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1 Úvod
Tématem diplomové práce jsou dějiny lékáren ve vybraném regionu města Karviná,
přesněji dějiny lékáren města Karviné a města Havířova.
Sepsání diplomové práce je opodstatněné, vzhledem k tomu, ţe archívy Okresní
lékárenské sluţby byly z větší části zničeny a nikdo dnes nesleduje nejnovější dějiny
lékáren v okrese. Ve své diplomové práci navazuji na rigorózní práci „Dějiny lékáren
Karviné“ z roku 1978 od abs.farm.fak. Zlatuše Mikulové a doplňuji její získané
informace o vývoji lékáren během posledních 30 let v Karviné a celkový vývoj lékáren
v Havířově.
V následujících kapitolách jsou obsaţeny dějiny celého karvinského okresu, města
Karviné a Havířova, dějiny zdravotnictví od prvopočátku do současnosti a to zaměření
na města Karviná a Havířov a dějiny jednotlivých lékáren těchto měst. Je v nich
zachycen především současný stav a přehled lékáren v dnešní době, ale také dějinný
vývoj měst a zejména lékáren. Lékárny jsou řazeny podle data jejich vzniku.
Ve své práci bych chtěla zhodnotit situaci od počátku vzniku lékáren, pak období od
roku 1980 a jaký byl osud lékáren po roce 1989, kdyţ probíhala privatizace a jak
vyvíjela síť lékáren aţ do současnosti.
Tato práce je doplněna fotodokumentací, která zachycuje vnější i vnitřní vzhled
jednotlivých lékáren. Také je doplněna mapkami, které ukazují rozloţení lékáren ve
městě a to zachycují i jednotlivá zdravotní střediska a nemocnice.
Zpracování dějin lékáren okresu Karviná se opírá zčásti o archivní prameny Státního
okresního

archívu

Karviná,

Státního

oblastního

archívu

v Opavě,

materiály

z pozůstalosti Mgr. Pavla Kulendíka, rigorózní práci abs.farm.fak. Zlatuše Mikulové
„Dějiny lékáren Karviné“, také pamětníků a majitelů dnešních lékáren, historických
dokumentů, především lékárnických kalendářů, lékárnických ročenek a článků
v Časopise českého lékárnictví.
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2 Historie okresu Karviná
Okres Karviná je okresem v Moravskoslezském kraji. Jeho sídlem je město
Karviná. Rozloha okresu je 356,24 km², počet obyvatel je 276 660 osob (hustota
zalidnění je 777 obyvatel na 1 km²). V okrese Karviná je 17 obcí, z toho 7 měst.1
Na severozápadě sousedí s okresem Opava, na západě s okresem Ostrava a na jihu
s okresem Frýdek-Místek, všechny v Moravskoslezském kraji. Z východu a ze severu je
okres vymezen státní hranicí s Polskem.1
Karvinsko se formovalo aţ v 19. století jako ekonomický celek, kdy se zde začalo
těţit uhlí a vznikaly zde kolem uhelných dolů další závody různých průmyslových
odvětví.2
Karvinsko má téměř tisíciletou historii, ale není dost písemných pramenů pro její
objasnění. Vyvíjelo se v rámci Těšínského kníţectví se sídlem v Těšíně a z Těšína se
rozšiřovala kníţecí moc do Fryštátu (dnešní části Karviné).2
Předpokládá se, ţe první osídlení Karvinska souvisí patrně s kulturou tzv. lidu
popelnicových polí. Koncem prvního tisíciletí našeho letopočtu ţili na Těšínsku
Slované. Předpokládá se spojení Těšínska s Velkou Moravou a po jejím pádu k s českou
říší i s Krakovskem. Od poloviny 11. století do dvacátých let 14. století Těšínsko bylo
spojeno s osudy feudálního státu Piastovců. Zprvu se vyvíjelo v rámci Opolského
kníţectví a později v rámci vyděleného Kníţectví těšínského. Ve 13. století zahájil
benediktýnský řád z Týnce u Krakova kolonizaci na území dnešní Orlové a Karviné. 2
Od roku 1229 se objevují v písemných dokumentech jména osad na Orlovsku,
Karvinsku, Bohumínsku a v blízkosti Těšína (např. Petřvald, Rychvald, Dětmarovice,
Ráj, Marklovice, Dolní a Horní Suchá, Karviná, Bohumín). Roku 1447 se objevily
zmínky o Albrechticích, Stonavě, Prstné, Závadě, Darkovu, Věřňovicích, Koukolné
a o Pudlovu a Šumbarku. 2
Roku 1327 předal těšínský kníţe svou zemi jako léno českému králi. Ve 14. století
kolonizace území dnešního Karvinského okresu vyvrcholila a později docházelo jen
k nepatrným změnám jako v dělení obcí na trojí Bludovice, dvojí Těrlicko a třetí Suchá

1

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Karvin%C3%A1

2

Kolektiv autorů: Grobelný, Káňa; Okres Karviná; nakladatelství Profil v Ostravě v roce 1984;

str.21-96
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(Prostřední). Roku 1750 vznikly Nová Ves u Skřečoně (Nikeltaff) a 1788 u Dolní Suché
Kašpárkovice.2
Těšínská kníţata si ţila na vysoké noze a časem se zadluţovala a to vedlo k tomu,
ţe prodávala části svých panství. Tak docházelo často ke změně drţby půdy.
Původně niţší šlechta odvozovala svá rodná jména od vsí, které vlastnila např.
Bludovický, Karvinský apod. Rody se zde často měnily, zanikaly nebo přicházeli nové.
K nejvýznamnějším šlechtickým rodům patřily Zornicové, Vlčkové z Dobrozemice,
Čelo z Čechovic a od 16. století Larišové ze Lhoty, kteří se usadily v Karviné, Stonavě
a Albrechticích.2
Po poráţce českého stavovského povstání na Bílé hoře r. 1620 a po třicetileté
válce začali pronikat na Karvinsko cizinci, kteří obsadili jeho jednotlivé osady např.
Taaffové obsadili Ráj, Darkov a okolí, Saint Genois Dolní Suchou, Mattenckvitové
Orlovou a Prostření Suchou. Mnohé rody se germanizovaly. Z Larišu se stali
Larischové a po vymření po meči se spojili s rodem Mőnnichů a ti ovládli celé
Karvinsko, Fryštátsko a jejich moc sahala aţ na Horní Slezsko.2
Obyvatelstvo přibývalo a tvrdé robotní podmínky nutily chudé obyvatele ke
vzpourám, které byly často nejednotné. Snaţily se i utíkat, protoţe pohyb poddaných
byl omezen na minimum. První velká vlna povstání byla na Těšínsku v letech 1706 1707 a doznívala aţ do roku 1715. I v dalších letech probíhaly vzpoury a boje trvali
dlouho. Hlavním důsledkem vzpour bylo vydání robotního patentu roku 1771, který
omezoval svévolné postupování vrchnosti a upravoval robotní i platební povinnosti
poddaných.2
Na počátku 19. století zasáhla okres neúroda a hlad. Objevovaly se zde epidemie
cholery, úplavice a tyfu.
Do čela se vyšvihla hraběcí rodina Larischů - Mőnnichů, která jiţ ovládla celé
okolí Karviné a Fryštátu a ve 30. letech 19. století drţela ve svých rukou 9% veškeré
půdy na Těšínsku. K jejímu majetku patřilo 57 dvorů. Tato rodina později vlastnila
některé doly a koksovny v tomto kraji a v Petřvaldě vlastnila továrnu na zinkové barvy
a v Petrovicích chemickou továrnu na sodu.2
Začínal zde rozvoj hornictví. První vrty na uhlí byly na území Karviné jiţ roku
1776 na larischském panství a pak roku 1822 v Doubravě.
Revoluce, která proběhla v letech 1848 aţ 1849, přivedla k moci burţoazii. To se
projevilo územními změnami. Rakouské Slezsko se odloučilo od Moravy a do jejího
čela byl postaven slezský zemský sněm. Ve Fryštátě roku 1850 vzniklo sídlo okresu
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a Bohumíně také, ale jen do roku 1855. Bohumín pak zůstal sídlem soudního okresu,
stejně tak i Fryštát. Do okresu se přistěhovalo mnoho lidí. Karvinsko bylo tehdy velmi
jazykově, etnicky i národnostně smíšené.2
Obec Karviná byla zpočátku nevýznamnou vesnicí, ale v průběhu 19. století začal
její růst. Okresní město Fryštát od poloviny 19. století začalo zaostávat. Karviná se stala
výrazně dělnickou a hornickou obcí. Od 2. poloviny 19. století začala stavba
ţelezničních tratí v tomto okrese, která umoţnila bliţší kontakt s ostatními městy,
zkrátila dojíţdění do zaměstnání.2
S tím jak je celé území okresu spjato s hornictvím, mělo i vliv na další vývoj
okresu. Vznikaly zde různé odbory a spolky, které se snaţily chránit zájmy horníků
a dělníků a taky zlepšit jejich ţivotní podmínky.2
Po první světové válce patřil okres pod vliv Zemského národního výrobu se
sídlem ve Slezské Ostravě.V letech 1918 - 1920 se zde odehrávaly boje, zda má patřit
tento okres do sféry polské či české. Proto bylo toto území rozděleno mezi dva státy na
základě dohody, která proběhla v roce 1920 v belgických lázních Spa. Podle ní hranici
tvořila řeka Olše / Olza.2
Na počátku třicátých let propukla světová hospodářská krize a ta měla za následek
pokles těţby uhlí v dolech. Docházelo k propouštění horníků a dělníků. Došlo také ke
zrušení ţelezárny ve Fryštátě. To vše vedlo k nepokojům a demonstracím.
Od 2. do 11.října 1938 byla celá oblast od Jablunkova po Bohumín obsazena a
byla vytvořena nová československo - polská hranice, jeţ probíhala od Bohumína na jih
k Šumbarku, Dolní Datyně, Soběšovicím aţ k Hornímu Lommé. Na území
podstoupeném Polsku byl prakticky celý někdejší okres Fryštát. Vládci Polska se
obrátili proti Čechům a příslušníkům německé národnosti. To mělo za následek útěk
německé menšiny do vnitrozemních oblastí. O rok později byla tato oblast připojena
k Německé říši a stala se součástí slezské provincie a roku 1941 pak hornoslezské
provincie se sídlem v Katovicích.2
Jednotlivé části okresu byly osvobozeny od 1. května do 3. května 1945. Po válce
se Karvinsko spolu s Bohumínskem stalo součástí okresu Fryštát, který tvořil 31 obcí
(Albrechtice, Darkov, Dětmarovice, Dourava, Fryštát, Karviná, Lazy, Louky, Dolní
Marklovice, Staré Město, Orlová, Petroviče, Poruba, Prstná, Ráj, Bohumín, Nový
Bohumín, Horní Lutyně, Petřvald, Rychvald, Pudlov, Skřečoň, Věřňovice, Vrbice,
Záblatí, Stonava, Dolní, Horní a Prostřední Suchá, Závada). Postupně procházel i okres
určitými územními změnami např. byl stanoven pro obec Německá Lutyně nový název
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Dolní Lutyně a pro obec Polská Lutyně Horní Lutyně, byly také sloučeny obce Dolní a
Prostřední Suchá v obec Dolní Suchá a obec Orlová, Lazy a Poruba v obec Orlová.
Roku 1948 byly sloučeny také obce Bohumín, Nový Bohumín, Pudlov, Skřečoň a
Záblatí v obec Bohumín, která se roku 1954 opět rozdělila.
Od 1.2. 1949 se centrem průmyslové oblasti stala Ostrava, která řídila celkem 11
okresů včetně Karvinského.
Oproti dřívějšímu okresu Fryštát byl nový okres zmenšen o obce Albrechtice,
která přešla do okresu Český Těšín a o obce Bohumín, Nový Bohumín, Pudlov,
Skřečoň, Vrbice a Záblatí, které se staly součástí nově vytvořeného okresu Ostrava.
Součástí okresu od roku 1949 byly tedy obce Karviná (zahrnující od února 1949 i dříve
samostatné obce Fryštát, Darkov, Ráj a Staré Město), Dětmarovice, Dolní Lutyně, Dolní
Suchá (s připojenou Prostřední Suchou), Orlová (zahrnující i Lazy a Porubu), Petrovice
(slučující obec s Prstnou, Závadou a Dolními Marklovicemi) a obce Petřvald,
Doubrava, Horní Lutyně, Horní Suchá, Louky, Rychvald, Stonava a Věřňovice.2
17.4. 1954 byla obec Bohumín rozdělena na samostatné obce Bohumín, Pudlov,
Skřečoň a Záblatí. Od 1.1. 1956 byl název Bohumín změněn na Starý Bohumín.
4.12. 1955 byla od okresu Český Těšín odloučena část obce Dolní Bludovice, která
s částmi obcí Šenov a Šumbark vytvořila nové město Havířov, které zpočátku náleţelo
do okresu Ostrava-venkov.2
28.3. 1958 byla obec Horní Lutyně připojena k obci Orlová a vytvořila její místní
část Orlová-Lutyně. Poté bylo Bohumínsko a nově vytvořené město Havířov začleněno
do okresu Karviná.2
K 1.7. 1960 bylo k okresu Karviná připojeno 9 obcí z bývalého okresu Český
Těšín ( Albrechtice, Český Těšín, Chotěbuz, Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Horní
Ţukov, Hradiště, Mistřovice, Stanislavice, Mosty u Českého Těšína) a 7 obcí bývalého
okresu Ostrava-venkov (Bohumín, Dolní Datyně, Pudlov, Skřečoň, Starý Bohumín,
Vrbice a Záblatí) a také Horní Suchá a Ţivotice. Celkem tedy měl okres Karviná 29
obcí a z toho 6 měst (Karviná, Havířov, Bohumín, Český Těšín, Orlová a Petřvald).2
K říjnu 1974 byly sloučeny obce : Doubrava s městem Orlová, Dolní Datyně
s městem Havířov, obce Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice s městem Bohumín.
A k 1.1. 1975 splynula obec Louky s městem Karviná, obce Mistřovice, Horní Ţukov,
Chotěbuz a Stanislavice s městem Český Těšín, obec Hradiště s Těrlickem a Věřňovice
s Dolní Lutyní. K 1.7. 1975 se obec Horní Suchá připojila k městu Havířov. V roce
1990 se obec Horní Suchá opět od Havířova osamostatnila. 2
12

Okres Karviná – správní rozdělení
1868 - 1949
Obec

1949 - 1960 1960 - dnes
Soudní okres Politický okres

Albrechtice

Fryštát

Fryštát

Český Těšín Karviná

Bohumín

Bohumín

Fryštát

Ostrava

Český Těšín

Těšín

Těšín

Český Těšín Karviná

Dětmarovice

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Dolní Lutyně

Bohumín

Fryštát

Karviná

Karviná

Doubrava

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Havířov

Těšín

Těšín

Ostrava

Karviná

Horní Suchá

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Chotěbuz

Těšín

Těšín

Český Těšín Karviná

Karviná

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Orlová

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Petrovice u Karviné Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Petřvald

