odchodu manţelů Vašákových, k 6. září roku 1982, nastoupili na uvolněné 

místo manţelé Josef a Eva Jilemnických. Později odešel manţelský pár do Prahy  

a v hostomické lékárně se objevil její další správce, Emil Vepřek.  

Jelikoţ hygienické i prostorové podmínky v lékárně nebyly v průběhu let vůbec 

řešeny, stala se v osmdesátých letech jiţ situace z tohoto hlediska v lékárně neúnosnou. 

Lékárna byla například jediným zdravotnickým zařízením v okrese, kde ještě nebyla 

instalována tekoucí voda. Dům byl navíc i velice vlhký. Městský národní výbor slíbil 

vystavět nové zdravotnické zařízení, jehoţ součástí měla být i lékárna. I přes to, ţe jiţ 

byl vypracován na celou stavbu projekt, ke konečné stavbě nakonec nedošlo. Z těchto 

důvodů byla lékárna 24. července 1986 uzavřena. Náhradním řešením měla být výdejna 

léků bez jejich přípravy prozatímně umístěná v druhém patře hostomické bytové 

jednotky s třemi místnostmi a přízemím jako skladovacím prostorem. Později však byla 

lékárna přestěhována do prvního patra této bytové jednotky a disponovala pouhými 

dvěmi místnosti. Pro starší pacienty bylo navíc velice obtíţné vystoupat po úzkých 

schodech do patra k vyzvednutí svých léků. V době fungování lékárny v bytové 

jednotce jiţ byla jejím vedením pověřena Jana Vasková, absolventka farmaceutické 

fakulty v Bratislavě. Dohled nad lékárnou získala v září roku 1987
84

. Do těchto 

náhradních prostor uţ se secesní zařízení oficíny, které nechal vyrobil zakladatel 

hostomické lékárny Vilém Pravda, samozřejmě nevešlo. Naštěstí zůstal původní 

nábytek zachován a v současnosti je k vidění v Muzeu Českého krasu, nacházející  

se na Husově náměstí č.p. 87 v Berouně.  
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V lednu roku 1990 provedl OÚNZ přestavbu prostor určených pro lékárnu 

v domě č.p. 225 nacházejících se na hostomickém Tyršově náměstí. Dům byl koncem 

předcházejícího roku odkoupen od soukromého majitele do vlastnictví Městského 

národního výboru. O šest měsíců později, v červnu téhoţ roku, se do tohoto nového 

zařízení přestěhovala výdejna léků s vedoucí lékárnicí Janou Vaskovou. Hostomická 

lékárna byla Janou Vaskovou privatizována k 1. červenci 1995. 

V lednu roku 2001 prodal Obecní úřad Hostomice objekt, ve kterém se mimo 

lékárny nacházely i ordinace lékařů, MUDr. Marii Zímové. Lékárnice Jana Vasková 

vzápětí nato podala nové majitelce výpověď a prostory, kde se nacházela výdejna, zcela 

vyklidila. O uvolněné místo projevila zájem RNDr. Vlasta Tarantová, majitelka lékárny 

„U Tří zvonků“ v Králově Dvoře, a zřídila zde její odloučené oddělení pro výdej léčiv  

a prostředků zdravotnické techniky, které funguje dosud (březen 2007). 

Jiná lékárna v Hostomicích v současné době neexistuje.  



V. KOMÁROV 

 

 

V./ 1. Obecné dějiny městečka Komárov 

 

 Městečko Komárov se rozkládá na okraji brdského předhůří na styku dvou 

hlubokých údolí, jimiţ přitéká Jalový a Červený potok, který se později vlévá do řeky 

Litavky. První písemná zmínka se připomíná v roce 1263 v souvislosti s Bohuslavem 

z Komárova. Bohuslav byl pravděpodobně zakladatelem Komárova a nejstarším rytířem 

rodu Pešíků, kteří si obec zvolili na několik století jako své rodové sídlo. Jeden z dalších 

drţitelů Komárova, Kunata Pešík, bojoval za husitských válek na straně krále Zikmunda 

a husité mu za to třikrát zpustošili jeho majetek. Další Kunata, jehoţ si oblíbil král 

Vladislav Jagellonský, dosáhl největšího úspěchu z celého rodu. V roce 1508 se stal 

hejtmanem podbrdského kraje. Jako zástupce rytířského stavu podepsal téhoţ roku 

důleţitý zápis do zemských desek, který potvrzoval právo královských měst účastnit  

se zemských sněmů. Společenské postavení, které Kunata získal, mu umoţnilo zvětšit 

rodový majetek Pešíků. V letech 1502-1508 nechal vystavět nové sídlo rodu, gotický 

hrad čtvercového půdorysu se čtyřmi věţemi. Následující příslušníci rodu Pešíků však 

jiţ nebyli dobrými hospodáři a o majetek kvůli velkému zadluţení přišli. V roce 1602 

přechází Komárov na dobu 19 let do vlastnictví Jindřicha Oty z Losu. Ten byl ale jako 

stavovský direktor a odpůrce císaře Ferdinanda II. odsouzen ke ztrátě majetku  

a popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Zabavený majetek získali spolu 

s panstvím Hořovice do rukou Martinicové a Komárov pak sdílel s Hořovicemi 

společný osud aţ do 19. století. Třicetiletá válka zanechala Komárov zničený a téměř 

vylidněný i vinou moru, zavlečeného sem z Uher a nějakou dobu trvalo, neţ se obec 

opět vzchopila. Po správní reformě si Komárov poprvé v historii roku 1850 volil svého 

starostu a obecní zastupitelstvo. Koncem 50. let 19. století se s Komárovem sloučila 

sousední obec Kleštěnice. Dne 1. března 1918 byla obec povýšena posledním 

rakouským císařem Karlem I. na městečko a obdrţela svůj znak. Ten má v dolním poli 

useknutou nohu v brnění s ostruhou a okovem na přetrţeném řetěze, coţ byl erb pánů 

Pešíků z Komárova. V horní polovině znaku jsou zkříţená hornická kladiva,  

která odkazují na historii městečka. 



 Komárov získal širokou proslulost díky zpracování ţelezné rudy z nedalekého 

okolí. Obec patřila k nejvýznamnějším ţelezářským centrům nejen na Podbrdsku,  

ale i v rámci českých zemí. Výroba ţeleza je zde připomínána uţ v 11. století. Blízký 

důl na ţeleznou rudu na Jedlové hoře, odkud komárovské ţelezárny od počátku  

aţ do 19. století odebíraly rudu, byl v provozu uţ od poloviny 15. století. Komárovská 

huť existovala zřejmě jiţ na konci 15. století, ale bezpečně je doloţena aţ roku 1510  

za vlastnictví Pešíků z Komárova. Částečný rozvoj huti nastal za Jindřicha Oty z Losu 

po roce 1602. Jindřich huť rozšířil a s největší pravděpodobností zde zaloţil první 

vysokou pec. Roku 1648 uţ je doloţena vysoká pec a dva hamry
85

. Nová etapa rozvoje 

hutí nastala za majitelů Vrbnů po roce 1685. Počet hutí byl zvýšen a v hamrech  

se vykovávalo ţelezo tyčové, kovářské i hřebíkářské. Na počátku 18. století se výroba 

rozšířila o produkci plechu a drátu. V roce 1790 uţ zde stály tři vysoké pece, jedenáct 

hamrů a dvě drátovny
86

. Největšího rozkvětu dosáhly ţelezárny za Rudolfa, hraběte 

z Vrbna. Hrabě Rudolf byl muţem rozsáhlého vzdělání nejen v humanitních,  

ale i v přírodních vědách. Teoretické i praktické zkušenosti získal studiem na hornické 

akademii v Bánské Štiavnici a studijními cestami po dolech i hutích v celém Rakousko-

Uhersku. Vyráběla se zde vysoce kvalitní umělecká litina i výrobky pro oblast 

strojírenství a zbrojnictví.  

 V roce 1852 přešlo hořovické panství a tím i komárovské ţelezárny  

do vlastnictví hessenského kurfiřta Friedricha Viléma I., který nechal ţelezárny 

zmodernizovat. Výroba se poté zaměřila na výrobky určené pro ţeleznice a tovární 

stroje. Tehdy, v roce 1854, zde pracovalo 733 dělníků
87

. Postupem doby byla postavena 

pudlovna, válcovny, nová vysoká dřevouhelná pec a vlečná dráha spojujících Komárov 

s Hořovicemi. Na konci 19. století uţ výroba zastarávala a vzhledem k narůstající 

konkurenci bylo třeba investovat do modernizace závodu. Tehdejší majitel ţelezáren 

Vilém von Hanau uţ k tomuto kroku neměl dostatek financí a ţelezárny prodal 

počátkem roku 1902 firmě C. T. Petzold a spol. Nový vlastník provedl částečnou 

přestavbu závodu a poněkud změnil strukturu výroby. Největší podíl výrobků 

představovala stavební, strojní a kanalizační litina a roury. V roce 1907 zaznamenaly 
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ţelezárny vůbec největší odbyt ve své historii. V té době v závodu pracovalo 842 

dělníků (údaj k roku 1908)
88

.  

 Během poválečné krize došlo k prudkému sníţení výroby. Byly zastaveny  

a později i zbourány obě vysoké pece a místo nich vystavěna slévárna temperované 

litiny k výrobě koupacích van a válců pro válcovny. Koncem 20. let proběhla v závodu 

modernizace a podnik byl opět schopen konkurovat světovým výrobcům. Další rozvoj 

ţelezáren zastavila hospodářská krize počátkem třicátých let, kterou podnik přeţil 

zejména díky výrobě koupacích van. Po zavedení válečné výroby ve 40. letech se tu 

vyráběly dělostřelecké granáty a letecké bomby. Po roce 1945 byl podnik znárodněn  

a stal se jedním provozem nově vytvořeného koncernu ALBA. Závod dodnes funguje 

pod názvem Buzuluk Komárov. 

 Vedlejším produktem při výrobě ţeleza byla rtuť. Rumělková ruda, ze které se 

rtuť získávala, se těţila společně s ţeleznou rudou na Jedlové hoře a skladovala se od ní 

odděleně. Do 18. století o rtuť nebyl veliký zájem. Aţ v polovině 18. století se zvýšila 

její cena díky uplatnění v metalurgii. Zájem o rumělku a její zpracování projevil hlavně 

Rudolf, hrabě z Vrbna. Ještě v roce 1830 se v Komárově vyrobilo 15 q rtuti
89

, později 

uţ však informace o její výrobě z účetních knih komárovských ţelezáren mizí.  

 V souvislosti s rozvojem ţelezáren došlo i k rozvoji samotné obce. Výrazný 

vzestup lze zaznamenat zejména od konce 18. století. V roce 1713 stálo v obci 

Komárov 19 domů, kde ţilo 153 obyvatel. V roce 1843 uţ to bylo 104 obydlí s 900 

lidmi. Po první světové válce, v roce 1921, bylo spočteno 212 domů a 1 364 obyvatel. 

Rozmach městečka se po první světové válce nezastavil a pokračoval aţ do druhé 

světové války. V roce 1930 měl Komárov 1 483 obyvatel, z toho 16 Němců a 14 jiných 

cizích příslušníků
90

.  

 Ve dvacátých letech fungoval v Komárově vlastní vodovod, vybudovaný ještě 

před první světovou válkou. Osvětlení města zajišťovala elektrárna patřící místním 

ţelezárnám. V městečku mohli ţáci navštěvovat obecnou i měšťanskou školu. V prvním 

desetiletí 20. století byla k ochraně bezpečnosti místních obyvatel zřízena četnická 

stanice, která koncem 20. let zaměstnávala 3 muţe. O zdraví Komárovských se staral 

závodní lékař s jedním pomocným lékařem. Peněţní sluţby poskytovala Občanská 
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záloţna. Jako v okolních městečkách i zde se od druhé poloviny 19. století čile rozvíjel 

kulturní a společenský ţivot. Z řady nejrůznějších spolků lze jmenovat tělovýchovnou 

jednotu Sokol, pěvecký spolek Ozvěna či Sbor dobrovolných hasičů ţelezárenských  

i obecních
91

. Ve dvacátých letech mohli najít nejen místní obyvatelé v Komárově práci 

kromě ţelezáren ještě v továrně pracích strojů nebo na dvou pilách
92

. 

 I za období komunismu pokračoval díky průmyslové základně další růst 

městečka. V 80. letech představoval Komárov středisko místního významu. Kromě 

Buzuluku zde fungoval potravinářský a místní průmysl. Základní zdravotnické sluţby 

poskytovalo obvodní zdravotní středisko. Z populačního hlediska bylo v samotném 

Komárově v roce 1950 napočítáno 1 501 obyvatel ţijících v 328 domech. Těsně  

po revoluci v roce 1991 o téměř tisíc osob více, přesněji 2 437
93

. 

 

 

V./ 2. „Pohlova lékárna“ 

 

 Lékárnu v Komárově zaloţil za základě osobní koncese lékárník Julius Pohl 

v domě č.p. 13 leţícím na místním náměstí (dnešní Náměstí Míru). Veřejnosti se její 

dveře otevřely 1. července 1925. Osoba Julia Pohla je trochu zahalena tajemstvím. 

V osobní evidenci Farmaceutického muzea na Kuksu existují dva muţi stejného jména, 

jejichţ údaje jsou vzájemně promíchány. O komárovském Juliu Pohlovi s určitostí 

víme, ţe měl před příchodem do zdejší obce pronajatou lékárnu v Podmoklech patřící 

Heleně Rummelové, a to od roku 1917. Poté jiţ poţádal o povolení koncese ke zřízení 

lékárny v Komárově. Zemřel v roce 1933. Pravděpodobně ještě za svého ţivota najal  

do vlastní lékárny k jejímu odbornému řízení provizora, resp. provizory. V gremiální 

evidenci majitelů jsou do roku 1933 včetně uvedeni celkem tři provizoři, které mohl 

ještě osobně najmout sám Julius Pohl. 

 Prvním provizorem se stal Emanuel Weber. Datum převzetí lékárny 

v gremiálních záznamech bohuţel uvedeno není. Tento lékárník se narodil 18. června 

1881 v Čáslavi. Tyrocinální zkoušku vykonal po předchozí lékárenské praxi 30. září 

1901 v Kutné Hoře. Poté nastoupil studia na české univerzitě v Praze, která zakončil 

                                                 
91

 Číselné informace v tomto odstavci viz Monografie Hořovicka a Berounska, VI. Díl. Praha 1931,  

s. 250-251. 
92

 Kuča, Karel : Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III.díl. Libri, Praha 1998, s. 51. 
93

 Kuča, Karel : Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III.díl. Libri, Praha 1998, s. 49  

a 50.  



získáním diplomu v červenci 1903. Z jeho osobního ţivota víme, ţe vyznával římsko-

katolické náboţenství, byl ţenatý a měl celkem pět dětí. 

 Druhý provizor „Pohlovy lékárny“, Josef Valenta, nastoupil do svého nového 

zaměstnání 5. února 1933. Narodil se 13. května 1892 v Babí u Náchoda. Po tyrocinální 

zkoušce, kterou absolvoval v květnu 1913, začal studovat na české univerzitě v Praze. 

Magisterium vykonal 11. resp. 19. dubna 1919
94

. Podle údajů v jeho osobní kartě 

dokončil kvinkvenium v lékárně v Novém Bydţově 20. listopadu 1922, kde pracoval  

od počátku října 1921. Od stejného dne se měl údajně stát provizorem lékárny  

„U Matky Boţí“ v Novém Bydţově. V tom případě ovšem musel dokončil univerzitní 

studia o dva roky dříve, nebo jsou údaje o datu dosaţení kvinkvenia chybná. 

Kaţdopádně v komárovské lékárně pracoval pouze osm měsíců. 

 Dalším provizorem najatým k vedení lékárny se stal Vladimír Šimák. Do nového 

zaměstnání nastoupil k 8. říjnu roku 1933 a stejně jako jeho předchůdce i on zde setrval 

pouze několik měsíců, přesněji do konce května následujícího roku. O jeho ţivotě  

se nedochovalo mnoho záznamů. Šimák se narodil 28. července 1887 ve Všestudech  

a univerzitní studia dokončil 15. července 1911. V kterých lékárnách pracoval  

před svým příchodem do Komárova či které si později pronajal, popř. zakoupil, není 

bohuţel známo. 

 Šimákovo místa odborného provizora nato zaujal Stanislav Woznicki, narozený 

22. prosince 1891 v Šepetavce. Vystudoval praţskou univerzitu a 20. června 1923 zde 

ukončil svá studia promocí. V gremiální knize se k jeho jménu vztahují dva záznamy  

o působení v „Pohlově lékárně“. Nejprve lékárnu vedl v období mezi prvním červnem 

1934 a 31. březnem 1935. Poté následuje téměř osmiměsíční pauza a od 15. listopadu 

roku 1935 do konce srpna následujícího roku stojí opět v jejím čele. Woznicki byl 

posledním provizorem místní lékárny. Další lékárník, který přišel po něm, si jiţ lékárnu 

pronajal. 

 Tento nájemce se jmenoval Karel Jílek a lékárnu převzal od prvního října 1936. 

Pocházel z Březnice, kde se 30. ledna roku 1902 narodil. Studia na praţské univerzitě 

ukončil ve věku 26 let, 23. června 1928. V „Pohlově lékárně“ zůstal Jílek celé tři roky. 

 V říjnu roku 1939 lékárna změnila svého vlastníka. Novou majitelkou se stala 

Věra Pohlová, narozená 12.února 1906 v jihočeském Táboře. Také o Věře Pohlové toho 

mnoho nevíme. Známo je pouze to, ţe tyrocinální zkoušku vykonala 26. září 1928  
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a magisterium 23. června 1930 pravděpodobně na praţské univerzitě. Věra Pohlová  

se za svobodna jmenovala Hladíková a lze předpokládat, ţe se do rodiny lékárníka 

Pohla přivdala. Ve 40. letech zaměstnávala lékárna celkem tři  lidi – lékárníka, 

sustentanta a uklízečku
95

. Komárovská lékárna zůstala ve vlastnictví Věry Pohlové  

aţ do období socializace, kdy byla převzata národním podnikem Medika.  

Součástí Mediky se lékárna stala 1. července 1950. V čele lékárny, označené 

nyní pořadovým číslem 217 v rámci ještě existujícího okresu Hořovice, zůstala jako 

odpovědná vedoucí aţ do roku 1964 původní majitelka Věra Pohlová. Ještě za jejího 

řízení se lékárna stala součástí OÚNZu a obdrţela číselné označení 01-02-05. Věru 

Pohlovou na jejím místě vystřídala Jitka Vepřeková, a to aţ do roku 1968. Následující 

tři roky zde řídil provoz Jan Pavel, kterého v roce 1971 nahradil Emil Vepřek, pozdější 

vedoucí lékárny v Hostomicích. Za jeho vedení byla komárovská lékárna po dobu 

několika let převedena z lékárny základního typu na výdejnu, spadající pod lékárnu 

v Hořovicích. V souvislosti s tím jí bylo přiděleno nové pořadové číslo 01-02-043. 

V roce 1987 jiţ v lékárně působil jako odborný vedoucí Jiří Kantor a lékárna  

pod novým označením 01-02-04 byla opět řadovou obvodní lékárnou.  

I v devadesátých letech zde nadále zůstal Mgr. Jiří Kantor a v rámci privatizaci 

získal k 1. lednu 1996 zařízení lékárny spadající do majetku lékárenské sluţby do svých 

rukou. V současnosti funguje lékárna pod názvem „Podbrdská lékárna“.  
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 VI. KRÁLŮV DVŮR 

 

 

VI./ 1. Obecné dějiny městečka Králův Dvůr 

  

Dnešní obec Králův Dvůr se rozprostírá v údolí řeky Litavky ohraničené ze tří 

světových stran vápencovým masivem Kosova, Koukolovou horou a Trubínským 

vrchem. Zdejší oblast byla osídlována jiţ od neolitu. Při archeologických výzkumech 

bylo nalezeno mnoţství předmětů, jenţ dokazují přítomnost lidí v králodvorské kotlině 

od neolitu, přes eneolit, dobu bronzovou, dobu ţeleznou a další období aţ do raného 

středověku.  Kotlina měla strategickou polohu, neboť leţela na důleţité obchodní cestě 

z Norimberka přes Plzeň do Prahy. Z tohoto důvodu také místní rolníci zaţili 

mnohokrát taţení válečných výprav. Králův Dvůr dnešních dnů vznikl postupným 

spojením několika vesnic. Jednalo se o Počaply, Králův Dvůr, Popovice, Karlovu Huť, 

Křiţatky a Litohlavy.  

 Zdejší kraj si velmi oblíbil přemyslovský král Václav I. a pro své lovecké výlety 

do křivoklátských lesů nechal zbudovat někdy v 1. polovině 13. století v Počaplech 

malý hrádek. Na svém hrádku Václav I. i zemřel a podle záznamů v kronice bylo jeho 

srdce pohřbeno do místního kostelíka. Neboť panovníkovi později tento malý hrad jiţ 

nepostačoval, postavil si údajně nové kamenné sídlo na místě dnešního zámku a poloţil 

tak základ dnešnímu Královu Dvoru i jeho názvu. Karlova Huť si zase své jméno 

připomíná od místní hutě na tavbu ţelezné rudy a jejích majitelů, Karlů ze Svárova
96

. 

Jednotlivé vesnice střídaly v průběhu středověku různé majitele. Pro jejich spojení bylo 

zlomové vlastnictví v rukou rodu Lobkoviců, kteří spojili popovické a králodvorské 

panství. Křiţatky byly odnepaměti součástí králodvorského panství a Karlovu Huť 

prodali její majitelé, Karlové ze Svárova, koncem 16. století také Lobkovicům. 

Litohlavy jako obec zanikla pravděpodobně následkem husitských válek.  

 Vesnice v králodvorské kotlině byly, stejně jako v jiných místech země, 

zasaţeny morovými epidemiemi, poznamenány husitskými válkami, třicetiletou válkou, 

okupací saským a švédským vojskem i poničeny mnohými povodněmi. I přes tyto 

zásahy se zvýšil na zdejším panství v polovině 18. století počet obyvatel oproti století 

                                                 
96

 Karlova Huť byla aţ do 16. století nazývána Kdyně. Tento název vznikl s největší pravděpodobností 

zkomolením staroněmeckého slova Gedinge – slib či smlouva. 



minulému 2,5krát
97

. Devatenácté století přineslo Královu Dvoru, podobně jako ostatním 

obcím českých zemí, dalekosáhlé změny. Zrušení poddanství a roboty v roce 1848 

zrušilo závazky rolníků vůči šlechtě. Zrušení starého vrchnostenského systému pak 

přineslo obcím samostatnost a moţnost volit ze svého středu své zástupce. Změny 

v systému řízení státu přinesly hlavně obrovský rozmach v oblasti hospodářství  

a ekonomiky, stejně jako v kulturní a sociální oblasti.  