Bohumín

Fryštát

Karviná

Karviná

Rychvald

Bohumín

Fryštát

Karviná

Karviná

Stonava

Fryštát

Fryštát

Karviná

Karviná

Těrlicko

Těšín

Těšín

Český Těšín Karviná

Karviná

3

3

http://mujweb.cz/www/obce/sprava/KI.HTM
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Obr.č.1: Mapa polohy okresu Karviná ( znázorněny města Bohumín, Orlová, Karviná,
Havířov a Český Těšín) v současnosti a zobrazení okolních měst a obcí
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Obr.2 Znázorňuje okres Karviná v současnosti 2
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3 Nejstarší dějiny zdravotnictví okresu Karviná
Pokud se zaměříme na vývoj zdravotnictví v celém okrese, je nutno se zmínit
nejprve o městě Těšíně, o němţ jsou nejstarší historické zmínky v listině papeţe
Hadriána IV. pro vratislavského biskupa Valtera jiţ z 23. dubna roku 1155. 4
Toto město bylo dříve centrem celého území Těšínského Slezska. S označením
Těšínské Slezsko se setkáváme ještě v literatuře z 60. let a tento pojem zahrnoval dnešní
okres Karviná i Frýdek Místek, část okresu Ostrava a další města a obce, která jsou
součástí dnešního Polska. Městská práva získal Těšín podle písemných zdrojů k roku
1290, i kdyţ se o něm hovoří jiţ roku 1223 jako o městě. Zde panoval od vzniku města
do roku 1653 rod Piastovců a po něm do roku 1918 rod Habsburků. Původně bylo
město Těšín velmi rozsáhlé, protoţe se nacházelo i na území dnešního Polska. Po první
světové válce 28. července 1920 ovšem došlo k uzavření dohody v belgických lázních
Spa velvyslanecké konference dohodových mocností. Historický Těšín se stal
dvojměstím Cieszyn – Český Těšín, řeka Olše byla stanovena státní hranicí, historická
část města na pravém břehu řeky připadla Polsku, levobřeţní část města připadla
Československu.4
Protoţe město Těšín má bohatou historii, nacházelo se na křiţovatce obchodních
cest, bylo správním a obchodním centrem regionu a bylo sídlem významných
šlechtických rodů, lze předpokládat, ţe toto město je také spjato s nejstarší historií
zdravotnictví v okrese.
První zmínky jsou ze středověku, kdy se na léčení pohlíţelo jako na charitativní
činnost, kterou měla na starosti převáţně církev. 5
Jiţ z období druhé poloviny 13. století se nacházejí první zmínky o zaloţení
dominikánského kláštera v Těšíně, na údrţbu kláštera jim slouţily příjmy vesnice
Mnisztvo, kterou obdrţeli od kníţete. Zda se klášter podílel i na péči o zdraví obyvatel
není známo. V té době ale kláštery plnily také roli útulků pro pocestné, které byly
označovány jako hospitály a později ztráceli svoji funkci útulku a měnily se na
nemocnice, proto lze předpokládat, ţe i klášter dominikánů se podílel na léčení
obyvatel. 4

4

http://info.tesin.cz/

5

http://www.nspka.cz/index.php?body_karvina=historie
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Druhým řádem v Těšíně byli františkáni, jejichţ klášter vznikl v roce 1475 a byl
situován na Fryštátské předměstí, nad říčku Bobrovku. Františkáni vedli špitál, útulek
pro chudé a nemocné občany. Peníze na provoz špitálu získávali z vesnice
Boguszowice. U špitálu vznikla kaple, později kostelík sv. Jiřího. 4
Na území Karviné zaloţila piastovská kněţna Anna v r. 1472 při kapli
sv. Bartoloměje přibliţně v místech dnešní sportovní haly první známý městský špitál.
Špitál byl financován výnosem z obce Věřňovice. 5
„V městských pramenech se vyskytuje zmínka, ţe se občané města staví liknavě
k povinnosti přispívat na městský špitál a lékárnu. Podle pramenů existoval tento špitál
roku 1532. Bliţší informace se o tomto špitálu nepodařily sehnat.“ 6
Na území Orlové se nacházel benediktýnský klášter, v němţ zřídili mniši malý
špitál, kde ošetřovali nemocné.

5

Ten zde vznikl na přelomu 13. aţ 14. století. Jsou

dochované důkazy, ţe klášter si dělal vlastní stojatky a na základě toho lze
předpokládat, ţe zde byla i lékárna. Pokud by se zde opravdu lékárna nacházela, pak by
to byla nejstarší lékárna dnešního okresu Karviná. 6
Nejstarší lékárnou tehdejšího Těšínského Slezska je zde tzv.městská lékárna
v Těšíně, která byla později označovaná jako lékárna „U černého orla“ a nachází se jiţ
v dnešní polské části města. Tato lékárna pochází ze 16. století. Přesnější datum jejího
vzniku se nedalo zjistit. Podle dříve pouţívaného razítka lze usuzovat o roku vzniku
lékárny 1573. Také tento rok je uváděn v historických dokumentech jako rok, kdy
vévoda Václav zařídil lékárnu, aby zabránil šířícímu se alkoholismu. Líh tehdy směl být
uţíván pouze k léčebným potřebám, zakázal jeho pálení a čepování. Lze také
předpokládat, ţe lékárna vznikla mnohem dříve a to jiţ kolem roku 1550. 7
Počátkem 18. století vznikají na Těšínském Slezsku další lékárny. V roce 1700
v Těšíně byl zřízen klášter Milosrdných bratří a při něm vznikla lékárna spolu
s nemocnicí. Lékárna se dnes nachází na polském území. Lékárna plnila funkci
nemocniční lékárny. 8

6

Pavel Kulendík; Těšínsko; 1983; č.3; kap. Nejstarší známé doklady o existenci lékáren na

Karvinsku; s.24-25
7

Mueller Dušan a Rusek Václav; Studie o Těšínsku 5; Vlastivědný ústav okresu Karviná; 1977;

Český Těšín; kap. Těšínské lékárny do roku 1920; s. 189-192
8

Mueller Dušan a Rusek Václav; Studie o Těšínsku 5; Vlastivědný ústav okresu Karviná; 1977;

Český Těšín; kap. Těšínské lékárny do roku 1920; s. 107-200
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Následující lékárnou, která vznikla na tehdejším území Těšínského Slezska, byla
lékárna ve Frýdku na náměstí roku 1711. Tato lékárna je dnes nejstarší lékárnou na
dnešním českém území, protoţe dvě dříve zmiňované lékárny se nacházejí dnes na
území Polska.9
V roce 1754 vznikl v Těšíně další klášter a to řádu Alţbětinek. Při klášteře
vznikla nemocnice i lékárna. Lékárna ovšem dlouho nebyla otevřena, protoţe jiţ
nejspíše po roku 1770 zanikla a pokud se v některých pramenech hovoří jako o lékárně,
lze ji chápat pouze jako domácí lékárnu pro potřeby funkce nemocnice.10
Další lékárny vznikaly v roce 1800 ve Struměni a roku 1821 ve Skočově a roku
1837 lékárna U Salvátora v Karviné. V druhé polovině 19. století pak vznikaly lékárny
i v dalších městech okresu a to roku 1860 v Bohumíně lékárna U Černého Orla
(označení 1049, později 319), roku 1871 v Novém Bohumíně lékárna U Anděla Stráţce
(označení 1053, později 230), roku 1880 vznikla v Orlové lékárna U sv. Josefa
(označení 1021, později 309) a roku 1883 vznikla lékárna U sv. Barbory v Karviné II.
(pod označením 1018, později 205).
Koncem 19. století a počátkem 20. století došlo k otevření ještě několika lékáren
a to roku 1900 byly otevřeny lékárny U sv. Barbory v Dolní Lutyni (označení 1019,
později 207) a lékárna U sv. Anny v Orlové Lazích (označena 1023, později 311).
V Petřvaldě byla roku 1901 otevřena lékárna U sv. Trojice (označena 1024, později
312), v roce 1908 byly otevřeny lékárny U Madony v Karviné II. (1016, později 204)
a v Orlové lékárna U sv. Barbory (1022, později 310). Roku 1909 byla v Těšíně
otevřena lékárna U lva (1009, později lékárna 322). Lékárna U Anděla Stráţce (1020,
později 208) v Doubravě byla otevřena roku 1918. Další lékárna byla otevřena
v Českém Těšíně roku 1921 pod názvem U Salvátora (1008, později lékárna 321).
V roce 1926 byly otevřeny lékárny v Novém Bohumíně Nová lékárna a v Dolních
Bludovicích U Matky Boţí (1010). Nejspíš v letech 1926 - 1927 byla otevřena lékárna
v Suché U Sv. Prokopa (313). A v roce 1927 byla v Karviné II. otevřena Nová lékárna
(1017, později 305).11

9

Mueller Dušan; Studie o Těšínsku 9; Okresní vlastivědné muzeum; 1981; Český Těšín;

kap.Příspěvky k dějinám lékáren na Karvinsku; str. 296-304
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Mueller Dušan a Rusek Václav; Studie o Těšínsku 5; Vlastivědný ústav okresu Karviná;

1977; Český Těšín, kap. Těšínské lékárny do roku 1920; s. 200
11

Pavel Kulendík; materiály z pozůstalosti ze Státního okresního archívu v Karviné
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Ve článku časopisu Těšínsko je uváděn počet 21 lékáren, které se vyskytoval po
roce 1920, kdy bylo Těšínsko Slezsko rozděleno na českou a polskou část. Ovšem
v tomto počtu lékáren jsou zahrnuty i lékárny na Frýdecku a i v části Ostravska. 12
Koncem 19. století roku 1896 byla otevřena nemocnice v Bohumíně, která měla
tehdy celkem čtyři pokoje a 17 lůţek. Roku 1928 byla poté nově zprovozněna místo
stávající nemocnice Okresní veřejná jubilejní nemocnice v Bohumíně.13
V Českém Těšíně do první světové války nemocniční péči o obyvatelstvo
zabezpečovala nemocnice v Cieszynie (nacházející se v dnešním Polsku). Po rozdělení
Těšínska v roce 1920 město Český Těšín a jeho okolí zůstalo bez nemocnice. Bylo
zapotřebí vybudovat novou nemocnici. 1.10. 1933 byl poloţen základní kámen nové
nemocnice a dne 3.6. 1937 byla nemocnice slavnostně otevřena. Od ledna 1949 byla
nemocnice zestátněna a stala se tak Státní okresní nemocnicí. 14
Tedy do konce druhé světové války se na území dnešního okresu Karviná
nacházely pouze dvě nemocnice, které zabezpečovaly zdravotnickou péči pro
obyvatelstvo.
Kraj byl velmi ovlivněn těţbou uhlí. V té době proto vznikají malé nemocnice v
blízkosti samotných šachet. Na konci 19. století vznikají různé vzájemné podpůrné
spolky dělnictva, vznikají první nemocenské pojišťovny, které pomáhají zdravotní péči
financovat.5
Těsně před druhou světovou válkou se na území Těšínského Slezska
v československé části vyskytovalo 30 lékáren. Nově vznikla v Českém Těšíně roku
1936 lékárna, ovšem není znám její název.11 Po záboru roku 1938 jich na zmenšeném
území zůstalo pouze 9. V zabraném území byly okupovány lékárny Mr. Lochmanna
v Novém Bohumíně a Mr. Pešata v Českém Těšíně. Lékárna v Šenově byla
přestěhována tehdejším majitelem do Frenštátu po Radhoštěm. 13
Po druhé světové válce byly vytyčeny nové cíle jak obnovit zdravotnictví a jak
zajistit kvalitní síť zdravotních sluţeb.
Velmi se projevoval vliv těţby uhlí i na rozmístění obyvatel v kraji. Mnohé dříve
osídlené oblasti, byly stále více poznamenávány poddolováním. Budovy stojící na

12

Mueller Dušan; Těšínsko; 1960; č.12/13; kap. Z činnosti lékáren na Těšínském Slezsku;

str.29-30
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tomto území velmi podléhali otřesům půdy a mnohdy hrozilo jejich zhroucení. To
přimělo obyvatele stěhovat se do jiných oblastí kraje. Toto je patrné hlavně na městě
Karviné, kdy dříve hojně osídlená část Doly ztrácela na významu a v období po druhé
světové válce se spíše rozvíjelo město v nových částech a to v Karviné Ráji a Novém
městě především. Také se to projevilo na městě Orlová, kdy zanikla část Orlová II. Lazy
a postupně i Orlová I. Vzrůstající počet obyvatel v kraji se projevil i tím, ţe se zde
začaly budovat nová sídliště a vzniklo nejmladší město tehdejší republiky Havířov.
Stávající zdravotní sít uţ nevyhovovala poţadavkům obyvatelstva a tak docházelo
k vzniku nových nemocnic, zdravotních středisek a lékáren.
Po osvobození roku 1945 se čeští majitelé vraceli na své lékárny a lékárny
německých majitelů byly předány do národní správy. V době po osvobození se na
území dnešního okresu Karviná nacházelo celkem 16 lékáren.11
Po únoru roku 1948 byla vybudována síť skladů a byla přebudována síť lékáren.
Podle současného stavu vývoje a potřeb národního hospodářství a potřeb zdravotnické
péče přešlo řízení lékárenské sluţby různými formami, přes jednotlivé krajské národní
podniky (Medika) na krajské správy lékáren, které byly od 1.7. 1958 svěřeny do
přímého řízení krajských ústavů národního zdraví. Do roku 1949 byly otevřeny ještě
lékárny v Rychvaldě a Šenově.13
Pro zajištění zdravotní péče, byly v okrese otvírána zdravotní střediska. Ovšem
stále citelněji zde byla potřeba otevření další nemocnice.
Roku 1951 začala být v Karviné Ráji budovaná nová nemocnice a byla otevřena
1.10. 1958. Provoz nemocnic nepostačoval a tak v roce 1979 byla otevřena nova
nemocnice v Orlové jako pobočka stávající nemocnice v Karviné Ráji.5
Na začátku 50-tých byla postavena v Karviné Novém městě budova, slouţící
nejprve jako vojenská nemocnice, ale ode dne 1. listopadu 1958 slouţila jako veřejná
nemocnice.15
V 50. letech byly zřízeny další nové čtyři lékárny a to lékárna 316 v Havířově
roku 1955, lékárna 318 v roce 1956 a to v tehdejších Dolních Bludovicích, lékárna 315
v Havířově v roce 1958 a lékárna 302 v Karviné roku 1958. Zrušení je uvedeno
u lékárny 1010 v Dolních Bludovicích, ale přesněji řečeno se jedná o přenesení
vybavení lékárny i personálu do lékárny v Havířově a nová lékárna dostala označení
316. Lékárna v Dolních Bludovicích sice byla tedy přenesena, ale v jiné části došlo
15

http://www.khn.cz/main/index.php?id=3
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k otevření další lékárny v Bludovicích a ta později byla také přenesena blíţe do středu
města a dostala poté označení jako lékárna 318.14
V Havířově nedostačovaly pro zajištění zdravotní péče stávající zdravotní
střediska, proto se rozhodovalo o stavbě nemocnice. Teprve 1.10. 1966 byla dokončena
část nemocnice, stavba pokračovala aţ do roku 1969, kdy byla postupně dokončena.16
V roce 1960 po územní reorganizaci došlo k rozdělení OÚNZ Český Těšín.
Od 1.7. 1960 se Nemocnice s polikliniku v Českém Těšíně stala součástí Okresního
ústavu národního zdraví v Karviné.
V 60.letech došlo k decentralizaci řízení lékárenské sluţby na Okresní ústavy
národního zdravé (OÚNZ), kdyţ byly vytvořeny velké okresy. 5
V té době došlo ke zrušení lékáren 305 v Karviné II., lékárny 309 v Orlové a 322
v Českém Těšíně. Všechny byly zrušeny roku 1961. V roce 1964 byla zrušena lékárna
303 v Karviné I. a roku 1965 lékárna 306 v Karviné IV. Nově byly zřízeny roku 1961
lékárny 301 v Karviné VI. a 317 v Havířově. Roku 1964 byla nově otevřena lékárna 323
v Karviné IV. A roku 1970 byla otevřena nemocniční lékárna pod číslem 305
v Havířově. V roce 1966 byla přemístěna lékárna 310 v Orlové I. Do Orlové II.
V místnostech původní lékárny byla zřízena výdejna, později označovaná číslem 303.
K 1.1. 1975 bylo v okrese 19 lékáren a 1 výdejna.14
Po revoluci v roce 1989 došlo k rozpadu OÚNZ v Karviné. Nastala etapa
transformace

zdravotnictví.