Prudký průmyslový rozvoj Králova Dvora v 2. polovině 19. století způsobilo 

nerostné bohatství v okolí, zejména ţelezo a vápenec. První ţelezná huť u obce byla 

v provozu s určitostí uţ ve 14. století. První písemná zmínka o ní pochází aţ z roku 

1464. Roku 1595 byla v Karlově Huti postavena první vysoká pec v českých zemích, 

která zpracovávala ţeleznou rudu z širokého okolí. Po zrušení roboty se však huť stala 

ekonomicky nevýhodnou a také technologicky zaostalou. V dubnu roku 1860 byly 

ţelezárny prodány šlechtickému rodu Fürstenbergů, kteří starou pec odstavili a v jejím 

sousedství vybudovali moderní ţelezárny. Nová koksová pec byla slavnostně uvedena 

do provozu v roce 1871 a po svém majiteli získala jméno Karlo-Emilova. Později 

podnik převzala Česká montánní společnost a na začátku 20. století Praţská ţelezářská 

společnost.  

Se ţelezářstvím úzce souvisela i výstavba druhého průmyslového gigantu 

v Králově Dvoře, cementáren. Ty byly zřízeny Českou montánní společností  

na přelomu 80. a 90. let 19. století, aby se v nich mohla zpracovávat vysokopecní 

struska. Struska vznikala jako odpad při tavbě ţelezné rudy a představovala  

vedle vápence základní surovinu pro výrobu cementu. Tradiční vápenictví mělo 

v oblasti dlouhou historii díky přítomnosti vápencového Českého krasu a provozovalo 

se jiţ od středověku. V samotném Králově Dvoře byly v polovině 19. století tři milíře
98

 

pro pálení vápna. Cementárna produkovala kromě cementu i vápno a struskové cihly. 

V roce 1910 vyrostla vedle stávající továrny nová továrna na kvalitní portlandský 

cement. Díky výstavbě České západní dráhy, spojující Plzeň s Prahou, neměly oba 

průmyslové kolosy problémy s odbytem svých produktů.  

S rozvojem průmyslu neodmyslitelně souvisel i rozvoj obce a zvyšující se počet 

jejích obyvatel, kteří přicházeli do Králova Dvora za prací. V roce 1895 pracovalo 

v ţelezárnách 1 311 zaměstnanců, v roce 1900 jiţ 1 912 pracovníků. V roce 1907 
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pracovalo ve všech provozech České montánní společnosti 3 510 zaměstnanců
99

. 

Vedení ţelezáren nechalo pro své zaměstnance postupem doby vystavět řadu 

dělnických domů. Několik takových staveb přibylo v 70. letech, rozmach výstavby  

se uskutečnil aţ o 20 let později. Nejvíce staveb vzniklo v zejména sousedství podniku. 

Vzhledem k vysokému počtu dělníků a mnoţícím se případům nejrůznějších pracovních 

úrazům a postiţení se začala stavět i závodní nemocnice. Objekt byl dokončen v únoru 

1897 podle projektu praţského architekta Alfonse Wertmüllera v domě č.p. 26 a stal  

se prvním takovým zařízením svého druhu v kraji mezi Plzní a Prahou. Nemocnice  

se skládala z ordinace, čekárny, operačního sálu, pokoje pro nemocné, lékárny a lázní. 

Prvním lékařem, který se ujal péče o nemocné, byl MUDr. Karel Fischer. Kromě 

zaměstnanců ţelezáren léčil i mimozávodní pacienty, čímţ si mezi lidem získal značnou 

oblibu. Na počátku 20. století do nemocnice nastoupily k péči o nemocné čtyři sestry
100

 

řádu sv. Karla Boromejského. Pro děti z dělnických rodin byla závodem v 90. letech 

zřízena dětská opatrovna. Kvůli neustále stoupajícímu počtu zaměstnanců byla v roce 

1900 vystavena dělnická kolonie na Výšinách a další kolonie domů pro dělníky 

v Počaplech podél státní silnice.  

 Původně česká obec změnila svoji národnostní tvář na počátku 20. století. Česká 

montánní společnost, vlastník ţelezáren, vyřešila nedostatek pracovních sil tím, ţe sem 

v dubnu 1905 pozvala 122 rodin (asi 900 Němců a 300 Čechů)
101

 ze zrušených hutí  

u Teplic. Německá komunita měla k dispozici svoji školu, byl zde zaloţen sbor 

německých dobrovolných hasičů či pobočka Spolku Němců v Čechách. Právě vznik 

soukromé lékárny v Králově Dvoře v roce 1910 měl být reakcí na rostoucí germanizaci 

této oblasti. 

 Podle sčítání obyvatel ţilo v roce 1900 v Králově Dvoře 2 914 obyvatel. 

V témţe roce zde podnikalo 31 ţivnostníků, byly zde tři hostince, čtyři koloniály, 

trafika, dvě řeznictví, dvě pekařství, truhlárna a řada dalších obchůdků. V obci fungoval 

poštovní a telegrafní úřad. Děti mohly navštěvovat novou budovu školy s 11 třídami, 

rozlehlou tělocvičnou a dobře zásobenou knihovnou
102

. Také spolková činnost v obci 

byla počátkem 20. století poměrně rozvinutá. Fungoval zde místní hasičský dobrovolný 

sbor či odbor Sokola.  
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 Po válce byly nostrifikovány králodvorské ţelezárny i cementárny, protoţe byly 

vlastněny společnostmi se sídlem mimo území ČSR. Poválečná hospodářská krize 

z roku 1921 ţelezárny v Králově Dvoře silně zasáhla. Z původních 2 200 dělníků jich 

zde zůstalo pouze 950
103

. Po jejím překonání došlo opět k velikému rozmachu. 

Ţelezárny prošly modernizací, vyrostly v nich nové velké pece na praţení rudy. Naopak 

cementárny přeţily poválečnou krizi lépe díky důkladné reorganizaci a ve 20. letech 

jejich produkce nestihla uspokojovat poptávku po cementu. Poválečná poptávka  

po bytech způsobila výstavbu nových dělnických kolonií. Jednu z nich, Na Kníţecí, 

projektoval dokonce významný český architekt Jan Kotěra. Přibyla i řada  rodinných 

domků. V polovině 20. let byla obec elektrifikována, byl zbudován nový vodovod. Stále 

se rozrůstající a rozvíjející obec poţádala ministerstvo vnitra o povýšení na město  

a v lednu 1930 bylo vládním dekretem rozhodnuto, ţe se Králův Dvůr stane pouze 

městečkem (městysem). V stejném roce ţilo v Králově Dvoře a přičleněných osadách 

3 597 obyvatel ve 403 domech, coţ oproti roku 1921 znamenalo zvětšení domovní 

zástavby o třetinu
104

. Z adresáře obyvatel vyplývá, ţe se na konci 20. let o zdraví 

pacientů starali lékaři Karel Fischer a Leopold Wohlmann v Králově Dvoře a Zdeněk 

Říha v Počaplech. Své léky si pacienti vyzvedávali v karlohuťské lékárně. 

Díky rozvoji obce zde na konci 20. let poskytovala své sluţby řada ţivnostníků. 

Roku 1931 začal ve vedlejších Počaplech ordinovat berounský zubař Karel Viereckl. 

Zároveň začala v Počaplech nabízet svoji pomoc pobočka Československé ochrany 

matek a dětí, jejíţ cílem byla zdravotní prevence. V polovině 30. let bylo v této instituci 

evidováno 53 dětí, na jejichţ stav dohlíţel zdejší lékař Zdeněk Říha.  

Černý pátek, kdy došlo 25. října 1929 v New Yorku ke krachu na burze, otřásl 

společnostmi ve většině zemí Evropy. Československá ekonomika, orientovaná hlavně 

na export, to bohuţel silně pocítila. Králodvorské ţelezárny začaly nejprve propouštět 

své zaměstnance a zbylým dělníkům vyplácely niţší mzdu. V roce 1932 zastavily 

výrobu úplně. Téhoţ roku zrušilo vedení závodu z úsporných důvodů i závodní 

nemocnici. Cementárny i tuto krizi ustály lépe díky prozíravé finanční racionalizaci  

a roku 1934 se opět podnik z černých čísel dostal do zisku. Nezaměstnanost dělnictva  

se stejně jako jinde druhotně přenesla na obchodníky a ţivnostníky, z nichţ mnohé 
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postihl krach. Krize počala odeznívat přibliţně od poloviny 30. let. Stejně jako v celém 

Československu se zdejší průmysl uţ nevrátil k předkrizovým obratům. 

Po druhé světové válce v krátkém období před komunistickým pučem vypadala 

situace v Králově Dvoře podobně jako v jiných českých obcích. Vyhnání Němců, lidové 

soudy s údajnými i skutečnými kolaboranty, rozdělování půdy zabrané velkostatkářům, 

znárodnění obou továren… 

Padesátá léta přinesla brutální persekuce „nepřizpůsobivého“ obyvatelstva, která 

se projevila tragickým zásahem do ţivotních osudů nevinných lidí, potírání lidské 

svobody a zabíráním soukromého majetku. Králův Dvůr během následujících let změnil 

svoji tvář. Řada starých domů byla zbourána, aby své místo přepustila „kvalitní“ 

panelové zástavbě a rozšiřujícím se ţelezárnám. Do obce byl zaveden plyn a kanalizační 

sítě. Do státní správy, přesněji pod Okresní ústav národního zdraví v Berouně, 

přecházely i kdysi soukromé ordinace zdejších lékařů, Zdeňka Říhy a J. Podrazkého. 

V rámci centralizace byly v 70. letech slučovány různé obce do větších celků, aby byla 

lepší kontrola nad jejich děním. Ke Královu Dvoru tak byla nejprve připojena obec 

Trubín a od počátku roku 1980 se stal samotný Králův Dvůr součástí Berouna. O své 

původní historické centrum přišel Králův Dvůr koncem 80. let z důvodu stavby dálnice.  

Po listopadovém převratu roku 1989 se vrátila do Československa demokracie  

a principy trţního hospodářství. Transformace socialismu na demokracii neproběhla  

bez problémů a hlavně řada lidí přišla o jistoty, které jim dával socialistický stát.  

Od listopadu 1990 se Králův Dvůr opět osamostatnil. V obci stejně jako všude jinde 

vznikala řada firem. Některé vydrţely, jiné svoji existenci ukončily… Dva 

nejvýznamnější podniky, ţelezárny a cementárny, byly zapojeny do kuponové 

privatizace a postupně měnily své vlastníky. Cementárny v současné době vlastní 

akciová společnost Českomoravský cement, kde v roce 2001 pracovalo přibliţně 240 

zaměstnanců
105

.  

 

 

VI./ 2. Lékárna v Králově Dvoře 

 

Lékárna v Králově Dvoře byla poprvé otevřena 10. září 1910 svým majitelem 

Vilémem Nekulou. Národnostní situace v tehdejší obci byla jiţ v úvodu popsána. Obava 
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ze sílící germanizace Králova Dvora byla příčinou znepokojení českých poslanců  

na vídeňské říšské radě. Poslanci se snaţili najít nejrůznější moţnosti, jak čelit přílivu 

německého vlivu ve zdejším kraji. Právě nová lékárna v českých rukou se měla stát 

jakýmsi symbolem a hlavně opěrným bodem „češství“. Lékárník Vilém Nekula na sebe 

jiţ ve Vídni, kde působil dlouhá léta jako magistr, upozornil svým nebojácným 

vystupováním. Z tohoto důvodu byl svými přáteli poţádán, aby svoje schopnosti zúročil 

právě v Králově Dvoře. Nekula souhlasil a v domě č.p. 53 (dříve Jungmannova ulice, 

dnes Na Poříčí) v Karlově Huti poblíţ závodní nemocnice si zřídil na základě osobní 

koncese lékárnu. Vybavení lékárny bylo kompletně zařízeno známou českou firmou 

Karla Schürera (fotografie exteriéru i interiéru lékárny viz příloha č. 14). 

PhMr. Vilém Nekula se narodil 3. května 1863 v Jemnici na Moravě. 

Tyrocinální praxi vykonával v období od 15. září 1880 do 15. září 1883 u lékárníka  

K. Scheraka v Brně a ukončil ji absolvováním tyrocinální zkoušky před odbornou 

komisí 19. září 1883. Svá univerzitní studia absolvoval ve Vídni, kde obdrţel  

21. července 1889 titul PhMr. V letech 1891-1893 pracoval v lékárně v Třeboni. V roce 

1898 se ve Vídni oţenil. Nekula se jiţ od svých studií plně angaţoval v odborné 

farmaceutické oblasti. Byl členem Krouţku českých farmaceutů, kde zastával funkci 

pokladníka, a Klubu českých farmaceutů. O své poznatky se dělil i s posluchači.  

Např. v dubnu roku 1909 přednášel na téma „O poměru českých lékárníků k platební 

pokladně“. Poté, co svým přátelům slíbil pomoc v boji proti germanizaci v Králově 

Dvoře, poţádal příslušné úřady 20. prosince 1908 o koncesi k nové lékárně. 

V následujícím roce mu byla koncese udělena a své dveře otevřela lékárna prvním 

zájemcům v září roku 1910. Svým odváţným protiněmeckým postojem si během svého 

působení v Králově Dvoře nadělal spoustu těţkostí, přes všechno ale zde vytrval  

aţ do dvacátých let a aktivně se podílel na společenském ţivotě obce. Kronikář Václav 

Hůla se pokouší vysvětlit důvody jeho odchodu z obce. Hlavním zdrojem Nekulových 

příjmů byla nemocenská pokladna. Po přesunutí sídla bratrské pokladny z Králova 

Dvora do Kladna mu příjmy z trţby údajně klesly o 25-50%. Dalším důvodem bylo 

podle něj prozrazení Nekulova národnostního poslání v obci, coţ mu také přineslo 

kromě jiných těţkostí i finanční újmu. V roce 1924 lékárnu prodal Františku Ţemlíkovi 

za 160 000 korun
106

 a zakoupil si lékárnu v Poštorné u Břeclavi. Vilém Nekula byl 

mimo jiné i vášnivý turista. V berounském archivu se zachovala Nekulova fotografie 
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(viz příloha č. 15), na jejímţ rubu stojí zajímavý text, svědčící o lékárníkově výborné 

fyzické kondici a zároveň i odvaze: „V tomto úboru stoupal jsem dne 28. srpna 1934  

na Matterhorn, proţívaje 72. rok svého věku. Pět hodin lezení (po čtyřech) nahoru, čtyry 

hodiny dolu; ze stanoviště k nástupu pět hodin, zpět (do Zermattu) čtyry hodiny“. 

Druhý majitel, František Ţemlík, lékárnu převzal 1. srpna 1924. Pocházel 

z Bojanovic na Moravě, nedaleko Kroměříţe, kde se 4. května 1871 narodil. Osobní 

karty lékárníka udávají datum narození 11. května téhoţ roku. Svá odborná studia 

završil magisteriem 22. resp. 26. července 1894 na univerzitě ve Štýrském Hradci 

(Graz). Na počátku 20. století, mezi léty 1903 aţ 1904, pracoval v lékárně Milosrdných 

bratří v Letovicích. V červenci roku 1919 si pronajal lékárnu „U Zlatého lva“ 

v Kroměříţi. V této lékárně později zůstal i jako její majitel (19. ledna 1923 - 17. září 

1924). Údajně za ni původním majitelům zaplatil částku 700 000 Kčs
107

. V červnu roku 

1923 prodal polovinu lékárny Antonínu a Anně Balkovým. V lékárně v Králově Dvoře 

zůstal Ţemlík po dobu tří let. Králodvorská kronika v souvislosti s Ţemlíkovým  

jménem zaznamenala událost ze 7. srpna 1925, kdy se do jeho domu vloupal neznámý 

pachatel a odcizil řadu věcí. Z loţnice, kde manţelé Ţemlíkovi spali, odnesl pánský 

oblek a boty, v jídelně sebral kabelku s 50 korunami a revolver s perleťovou rukojetí. 

Nalezl i klíče od lékárny a zde ukradl kontrolní pokladnu se 400 korunami
108

.  

Od Františka Ţemlíka zakoupil lékárnu Vilém Mareš. Narodil se v Novém 

Bydţově 5. května 1897 jako syn vyššího soudního úředníka. Vystudoval gymnázium 

v Novém Bydţově a poté absolvoval tyrocinium v V.Veselí, Staré Pace, Týništi  

nad Orlicí a dokončil ji v Čermné. Po obdrţení magisterského diplomu 12. července 

1922 na praţské univerzitě se ihned ujal vedení tchánovy lékárny. Jeho studia přerušila 

na poměrně dlouhý čas 1. světová válka. Mareš byl odveden a narukoval k šedesátému 

pěšímu pluku. Vojenský výcvik prodělal v Uhrách a poté odjel na ruskou frontu,  

kde bojoval aţ do roku 1918. Po svrţení vlády Habsburků a zaloţení Československé 

republiky byl odvelen na Slovensko a byl zde také těţce raněn. Lékárnu v Králově 

Dvoře zakoupil k 1. červenci 1927 s domem a příslušenstvím za 570 000
109

. Zde poté 

působil následujících šest let. Díky záznamu v králodvorské kronice víme, jak se Vilém 

Mareš do Králova Dvora vůbec dostal. Mareš po příchodu do obce napsal pro potřebu 

kroniky list, ve kterém vše vysvětluje. Původně měl odjet do Anglie na místo celního 
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úředníka při československém státním úřadu. Z tohoto důvodu prodal svoji lékárnu 

v Čermné u Kyšperka. Z plánované cesty však shodou několika okolností sešlo,  

a proto byl nucen zakoupit jinou lékárnu v Čechách. Přes realitního poradce získal 

kontakt na králodvorskou lékárnu a byl velice překvapen, neboť tu samou lékárnu mu 

před třemi lety nabízel lékárník Nekula. Vilém Nekula se dokonce přijel podívat  

na Marešovu lékárnu do Čermné a jednal s ním o vzájemné výměně lékáren. Nedohodli 

se však na cenách a z plánované transakce sešlo. Krátce poté se na Marešovu lékárnu 

přijel podívat i lékárník Ţemlík. Tehdy se zase nelíbila poloha lékárny Ţemlíkově 

manţelce, neboť podle jejího mínění  leţela daleko od stanice vlaku.  

V roce 1933 odkoupil lékárnu její další majitel Albert Regner. Z jeho ţivota je 

známo, ţe se narodil 6. ledna 1871 ve Svratce. Data o získání magisterského diplomu  

se od sebe liší. Gremiální evidence majitelů lékáren udává datum 25. července 1892. 

Osobní karta neposkytuje celé datum, uvádí pouze rok magisteria 1896. Albert Regner 

během svého ţivota vystřídal několik lékáren. V roce 1905 figuruje jako nájemce 

radikované lékárny „U Zlaté koruny“ v Litomyšli. V roce 1908 se pokoušel pronajmout 

lékárnu v Příbrami. Její pronájem mu však nebyl úředně povolen. Z tohoto důvodu  

se přesunul do Ledče, kde uţ mu propachtování lékárny povoleno bylo, a působil zde 

ještě v roce 1910. Roku 1913 zakoupil lékárnu v Benešově, kde ještě o tři roky později 

setrvával. Lékárnu v Králově Dvoře převzal k 1. říjnu 1933, kdy oslavil úctyhodných 62 

let svého ţivota. Ze záznamů v gremiální knize vyplývá, ţe po jeho smrti vedla lékárnu 

vdovským právem paní Regnerová. Datum úmrtí však nebylo uvedeno. Kaţdopádně 

Albert Regner v lékárně pravděpodobně osobně nikdy nepracoval. Od 1. října 1933  

do lékárny totiţ nastoupil provizor Václav Brýdl. 

Václav Brýdl se narodil 27. července 1897 v Litomyšli. Univerzitní studia 

vykonával v Praze. Datum magisteria v gremiální knize není uvedeno. Od října roku 

1933 se stal odpovědným správcem lékárny Alberta Regnera. O osm měsíců později, 

17. června 1934, si lékárnu sám pronajal.  

Dalším nájemcem lékárny se stal Emanuel Lepšík. Narodil se 10. července 1901 

v Ústí nad Labem a studia na praţské univerzitě dokončil 20. června 1923. 

Králodvorskou lékárnu si pronajal od 1. října 1936. Po třech zde strávených letech 

z lékárny odešel.  

Následující nájemce lékárny, Jaroslav Dvořák, se narodil v Roveni 9. července 

1907. Magisterský titul získal na praţské univerzitě 30. června 1931. Lékárnu vedenou 

paní Regnerovou si pronajal k 1. říjnu 1939, měsíc po přepadení Polska německou 



armádou a následném propuknutí druhé světové války. Jaroslav Dvořák setrval 

v lékárně po celou dobu války a nájemní smlouvu vypověděl aţ k poslednímu květnu 

prvního poválečného roku.  

Posledním nájemcem Regnerovy lékárny před obdobím socialismu se stal 

Zdeněk Brodský. Narodil se 6. prosince 1916 v Brně a studia v Praze ukončil za období 

protektorátu, 24. června 1939. Králodvorskou lékárnu převzal k 1. červnu 1946 a jako 

nájemce zde zůstal aţ do 11. března 1950, kdy byla lékárna převzata národním 

podnikem Medika.  

Po znárodnění zůstal Zdeněk Brodský v lékárně i se svým personálem, tedy 

jedním sustentantem a jednou uklízečkou, a stal se jejím odpovědným správcem
110

. 

Lékárna obdrţela pořadové číslo 201 v rámci tehdejšího okresu Beroun. Po zařazení 

lékárny do Okresního ústavu národního zdraví v roce 1960 získala nové číselné 

označení 01-02-06. Počátkem osmdesátých let bylo číslování lékáren pozměněno  

a králodvorská lékárna se označila číslem 01-02-03.  

Od 7. května 1964 nastoupil do lékárny do funkce vedoucího lékárníka František 

Málek a setrval zde do 21. května 1975. Následující čtyři roky vedl lékárnu Miloš 

Janota, a to do 2. května 1979. Dalším vedoucí lékárníkem se stala Ivana Kaţmierská, 

která zde zůstala celá osmdesátá léta. V roce 1994 je v této lékárně uvedená jako 

vedoucí Mgr. Hana Dvořáková.  

Od dubna roku 1975 byla na králodvorskou lékárnu organizačně napojena 

zdická lékárna. Od 5. srpna 1981 do 20. dubna 1982 probíhala v lékárně kompletní 

přestavba. Z tohoto důvodu musela být lékárna dočasně uzavřena. Po rekonstrukci 

získala lékárna novou tvář díky úplně odlišnému řešení jednotlivých prostor. Svůj podíl 

na tom neslo i zcela nové vybavení prostor, zejména atypická oficína v tehdy netradiční 

zelené barvě.  