Došlo

k mnoha

změnám

hlavně

ve

financování

zdravotnictví, vznikly zdravotní pojišťovny, byly ustanoveny profesní komory
a rozšířila se síť zdravotnických zařízení.
1.7. 1991 se Nemocnice s poliklinikou v Českém Těšíně a Havířově
osamostatňují, jejich zřizovatelem je Okresní úřad v Karviné. 1.3. 1990 došlo
k osamostatnění také orlovské nemocnice. K prvnímu říjnu 2001 karvinská a orlovská
nemocnice byly opět spojeny do jednoho celku. V roce 1996 došlo k privatizaci
zdravotnického zařízení v Karviné – Novém Městě a jeho nový název byl „Karvinská
hornická nemocnice a.s.“.5,11,12,15,16
Vznikaly soukromé ordinací lékařů, soukromé lékárny a byla privatizována řada
zdravotnických zařízení. V období privatizace, která začala po roce 1992, byly postupně
všechny lékárny privatizovány. V tomto období postupně začaly vznikat i nové lékárny.

16

http://www.nsphav.cz/
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Počet lékáren do roku 2008 vstoupl aţ na celkový počet 60 lékáren.17

17
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Obr.3 Znázorňuje rozmístění lékáren v roce 1963 v okrese Karviná 15
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4 Dějiny města Karviná
Území dnešní Karviné patří ve zdejší oblasti k místům s nejstarším osídlením,
o jehoţ existenci svědčí nálezy kamenných nástrojů z období mladší doby kamenné. 18
První písemné zmínky o území dnešního města jsou z roku 1268. Tuto informaci
lze získat z tzv.Vratislavských desátků z let 1302 - 1315. Objevují se v něm názvy jako
Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi Villa ( Darkov) a od roku
1447 se objevují názvy jako Starý Fryštát (Staré Město) a Lauky (Louky). Statek
Mizerov je poprvé uváděn aţ roku 1618.2 Desátky museli odvádět rolníci formou
desetinu své produkce, lze jí chápat jako desetiprocentní daň placenou náboţenské
(např. kostelu, chrámu, církvi) či světské (král, lenní pán) instituci nebo starověkému
boţstvu.19
Nositelem městského práva byl uţ r. 1327 pouze Fryštát. Byl významným
hospodářským a kulturním centrem. Fryštát se stal zároveň druhým kníţecím sídlem
dynastie těšínských Piastovců. Jeho výhodná poloha na obchodní cestě z Uher do
severní části Slezska a Pobaltí z něj učinila významné středisko řemesel a obchodu.20
Jiţ ve 14. století zde pracovalo vedle běţných druhů řemeslníků více neţ sto
pláteníků. Usadili se na Dolním předměstí v části, které se dodnes říká Bělidlo. Kováři
ţili kolem hradeb jdoucích od kostela sv. Marka k Dolní bráně, hrnčíři zaloţili své dílny
a domy v severovýchodní části od náměstí k Těšínské bráně.20
Těšínský kníţe Bolek II. zachovával po celou dobu husitských válek neutralitu
a podařilo se mu uzavřít s husity mír, proto byl Fryštát nájezdů husitských vojsk
ušetřen. V této době z Fryštátu studovalo v 15. století na krakovské univerzitě 10
studentů. Z nich zvláště vynikl Petr Mikuláš de Freyenstat, který byl r. 1428 jmenován
bakalářem krakovské univerzity. Také došlo za jeho vlády k velkému hospodářskému
rozvoji, jehoţ privilegiem z r. 1447 bylo městu uděleno dědičné právo mílové, várečné,
právo lovu na panském, moţnost zřizování cechů a právo vyššího soudnictví. V roce
1540 se poprvé objevuje zmínka o zřízení školy ve Fryštátě. 2
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Další rozkvět města zajistilo Kazimírovo privilegium z r. 1473, kterým byly
potvrzeny dosavadní výsady města a povoleno pořádání trhů. V důsledku vysoké
zadluţenosti těšínských Piastovců bylo zadluţené fryštátské " kníţectví " odprodáno
zemskému hejtmanovi Václavu Cigánovi ze Slupska, který z něho učinil stavovské
panství.20
V období třicetileté války postiţeno ničivým poţárem, epidemiemi a válečným
drancováním. Roku 1623 bylo město postiţeno morem, jemuţ podlehlo 1400 zdejších
obyvatel. Aţ do konce války r. 1648 bylo město obsazeno Dány a Švédy. Po bělohorské
poráţce nastalo náboţenský útisku a v důsledku pronásledování protestantů byla
dynastie Cigánů donucena r. 1637 Fryštát odprodat.20
Koncem 18. století bylo město postiţeno opět poţárem. V r. 1792 koupil Fryštát
hraběcí rod Larischů - Mönnichů. V roce 1776 bylo zde nalezeno černé uhlí. 2
Rozvoj dolování souvisel s rozvojem dalšího průmyslu - koksárenství, hutnictví,
ţelezářství. Vhodné dopravní podmínky byly vytvořeny vybudováním Severní dráhy
Ferdinandovy r. 1847 a Košicko-bohumínské dráhy r. 1871. Byly zaloţeny doly Jan,
Jindřich, Františka, Gabriela, Karel, Hlubina, Hohenegger, Austria ( Barbora).2
V 60. letech 19. století byla u dolu Jan - Karel vybudována koksovna, další r. 1899
u dolu Hohenegger. Byly postaveny i další drobné podniky, Larisch-Mönnichův
pivovar, lihovar a rafinerie lihu, pila, pekárna, r. 1902 městská elektrárna, r. 1904 byla
poblíţ ţelezniční dráhy do Petrovic zaloţena drátovna a hřebíkárna, která byla r. 1907
přejmenována na Fryštátské ocelárny a ţelezárny. V jejich blízkosti byla r. 1917
vybudována továrna na vagóny, později přejmenována na Jäklův ţelezářský průmysl,
r. 1917 byla vedle ţelezáren postavena šroubárna, po r. 1920 byly vybudovány ještě
další menší průmyslové podniky - Kubánkova továrna na výrobu lihovin, městská
cihelna a cihelny Golasowského, Recka, Pietka, Gorgola, městská vodárna aj.2
Počátkem 20. století se Karviná stala významnou v rámci rakousko-uherské
monarchie. Po vzniku Československé republiky byla povýšena vládním rozhodnutím z
roku 1923 dne na město.20
V letech 1938 aţ 1939 bylo celé Těšínsko včetně území města odstoupeno
polskému státu a od r. 1939 začleněno do Velkoněmecké říše. Od dubna 1944 byly obce
Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město sloučeny v celek pojmenovaný KarwinFreistadt. Po osvobození 1945 byla znovu územní samostatnost někdejších obcí
obnovena. 20
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Správní základ současné podoby města byl poloţen v r. 1948, kdy došlo ke
sloučení samostatných obcí Fryštát, Karviná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden územně
správní celek s názvem Karviná. 20
V srpnu r. 1946 byla na katastru Fryštátu zahájena výstavba tehdy vůbec prvního
sídliště na Ostravsku, které později dostalo název Nové Město. Během 50.- 60.let se
sídlištní výstavba rozrostla do městských částí Ráj a Mizerov, v 70. - 80. letech
pokračovala v městské části Hranice. 20
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5 Postupný vývoj
do současnosti

zdravotnictví

ve

městech

Karviná

První zmínky o léčení a lékárenství na území Karviné jsou z roku 1472, kdy byl
zaloţen městský špitál piastovskou kněţnou Annou při kapli sv. Bartoloměje přibliţně
v místech dnešní sportovní haly. 5
V městských pramenech se vyskytuje zmínka o městském špitálu a lékárně zhruba
roku 1532. Bliţší informace se o tomto špitálu nepodařily sehnat. 21
Teprve počátkem 19. století se začínají objevovat první zmínky o otevření
lékárny. Předtím byly do Karviné dodávány léky převáţně z lékáren z Těšína a to
z Městské lékárny a z Lékárny Milosrdných bratří. 21
Tam, kde nebyly veřejné lékárny, zřizovali si lékaři nebo chirurgové tzv. domácí
lékárny. V 19. století působili na Karvinsku Mathias Rudolf, městský chirurg ve
Fryštátě, a dr. Bedřich (Friedrich) Lohr, který působil na šachtách patřících Larisch –
Mönnichům a Těšínské komoře.2 Lohr přišel do Fryštátu asi 1826/27?. Ten si zřídil
velmi dobře zařízenou lékárnu, do které bral léčiva od Milosrdných bratří z Těšína.22
Prvý zájem o otevření lékárny projevil 6.2. 1827 Otomar Fentler, ale jeho ţádost
byla zamítnuta i po odvolání císařským rozhodnutím. 3. ledna 1834 byl uveřejněn
v brněnských úředních novinách „Brűnner Inteligentzblatt“ konkurz na zřízení lékárny
ve Fryštátě. Dne 7.3. 1834 byl ze tří uchazečů vybrán Schreiber. Podle záznamů
v opavském státním archívu začalo působení lékárny ve Fryštátě v r. 1837. Tato lékárna
u Salvátory byla zde nejstarší lékárnou .21
V pořadí druhá byla v Karviné otevřena lékárna „U Madonny“ a to roku 1883.
Vznikla v období, kdy hojně vznikaly lékárny i v jiných obcích jako Lazy, něm.Lutyně,
Hrušov, Pol.Ostrava, Petřvald. Na počátku 20. století byla roku 1908 otevřena další
lékárna pod názvem „U Madonny“.22
V polovině 19. století se zde začalo uvaţovat o zaloţení lázní, tomu předcházelo
vědecké prozkoumání přírodního léčivého zdroje, jodobromové vody solanky, kterou jiţ
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dříve znali místní lidé v podobě léčivé studánky a vyuţívali ji v přírodním léčitelství.
Vznik Lázní Darkov je připisován roku 1867, kdy byla zahájena 1. lázeňská sezóna.
Zjistilo se, ţe vzácná voda s vynikajícími účinky, je vhodná zejména pro léčbu
pohybového ústrojí a cévního systému, má mořský třetihorní původ a plným právem
byla nazvána darem z hlubin země. Od roku 1895 - 1902 byla budována další ubytovací
zařízení, jelikoţ první dvě budovy jiţ nedostačovaly. Zaloţen byl i lázeňský park se
vzácnými dřevinami v roce 1900. Další výstavba následovala aţ v r. 1931. S výjimkou
dvou světových válek, kdy se prostory proměnily ve vojenský lazaret, slouţily Lázně
Darkov po celou dobu svému účelu. Celkem lázně se dnes skládají z osmi budov.
Posledním jejich majitelem před rokem 1945 byl hrabě Larisch-Mönnich, pak se staly
na dlouhou dobu majetkem státu. 23
Lázně podléhaly důlním vlivům, tak jako ostatní budovy nacházející se v jejich
blízkosti. Hrozil jim zánik, proto se rozhodlo o výstavbě nových objektů na opačném
předměstí města Karviné. 23
Nový areál vzájemně propojených budov byl postupně zprovozněn v letech 1976,
1980 a 1989 pod názvem Rehabilitační sanatorium (dnešní Nové lázně). Původní
lázeňské budovy díky pozastavení důlní činnosti mohly být po roce 1989 postupně
zrekonstruovány i zmodernizovány. Některé z budov byly pro svou architekturu
vyhlášeny kulturní památkou a lázeňský park, rovněţ zrekonstruovaný, byl označen
jako významný krajinný prvek. Od 1.9. 2003 se Lázně Darkov staly akciovou
společností, která ve své činnosti navázala na 135letou tradici významných lázní.
Velkými investicemi do modernizace společnost usiluje o další zkvalitnění
a zatraktivnění prostředí. 23
Na konci 19. století vznikaly malé nemocnice v blízkosti samotných šachet, různé
vzájemné podpůrné spolky dělnictva, vznikají první nemocenské pojišťovny, které
pomáhají zdravotní péči financovat.5
První závodní nemocnice v Karvinné (dnes Karviná - 2 Doly) byla zaloţena v roce
1897 a je spojena s legendární osobou primáře Baiera. Od roku 1948 tam byla
porodnice, kterou jiţ v roce 1955 bylo nutno vyklidit pro ohroţení z poddolování
a zanedlouho byla tato nemocnice srovnána se zemí. 5

23

http://www.darkov.cz/onas.html
28

Na druhé straně první veřejná nemocnice na území dnešního okresu Karviná
vznikla v Orlové v roce 1902. Tuto nemocnici, která jiţ také dávno nestojí, lze
povaţovat za předchůdkyni dnešní Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj. 5
V roce 1928 byla otevřena v Karviné čtvrtá lékárna pod názvem „Nová lékárna“.
Po druhé světové válce v roce 1951 byl zaloţen jako jeden z první v republice
Okresní ústav národního zdraví v Karviné. Ten měl za úkol zajistit kvalitní zdravotní
péči obyvatelstvu.
Pro zajištění dostatečně kvalitní nemocniční péče se Okresní ústav národního
zdraví v Karviné zaměřil na budování nemocnice. Pro stavbu nové nemocnice bylo
vybráno území, kde se těţba uhlí do budoucna nepředpokládala. Bylo to za hranicí
města Fryštátu na ulici Vydmuchov (ve zdejším nářečí něco jako Větrná hůrka,
Vystrkov). Areál budoucí nemocnice sahal do parku bývalého rájeckého Larischova
zámečku, po jedné straně se rozkládal park darkovských lázní a po druhé straně jen širé
znárodněné lány, na kterých později vyrostlo sídliště Karviná - Ráj.5
Se stavbou se začalo ještě v roce 1951, ale z původně plánovaných pěti let se
výstavba prodlouţila na deset. Uţ v roce 1956 se do přízemí a prvního podlaţí umístilo
dětské oddělení, které bylo evakuované ze zdevastované budovy v Karviné 2, zatímco
v dalších patrech se ještě pracovalo. Vytápění oddělení v rozestavěné budově bylo
zajištěno vyřazenou parní lokomotivou. O rok později se otevřelo interní oddělení.
Zprvu slouţí jako jednotka oddělení orlovské interny pro odkládání chronicky
nemocných pacientů.5
Aţ konečně 1. října 1958 nemocnice v Karviné - Ráji byla otevřena oficiálně.
Nemocnice ovšem ještě nebyla zcela v takovém stavu, který by byl zcela uspokojivý.
Pavilon plicního oddělení byl otevřen v roce 1961 a infekční pavilon teprve v roce
1962. 1
Na počátku 60. let postupně přesunulo obyvatelstvo ze staré části Karviné do
nových sídlišť Stalingrad (dnes Nové Město), Ráj a Mizerov, obklopujících historické
městečko Fryštát. Tam vznikla Karviná nová. 2
Příliv obyvatelstva byl obrovský a nově postavená nemocnice nestačila. Proto v
roce 1961 byl obnoven provoz interního a chirurgického oddělení v opuštěné orlovské
nemocnici. Interní oddělení rájecké nemocnice se rozšířilo dokonce do starého
Larischova zámku. V únoru 1968 došlo za plného provozu se propadu chodby zámku.
Oddělení bylo vyklizeno a uzavřelo se také oddělení ve staré orlovské nemocnici. 5
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Na začátku 50tých byla postavena další stavba a to v Karviné Novém městě, která
původně slouţila jako vojenská nemocnice. Dne 1. listopadu 1958 je nemocnice
předána pro potřeby nově vzniklého ZÚNZ OKD Karviná. V provozu zde byly
ambulance a lůţkové části oddělení chirurgického včetně ARO, interního včetně JIP,
neurologického včetně JIP, rehabilitačního a oddělení RDG, oddělení klinické
biochemie a jiná oddělení. V letech 1985 aţ 1988 prošel objekt nemocnice rozsáhlou
rekonstrukcí do dnešní podoby. Základní objekt je propojen částí „C“ s objektem správy
nemocnice a je přistavěna ambulantní část u hlavního vchodu. 15
Okresní ústav národního zdraví si vytýčil za úkol také poskytovaní kvalitní
lékárenské péče. Mnohé lékárny v okrese byly zrušeny nebo přemístěny. Bylo to
z různých důvodů např. vlivem poddolování byla narušena statika budov lékáren
a hrozilo jejich zničení, mnoho lidí opouštělo poddolovaná území a přemísťovali se do
jiných částí města a tak lékárny ztrácely na významu anebo také z důvodu malého
prostoru pro provoz lékárny. Tak byla lékárna „U Salvátora“ zavřena roku 1964
z důvodů

nedostatečných

provozních

podmínek,

malého

prostoru.

Lékárna

„U sv. Barbory“ a „Nová Lékárna“ byly zavřeny v 60. letech, protoţe se nacházeli
v oblastech, které velmi podléhali důlním vlivům. Jejich budovy byly ve stavu, kdy
hrozilo jejich zřícení. O lékárně „U Madony“ se mi nepodařilo zjistit přesné datum její
zrušení. Je jen známo z ústních zdrojů, ţe byla zrušena v průběhu 80. let, protoţe její
provoz nemohl zajistit kvalitní chod lékárny.
Pro zajištění dostatečné lékárenské péče byly otevřeny dvě nové lékárny tentokrát
v jiných částech města, kde se předpokládalo, ţe zde nebude docházet k poddolování
území. V roce 1958 byla otevřena v Karviné Novém městě lékárna s původním
označením 989 a od roku 1960 s označením 302. Ta převzala postupem doby funkci
zrušené lékárny „U Salvátory“. Tento počet lékáren ovšem nebyl dostatečný, a proto
byla otevřena 1.9. 1961 další lékárna 301 také v Karviné Novém městě. Obě tyto dvě
nové lékárny převzaly funkci zrušených starých lékáren. Dne 1.10. 1964 byla otevřena
nemocniční lékárna v areálu Nemocnice v Karviné Ráji, která zásobovala nemocnici
i blízká zdravotní střediska spolu s lékárnami 301 a 302.
Chod nemocnic nepostačoval a tak bylo rozhodnuto o stavbě další nemocnice,
tentokrát v Orlové. Nová nemocnice v Orlové byla otevřena aţ v roce 1979, do ní se
přesunula oddělení interní a chirurgické, nově bylo vytvořeno oddělení neurologické.
Do nemocnice odešli významní lékaři a na nové místo se přestěhovalo i ortopedické
a resuscitační oddělení. Administrativně však tvořila orlovská nemocnice součást
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karvinské nemocnice, ředitelství sídlilo v Karviné a v Orlové byla ustanovena funkce
vedoucího lékaře. Obě nemocnice postupem času se rozšiřovaly a i renovovaly.5
V roce 1978 byla v Karviné Ráji otevřena další lékárna označením 324 a dnes se
jmenuje Lékárna Eden.
V Karviné - Mizerově byla v letech 1989 - 1993 postavená nová poliklinika, která
se stala součástí NsP Karviná - Ráj.5
Tato nová poliklinika neměla ještě svojí lékárnu, proto funkce zásobování této
polikliniky převzala lékárna, která byla otevřena naproti této polikliniky v roce 1986
a to pod označením 325 a dnes se tato lékárna jmenuje Lékárna Avicena.

Po 2. světové válce dosáhlo Československé zdravotnictví mnoha úspěchů (např.
vymýcení tuberkulózy, sníţení kojenecké a dětské úmrtnosti a mnoha jiných). Postupně
se ovšem začalo projevovat zaostávání za vyspělými evropským a světovým
zdravotnictvím. A nejspíš i bez „sametové revoluce“, která proběhla v roce 1989, by
došlo k transformaci zdravotnictví. 24
Nastává období ničení starých struktur a budování nových, hektické období
nadšení a velkých nadějí.5
V průběhu transformace došlo k mnoha změnám, hlavně ve financování
zdravotnictví, vznikly zdravotní pojišťovny, byly ustanoveny profesní komory, rozšířila
se síť zdravotnických zařízení a vzrůstala dostupnost zdravotní péče. Také vznikaly
desítky aţ stovky soukromých ordinací lékařů, soukromých lékáren a byla privatizována
řada zdravotnických zařízení. 24
1.3. 1990 došlo k osamostatnění orlovské nemocnice. O rok později zanikla
OÚNZ a začleněné subjekty získávají právní subjektivitu. Zřizovatelem nemocnic se
stal Okresní úřad. Financování zdravotnictví přebraly zdravotní pojišťovny, byl zaveden
tzv. bodový systém a poskytovatelé zdravotní péče se stali výdělečnými subjekty.5
Nemocnice zprvu lehkomyslně uvolňovaly ambulantní lékaře do soukromé praxe,
aby posléze zjistily, ţe se zbavily výnosných zdrojů bodů. Připravovaly se privatizační
projekty nemocnic, ale k privatizaci nedošlo. Zdravotnictví však proţívalo rozkvět,
protoţe zprvu pojišťovny platily vše, co si poskytovatel vykázal. Nakonec se bodový
systém hroutí. Pojišťovny prostě nemohly zaplatit více, neţ vyberou na pojistném.
Došlo k obrovskému tlaku na zefektivnění poskytování zdravotní péče, a to jak ze
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strany vlády, tak ze strany pojišťoven. Poukazuje se na to, ţe v okrese Karviná funguje
pět nemocnic a počet lůţek na jednotku obyvatel silně převyšuje republikový i evropský
průměr. Na Karvinsku však nikdy nebyla nemocnice, která by kompletně soustřeďovala
medicínské obory, jak k tomu bývá v okresech s menší hustotou obyvatel. Bylo zde
vţdy více nemocnic, které se vzájemně doplňovaly.Vyvíjel se tu tlak na
restrukturalizaci a redukci nemocničních lůţek, případně i na redukci počtu nemocnic. 5
K 1. říjnu 2001 karvinská a orlovská nemocnice se po více jak jedenácti letech
opět stávají jedním celkem.5
Kdyţ v roce 1993, byla nemocniční lékárna 323 privatizována do ekonomického
podnájmu a teprve v roce 1995 plně privatizována, došlo k tomu, ţe nemocnice jiţ
nejevila zájem zásobovat nemocnici z této lékárny. Nemocnice se rozhodla, ţe bude
potřebné léky dováţet aţ z daleké lékárny v Třinci, stejně tak, jako to učinila nemocnice
v Havířově. Postupem času, ale se zjistilo, ţe tento krok nebyl jeden z nejšťastnějších,
proto teprve aţ v dubnu roku 2005 bylo rozhodnuto, ţe nemocnice si bude provozovat
tuto lékárnu ve vlastní reţii. 25
Od 1. července 1991 dostalo zdravotnické zařízení v Karviné Novém městě název
„Hornická nemocnice s poliklinikou“. V roce 1996 došlo k privatizaci tohoto
zdravotnického zařízení s novým názvem společnosti „Karvinská hornická nemocnice
a.s.“. 6
Zatímco do roku 1989 lékárna měla výrazný zdravotnický charakter, plnila
zdravotnickou a v rámci zdravotnictví farmaceutickou funkci, po roce 1989 poněkud
ztrácí charakter zdravotnického zařízení. Vzhledem ke vzniku trţního prostředí i pro
lékárny a lékárníky je zdravotnická funkce poněkud potlačena, ale nezaniká. Je
předpoklad, ţe s dalším vývojem společnosti, zdravotnictví i farmacie, dojde k posílení
zdravotnické funkce.24
Je to období, kdy stávající lékárny byly zprivatizovány a vznikají zde i lékárny nové. Na
území města Karviná bylo zprivatizováno dosavadních 5 lékáren, jako poslední byla
zprivatizována lékárna 324. Privatizace probíhala v čtyřech vlnách a poslední privatizované
lékárny, byly prodány za nejméně výhodných podmínek. Nově zde vzniklo 10 a z toho 2 jiţ
byly zrušeny. Současně se na území Karviné nachází tedy 13 lékáren.
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Obr.č.4 Mapa města Karviná se současným rozloţením lékáren

Vysvětlivky:
1.

Lékárna Na náměstí

8.

Lékárna Galenika

2.

Lékárna U nemocnice

9.

Lékárna Alfa

3.

Lékárna Tesco Karviná

10.

Lékárna Salve

4.

Lékárna Eden

11.

Lékárna Aqua

5.

Lékárna LEMAK s.r.o.

12.

Lékárna U sv. Františka

6.

Lékárna Na poliklinice

13.

Lékárna KHN a.s.

7.

Lékárna Avicena
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5.1 Lékárna „U Salvatora“ ve Fryštátě
Lékárna 1015 v Karviné
Lékárna 07 –03-03 v Karviné
Adresa:
Do r.1920
1920-1938
Polský zábor
Něm.okupace
1945-1949
1949-1956
1956-1964

Fryštát, č.32
Fryštát, Masarykovo náměstí 32
Frysztat, Plac Pilsudskiego 32
Freistadt, Ad. Hitlerplatz 15
Fryštát, Masarykovo nám. 15
Karviná I., Nám.9. května 15
Karviná I., Nám.9. května 17 26

První zájem o zřízení lékárny ve Fryštátě měl bývalý provizor ve Frýdku Otomar
Fentler a to jiţ roku 1827. Měl snahu o otevření lékárny, však neuspěl. Byl odmítnut
19.7. 1827 fryštátským magistrátem. Odvolal se u moravsko - slezského gubernia
v Brně a opět neuspěl a tak se odvolal dál aţ k dvorní kanceláři 8.8. 1828, ale byl
císařským rozhodnutím opět zamítnut. Odmítnutí bylo z důvodu ţe v kraji ţije málo
osob a to převáţně chudých, ţe je zde dostatečně poskytována péče lékařem Bedřichem
Lohrem a ţe v Bohumíně je lékárna, která stačí pro poskytování lékárenské péče. Ale
první zmínky o této lékárně jsou aţ od roku 1860, tak se předpokládá, ţe šlo o nějakou
malou lékárničku nějakého lékaře.9
2.1. 1834 byl vyhlášen konkurz na zřízení lékárny ve Fryštátě na základě ţádosti
Tomáše Novotného magistrátu ve Fryštátě. Do konkurzu se přihlásili tři zájemci: Tomáš
Novotný, František Kdybys a Alois Schreiber.9
Dne 7.3. 1834 zemská rada vybrala Schreibera z důvodu, ţe dosud nevlastnil
lékárnu jako Novotný, a ţe Kdybys si mohl při svém jmění zakoupit reálnou lékárnu
a ne se ucházet o lékárnu na malém městě. 26
Lékárna vznikla tedy v roce 1837 na fryštátském náměstí jako lékárna základního
typu. V době jejího vzniku měla velký význam, ale kdyţ se začalo zvětšovat město
a některé oblasti dřívějšího města byly poznamenány důlními vlivy, tak lékárna ztrácela
na významu. Celkově nevyhovovala také poţadavkům pro provoz lékárny, a proto byla
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nejprve roku 1956 přemístěna do sousedního domu. Potom byla 31.8. 1964 zavřena
a tehdy byly jiţ jiné lékárny, které postačovaly pro poskytování zdravotní péče.26
Alois Schreiber se narodil v Albrechticích 16.8. 1806, promoval ve Vídní 1829.
V letech 1822 - 1826 působil v lékárně PhMr.Horáka v Prostějově jako učeň a od roku
1829 tam byl veden jako asistent a to aţ do roku 1831. Poté působil v lékárně
PhMr.Schenka v Brně jako adjunkt. Od roku 1937 byl majitelem lékárny U Salvátora ve
Fryštátě aţ do roku 1842, kdy pak lékárnu koupil lékárník Josef Bayer. Schreiber
působil v lékárně sám.27
Josef Bayer se narodil ve Znojmě a jako rok jeho narození je někdy uváděn rok
1810 a někdy 1811. Promoval roku 1833 ve Vídni. Byl imatrikuloval u lékárnického
grémia v Brně 24.12. 1844 a zaplatil poplatek 15 zl.