Devadesátá léta přinesla změnu v politickém uspořádání státu a návrat  

ke kapitalistickým principům. V rámci zpětného navrácení komunisty zabaveného 

majetku byl i dům, ve kterém odjakţiva sídlila lékárna, předán původnímu majiteli, 

resp. jeho potomkům a lékárna skončila svoji zdejší existenci. Vliv na neobnovení 

lékárny měl i fakt, ţe nová dálnice ve směru z Prahy na Plzeň protnula Králův Dvůr 

v jeho prostředku, čímţ obec rozdělila na dvě poloviny. V oné polovině, která byla 

odtrţena od hlavní komunikační tepny, stála i lékárna.  
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Po zániku původní lékárny se rozhodla obec Králův Dvůr pro své obyvatele 

zabezpečit výdej léků a iniciovala na vlastní náklady výstavbu nové lékárny v obecních 

prostorách v Plzeňské ulici č.p. 143. O pronájem lékárny projevila nejprve zájem RNDr. 

Květoslava Froňková. Na poslední chvíli však od vyjednávaného projektu ustoupila  

a přenechala pronajmutí lékárny RNDr. Vlastě Tarantové, která v těchto prostorách 

provozuje lékárnu základního typu pod názvem „U Tří zvonků“ dodnes (březen 2007). 

 

 

VI./ 3. Přehled současných lékáren v Králově Dvoře 

 

  ( situace v Králově Dvoře v březnu 2007)  

 

 

Název lékárny Adresa Majitel/provozovatel 

Lékárna „U Tří zvonků“ Plzeňská 143 RNDr. Vlasta Tarantová 

Lékárna „Medinila“ Plzeňská 396 Mgr. Gabriela Hlobilová 

 

 

 

 



 VII. ZDICE 

 

 

VII./ 1. Obecné dějiny města Zdic 

 

 Město Zdice se rozprostírá v kotlině řeky Litavky a Červeného a Stroupinského 

potoka, asi 9 km jihozápadně od Berouna. Zdickou kotlinu protínala stezka, později 

státní silnice od hranic země do Prahy, coţ mělo značný význam pro rozvoj obce. Zdice 

patří v současnosti k jedněm z nejmladších měst na Berounsku, svůj městský statut 

získaly aţ po sametové revoluci v polovině 90. let. Svým osídlením patří naopak 

k nejstarším obcím v oblasti. První písemné zmínky pocházejí z 12. století. Mnohé 

informace o počátcích obce je moţné zjistit z Análů kronikáře Kosmase. Pokud jsou 

domněnky Ladislava Pokorného
111

, vyplývající z Kosmovy kroniky české, správné,  

pak byla obec zaloţena polským obyvatelstvem, které do zdejších míst přivedl kníţe 

Břetislav z válečných taţení v Polsku v první polovině 11. století. Kosmas popisoval 

velice obšírně události o taţení v Polsku, ač v té době ještě nebyl naţivu. Také  

se zmiňoval o tom, ţe mezi polskými zajatci byl jeho praděd, coţ podporuje teorie,  

ţe se Kosmas sám narodil ve Zdicích. V českých dějinách se později objevilo jméno 

Zdík v souvislosti s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Starší kronikáři  

se domnívali, ţe právě Jindřich Zdík byl synem Kosmase a jeho manţelky Boţetěchy  

a narodil se ve Zdicích, coţ ale není jednoznačně prokázáno. Přestoţe původně byly 

Zdice zemským majetkem, během následujících let byly přiřazeny k majetku praţského 

biskupství. Počátkem 14. století je podřídil Václav II. spolu s dalšími obcemi k tehdy 

nedávno zaloţenému městu Berounu. Zdice v majetku města Berouna zůstaly přibliţně 

120 let. Později byly připojeny k panství točnickému, které v průběhu let často střídalo 

své majitele.   

Zdice byly v průběhu času svědky bojů o český trůn za dob Přemyslovců, stejně 

jako pozdějších husitských válek. V roce 1424 se zde údajně sešli zástupci husitů  

a katolíků, aby se pokusili vyřešit sporné náboţenské otázky a ukončit tak válečné 

období. Dohoda bohuţel nenastala a válka pustošila Čechy ještě další léta. Za třicetileté 

války byla obec postiţena řáděním vojenských oddílů a v roce 1631 se dokonce staly 

místem bitvy mezi saskými a chorvatskými jezdci. V této těţké době byly Zdice spolu 
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s jinými okolními vesnicemi zcela vypáleny. Útrapy obyvatel se ještě poté zvýšily tím, 

ţe se ve Zdicích usídlilo císařské vojsko a plenilo jiţ tak neveliké zásoby potravin. 

Později se ve Zdicích usidlovaly další pluky a vybily všechen zbylý drobný dobytek  

a část skotu. Tento krutý osud se samozřejmě odrazil v počtu obyvatel. V roce 1653 

bylo dle Berní ruly ve Zdicích hlášeno 36 obyvatel, coţ bylo o 15 méně neţ v roce 

1414
112

. Během následujících let se situace postupně zlepšovala zejména díky rozmachu 

průmyslu a obchodu, takţe v polovině 19. století zde ţilo 891 obyvatel
113

.  

Jako ostatní obce na Podbrdsku ovlivnila i ţivot Zdic těţba a zpracování ţelezné 

rudy a vápence. Zejména ţelezářství zaujímalo prvořadé postavení a promítlo  

se do hustoty zalidnění obce. Rudné loţisko ve Zdicích patří mezi nejdéle těţená rudná 

loţiska v oblasti. První zprávy se o něm zmiňují uţ v polovině 17. století. Soustavnější 

dobývání zdejší rudy se datuje od 20. let 19. století. Vytěţená ruda se převáţela hlavně 

do nedalekých komárovských ţelezáren. Stejně jako všude jinde i zde se charakter 

města změnil zejména v období průmyslové revoluce. Význam města zvýšila ţeleznice, 

která Zdice nejprve spojila s Prahou a Plzní. V 70. letech 19. století protnula město další 

ţelezniční trať, tzv. rakovnicko-protivínská, a vytvořila tak ze Zdic důleţitý ţelezniční 

uzel. Postupně okolo něj vyrostla řada opravárenských dílen a dalších zařízení a Zdice 

se tak staly nejrozsáhlejším ţelezničním útvarem mezi Prahou a Plzní. Roku 1872 byly 

Zdice díky svému rozvoji povýšeny na městečko (městys). 

  V druhém desetiletí 20. století, kdy ve Zdicích vznikla lékárna, koupila 

zdejší důl Praţská ţelezářská společnost a mnohonásobně zvětšila objem těţby. Ta také 

vybudovala ze Zdic do Králova Dvora lanovku pro dopravu rudy. V roce 1913 zde 

dobývalo rudu celkem 229 dělníků
114

. Během času se horníci dostali aţ 760 metrů  

pod povrch, coţ znamená, ţe zdický důl patřil mezi nejhlubší ve střední Evropě. V roce 

1945 byl důl jako všechen majetek Praţské ţelezářské společnosti znárodněn. K těţbě 

se vyuţíval aţ do roku 1962.  

Bohatá naleziště vápence v kraji a zejména poptávka po stavebních hmotách 

v době průmyslové revoluce i v pozdějších letech z důvodu postupně se zvětšující 

urbanizace kraje umoţnila i vznik vápenice ve Zdicích v roce 1912. V polovině 

dvacátých let ji odkoupily plzeňské Škodovy závody a zmodernizovaly její zařízení. 

Zdejší vápenka fungovala aţ do roku 1978. 
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Kromě průmyslu zpracovávající nerostná bohatství se v oblasti rozvíjel  

i průmysl potravinářský. Nejvýznamnějším odvětvím, hned po pivovarnictví, bylo 

cukrovarnictví. Díky novým objevům v technologickém zpracování v 60. letech  

18. století mohl cukr z řepy konkurovat svoji kvalitou třtinovému cukru, coţ způsobilo 

rozmach tohoto odvětví. Ve Zdicích zaloţil cukrovar uţ v roce 1850 zemský poslanec 

Josef Macháček spolu s Františkem Skálou. Krach na vídeňské burze v roce 1873 však 

poznamenal i osud zdejšího cukrovaru. Musel jít do konkurzu a přešel do nových rukou. 

Počátkem druhého desetiletí 20. století ho odkoupil ţidovský podnikatel Oskar Bondy 

z Litně. Po okupaci mu byl však jako všechen majetek patřící Ţidům zabrán. Nakonec 

se ve čtyřicátých letech 20. století stal z cukrovaru závod na zpracování dehtu.  

Za zmínku stojí i místní poštovní stanice, která patří k nejstarším v kraji. První 

zprávy ji zmiňují jiţ v roce 1546. V roce 1873 byla zaloţena také četnická stanice 

starající se o pořádek a bezpečnost v obci. V druhé polovině 19. století došlo v obci 

k rozvoji kulturního a společenského ţivota. Nastudovaná představení předváděl 

obecenstvu ochotnický divadelní spolek. Řada obyvatel se zase podílela na aktivitách 

v rámci Občanské besedy, jeţ se později spojila s pěveckým krouţkem a přijala jméno 

Zdík. Nelze zapomenout ani na sbor dobrovolných hasičů či tělovýchovnou jednotu 

Sokol.  

V době vzniku místní lékárny ţilo ve Zdicích podle sčítáni lidu z roku 1910 

celkem 2 649 obyvatel v 330 domech, v roce 1921 jiţ 2 793 obyvatel v 389 domech
115

. 

Z hlediska poskytovaných zdravotnických sluţeb působili ve Zdicích ve 20. letech dva 

praktičtí lékaři a tři zubní lékaři. Jeden z praktických lékařů byl zároveň obvodním  

i ţelezničním lékařem
116

. Po první světové válce došlo k rozvoji obce stejně jako 

v jiných místech právě ustanovené republiky. A právě tak jako jinde ji stejnou silou 

zasáhla velká hospodářská krize koncem 20. let, která přinesla obyvatelům hlavně 

nezaměstnanost a bídu. Počátkem 30. let se situace ještě zhoršila dalším propouštěním 

dělníků z továren v Králově Dvoře a  Hořovicích. Ač se postupně situace zlepšovala, 

přesto ještě v roce 1937 zůstal počet nezaměstnaných v obci poměrně vysoký. Na konci 

30. let, kdy se jiţ sociální a ekonomická situace stabilizovala, zasáhla do osudů obyvatel 

druhá světová válka. Také období socialismu poznamenalo tvář Zdic. Provozované 

ţivnosti byly zrušeny, soukromí zemědělci nuceni vstoupit do druţstva a nad vším čnělo 

bdělé oko místního výboru komunistické strany.  
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17. listopad 1989 znamenal další mezník v ţivotě obyvatel. Jiţ první rok 

existence svobodného státu se ve Zdicích ukázaly první vlaštovky svobodného 

podnikání, zejména v oblasti sluţeb a řemesel. Postupně došlo k rozvoji a obnově 

města, byla opravena řada budov i komunikací. V roce 1994 proběhly ve Zdicích oslavy 

u příleţitosti určení obce Zdice městem.  

 

  

VII./ 2. Lékárna „U České koruny“ 

 

První lékárna ve Zdicích byla zřízena na základě osobní koncese v roce 1912 

Emanuelem Stehlíkem v domě č.p. 82 (za období komunismu Stalinova, dnešní Husova 

ulice). Gremiální evidence majitelů lékáren uvádí dva termíny jejího zaloţení,  

resp. otevření, a to 1. srpna 1912 a 3. listopadu 1912. Zařízení a vybavení lékárny 

dodala známá praţská firma Karla Schürera (v příloze č. 16 text inzerátu na Stehlíkovu 

lékárnu). Emanuel Stehlík se narodil 24. listopadu 1869 v českých Bohumilicích. Staral 

se o něj jeho poručník Josef Nittinger, advokát ze Štětí. Stehlík byl vyznáním římský 

katolík a hlásil se k české národnosti. V roce 1890 počal studovat na české univerzitě 

v Praze v rámci dvouletého studijního běhu č. 55, který úspěšně zakončil promocí 

uskutečněnou 26. července 1892. Pětiletou asistentskou praxi ukončil Stehlík 10. dubna 

1898 v Lounech. Z jeho dalších působišť je známa lékárna „U Boţího oka“ v Jilemnici, 

kde se nacházel od června 1901 do poloviny prosince roku 1902. Mezi březnem 1906  

a polovinou května 1908 je jeho jméno zmiňováno v souvislosti s jičínskou lékárnou  

„U Bílého jednoroţce“. V roce 1908 si pronajal lékárnu v Lubenci v Čechách, kterou 

vlastnil J. Poříz.  