Nejprve působil v lékárně

v Olomouci U zlatého orla, byl také majitelem této lékárny. Přesné datum od kdy zde
působil není známo. Vlastnil tuto lékárnu aţ do 15.8. 1840. A od roku 1842 byl
majitelem lékárny U Salvátora ve Fryštátě.27
Ve správě města Fryštát zastával čestné funkce jako městský radní, městský
pokladník, policejní komisař a školní dozorce. Stál roku 1848 ve Fryštátě v čele národní
gardy. V létě 1848 vznikly na Karvinsku selské bouře. Vzbouření sedláci obsadili
karvinský zámek, nechtěli odejít. Bylo proti nim vysláno císařské vojsko spolu s 48
příslušníky fryštátské národní gardy. Lékárník Bayer sjednal dohodu mez šlechtou a
sedláky. Šlechta se zavázala realizovat císařské patenty o zrušení roboty a tělesných
trestů, které před svými poddanými zatajovala. Vzbouřenci pak v klidu opustili
zámek.26
Po koupi od Schreibera renovoval lékárnu. Bayer zastával funkci místopředsedy
finálního lékárnického grémia v Těšíně. V r. 1848 adresoval ministerstvu vnitra dopis,
ve kterém kritizoval poměry v lékárenství a stavovská příslušnost lékárníků těšínského
Slezska pod hlavní lékárnické grémium v Brně.26
Dne 17.7. 1850 byla lékárna ve Fryštátě označena „Zum Salvator“. Od roku 1842
v lékárně pracovali kromě majitele ještě další učni. Nejprve to byl Gottlieb Matzner, po
něm nastoupil 1.10. 1845 Eduard Hecht, ale neví se jak dlouho zde působil. Od roku
1850 do roku 1854 byl zde učněm Johann Fuchs. Po něm zde nastoupil na tři roky
Kranz Krziwoň, ten pak při vizitaci z 21.9. 1857 je jiţ uváděn jako subjekt. V roce 1858
pracoval Bayer v lékárně sám. Od roku 1859 do roku 1861 Pavel Cymorek vypomáhal
27
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v lékárně jako učeň. Roku 1861 nastoupil do lékárny syn Bayera. Bayerův syn Julius je
veden jako učeň aţ do roku 1863. Jiţ na počátku roku 1860 jej chtěl otec vzít do učení,
kdyţ byl teprve v páté třídě gymnázia. Lékárník Bayer ţádal tehdy, aby Juliovi
Bayerovi byly povinné poslední dvě třídy vzdělání (tj. pátá a šestá) prominuty, protoţe
oplýval znalostmi učňů. Jeho ţádost však byla zamítnuta dne 21.9. 1860 ministerstvem
vnitra. Tak mohl nastoupit do lékárny aţ v roce 1861. V roce 1866 do 1871 se ve
vizitačním zápisu objevuje jako učeň další Bayer, a to Moritz, ale neví se zda byl
v příbuzenském svazku s Bayerem. Od roku 1863 do roku 1867 působil zde jako učeň
Adolf Beranek.26
Dne 15.4. 1875 lékárník Josef Bayer zemřel.28 Majitel lékárny se stala Františka
Bayerová, vdova, a provizorem lékárny byl nejdříve Suchan, po něm od 1.1. 1886 Adolf
Beranek aţ do roku 1883 získal koncesi na zřízení lékárny Karviné. Vedení lékárny
dostal poté provizora PhMr. Karla Firbase. 26
Otázkou zůstává proč nedostal vedení lékárny syn Františky Bayerové Julius.
Nejspíš došlo k rodinným rozporům. Dr. Julius Bayer napsal historickou broţuru o
dějinách Fryštátu a celého okolí. Dne 13.7. 1886 Julius Bayer zemřel. Z nekrologu
zveřejněném v odborném farmaceutickém tisku se domníváme o něm, ţe byl velmi
schopným odborníkem, dal se však na „bludnou cestu“, coţ prý rodině nedovolilo svěřit
mu otcovskou lékárnu. Co se tu rozumělo pod pojmem „bludná cesta, můţeme se jen
dohadovat. Jisté je, ţe po absolutoriu farmacie a získání doktorátu nebyl zaměstnancem
fryštátské lékárny.26
Nakonec lékárna byla v roce 1884 prodána PhMr. Andreasovi Heczkovi,29 který se
narodil roku 1846 v Bystřici nad Olzou a roku 1872 promoval ve Vídni. Byl 20 let
členem obecní rady Fryštát, členem místní školní rady a členem správní rady. V roce
1911 byl jmenován čestným členem města. 26
Andreas Heczko byl majitelem lékárny U Salvátory aţ do roku 1910, kdy lékárnu
koupil PhMr. Franz Alfréd Tichý.30 PhMr. Franz Alfréd Tichý se narodil 15.11. 1865
v Haliči, promoval 25.7. 1891. Majitelem lékárny U Salvátory byl aţ do 4.9. 1937, kdy
zemřel. 27
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Od roku 1914 zde vykonával po dobu jednoho roku lékárenskou praxi Richard
Langer ml. neţ přešel dokončit zbylé dva roky praxe ku svému otci.31
Období mezi oběma světovými válkami zaměstnávala lékárna „U Salvatora“ ve
Fryštátě s výjimkou PhMr. Postuvky, lékárnické osoby převáţně německé národnosti.21
Po smrti Frant. Tichého 4.9. 1937 přešlo vlastnictví lékárny na PhMr. Waltra
Tichého, který působil v lékárně jiţ od roku 1925, nejprve jako adjunkt a pak asistent.
Narodil se roku 1897 a titul PhMr získal roku 1922.26,27
Po osvobození v květnu 1945 byla lékárna krátkou dobu uzavřena. Od 15. května
1945 byla ustanovena národní správkyně Erika Lindovská rozena Poskerová. Erika
Lindovská neměla absolvovanou vysokou školu, tu dokončila aţ v roce 1946 v Brně,
kdy získala titul PhMr. Proto její jmenování národním správcem nebylo v souladu
s tehdy platnými předpisy. 26
Dnem 1.1. 1949 přešla lékárna do majetku mocenské pojišťovny ve Fryštátě
(později Karviné) a o rok později převzal lékárnu n.p. Medika. Lékárna obdrţela číslo
1050. 26
Dnem 1.1. 1950 převzal vedení lékárny a byl jmenován jejím odpovědným
správcem Karel Smyczek a 20.9. 1950 přešlo vedení lékárny na PhMr. Luďka Pospíšila,
který zde byl odpovědným správcem do 25.5. 1952, kdy předal lékárnu PhMr. Evţenu
Horáčkovi a odešel na lékárnu 1034 do Frýdku-Místku.26
Od 1.1. 1952 převzala lékárna 1015 stálou pohotovostní lékárenskou sluţbu.
V tomto období docházelo k velmi častému střádání všech lékárnických osob
v jednotlivých lékárnách Ostravska a Karvinska. Byli zde ministerstvem posíláni
absolventi vysokých škol, ale ti se poté všemoţně snaţili odsud dostat pryč. 26
K 1.12. 1955 se novým odpovědným správcem se stala PhMr. Naďa Chudobová
rozená Plassová. Za jejího vedení došlo v roce 1956 ku přemístění stanoviště lékárny do
vedlejšího domu z důvodu zvětšení lékárny. Ke dni 23.9. 1959 převzala odborné vedení
lékárny Prom.farm. Dagmar Hudcová.26
K 1.7. 1960 převzal od Krajské správy lékáren lékárnu 1015 OÚNZ v Karviné.
Lékárna obdrţela číslo 07-03-03. 26
V okolí lékárny se později otevřely nové lékárny lépe přizpůsobené provozním a
hygienickým potřebám, proto se začalo uvaţovat o uzavření lékárny U Salvatora,
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protoţe lékárna nevyhovovala velikostí svých prostor, hygienickými a ani provozními
podmínkami. Tak byla lékárna ke dni 31.8. 1964 uzavřena a 31.10. 1964 zrušena.
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5.2

Lékárna „U sv. Barbory“ v Karviné
Lékárna 1018 v Karviné
Lékárna 07-03-06 v Karviné

Adresa:
Po roce 1918
Po roce 1938
Po roce 1939
Po roce 1945
Po roce 1958
Po roce 1965

Karvinná, Komenského 422
Karwinna, Ul. Rydza – Śmiglego 422
Karwinn, Adolf Hitler – Strasse 422
Karviná, Ul. Dr.Beneše 422
Karviná, Ul.Československé armády 422
Karviná, Ul. Československé armády 1664 +/

32

Lékárna vznikla roku 5.8. 1883. Dne 15.8. 1882 podala ţádost obec Karviná
k zřízení lékárny u okresního hejtmanství ve Fryštátě. Hejtmanství jí poslalo zemskému
místodrţitelství do Opavy a zemská zdravotní rada v Opavě 15.10. 1882 dala souhlas ke
zřízení lékárny. Proto dne 24.10. 1882 byl vyhlášen konkurz na zřízení lékárny
v Karviné, do kterého se přihlásili Treodor Brotzky z Trnavy, Adolf Beranek a Franz
Kolder. Dne 21.12. 1882 byla udělena koncese Adolfu Berankovi, provizoru lékárny
„U Salvatora“ ve Fryštátě. Jediný, kdo se odvolal byl Brotzky, ale jeho odvolání bylo
zamítnuto.9
Lékárna byla nejstarší lékárnou staré Karviné. Měla za celou dobu své existence dvě
místa svého působení. Prvním místem byl jednopatrový domek, kde zabírala část
přízemí a sklepů.32
V průběhu 20. století se začaly projevovat důlní vlivy a to zvlášť po roce 1945,
nejprve se projevovaly jen zvenčí budovy a pak i zevnitř. Nejprve byla lékárna
podepřena zvenčí. Později bylo provedeno podepření stropů i uvnitř budovy. Lékárna se
uvnitř v roce 1957 podobala spíše důlnímu pracovišti neţ zdravotnickému zařízení. 32
1.11. 1957 byla lékárna uzavřena Krajskou správou lékáren, protoţe hrozilo
zhroucení budovy, krátce po jejím uzavření byla budova zlikvidována. Lékárna dostala
nabídku nových prostor od MěNV v Karviné dvou bytových jednotek ve 3. poschodí
novostavby na novém sídlišti. Ale to se jevilo jako nepřijatelné. Po uzavření lékárny pak
byl jí přidělen nový prostor v býv. textilním obchodě v blízkosti nádraţí. Karvinská
správa lékáren v Ostravě nové prostory jako provizorium přijala. Naprostý nedostatek
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místa byl ještě z dob textilního obchodu řešen dřevěnou galerií přístupnou dřevěným
schodištěm, po kterém se musel vynášet veškerý materiál do místností přístupných
z galérie, protoţe zde nebyl výtah.32
Na zařizování lékárny v nových prostorách se podíleli někteří karvinští lékárníci
Krajské správy lékáren v Ostravě PhMr.D.Müller. Lékárna byla znovu dána do provozu
k 1.4. 1958. 32
V okolí lékárny docházelo postupně k demolici všech okolních budov, v roce 1953
bylo zrušeno i nádraţí. V té době se i na budově lékárny začaly projevovat stopy
poddolování. Lékárna byla zrušena a dnem 9.9. 1965 uzavřena.32
Prvním majitelem byl lékárník Beránek, který 16.5. 1895 náhle zemřel33 a po něm
získali do vlastnictví lékárnu jeho dědicové. Provizorem lékárny se stal Jan Stillmann,
který zde pracoval jiţ od r. 1884 nejprve jako nediplomovaný asistent. 31
Adolf Beránek se narodil roku 1847 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Promoval v Graz
23.7. 1874. V letech 1863 - 1866 působil jako učen v lékárně U Salvatora ve Fryštátě.
Od roku 1870 byl zaměstnán v lékárně u Černého Orla v Těšíně. Od roku 1875 do roku
1883 byl provizorem lékárny U Salvátora a od roku 1883 majitelem lékárny
U sv. Barbory.27
Od 1.6. 1895 stal se provizorem lékárny Ludvík Dvořák, který zde působil aţ do
roku 1902.32 Narodil se 4.3. 1864 ve Szigligetu, tirocinální zkoušku sloţil roku 1882
v Opavě a titul PhMr získal ve Vídni 27.7. 1885. Působil nejprve jako nediplomovaný
asistent

v lékárně

PhMr. Johannyho

v Moravské

Ostravě

a

poté

v lékárně

PhMr. Stiebera ve Vídni. Po vojenské sluţbě nastoupil do lékárny PhMr. Brunnera
v Opavě jako asistent a poté do lékárny Dr. Hoffmanna ve Frývaldově. Od 1.9. 1889 do
1.2. 1892 působil v lékárně v Krnově, pak chvíli v lékárně v Klímkovicích. Od roku
1892 byl správcem a později nájemcem lékárny Doboj a pak byl provizorem lékárny
U sv. Barbory. V roce 1896 si podal ţádost o lékárnu ve Frýdlantě nad Ostravicí, pak
roku 1900 se ucházel o lékárnu v Bohumíně a roku 1902 získal konečně koncesi na
novou lékárnu ve Svinově.27
PhMr. Richard Langer st. tuto lékárnu odkoupil v roce 1895 od dědiců po
Beránkovi. Zpočátku se na vedení lékárny nepodílel.32 Narodil se v Lanškrouně roku
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1867 a titul PhMr. získal ve Vídni 22.7. 1888. Dne 14.7. 1923 zemřel PhMr. Richard
Langer.32
Provizorem lékárny se stal jeho syn Richard Langer ml. a teprve 17.5. 1933 se stal
PhMr. Richard Langer ml. majitelem lékárny. Narodil se roku 1897, působil od
1.6. 1914 jako aspirant v lékárně U Salvátory ve Fryštátě do 31.5. 1915. Poté uţ
pracoval jen v lékárně U sv. Barbor, nejprve jako aspirant od 1.6. 1915 do 1917, poté
jako adjunkt, provizor a nakonec majitel.25 Dne 7.1. 1936 zemřel a provizorem lékárny
byla ustanovena jeho manţelka PhMr. Marie Langerová rozená jako Novotná.32
Lékárna byla tehdy velmi zadluţená, a proto se jí snaţila PhMr. Marie Langerová
odprodat PhMr. Karlovi Postuvkovi. Postuvka dostal koncesi k provozování lékárny
dne 7.1. 1938 a od 1.1. 1938 je uváděn jako majitel.9
Karel Postuvka se narodil 4.11. 1901 v Bohumíně, sloţil tirocinální zkoušku
14.9. 1921 v Opavě a titul PhMr. získal 26.6. 1923. Pracoval v mnoha lékárnách tohoto
kraje. Působil v nich jako aspirant, asistent, vedoucí lékárník i majitel. Pracoval také
jako analytik v letech 1923 -1924 v Chemických závodech v Bohumíně a také jako
kontrolor taxe pro OÚNZ po roce 1962.27
Po neblahém mnichovském diktátu bylo Karvinsko od 1.10. 1938 zabráno
beckovským Polskem. Polskými úřady byl na lékárnu dosazen PhMr. Cebula z Horního
Slezska. Za nacistické okupace po 1.9. 1939 měl PhMr. Postuvka zpočátku od
německých úřadů pokoj. Kdyţ se však odmítl dát rozvést se svou manţelkou, která byla
ţidovského původu, upadl u okupačních úřadů v nemilost. 32
Dne 30.10. 1941 byl mu do lékárny nasazen jako Treuhänder (nucený správce)
PhMr. Paul Keller. PhMr. Postuvka byl označován jako neţádoucí a musel lékárnu
opustit. Po osvobození Karviné 3.5. 1945 nechal PhMr.Postuvka lékárnu uzavřenou aţ
do 14.7. 1945, kdyţ se před tím marně snaţil získat národní správu lékárny v Německé
Lutyni a svou lékárnu buď prodat nebo pronajmout. Nakonec byl expoziturou ZNV
v Ostravě přinucen uvést lékárnu do provozu. V lékárně pak pracoval společně se svou
manţelkou.32
Dne 28.9. 1950 převzal lékárnu n.p. Medika, lékárna obdrţela číslo 1019. 32
PhMr. Postuvka byl ponechán jako odpovědný správce lékárny aţ do 31.12. 1952,
kdy správu lékárny převzal PhMr. Noga. PhMr. Noga vedl lékárnu aţ do 29.2. 1956,
kdy jí převzal PhMr. Ladislav Zeis. Dne 14. února 1958 převzal lékárnu
Prom.farm. Břetislav Pastrňák.32 Za jeho vedení se v lékárně vystřídaly magistry
Molendová (později působila v lékárně v Olomouci jako provdaná Maslovská), pak
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PhMr. Nekvapilová a poslední dva roky Mr. Wasilová. Jako laborantka po celou dobu
zde působila Vítězslava Stadtherrová a jako sanitářky a pomocnice paní Dlouhá,
Gajdová a Kupiecová.34
1.7. 1960 převzal lékárnu OÚNZ v Karviné. Lékárna obdrţela nové označení 07-0306.
Po likvidaci lékárny přešel personál lékárny 306 do Doubravy, kde zařídili lékárnu
v Doubravě na náměstí pod označením 308. V Doubravě byla lékárna dána do provozu
v říjnu 1965.34
PhMr. Břetislav Pasterňák působil v Doubravě do srpna 1967 a pak odešel do
lékárny 312 v Petřvaldu.34
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5.3 Lékárna „U Madony“ v Karviné
Lékárna 1016 v Karviné
Lékárna 07-03-04 v Karviné
Adresa:
Do roku 1938
Polský zábor
Německá okupace
Do roku 1958
Po roce 1958