Druhým majitelem, v tomto případě majitelkou, se stala Blaţena Stehlíková, 

narozená 17. dubna 1915 v Opočinku. Stehlíková byla snachou předchozího majitele  

a vzala si za muţe syna lékárníka Emanuela Stehlíka, který nebyl vystudovaný 

farmaceut. Za svobodna se jmenovala Benešová. Závěrečné zkoušky na praţské 

univerzitě sloţila 27. července 1938. Lékárnu „U České koruny“ převzala půl roku  

po skončení druhé světové války, 31. prosince 1945. Lékárna tehdy zaměstnávala 

celkem čtyři lidi
117

.  
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Druhého března 1950 byla lékárna ve Zdicích začleněna do národního podniku 

Medika a označena pořadovým číslem 218. Původně byla lékárna uzpůsobena tak,  

ţe skladiště a herbárna se nacházely v 1. poschodí a ostatní místnosti leţely v přízemí. 

V roce 1951 proběhly rozsáhlejší stavební úpravy a skladiště bylo přemístěno  

do přízemí a rozděleno do tří místností na OZ, galeniku a sklad lékovek. Téţ byla 

zřízena krytá oddělená tára pro přípravu léků. Lékárna drţela pohotovostní sluţby  

a zaměstnávala celkem tři osoby - laboranta, farmaceuta a uklízečku
118

. Lékárnu  

i nadále vedla a řídila Blaţena Stehlíková, a to aţ do 1. dubna 1976. Po začlenění  

do lékárenské sluţby se označení lékárny změnilo na 01-02-08. Po Blaţeně Stehlíkové 

nastoupila na místo vedoucího lékárníka Alena Laibnerová a zůstala zde pracovat  

aţ do devadesátých let. 

K 21. dubnu 1975 byla lékárna převedena jako vysunuté pracoviště králodvorské 

lékárny. V tomto roce byly také provedeny četné stavební úpravy směřující  

ke zkvalitnění provozu a sluţeb. O pět let později, 1. října 1980, byla lékárna zpětně 

určena na lékárnu základního typu. V osmdesátých letech byla lékárna dvakrát 

přečíslována. Nejprve jí bylo přiřazeno číslo 01-02-05. V roce 1987 uţ lékárna 

vystupuje pod číselným označením 01-02-06. 

Ještě v 80. letech zůstala lékárna v původní stavbě, kde počal její existenční 

etapu Emanuel Stehlík. V roce 1985 se začalo ve Zdicích se stavbou nového 

komplexního zdravotního střediska na místě bývalého statku u Gutwirtů, kde donedávna 

fungovala sběrna surovin. O tři roky později, 31. října 1988, bylo zdravotní středisko 

slavnostně otevřeno. Do těchto míst na Palackého náměstí č.p. 894 se lékárna stále  

pod vedením Aleny Laibnerové přestěhovala. V devadesátých letech nabídla lékárenská 

sluţba zdickou lékárnu k odprodeji soukromému vlastníkovi. Její novou majitelkou  

se v létě roku 1994 stala PhMr. Alena Červenková, která lékárnu ve Zdicích provozuje 

dodnes. 
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 VIII. ŢEBRÁK 

 

 

VIII./ 1. Obecné dějiny města Ţebráku 

 

 Město Ţebrák se rozkládá asi pět kilometrů severně od Hořovic. Původní 

trhovou ves zaloţil na zemské stezce mocný rod Buziců z Valdeka. Jeden z nich, 

Oldřich Zajíc, si nechal ve druhé polovině 13. století postavit nedaleko vsi svůj hrad. 

Název obce není, jak by se na pohled zdálo, odvozeno od jména ţebrák, nýbrţ od části 

kostry – ţebra. Kdysi se pod tímto názvem skrývalo i označení úzkého a strmého svahu. 

Pravděpodobně ještě za Zajíců z Valdeka byla ves povýšena na městečko. V roce 1336 

vyměnil hrad Ţebrák i s panstvím jeho tehdejší majitel Zbyněk Zajíc s králem Janem 

Lucemburským za budyňské panství. Z dalších majitelů si Ţebrák oblíbil zejména 

Václav IV. a nechal hrad velikými náklady přestavět. Na hradě poté často přijímal 

významné zahraniční návštěvy, jako např. roku 1383 rakouského vévodu Rudolfa  

či v roce 1392 pozdějšího anglického krále Jindřicha IV. Také městečko se těšilo 

panovníkově zájmu. Bylo mu králem povoleno konat týdenní trhy a vybírat za zboţí 

provezené obcí clo. Nakonec bylo roku 1396 povýšeno na město. Před rokem 1418 uţ 

město disponovalo svým znakem a vlastní pečetí.  

Kdyţ byl Václav IV. propuštěn roku 1394 ze zajetí, dal před hradem Ţebrákem 

přednost svému nově vystavěnému hradu Točníku, leţícímu opodál. Hrad Ţebrák tak 

postupně začal ztrácel na významu. Po skončení husitských válek bylo panství 

panovníkem často zastavováno. Jeden z tehdejších drţitelů, Volf mladší Krajíř z Krajku, 

se na hradě Ţebráku snaţil nalézt poklad a hrad při té činnosti značně poškodil. 

V polovině 16. století se jiţ uvádí jako pustý.  

Samotnému městu blízkost královských hradů přinášela v dobách míru 

hospodářský blahobyt, v době válek však naopak přímé ohroţení cizími vojsky. Husité 

ho v roce 1425 po neúspěšném dobývání hradů Ţebráku a Točníku vypálili. V roce 

1611 bylo zase vydrancováno ustupujícím pasovským vojskem. Zkáza vyvrcholila 

vpádem Švédů v roce 1639, kteří vypálili celé město. Stát zůstalo jen šest neobydlených 

chalup. Tehdy klesl počet obyvatel na pouhých deset. Do konce 17. století se město 



postupně vzpamatovalo z proţitých útrap. Počátkem následujícího století uţ byl Ţebrák 

znovu vybudován a ţilo zde asi 500 lidí
119

.  

Po smrti Václava IV. získal spolu s hrady a okolními vesnicemi město Ţebrák 

jeho bratr Zikmund, který je ale zastavil. Do majetku české komory se dostalo město  

aţ v roce 1594 za císaře Rudolfa II. Tehdy se spojila tři bývalá komorní panství Točník, 

Zbiroh a Králův Dvůr v jeden celek a do jeho čela se postavil hejtman sídlící  

na zbiroţském zámku.  

Také 18. století připravilo městu řadu těţkých nástrah. V druhém desetiletí 

zasáhl město veliký poţár, jenţ zničil 26 usedlostí i radnici
120

. V polovině století zase 

během válek Marie Terezie městem prošlo dvakrát pruské vojsko, které místním lidem 

sebralo potraviny i píci pro koně. 

Významnou etapou dějin města Ţebráku bylo období národního obrození. 

V malém městě leţícím západně od Prahy se narodili hned tři veliké osobnosti  

tzv. první generace buditelů – Vojtěch Nejedlý, jeho bratr Jan Nejedlý a Šebestián 

Hněvkovský. Asi nejznámějším z nich se stal díky románu Aloise Jiráska „F. L. Věk“ 

autor eposu „Děvín“, Šebestián Hněvkovský.  

Město Ţebrák se stejně jako většina dalších obcí a měst ţivilo hlavně řemeslnou 

výrobou a obchodem. Rozvoj řemesel nastal od 15. století. Nejstarším cechem v městě 

byl cech mistrů krejčovských a postřihačských. Koncem 16. století se sdruţili do cechů 

mistři kovářského řemesla a dřevozpracujícího řemesla. Kromě dalších běţných řemesel 

stojí za zmínku ještě výroba sukna a vlny. Značný zájem o tyto výrobky vedl ţebrácké 

mistry k ţádosti adresované králi Ferdinandu I., aby dal svolení k pořádání zvláštních 

trhů pouze na vlnu a sukno. Z doby kolem roku 1837 se zachoval seznam mistrů 

řemesel s jejich tovaryši a učedníky. Celkem bylo tehdy podle těchto záznamů 

v Ţebráku zapojeno do řemeslné výroby 269 osob. Pro srovnání, k tomuto datu ţilo 

v obci přibliţně 1 600 obyvatel
121

. Obec na konci 16. století postavila také vlastní 

pivovar. Ten během vpádu Švédů do základů vyhořel, ale byl vzápětí obnoven. Později 

byla postavena k pivovaru i sladovna. Město spravovalo pivovar aţ do roku 1753. Poté 

uţ byl aţ do 19. století pronajímán za 2 000 zlatých
122

 ročně. V roce 1888 jej koupil 
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bývalý sládek hořovického kníţecího pivovaru F. J. Nejedlý, pivovar rozšířil  

a zmodernizoval. Pivo se zde vyrábělo aţ do 30. let, roku 1936 pivovar zanikl.  

Ve městě se také nacházela jedna z nejstarších mydlářských dílen v Čechách. Uţ 

koncem 17. století ji zaloţil Antonín Havlík a mýdlo se zde vyrábělo po celých dalších 

300 let. Během 18. století se výroba rozšířila ještě o svíčky. Jeden z pozdějších potomků 

původního majitele Čeněk Havlík zřídil v roce 1861 na produkty jiţ moderní továrnu. 

Kromě svíček a mýdla se tu lisoval i řepkový olej. Závod byl po roce 1948 znárodněn.  

Po polovině 19. století nastal pozvolný ústup domácích řemesel a produkce 

výrobků se soustředila do nově vznikajících továren. Roku 1871 si zřídil místní občan 

František Volman kovodílnu, z které se později stala velká továrna na obráběcí stroje. 

Zpočátku zde pracoval majitel spolu s pěti dělníky a věnovali se opravám zemědělských 

strojů a nářadí. Postupně se přešlo na jejich výrobu. Firma vyráběla nejrůznější řezačky, 

ruční mlátičky, ţentoury, mlýny na obilí a jiné drobné nářadí. V roce 1880 uţ prostory 

závodu nedostačovaly a továrna se přestěhovala na okraj města. Tehdy také začala 

nabízet první obráběcí stroje – vrtačky s ručním pohonem. V roce 1890 se výroba 

zemědělských strojů ukončila a přešlo se zcela na stroje obráběcí. V roce 1908 zde 

našlo práci 80 dělníků. V třicátých letech byl závod zmodernizován a začal produkovat 

nové spektrum výrobků (frézy, menší kovoobráběcí stroje). Majitel Josef Volman  

při továrně zřídil i učňovskou školu, pro zaměstnance nechal postavit kolonii obytných 

domů a zaloţil závodní sportovní klub s vlastním hřištěm. Před válkou zaměstnával 

podnik asi 460 zaměstnanců
123

. Po válce byla továrna znárodněna.  

V Ţebráku vznikla také roku 1862 jediná větší továrna v okolí na zpracování 

kůţí a výrobu usní. Její vznik je spojen s jedním členem známého rodu Wiesenbergrů, 

kteří v 30. letech 19. století přišli do Čech z Bavorska, s Josefem Wiesenbergrem. 