Karwinná, Punčovec 132
Karwina, Ul.Rydza Šmiglego 132
Karwinn, Adolf Hitlerstrasse 132
Karviná, Stalinova 132
Karviná, Tř.čsl.armády 132

Lékárna 07-03-04 vznikla 1.11. 1908 a byla umístěna v rodinném domě poblíţ
tehdejšího dolu Jindřich a veliké kolonie patřící k tomuto dolu. V rodinném domku
zabírala přízemí a část sklepních prostor.35
Lékárna zásobovala zdravotnické obvody 3, 4 a 5 (obvody staré Karviné)
a závodní ordinace dolu Československá armáda.
Ke zřízení v pořadí druhé lékárny v Karviné podal ţádost PhMr. Moritz Donath
a dne 4.2. 1908 mu zemská vláda slezská v Opavě vydala koncesi. Lékárnu poţadoval
na základě toho, ţe tehdejší obec měla víc neţ 15000 obyvatel a jim poskytovala
lékárenskou péči pouze jediná lékárna.35
Od roku 1911 vlastnil Donath také povolení ke prodeji jedů. Prvým Donathovým
zaměstnancem po otevření lékárny byl adjunkt PhMr. Ernest Filkuka. Pracoval zde do
roku 1909.
V roce 1916 podal Donath, spolu s majitelem lékárny „U sv.Barbory“ Langerem,
stíţnost tehdejšímu okresnímu hejtmanství ve Fryštátě na karvinského drogistu Padoura.
Ve stíţnosti uvedli, ţe drogista Josef Padour prodává francovku, coţ mu jako drogistovi
nepřísluší. Rozhodnutí okresního hejtmanství z prosince 1916 dalo sice stěţovatelům
zapravdu, přičemţ bylo ještě Padourovi sděleno, ţe se mu jeho zásoby pro přípravě
francovky zabavují, Padour se však odvolal a spor nakonec vyhrál, neboť ve svém
konečném rozhodnutí ze dne 18.7. 1917 vydalo ministerstvo vnitra c.k.rakouskouherské říše rozhodnutí, ve kterém uvedlo, ţe francovka není lék, jen kosmetický
přípravek, který můţe být drogerií vyráběn a prodáván. V tomto konkurenčním boji
proti drogerii tedy karvinští lékárníci neuspěli.35
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Dále v období dvacátých let 20. století zaměstnával Donath v lékárně svou dceru
Margarettu a svého syna Arnošta. Arnošt Donath byl v roce 1920 aţ 1922 v lékárně
veden jako aspirant, poté roku 1923 sloţil tirocinální zkoušku v Opavě. V roce 1923
ţádal o přestup z Vratislavské techniky na německou techniku v Praze, proto nelze
s jistotou říci, ţe byl zaměstnán u svého otce. Zda sloţil tirocinální zkoušku na základě
falešného potvrzení o vykonané praxi není známo.
Dne 1.1. 1931 byla lékárna prodána německému lékárníkovi PhMr. Adolfu
Krammerovi. Donath poté za nedlouho zemřel. Na podzimu 1938 odešel Krammer do
československého vnitrozemí a správcem lékárny stanovil PhMr. Vladimíra Bilenského.
Po vpádu nacistů se tady vrátil. Během okupace zde s ním působila majitelka lékárny
„Ţivot“ v Krnově, PhMr. Marie Kainarová.35
Po osvobození byla lékárna konfiskována a stala se majetkem Fondu národní
obnovy. Národním správcem vyl stanoven PhMr. Václav Janek, který náhle zemřel
v únoru 1949. Národním správcem byl tedy jmenován PhMr. Lubomír Tesař.35
1.1. 1950 převzala lékárnu n.p. MEDIKA pod číslem 1016. Správcem se stala
PhMr. Irena Jašinská. Do roku 1956 a po ní PhMr. Karel Postuvka.35
1.7. 1960 převzal lékárnu OÚNZ v Karviné a lékárna získala označení 07-03-04. Od
1.12. 1961 byl vedoucím lékárníkem PhMr. Evţen Horáček.
Lékárna v průběhu 70.let ztrácela na svém významu, protoţe obyvatelstvo se
z jejího okolí stěhovalo do jiných částí města. Lékárna byla zrušena roku 1986, ale
přesnější datum jejího zrušení se mi nepodařilo zjistit.
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5.4 Nová Lékárna v Karviné
Lékárna 1017 v Karviné
Lékárna 07-03-05 v Karviné
Adresa:
Do roku 1938
Polská zábor
Německá okupace
Po roce 1945

Karvinná, Havlíčkova 1586
Karwina, Ul. A.Mickiewicza 1586
Karwinn, Leo Schubertgasse 1586
Karviná, Havlíčkova 1586 1

Lékárna vznikla 6.9. 1926. Ţádost o otevření podal PhMr. Antonín Václavík. Byla
mu udělena koncese dne 19.5. 1926. To se nelíbilo dalším dvěma majitelům lékáren v
Karviné a to PhMr. Moritzi Donathovi, majiteli lékárny „U Madony“, a Anně
Langerové, vdově po PhMr. Langerovi, majiteli lékárny „U sv.Barbory“. Podali
odvolání, ale to bylo zamítnuto rozhodnutím Ministerstva veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy ze dne 11.3. 1927, ve kterém se psalo, ţe nová lékárna neovlivní chod
ostatních a je potřebná. Některé zdroje uvádějí, ţe se mohlo jednat i o národnostními
důvody, proč si nepřáli ostatní dva majitele otevření nové lékárny, protoţe
PhMr. Václavík byl Čech, oba stěţovatelé pak byli německé národnosti, PhMr. Donath
ještě izraelského náboţenského přesvědčení.36
Původně chtěl PhMr. Václavík postavit pro lékárnu zvláštní budovu, ale později
zřídil lékárnu v rodinném domě č.p.1586, jehoţ majitelem byl Josef Švéda. V tomto
domě lékárna zabírala asi 2/3 podlaţí a zbytek připadal na bytovou jednotku.36
Lékárna zásobovala léky a zdravotními potřebami závodní lékaře bývalého dolů
Gabriela a Hohenegger (později pod názvem 1.máj) a obyvatelstvo z okolí obou
jmenovaných dolů.36
Do roku 1932 působil zde PhMr. Václavík jako lékárenská osoba sám. Teprve po
roku 1932 nastoupil zde jako aspirant Karel Noţka, po ukončení jeho praxe pak Jan
Noga a po něm František Břenek. Od podzimu 1938 zde působil jako asistent PhMr. Jan
Noga, pozdější Václavíkův zeť.36
Antonín Václavík se narodil 20.7. 1882 v Brocné, tirocinální zkoušku sloţil
v Rychnově nad Kněţnou 23.1. 1905 a titul PhMr. získal 19.7. 1907 v Praze. Nejprve
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byl zaměstnán jako aspirant v lékárně PhMr. Králka v Třebechovicích v letech 19021905, poté vykonával vojenskou sluţbu a od 1908 do srpna 1909 pracoval jako asistent
v lékárně PhMr. Niedenfuhra v Přerově. Poté vystřídal mnoho lékáren např. lékárna
PhMr. Cipra v Brně Královém Poli, lékárna PhMr. Ţiţky v Dobrušce, lékárna
PhMr. Vambery v Nechanicích, lékárna PhMr. Dolanského v Josefově, lékárna Vysoká
nad Jizerou, zde působil jako provizor. Dále jako provizor působil v lékárně
Milosrdných Bratří v Novém Městě nad Metují a to i během první světové války,
krátce byl i armádě. V roce 1921 nastoupil jako adjunkt do lékárny PhMr. Mikšíka
v Opavě, poté do lékárny PhMr. Pazdery v Opavě. Od roku 1925 do roku 1928 působil
v Lékárně Zemské nemocnice v Opavě a od 6.9. 1928 do 25.9. 1945 byl majitelem
Nové lékárny v Karviné.27
Po obsazení Karviné hitlerovskými okupanty PhMr. Václavík neměl problémy
s nacistickými okupačními úřady. V roce 1942 odmítl přijetí německé Volksliste a to
mělo za následek, ţe okupační úřady kladly lékárně různé překáţky. Vyvrcholilo to tím,
ţe PhMr. Noga byl sluţebně přikázán k výkonu povolání do Hornoslezského uhelného
revíru tehdy silně navštěvovaného bombardovacími svazy spojeneckých letounů.36
PhMr. Václavík tak zůstal v lékárně jako lékárnická osoba sám a bez jakékoliv
výpomoci musel zvládnout dosti rušný provoz lékárny.36
Provoz lékárny stoupl po obsazení Karviné Rudou armádou v lednu 1945. Dne
25.9. 1945 zemřel PhMr. Václavík a vedením lékárny byl věřen PhMr. Jan Noga.

36

Noga se narodil v Ostravě dne 15.11. 1913, v Opavě roku 1936 sloţil tirocinální
zkoušku a titul PhMr. získal v Praze 24.9. 1938. Dne 15.7. 1934 nastoupil do Nové
lékárny v Karviné, kde nejprve působil jako aspirant, poté jako asistent, správce, pak
majitel a nakonec jako odborný správce od 1.8. 1950. Pak pracoval i v jiných lékárnách
nejprve v lékárně 1016 jako odborný správce od 1.1. 1953 do 29.2. 1956. V roce 1956
pracoval v lékárně 1032 v Albrechticích a nakonec přešel do lékárny 1012 do Třince
jako vedoucí lékárník.27
PhMr. Václavík nezanechal po sobě písemnou závěť. Celé pozůstalostní řízení se
značně protáhlo a bylo ukončeno aţ v roce 1948. Pozůstalost po PhMr. Antonínu
Vaclavíkovi byla rozdělena tak, ţe 2/8 obdrţela vdova Marie Václavíková a 3/8 pak
provdané dcery Marie Nogová a Věra Janušová. 36
Za Nogova odborného vedení lékárny byly zde zaměstnány Irena Jašinská jako
aspirantka a PhMr. Beránková.36
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Dne 1.8.1950 převzal lékárnu n.p.MEDIKA. Lékárna obdrţela číslo 1017.
PhMr. Noga zůstal jejím odpovědným správcem aţ do 31.12. 1952. Vedení Ostravské
Mediky na Karvinsku se usneslo na vládní usnesení, podle kterého nemohli jako
odpovědní správci působit dřívější majitelů na svých bývalých lékárnách.36
Po PhMr. Nogovi převzala lékárnu PhMr. Zdenka Uherková, která zde jiţ od roku
1952 působila krátce jako asistent.36 PhMr. Zdenka Uherková se narodila v Hradci
Králové 7.9. 1924. její dívčí jméno byla Kuncová. V Hradci Králové také sloţila roku
1945 tirocinální zkoušku a 26.6. 1947 v Praze získala titul PhMr.26
Od 29.11. 1954 převzal správu lékárny PhMr. Rudolf Došel. Byl z funkce
odpovědného správce odvolán k 8.2. 1955, protoţe se jeho výkon nezamlouval vedení
Ostravské Mediky. Lékárnu převzal po něm PhMr. Milan Nekvasil.36 Ten se narodil
v Praze dne 10.5. 1928, tirocinální zkoušku sloţil v Brně 23.6. 1949 a 27.6. 1951 také
v Brně získal titul PhMr. Hned po škole nastoupil do lékárny 1044 v Opavě jako
asistent, kde vydrţel do roku 1953 a musel odejít na dva roky na vojenskou sluţbu. Poté
hned nastoupil do Nové lékárny v Karviné s označením 1017.27
K 1.7. 1960 převzal lékárnu OÚNZ v Karviné. Lékárna obdrţela nové číslo 07-0305.
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Na lékárně se začaly jiţ od roku 1954 projevovat známky poddolování. Na budově
se objevovaly trhliny ve zdivu. Hlavně i v okolních domech lékárny se poddolování
markantně projevovalo a lidé museli být vystěhováni. Začalo se proto uvaţovat o
zavření lékárny.36
Ke dni 26.3. 1961 byla lékárna uzavřena. PhMr. Nekvasil předal inventárně zásoby
spolu s inventářem a odešel do MÚNZ v Ostravě. Likvidací lékárny byla pověřena
prom.farm. Alţběta Millerová. K úplné likvidaci lékárny došlo dnem 17.7. 1961.
Místnosti lékárny byly zcela vyklizeny a předány k dispozici majiteli domu. Celá
budova i okolní budovy byli zdemolovány.36
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5.5 Lékárna vojenské nemocnice v Karviné
Lékárna vznikla jako součást nemocnice v roce 1953. Byla prozatímně nejprve
umístěna v bývalém zámečku Larisch – Mönnichů. Měla oficínu, laboratoř, umývárnu,
sklady léčiv a sklady komplexního zásobování, sklad obalů a sklad pomocného
materiálu. V roce 1955 byla celá nemocnice přestěhována do nových prostor
v Karviné 6, v těchto prostorách později vznikla nemocnice pod názvem Karvinsko
hornická nemocnice. 37
Zámeček podléhal vlivům poddolování. Krátce po přestěhování došlo v zámečku ke
zřícení celého křídla bočního traktu. 37
Lékárna nevydávala léky pro veřejnost. Na účet OÚNZ Karviná vydávala pouze
léky občanským zaměstnancům nemocnice.37
Koncem roku 1953 sem byl odvelen jako první lékárník důstojník aktiv.sluţby
PhMr. Lubomír Huták. V roce 1955 sem nastoupila jako občanský zaměstnanec
PhMr. Eliška Kovaříková, manţelka vojenského chirurga pracujících ve vojenské
nemocnici. PhMr. Eliška Kovaříková odešla z lékárny roku 1957. V roce 1956 sem
nastoupil k základní prezenční sluţbě PhMr. Petr Majer a působil zde po celou dobu,
s výjimkou půlročního pobytu ve škole pro důstojníky v záloze. Po PhMr. Kovaříkové
roku 1957 nastoupil PhMr. Dušan Müller, jenţ končil jako občanský zaměstnanec u
vojenského útvaru 6166 v Dobré u Frýdku-Místku, kdyţ se útvar rušil. Po jeho
odmítnutí byl PhMr. Majer jmenován náčelníkem lékárny. Do vojenské nemocnice
v Karviné byl pak povolán další voják základní sluţby PhMr. Josef Holub.37
Ke konci října 1959 došlo ke zrušení vojenské nemocnice v Karviné. Lůţkové
zařízení bylo přičleněno ke stávajícímu zařízení ZÚNZ-OKD v Karviné 6. Lékárna byla
1.11. 1958 zrušena. Veškerý zdravotnický materiál byl předán ZÚNZ, léčiva převzala
Krajská správa lékáren Ostrava a předala je do lékárny 989 v Karviné 6.37
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5.6 Lékárna 989 v Karviné
Lékárna 07-03-02 v Karviné
Lékárna U sv.Františka
Adresa:

Lékárna U sv.Františka
nám.Budovatelů 1403
Karviná 6 – Nové Město, 735 06
Tel: 596343138
Email: apteka@seznam.cz

Lékárna byla otevřena 1.září v roce 1958. Začala se stavět v době, kdy ještě
nebyly platné normy na podmínky jak mají lékárny vypadat, proto v době svého
otevření jiţ nevyhovovala platným normám, které byly odsouhlaseny v roce jejího
otevření.