Podnik se z původem malé koţeluţské dílny vyzdvihl aţ na velký závod, který byl 

koncem 90. let vybaven parním a elektrickým pohonem a o přibliţně 20 let později  

i moderními americkými stroji. Podnik nepřeţil hospodářskou krizi v třicátých letech 

20. století a zcela zanikl.  

V dalším rozvoji v 19. století městu uškodilo zejména odklonění plánované 

ţelezniční trasy z Ţebráku na Hořovice. I proto ve městě později nebyly zakládány další 

podniky, neboť návaznost na ţeleznici znamenala moţnost odbytu jejích výrobků. 
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V první polovině 19. století se probudil v obci kulturní a společenský ţivot. 

Konec 18. a počátek 19. století byl zcela pod vlivem doby obrození, ve které svoji 

důleţitou úlohu sehráli jiţ jmenovaní rodáci bratři Nejedlých a Hněvkovský. Nejstarší 

spolek v historii města byl Spolek divadelních ochotníků. I kdyţ jeho členové datují 

vznik uţ koncem 18. století, oficiálně byl zaloţen aţ v roce 1812. Zdejší ochotníci rádi 

připomínají, ţe právě pro ţebrácké divadlo napsal K. J. Erben během svého zdejšího 

působení v něm dramatické dílo „Sládci“. V druhé polovině 19. století počaly fungovat 

další spolky a organizace, ve kterých se místní obyvatelé mohli angaţovat.  

Např. pěvecký spolek Hlahol, tělovýchovná jednota Sokol, Sbor dobrovolných hasičů  

či okrašlovací spolek Slovanská lípa pro Ţebrák a okolí.  

Kulturní i ekonomický rozvoj města přerušila první světová válka a po ní 

krátkodobá hospodářská krize. Během 20. let se opět obnovil provoz podniků i spolků  

a přibyla k nim řada dalších, jako např. Spolek invalidů, pobočka Československého 

červeného kříţe či oddíl Svazu československých skautů. K ochraně majetku i ţivota 

obyvatel slouţila četnická stanice, zřízena v roce 1919. Ve městě fungovala obecná  

a měšťanská škola a také pokračovací ţivnostenská škola. V roce 1921 stálo v Ţebráku 

212 domů s celkem 1 530 obyvateli, z čehoţ 9 bylo Němců. V roce 1928 uţ bylo 

napočítáno 240 domů s 1 631 obyvateli
124

.  

Ve třicátých letech vypukla celosvětová hospodářská krize, která těţce dolehla  

i na město Ţebrák. V roce 1931 byla zastavena práce v největším zdejším podniku,  

ve Volmanově závodu. Během roku 1932 se situace zhoršovala a i ostatní místní 

podniky minimalizovaly počet svých zaměstnanců. Koncem téhoţ roku bylo ve městě 

registrováno 74 nezaměstnaných
125

. Podle posledního sčítáni lidu z roku 1930 zde 

bydlelo 1 451 obyvatel
126

. Městský úřad v zájmu svých obyvatel zahájil tzv. nouzové 

práce, kde dostali moţnost přivýdělku ti nejpotřebnější. Od roku 1935 uţ se situace 

začala zlepšovat, hrozbu nezaměstnanosti ale vzápětí vystřídal strach z nastupujícího 

fašismu.  

Rok 1948 přinesl do obce znárodnění podniků. Továrna na mýdlo, svíčky a oleje 

byla vzápětí zrušena a v budově později vzniklo Kovodruţstvo. Volmanův podnik byl 

zařazen do podniku TOS. Postupně z obce začaly mizet malé krámky a soukromé 

firmičky. Z hlediska infrastruktury byla v 50. letech zahájena výstavba kanalizace. 
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V šedesátých letech se obec rozrostla o řadu nových budov. Děti nastoupily do zbrusu 

nové školní budovy a další bytové prostory nabídla nově postavená bytovka. Slavnostní 

událostí roku 1963 bylo otevření hvězdárny. V sedmdesátých letech přibyl do města  

i kulturní dům k pořádání nejrůznějších společenských akcí.  

V devadesátých letech se měnící se společenské a ekonomické podmínky 

projevily i v Ţebráku. Během roku 1995 bylo zaregistrováno kolem stovky rozmanitých 

podnikatelských subjektů
127

. Postupně získalo městečko nový vzhled díky opravám 

soukromých i veřejných domů.  
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VIII./ 2. Lékárna v Ţebráku 

 

Lékárna v Ţebráku byla zaloţena aţ v období socialismu v domě č.p. 67. Široké 

veřejnosti se otevřela 30. prosince 1954. Lékárna byla vybavena zcela novým nábytkem 

a zaměstnávala pouze dva zaměstnance, farmaceuta a uklízečku
128

. Pohotovostní sluţby 

v ní drţeny nebyly. V době svého vzniku leţela lékárna v tehdy ještě existujícím 

hořovickém kraji a v jeho rámci získala pořadové číslo 1148.  

 Jejím prvním odpovědným správcem se stal Jiří Kulhánek, který zde setrval 

pouze necelý rok, do září 1955. Jeho nástupcem byl určen Karel Pelikán, jenţ v Ţebráku 

zůstal aţ do 30. dubna 1962 a poté převzal vedení berounské lékárny na třídě 

Politických vězňů. Za doby jeho řízení se lékárna stala roku 1960 součástí Okresního 

ústavu národního zdraví a obdrţela nové číselné označení 01-02-09. Následující rok  

a půl po odchodu Pelikána vykonával místo odpovědného správce Jan Buchar.  

Od 23. října 1963 do 31. října 1973 zde funkci vedoucího farmaceuta vykonával Miloš 

Janota. V druhé polovině sedmdesátých let byla obvodní lékárna převedena pouze  

na oddělení výdeje léků a svojí činností spadala pod lékárnu v Hořovicích. V souvislosti 

s tím byla přečíslována a označena číselnou zkratkou 01-02-043. V první polovině 

osmdesátých let stála v jejím vedení podle údajů z farmaceutických ročenek Alena 

Kubátová. V roce 1987 uţ výdejnu vedl Jan Vlček, který do Ţebráka přešel z vedení 

hořovické lékárny. V roce 1990 ho vystřídal Karel Pelikán, bývalý okresní lékárník  

a bývalý šéf berounské centrální lékárny na poliklinice. V polovině devadesátých let 

přišla do zdejší lékárny Hana Chládková, která ji také k 1. červenci 1995 privatizovala. 

Lékárna za dobu své poměrně krátké existence často měnila místo působení. 

V současnosti spočívá lékárna v Ţebráku, nacházející se v Hradební ulici č.p. 61, 

v soukromých rukou PharmDr. Hany Chládkové. 
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IX. SOUČASNÉ LÉKÁRNY BEROUNSKÉHO OKRESU 

 

 

IX./ 1. Přehled současných lékáren na berounském okrese 

 

Během devadesátých let 20. století byly původní lékárny pod lékárenskou 

sluţbou na okrese z velké části privatizovány a přešly do soukromých rukou. Zároveň 

však postupem doby vznikala celá řada nových. Stručný přehled všech lékáren,  

popř. výdejen existujících v březnu roku 2007 na území berounského okresu jsou 

zaznamenány v tabulce. Lékárny a výdejny jsou řazeny abecedně podle názvů obcí, 

v nichţ se nacházejí.  

 

 

 

Název lékárny Adresa  Majitel/provozovatel 

„Centrální lékárna“ Politických vězňů 40, 

Beroun 

Europharm a.s. 

„U Černého koně“ Česká 60, Beroun Mgr. Miluše Sakačová 

„U Zlatého hada“ Plzeňská 137, Beroun RNDr. Květoslava 

Froňková 

„Na Náměstí“ Husovo nám.44, Beroun Mgr. Olga Soukupová 

„Lékárna Sídliště“ Švermova 1591, Beroun Mgr. Milena Sopková 

„Dr. Max + lékárna“ Plzeňská 250, Beroun BRL Center CZ s.r.o. 

„U Černého orla“ Palackého nám. 254, 

Hořovice 

PharmDr. Jiřina Kortová 

„U NsP“ K nemocnici, Hořovice Mgr. Ivana Maxová 

Lékárna Komenského 49, Hořovice PharmDr. Anna Slabochová 

Výdejna „U Tří zvonků“ Tyršovo nám. 225, 

Hostomice 

RNDr. Vlasta Tarantová 

„Podbrdská lékárna“ Nám.Míru 13, Komárov Mgr. Jiří Kantor 

„Medinila“ Plzeňská 396, Králův Dvůr Mgr. Gabriela Hlobilová 

„U Tří zvonků“ Plzeňská 143, Králův Dvůr RNDr. Vlasta Tarantová 



Výdejna „U Černého 

koně“ 

Husovo nám. 299, Loděnice Mgr. Miluše Sakačová 

Výdejna“Lékárna Alba“  Lochovice 308 Alba-Galen s.r.o. 

Lékárna Zdice Palackého nám. 894, Zdice PhMr. Alena Červenková 

Lékárna Ţebrák Hradební ul. 61, Ţebrák PharmDr. Hana Chládková 

 

 



ZÁVĚR 

 

 

Jelikoţ lékárenství odjakţiva bylo součástí péče o lidské zdraví, muselo být tedy 

jako takové regulováno nejrůznějšími vyhláškami či nařízeními panovníka a také 

kontrolováno vizitačními komisemi. Tato opatření měla zaručit, ţe lékárník bude 

odvádět kvalitní práci, poskytovat kvalitní přípravky, nebude pacienta okrádat a na jeho 

úkor se nadměrně obohacovat. V souvislosti s vývojem vědy a nejnovějších poznatků  

se také stupňovaly poţadavky na lékárnické vzdělání, takţe uţ počátkem 19. století 

potřeboval člověk k výkonu povolání univerzitní studium. Ani přípravné studium, 

kterém musel budoucí lékárník před nástupem na univerzitu projít, nepatřilo  

mezi nejkratší. Po dokončení studií nastoupil farmaceut většinou do nějaké lékárny  

a teprve po pětileté praxi mohl pomýšlet na samostatné vedení jiţ existující lékárny. 

V případě, ţe se ale rozhodl otevřít si úplně novou lékárnu, musel mít za sebou jiţ 

patnáct odpraktikovaných let. Jako kondicinující farmaceut si ale mnoho peněz 

nevydělal. Navíc ještě v druhé polovině 19. století se u nás v lékárnách pracovalo  

aţ 16 hodin denně
129

. Pokud se lékárník rozhodl zakoupit lékárnu, musel disponovat 

dostatečným obnosem peněz. Většinou odkoupil dům, kde lékárna stála, její zařízení  

i samotné léky. Například berounská lékárna „U Zlatého Orla“ měla po smrti majitele 

Václava Spatziera v roce 1783 cenu celkem 780 zlatých. Lékárník Jindřich Tesánek ji  

o téměř 100 let později v roce 1878 odkoupil za 20 000 zlatých
130

. Také vznik nových 

lékáren se řídil určitými pravidly. Kromě jiných poţadavků, které byly v průběhu doby 

upřesňovány a doplňovány, musela mít vybraná obec i jistý počet obyvatel a od roku 

1906/7 tu musel sídlit také lékař. Z předcházejících řádek je patrné, ţe podmínky  

pro vznik lékárny na rozdíl od obyčejných ţivností byly poměrně přísné a jakoţto 

regulovaný obor si lékárník nemohl stanovit vlastní taxy či ceny léčiv. Naopak, vše bylo 

přesně definované ve vydávaných lékárnických sazbách.  

Vznikající síť lékáren reagovala zejména na hospodářský vývoj oblasti. Zcela 

nové či další lékárny vznikaly hlavně v místech, kde byl v dostatečném mnoţství 

zastoupen průmysl. Důleţitost mělo i napojení obce na ţeleznici či její politicko-správní 

význam. Podstatný nárůst počtu lékáren v českých zemích byl zaznamenán mezi léty 
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1840 aţ 1848 a dále 1900 aţ 1923. Doba vzniku velké části lékáren na Berounsku,  

které byly zaloţeny do roku 1948, spadá do druhého časového rozmezí.  

Nejstarší veřejná lékárna na okrese vznikla roku 1765 v Berouně pod názvem  

„U Zlatého orla“. V té době mělo město Beroun více neţ tisíc obyvatel. O jejich zdraví 

se kromě felčara staral i řádný lékař. Přestoţe Beroun zaznamenal během 19. století 

obrovský populační i průmyslový nárůst, nemluvě o spojení obce prostřednictvím 

ţeleznice s Prahou a Plzní, své druhé veřejné lékárny s názvem „Nad Hořejší bránou“  

se dočkal aţ roku 1926. V té době ţilo v městě něco přes jedenáct tisíc lidí,  

jejichţ zdravotní péči zajišťovalo sedm lékařů. Poslední „Nová lékárna“, zřízená ještě 

před nástupem komunismu, otevřela pacientům své dveře koncem roku 1937
131

.  

Druhé místo v boji o nejstarší lékárnu na okrese zaujala hořovická lékárna  

„U Černého orla“ zaloţená roku 1800. Tehdy ţilo ve městě více neţ tisíc obyvatel. Také 

v Hořovicích vyrostly během 19. století průmyslové podniky a díky zásahu radních byla 

obec spojená s okolím prostřednictvím ţeleznice. Velikost města a jeho pracovní 

moţnosti se však nedaly s Berounem srovnávat. Počátkem 20. století byl počet místních 

obyvatel oproti Berounu přibliţně poloviční. Do počátku roku 1948 uţ ve městě ţádná 

nová lékárna nevznikla
132

.  

Berounská oblast byla odnepaměti bohatá na nerostné i přírodní zdroje.  

Po uvolnění podmínek pro svobodné podnikání v polovině 19. století nastal v kraji 

všeobecný rozmach průmyslu. Původně malé dílny se rozrostly na větší podniky, 

vznikaly nové továrny. Za prosperujícím průmyslem přišlo na Berounsko mnoho lidí, 

kteří v továrnách nalezli práci a usadili se zde. I přesto všechno uţ v 19. století jiné 

lékárny v okrese nevznikly. Významné rozšíření sítě zdejších lékáren přinesla aţ první 

dvě desetiletí 20. století, zvláště po vydání zákona o úpravě lékárnictví z roku 1906, 

který iniciativu zřizování nových lékáren přenechal individuální snaze farmaceutů. Dvě 

jiţ zmiňované nejstarší lékárny „U Zlatého orla“ v Berouně a „U Černého orla“ 

v Hořovicích byly zřízeny na základě reálného práva uděleného úřady k provozování 

lékárny. Toto právo bylo nezávislé na osobě, tzn. nepřestávalo se smrtí osoby existovat. 

Od roku 1820 se však začaly udělovat k provozování lékárny pouze osobní koncese, 

které se smrtí majitele zanikly. Proto všechny další lékárny, zřízené na berounském 
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okrese, vlastnily tento typ oprávnění. Lékárenské koncese zanikly začleněním lékáren 

do n.p. Medika k 1. lednu 1950.   

Třetí nejstarší lékárnou, jiţ zřízenou osobním právem, se stala hostomická 

lékárna, otevřená v roce 1903. Následovaly jí další dvě lékárny zřízené v krátkém 

časovém sledu. Nejprve to byla roku 1910 lékárna v Králově Dvoře a o dva roky 

později zdická lékárna „U České koruny“. Město Hostomice, bývalé centrum domácího 

cvočkařství, mělo tehdy pravděpodobně něco přes 1 500 obyvatel. Právě hlavně 

v důsledku úpadku cvočkařského řemesla, které ţivilo podstatnou část obyvatel ţijících 

v okolí Hostomic, se postupně sniţoval počet zdejších obyvatel, a to i přes ţelezniční 

přípojku na hlavní trať z Prahy do Plzně, dokončenou počátkem 20. století. Naopak 

obec Králův Dvůr zaznamenala v průběhu druhé poloviny 19. a počátkem 20. století 

prudký průmyslový vzestup. V tomto období zde vyrostly obrovské ţelezárny  

a cementárny, které díky napojení obce na hlavní trať Praha-Plzeň mohly exportovat své 

výrobky do všech koutů země i daleké ciziny. V roce 1900 zde ţilo jiţ téměř tři tisíce 

lidí, kteří z velké většiny do Králova Dvora přišli za prací. Jen o něco méně obyvatel 

ţilo v nedalekých Zdicích. Přestoţe zde nebylo takové pokrytí průmyslem  

jako např. v Králově Dvoře, význam městečka spočíval v tom, ţe zde vznikl na hlavní 

trati z Prahy do Plzně důleţitý ţelezniční uzel
133

.  

Aţ 13 let po vzniku zdické lékárny se na okrese objevuje další lékárna, 

tentokráte v ţelezářském městečku Komárově. Svoji velikostí se Komárov rovnal 

přibliţně Hostomicím. Komárovskou „Pohlovu lékárnu“ následuje o rok později v září 

1926 berounská lékárna „Nad Hořejší bránou“. Poslední lékárna, vzniklá v Berouně  

před komunistickým pučem, byla „Nová lékárna“. Veřejnosti se otevřela v roce 1937.  

S nástupem komunismu skončilo období soukromého podnikání a lékárny byly 

převzaty národním podnikem Medika. Ve funkci vedoucích lékárníků v malých 

městech, městečkách a obcích Berounska zůstali bez výjimky původní majitelé, 

provizoři či nájemci. V okresních městech, tedy v Berouně a v Hořovicích, si vedoucí 

funkce zabrali pravděpodobně „socialisticky uvědomělí lékárníci“. Jen lékárník Bříško 

zůstal na této pozici necelý rok, zřejmě do nalezení „vhodnějšího nástupce“. V průběhu 

téměř čtyřiceti následujících let se počet lékáren nezměnil. Začátkem roku 1950 sice 

zanikla původní Kronusova lékárna, ale o čtyři roky později vznikla nová ve městě 

Ţebráku. Krátkodobě počet lékáren na Berounsku o jednu vzrostl, kdyţ byla mezi lety 
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1960 aţ 1974 k okresu připojena oblast Rudné s tamější lékárnou. V první polovině 

osmdesátých letech se centrální okresní lékárna přesunula do nově zřízeného areálu 

polikliniky. Její původní sídlo, bývalá Bříškova lékárna, bylo jako jiţ nepotřebné 

zavřeno. 

Situace se zásadně změnila s nástupem demokracie po roce 1989. Nový 

politicko-ekonomický systém nabídl lidem po více neţ čtyřiceti letech příleţitost 

svobodně podnikat a plně v něm uplatnit své schopnosti. Tuto šanci vyuţili samozřejmě 

i lékárníci, a tak počet lékáren a výdejen stoupl mezi léty 1989 aţ 2007 z původního 

počtu osm na dnešních sedmnáct. Lékárny, existující na okrese Beroun před listopadem 

1989 s výjimkou té v Králově Dvoře, byly privatizovány a fungují dodnes. V tomto 

ohledu se Berounsko neliší od situace na rozlohou a počtem obyvatel srovnatelných 

okresech. 
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ABSTRAKT  

 

 

Česká verze 

 

Předmět práce : Historie a vývoj lékárenství na okrese Beroun od jeho počátku  

do současnosti. 

Cíl : Zmapování historie lékáren a ţivotních osudů lékárníků na berounském okrese  

od jejich vzniku aţ do současnosti s důrazem na období do roku 1948.  

Metody : Zpracování historických písemných pramenů z Českého farmaceutického 

muzea na Kuksu,  Státního okresního archivu v Berouně, rozhovory s pamětníky a jiné 

zdroje.  

Výsledky : První lékárna na berounském okrese vznikla dle předpokladu v největším 

městě této oblasti, v Berouně, v roce 1765. Po ní následovalo zaloţení lékárny v roce 

1800 v Hořovicích, které byly tehdy druhým největším městem regionu. Přestoţe  

v 19. století zaznamenal region díky bohatým zdrojům nerostných surovin prudký 

průmyslový rozvoj, se kterým také souvisel nárůst počtu obyvatelstva, vznikly  

na okrese další lékárny aţ v prvním desetiletí 20. století. Následující lékárny byly 

zaloţeny v období první republiky po odeznění poválečné hospodářské krize. V roce 

1948 existovalo na okrese Beroun celkem osm lékáren. Během více neţ 40 let 

komunistické nadvlády se počet lékáren kupodivu nezměnil. Rozmach lékárenství 

nastal aţ po pádu nedemokratického reţimu. V současné době je na berounském okrese 

17 lékáren.  

Závěr : Je zajímavé, ţe je mnohem snadnější v současnosti získat informace  

o lékárnících z 19. či počátku 20. století, neţ o lékárnících z doby současné i nedávno 

minulé (z období totality).  

 

 



 Anglická verze 

  

Background: The history and development of the pharmacy in the Beroun District 

from its beginning to the present times. 

Aim: The overview of the pharmacies and the destinies of the pharmacists in the 

Beroun District from their beginning up to the present with the emphasis on the period 

after 1948. 

Methods: Processing the historical documents from The Czech Pharmaceutical 

Museum in Kuks, The State District Archive in Beroun, the interviews with the district 

citizens and other sources. 

Results: It is assumed that the first pharmacy was founded in Beroun, the biggest town 

in the district, in 1765. Then, there was the pharmacy set up in 1800 in Hořovice that 

was the second largest town in the district at that time. 

Despite the rapid industrial development in this region in 19
th

 century thanks to rich 

mineral resources, which also had an impact on the rise of the population, the further 

pharmacies were founded as late as in the first decade of the 20
th

 century. Following 

pharmacies were established during The First Republic after the post-war economic 

crisis was over. 

In 1948 there were eight pharmacies in the Beroun District. Surprisingly, within more 

than forty years long communistic period the number of the pharmacies was not 

changed at all. 

The rise of the pharmacy began after the fall of the undemocratic regime. Nowadays 

there are seventeen pharmacies in the Beroun District. 

Conclusion: It is interesting that at present it is much easier to obtain the information 

regarding the pharmacists from the 19
th

 or the early 20
th

 century than the ones from the 

recent times, the totalitarian regime. 

 

 

 



CURRICULUM VITAE AUTORKY 

 

Klára Tarantová (*1979) 

V současné době studentka Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové. Narozena v Berouně, kde také na místním gymnáziu Joachima Barranda 

sloţila v roce 1997 maturitní zkoušku. Posléze vystudovala Pedagogickou fakultu 

Západočeské univerzity v Plzni, obor Učitelství pro 2.stupeň v kombinaci německý 

jazyk– dějepis. Studium zakončila diplomovou prací na téma „Projevy antisemitismu na 

Berounsku v období 1848-1942“, která byla publikována ve sborníku Státního 

okresního archívu v Berouně s názvem „Minulostí Berounska 9“. Na závěr svého studia 

farmacie se rozhodla spojit svoji zálibu v historii se současným studijním oborem. 

Z tohoto důvodu zvolila za téma své diplomové práce prozkoumání historického vývoje 

lékárenství na okrese Beroun, ke kterému má osobní vztah.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