Lékárna dostala označení 989, které jí přidělila Krajská správa lékáren

v Ostravě po zrušené lékárně „U červeného raka“ v Ostravě.38
Lékárna od svého otevření nejprve zásobovala obvody v Karviné 6 a to č.7 aţ 9,
zdravotnická zařízení ZÚNZ n.p. Ostravsko-Karvinské elektrárny – závod Dětmarovice,
zdravotnická zařízení n.p. Výstavba Ostravsko-karvinských dolů – závod v Karviné 1
a nemocnici ZÚNZ OKD s 205 lůţky.38
Lékárna po svém otevření aţ do 90. let se rozkládala ve dvou podlaţích nejprve
spojených pouze ţeleznými schody a později spojených výtahem. Původní nábytek zde
byl dodán z OSP Bílovce a instalován během léta 1958. Teprve v roce 1972 byly
provedeny změny v lékárně, které byly nutné, aby lékárna odpovídala poţadovaným
normám. Byl zde vybudován výtah pro spojení dvou podlaţí. V roce 1994, kdyţ
proběhla privatizace lékárny, tak došlo i k jejímu zmenšení a také změně nábytku.
Nábytek ve výdejní místnosti ve formě výdejních okének byl vyměněn a lékárna se
zmenšila pouze na jedno patro a část, kde se nacházel velký sklad a kancelář, byla
odprodána. Místnosti dalšího skladu se zmenšily a byly předělány na kancelář. 39
Od 5.8. 1958 byl jejím vedoucím lékárníkem PhMr. František Zapletal, který se
podílel na zařizování a vybavení lékárny.38
PhMr. František Zapletal se narodil v Raškovicích 6.7. 1926, tirocinální zkoušku
sloţil 14.9. 1947 v Opavě a titul PhMr. získal 7.7. 1949. Od dne 1.10. 1945 do
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RNDr. František Huplík , ústní podání
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30.9. 1947 byl zaměstnán jako aspirant v lékárně Zdraví ve Frýdku Místku, poté
nastoupil od 31.7. 1950 do 28.7. 1951 do lékárny 990 v Ostravě jako asistent, od
1.8. 1651 do 4.8. 1958 byl odborným zástupcem v lékárně 1056 v Šenově. Od 4.8. 1958
do 31.5. 1967 jako vedoucí lékárník v Lékárně U sv.Františka v Karviné pod označením
989 a 1.6. 1967 odešel do lékárny 404 do Příbora.27
Lékárna tehdy zásobovala více územních obvodů, lůţkové zařízení ZÚNZ OKD
ale odebíralo léčiva z lékárny 1021 v Orlové.39
Lékárna 1.7. 1960 přešla pod OÚNZ Karviná z Krajské správy lékáren Ostrava
a získala označení 07-03-02. Do roku 1964 měla postavení okresní lékárny neţ byla
otevřena lékárna s označením 07-03-23. V té době se to byla jediná lékárna, ve které se
konala nepřetrţitá pohotovostní sluţba. Po otevření lékárny 07-03-23 se začala
s nemocniční lékárnou střídat v pohotovostní sluţbě, která se postupem času zkracovala
aţ do roku 2002, kdyţ se úplně přestala drţet.38
Po PhMr. Františku Zapletalovi, který odešel do lékárny v Příboře nastoupil do
funkce vedoucího lékárníka RNDr. František Huplík. Ten v lékárně působil jiţ od
1.5. 1960 ovšem nejprve jako asistent.38
RNDr. František Huplík se narodil 17.1. 1934 v Karviné, vystudoval osmitřídní
reálné gymnázium a poté nastoupil na studium farmacie do Bratislavy, které ukončil
17.6. 1958. Titul RNDr. získal 16.11. 1967. Po škole 21.7. 1950 nastoupil do lékárny
1015 „U Salvatora“ v Karviné jako asistent, poté od 28.10. 1958 do 22.8. 1960
vykonával vojenskou sluţbu. Po vojenské sluţbě 1.5. 1950 nastoupil do lékárny 989
jako asistent, tam působil do 22.8. 1961, poté byl přeloţen do lékárny 301 v Karviné,
kde působil od 22.8. 1961 do 13.10. 1964 jako asistent. Od 13.10. 1964 do 31.5. 1967
zastával funkci asistenta v lékárně 323 v Karviné. Měl ambice se stát vedoucím
lékárníkem v nemocniční lékárně v Karviné, ale neuspěl. Od 1.6. 1967 tedy působil jako
vedoucí lékárník v lékárně 302 v Karviné a jí vedl aţ do roku 2001. Od roku 1994 byl
také majitelem lékárny. V té době lékárna získala i název U sv. Františka.39
Po RNDr. Františku Huplíkovi nastoupila do funkce vedoucího lékárníka jeho
dcera PharmDr. Zuzana Kuwajová, která je dnes i její majitelkou. Její otec pracuje
v lékárně jen pár hodin denně.39
Původně bylo v lékárně kolem 15 zaměstnanců a z toho 5 magistrů, ovšem jejich
počet se postupem času zmenšoval, protoţe v městě začaly vznikat nové a modernější
lékárny. Dnes je v lékárně 5 zaměstnanců a z toho 2 magistry a na výpomoc chodí jen
občas RNDr.Huplík.39
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5.7 Lékárna 07-03-01 v Karviné
Lékárna SALVE
Adresa :

Lékárna Salve
tř.Rozvoje 1571 (dříve Leninova třída 1571)
Karviná 6, Nové Město, 735 06
tel: 596311995

Lékárna 07-03-01 byla otevřena 1.9. 1961 na hlavní třídě sídliště Karviná 6 a to
uprostřed maloobchodní sítě.40 Od svého vzniku se její velikost nezměnila, stále má dvě
podlaţí. V přízemí jsou provozní prostory, v suterénu jsou uloţeny zásoby a pomocný
materiál. Obě podlaţí jsou spojena výtahem. Byla postavena podle poţadavků ON 73
5040. Lékárna měla být původně otevřena jiţ roku 1960, ale otevření lékárny se
prodlouţilo.41
Lékárna zásobovala zařízení ambulantní péče a to územní obvody č.1, 10 a22
v Karviné a č.21 v Petrovicích, závodní ordinace n.p.Ţelezárny Nové hutě Klementa
Gottwalda a n.p. Kovona v Karviné. Dnes zásobuje jen ambulance některých lékařů.40
Zaměstnanci, kteří zde nastoupili po jejím otevření přešli zde ze zrušení lékárny
v Orlové s označením 07-03-09, která byla z provozních důvodů uzavřena. Zrušená
lékárna, tehdy zásobovala nemocnici v Karviné - Ráji, která neměla dosud svoji
lékárnu.40
Tak se prvním vedoucím lékárníkem stal PhMr. Oldřich Holub, který se narodil
29.6.1927 v Opavě, studium ukončil tirocinální zkouškou v Opavě roku 1948, poté
26.6.1950 získal titul PhMr. V Brně a 10.6. 1969 v Bratislavě titul RNDr. Po studiu
1.7. 1948 nastoupil do lékárny PhMr. Holuba v Ostravě-Radvanicích, kde byl aţ do
30.9. 1948. Poté přešel do lékárny 985 v Ostravě, kde také působil jako asistent, tam byl
od 1.7. 1950 do 31.10. 1951 a po vojenské sluţbě od 1.11. 1953 do 31. 12.1953. Pak
přešel do lékárny 1021, později s označením 309 v Orlové. Tam působil jako vedoucí
lékárník od 1.1. 1954 do 1.8. 1961, kdy lékárna byla zavřena a on s ostatními
zaměstnanci přeloţen do lékárny 301 v Karviné. V lékárně 301 vydrţel aţ do 1.9. 1964
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neţ se otevřela nová nemocniční lékárna 323 v Karviné, kde byl vedoucím lékárníkem
aţ do roku 1991.27,40
Zástupcem PhMr. Oldřicha Holuba byla celou dobu jeho působení v lékárně 301
PhMr. Erika Lindovská., který se narodila 2.6. 1917 v Doubravě jako Erika Pokerová.
Dne 15.9. 1938 sloţila tirocinální zkoušku v Opavě a titul PhMr. získala 1946 v Brně.
Nejprve působila v Lékárně U sv. Barbory v Karviné jako aspirant od 1.9. 1936 do
30.5. 1937. Poté od 1.6. 1937 nastoupila do lékárny v Bohumíně, kde působila jako
aspirant do 15.9. 1938. Od 1.12. 1939 do roku 1943 působila jako sustentant v lékárně
U sv. Floriána v Třinci. Od 1.9. 1943 do 10.1. 1945 pak pracovala v lékárně U lva
v Českém Těšíně a od 15.5. 1945 do 31.12. 1949 působila jako národní správce lékárny
U Salvatora ve Fryštátě. Dne 28.11.1955 nastoupila jako asistent do lékárny 1021
v Orlové a po jejím zrušení byla přeloţena do lékárny 301 v Karviné, kde vykonávala
funkci zástupce vedoucího a poté odešla jako zástupce vedoucího lékárníka do lékárny
323 v Karviné.27,40
Lékárna po svém otevření se stala okresní lékárnou. Byla jí aţ do podzimu 1964,
neţ byla otevřena lékárna 323 při nemocnici v Karviné 4. Tehdy opět přešel vedoucí
lékárník PhMr. Oldřich Holub, jeho zástupce a část pracovníků z lékárny 07-03-01 do
nemocniční lékárny v Karviné - Ráji, zatímco do lékárny 07-03-01 přešla většina
zaměstnanců ze zrušené lékárny 07-03-03 v Karviné - Městě. Po zrušení lékárny 07-0303 sem přešlo i zásobování veterinárními léčivy. 40
Vedoucím lékárníkem se stala prom.farm. Helena Hudcová. Od 16.8. 1965 do
21.7. 1967 její zástupkyní byla PhMr. Věra Vacková.
Helena Hudcová se narodila 14.5. 1932 a promovala 21.2. 1956 v Brně. Nejprve
působila jako asistent a to v lékárně 1043 v Opavě od 1.3. 1956 do 10.2. 1957 a lékárně
1044 v Opavě od 11.2. 1957 a do 23.9. 1959. Poté zastávala funkci vedoucí lékárnice
v lékárně 1015 v Karviné od 24.9. 1959 do 31.8. 1964. Od 1.9. 1964 vedla lékárnu 301
a to do 20.6. 1977, kdy kde pak uţ pracovala jen jako asistent.27,40
K další změně vedoucího lékárníka došlo v červnu 1977, kdy vedení lékárny 0703-01 převzal PhMr. Věroslav Baletka, který v lékárně byl aţ do své smrti 1.7. 1979. 41
PhMr. Věroslav Baletka se narodil v Brně 30.12. 1926 a zemřel v březnu 1978,
Titul PhMr. získal 14.7. 1952 v Brně. Pracoval jako asistent v lékárně 1010 v Havířově
od 7.9. 1956 do 9.10. 1956 a ještě od 1.1. 1957 do 1960. V lékárně 1015 v Karviné byl
zaměstnán od 10.10. 1956 do 31.12. 1960. Pak vykonával zástupce vedoucího lékárníka
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v lékárně 317 v Havířově od roku 1960 do 1.11. 1969 a od 1.11. 1969 do 20.6. 1977
v Lékárně 305 v Havířově. Krátce působil jako vedoucí lékárník v lékárně 301.27,40
Od roku 1978 vykonával funkci vedoucího lékárníka RNDr. Rudolf Jendryščík,
který se narodil 16.9. 1951 v Dolní Lutyni a promoval 11.6. 1974. Od 1.4. 1976 do
31.3. 1977 absolvoval základní vojenskou sluţbu. V roce 1975 rigorózním řízením
dosáhl titulu RNDr. na farmaceutické fakultě v Bratislavě. V roce 1978 získal atestaci
prvního stupně z lékárenství. Nejprve pracoval v lékárně v Bohumíně 323 jako lékárník
asistent, krátkou dobu působil od 1.12. 1974 do 31.3. 1977 i v lékárně 319 ve Starém
Bohumíně. V roce 1978 nastoupil do lékárny 301, kde vykonával funkci zástupce
vedoucího lékárníka. Po úmrtí PhMr. Věroslava Baletky byl 1.7. 1979 ustanoven
vedoucím lékárníkem. Zde byl vedoucím lékárníkem aţ do roku 1989. Rudolf
Jendryščík byl obviněn v roce 1989, za to ţe odcizil finanční obnos z lékárny 301
v letech 1987 – 1989. Byl mu udělen trest odnětí svobody čtyř a půl roku, později kdyţ
se odvolával a ţádal práci v okrese Karviná. Jeho ţádosti byly odmítnuty. 11
Od 3.11. 1988 ho zastupovala PharmDr. Daniela Kinčeková, která se pak stala
1.9. 1989 také vedoucí lékárnicí. Lékárnu vede do dnes a od 26.7. 1993, kdy byla
lékárna privatizována se stala také její majitelkou. Po privatizaci byla lékárna
přejmenována na Lékárna Salve.41
PharmDr. Kinčeková se narodila v Kroměříţi 13.6. 1945 jako Daniela Slezáková.
Studovala na univerzitě v Bratislavě, kterou ukončila 7.3. 1958. Po škole nastoupila od
1.5. 1968 do lékárny 323 v Karviné jak asistentka a poté přešla do lékárny 301.41
Otvírací doba lékárny 07-03-01 byla od 8.00 do 17.00. Dnes si lékárna drţí
otvírací dobu od Po do Pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 18.00 a v So od 8.00 a do
11.00.
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5.8 Lékárna 07-03-23 v Karviné
Lékárna U nemocnice
Adresa:

Lékárna U nemocnice
Areál nemocnice 399/5
Karviná 4 – Ráj, nemocnice, 734 12
Tel: 596341363
Email: vacek@nspk.cz

Lékárna 07-03-23 v Karviné - Ráji byla otevřena 1.10. 1964 v areálu nemocnice
se 700 lůţky. Původně zabírala celkem tři podlaţí, ale postupem doby se její velikost
zmenšovala, měla na tom hlavně podíl nová politika nemocnice po privatizaci lékárny.
Nemocnice se tehdy rozhodla přijímat léky z nemocniční lékárny v Třinci, tak jako
nemocnice v Havířově.25
Po otevření lékárny se v suterénu nacházely převáţně sklady, v přízemí a v prvním
poschodí pak provozní místnosti lékárny. Tato lékárna strukturou připomínala
nemocniční lékárnu v Třinci.25
Po privatizaci se lékárna zmenšila pouze na suterén a na přízemí, první patro si
vzala nemocnice pro své potřeby. Lékárna tímto se stala lékárnou základního typu a uţ
ne lékárnou s odborným pracovištěm. V brzké době je snaha opět lékárnu přestavět na
lékárnu s odborným pracovištěm.25
Nemocnice byla postupně uváděna do provozu od roku 1954 a byla dlouho
zásobována z různých lékáren na území Karviné, od roku 1958 dokonce aţ z Orlové.
Proto zde byla snaha vybudovat vlastní lékárnu. Plán na výstavbu lékárny byl uţ v roce
1952 a byl vypracován tehdejším ministerstvem zdravotnictví současně při zpracování
projektu celé nemocnice. Pavilon, ve kterém je lékárna spolu s transfuzní stanicí, byl
dokončen jako jeden z posledních v nemocničním areálu.5
V roce 1958, kdy vešla v platnost ÚN 73 5040, byl projekt jiţ v rozporu s novou
normou. V roce 1958 bylo pak rozhodnuto, ţe v areálu budou umístěna i odborná
ambulatória polikliniky. Proto byl vnitřní projekt lékárny přepracován tehdejší Krajskou
správou lékáren v Ostravě. Nejprve se nepočítalo s tím, ţe by lékárna slouţila i mimo
nemocničním pacientům, proto se vytvořil plán na stavbu další lékárny v Karviné –
Ráji, ale těsně před uvedením lékárny 07-03-23 do provozu na počátku šedesátých let,
byla výstavba další lékárny v Karviné - Ráji zrušena a tak se musel projekt nemocniční
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lékárny znova přepracovat. Z původní projekce byla vyloučena příprava infuzních
roztoků, část lékárny pro styk s pacienty musela být různě improvizována.42
Ovšem provozní podmínky postupem doby se zhoršovaly, rostl neustále počet
obyvatel a lékárna nestačila na plně a dobře poskytovat zdravotní péči. Proto v roce
1967 došlo k výměně nábytku, který více vyhovoval provozu lékárny.
Kromě nemocnice zásobovala lékárna územní obvody 2, 23 aţ 25 a 81 v Karviné
4 – Ráji. Územní obvod v Karviné 3 Darkově a územní obvody 82 v Karviné 8
Hranicích. Dále zásobovala lékárna ambulantní zařízení ZÚNZ OKD na dole ve
Stonavě a dole 1. Máj v Karviné. Kromě toho zajišťovala kompletní zásobování
Státních lázní v Darkově. 42
Prvním vedoucím lékárníkem byl PhMr. Oldřich Holub, který zde působil jako
vedoucí lékárník asi do roku 1990 nebo 1991. Po něm na funkci vedoucího lékárníka
nastoupil PharmDr. Vacek Ladislav. Ten se narodil 29.9. 1959 v Ústí nad Orlicí,
studium farmacie ukončil v Hradci Králové roku 1984 a poté nastoupil na základní
vojenskou sluţbu. Ještě předtím, ale působil dva měsíce v lékárně v Ústí nad Orlicí. Po
vojně se přestěhoval do Českého Těšína a nastoupil do lékárny 318 v Havířově, kde
působil asi rok od roku 1986. Od roku 1987 působil v lékárně v Těšíně a od roku 1988
byl zaměstnán v lékárně 323 v Karviné.V letech 1989 aţ 1990 pracoval chvíli na
administrativě OÚNZ, poté se vrátil do lékárny 323.25
Funkci zástupců vedoucího lékárníka zastupovala nejprve PhMr. Erika Lindovská
od otevření lékárny, po ní nastoupila do funkce nejspíše v 80. letech PhMr. Jarolímová
a po ní nastoupila Mgr. Wasilová. Od roku 1992 do roku 2005 působila ve funkci
zástupce vedoucího lékárníka Mgr. Helena Hromadová. Od roku 2005 je zástupcem
vedoucího lékárníka Mgr. Waloszková.25
Lékárna byla do roku 1992 povaţována za okresní lékárnu. 25
Lékárna byla nejprve roku 1993 privatizována do ekonomického podnájmu a roku
1995 byla privatizována plně a jejím provozovatelem se stal PharmDr. Ladislav
Vacek.25
Původní počet zaměstnanců byl kolem 22-23 pracovníků a 8 pracovníků, kteří byli
zaměstnáni v oddělení zásobování zdravotnickým materiálem. Tento stav pracovníků
byl stabilní asi do roku 2004, kdy se nemocnice rozhodla, ţe bude zásobována z Orlové.
42
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Bylo zrušeno oddělení zdravotnického zásobování lůţkových oddělení nemocnice.
Zbylo tedy zde asi 13 aţ 14 zaměstnanců. Z okresní lékárny se stala lékárnou
základního typu. Později bylo rozhodnuto na ředitelství, ţe nemocnice bude provozovat
lékárnu ve vlastní reţii. Tak v dubnu 2005 opět připadla lékárna nemocnici.25
Otvírací doba lékárny byla od jejího otevření od Po do Pá od 8.00 do 18.00 hod.
Lékárna 07-03-23 se podílela s lékárnou 07-03-02 na zajišťování pohotovostních
sluţeb, a to vţdy třemi týdny ve čtyřtýdenním cyklu.
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5.9 Lékárna 07-03-24 v Karviné
Lékárna Eden
Adresa:

Lékárna Eden
Gagarinovo náměstí 842
Karviná – Ráj, 734 01
Tel: 596312289

Stavba lékárny byla započata jiţ v roce 1975. Na jejím projektu spolupracovalo
Rozvojové lékárenské středisko v Praze. V plánu města byla stavba této lékárny byla
původně stavba lékárny vyškrtnuta. Její otevření proběhlo aţ v roce 1978.43
Lékárna zabírá jedno podlaţí. Za vedoucího lékárníka zde byla vybrána
Prom.farm. Alena Wolfová, která předtím působila jako zástupce vedoucího lékárníka
v lékárně 302 v Karviné.43
Alena Wolfová se narodila 11.12. 1934 v Kosově, o jaké Kosovo se jedná se mi
nepodařil zjistit. Promovala 26.6. 1958 v Brně a titul RNDr. získala 30.5. 1968
v Bratislavě. Od 28.7. 1958 do 15.10. 1962 působila jako asistent v lékárně 303
v Karviné. Od 15.10. 1962 do roku 1978 zastávala funkce zástupce vedoucího lékárníka
v lékárně 302 v Karviné. Od roku 1978 byla vedoucí lékárnicí v lékárně 324.43
Po ní od roku 1997 je vedoucí lékárnicí PharmDr. Hájková Naděţda. Zajímavostí
je, ţe lékárna byla jako poslední v okrese zprivatizována a to za nejméně výhodných
podmínek.25
Od svého otevření neprošla nějakou výraznější rekonstrukcí, pouze byl vyměněn
nábytek.
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5.10 Lékárna Avicena s.r.o.
Lékárna Avicena
Lékárna 325
Adresa:

Avicena s.r.o.
Ţiţkova 2803
Karviná Hranice, 733 01
Tel: 596312291
Email: avicena@quick.cz

Lékárna fungovala jiţ od roku 1986, kdy ještě patřila pod OÚNZ. Po její
privatizaci roku 1993 se její majitelkou stala Mgr. Marie Santariusová, která vlastní
lékárnu doposud.44
Lékárna byla postavená v Karviné Hranicích. Kousek od ní v letech 1989 – 1993
byla otevřena Poliklinika. Tuto polikliniku lékárna zásobovala. V té době měla zde
sedm magistrů, poté co byla otevřena lékárna Na poliklinice klesl počet magistrů na pět
a dnes jsou zde celkem tři farmaceutky.
Vedoucí lékárny byla Mgr. Marie Santariusová od jejího vzniku aţ do roku 1995
a potom opět od 1.1. 2008 je zde paní vedoucí. V době od 30.8.1995 do 30.11.2007 zde
byla paní vedoucí Mgr. Elzbieta Kondziolková a Mgr. Marie Santariusová byla v té
době vedoucí v lékárně Na Poliklinice a pak v lékárně Libra, nedaleko od této lékárny.44
Lékárna byla rekonstruována od svého vzniku, aby odpovídala poţadavkům
SUKLu. Byla vytvořena příčka v laboratoři, která jí rozdělila na sklad a přípravnu
a v roce 2005 zde byl vyměněn nábytek. Nový nábytek byl dodán z lékárny Na
poliklinice. Původně měla lékárna dva patra, ale došlo k jejímu zmenšení a dnes se
v druhém patře nacházejí ordinace lékařů.44
Mgr. Marie Santariusová vystudovala FaF v Bratislavě na Komenského univerzitě
a po škole nastoupila v lékárně 304 u PhMr. Horáčka, kde působila asi rok a půl. V roce
1976 nastoupila v Lékárně 318 v Havířově, působila tři roky v Nemocniční lékárně
Karviné Ráji 323 a poté odešla na mateřskou. Dnes má dvě dcery, které vystudovaly
také farmacii. Od roku 1977 do roku 1986 působila v lékárně Eden.44
Pohotovostní sluţbu drţela lékárna aţ do listopadu 1993. Dnes je otvírací doba
lékárny od Po do Pá od 7.30 do 11.45 a od 12.00 do 16.30.44
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5.11 Zámecká lékárna
Adresa:

Zámecká lékárna
Zámecká 180
Karviná - Fryštát, 733 01

O této lékárně se mi bohuţel nedostalo mnoho informací. Z ústních zdrojů jsem
zjistila, ţe lékárna nejspíš vznikla roku 1995 a fungovala jen do roku 2000. Její vedoucí
magistrou byla Mgr. Licková a po ní Mgr. Tadeáš Skwarlo.45

5.12 Lékárna Na poliklinice
Adresa:

Lékárna na poliklinice
Ţiţkova 2379
Karviná Mizerov, 734 01
Tel:596349928
e-mail: syrkova@nspka.cz

Lékárna vznikla 1.9. 1995 v budově Karvinské nemocnice. Lékárna je trošku
nepřehledně umístěna v suterénu budovy, ale lze se k ní svést i výtahem.46
Prvním provozovatelem lékárny byla Mgr. Marie Santariusová, která jí i vedla aţ
do 31.1. 2004. Od 1.1. 2005 se stala provozovatelem lékárny NsP Karviná.
Vedoucím lékárníkem od vzniku lékárny byla Mgr. Marie Santariusová a po ní od
21.12. 2004 se stala vedoucí lékárny Mgr. Dana Syrková, která vede lékárnu doposud.46
Lékárna fungovala vţdy za provozu tří farmaceutů, dvou laborantek a jedné
sanitářky. V únoru 2008 odešla jedna magistra na mateřskou a druhá onemocněla a tak
byla na měsíc zkrácena provozní doba lékárny. Jinak lékárna má otevřeno od Po do Čt
od 7.00 do 11.40 a od 12.00 do 16.00 a v Pá od 7.00 do 13.30.
Lékárna byla od vzniku vybavena novým majetkem, ale po převzetí lékárny do
majetku nemocnice si Mgr. Santariusová nábytek vzala do lékárny Avicena. Poté byla
lékárna vybavena novým nábytkem. 46

45

Ústní podání farmaceutické asistentky z lékárny Na náměstí v Karviné

46

Mgr. Dana Syrková, ústní podání
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5.13 Lékárna Na náměstí
Adresa:

Lékárna Na náměstí
Karviná Fryštát, 733 01
Masarykovo náměstí 91/28
Tel.: 596346074
E-mail: russinová@seznam.cz

Lékárna vznikla 1.10. 1995 na Masarykově náměstí v malebné části Fryštátu,
poblíţ zámečku.47
Její majitelkou od otevření je Ing. Iva Russinová. Od vzniku lékárny do roku 2005
byla vedoucí lékárnicí pověřena PharmDr. Alice Wenglarzová a od roku 2005 vede
lékárnu Jarmila Krnáčová.47
Od počátku je pracovní zastoupení lékárny v poměru dvou farmaceutů, dvou
farmaceutických asistentek a jedné sanitářky.47
Od počátku byla lékárna otevřena od Po do Pá do 8.00 do 18.00 a i v So od 8.00
do 12.00, ale provozní doba se zkracovala aţ na dnešní formu a to od Po do Čt od 8.00
do 12.00 a od 12.30 do 17.00 a v Pá od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00.

5.14 Lékárna LEMAK s.r.o.
Adresa:

Lékárna LEMAK s.r.o.Bruntál
Borovského 836
Karviná Ráj, 734 01
Tel: 596312426
e-mail: lemak6@rebeka.cz

Lékárna byla zaloţena v únoru roku 1996. Provozovatelem lékárny je společnost
LEMAK s.r.o. Bruntál, jehoţ majitelkou je Mgr.Hana Barotová.48
Vedoucí lékárny od jejího počátku asi zhruba rok, byla PharmDr. Táťána
Murínová, po ní nastoupila Mgr. Jiřina Růţičková. Ta vedla lékárnu aţ do 1.9. 2007
a od tohoto daty je vedoucí lékárnicí Mgr.Hana Barotová.48

47

Mgr. Jarmila Krnáčová, ústní podání

48

Mgr. Hana Barotová, ústní podání
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Lékárna zpočátku zaměstnávala celkem 4 magistry, ale od té doby se jejich počet
sníţil na dvě, dále jsou zde zaměstnány dvě farmaceutické asistenky, niţší zdravotní
pracovnice, ekonomka a uklízečka.48
Mgr. Hana Barotová pochází z jiţní Moravy z Boskovic, provdala se na
Bruntálsko a od té doby ţije ve Slezsku.48

5.15 Lékárna Galenika s.r.o.
Lékárna Libra
Adresa:

Lékárna Galenika s.r.o.
Br.Veverkových 2874
Karviná Hranice, 733 01
Tel: 596363980
e-mail: cz894756@4tiscali.cz

Lékárna vznikla roku 1998 a jejím provozovatel od jejího vzniku aţ do 31.12.2007
byla Mgr. Marie Santariusová. Od 1.1. 2008 vlastní lékárnu společnost Galenika s.r.o.44
Lékárna se nachází v malém zdravotním středisku v přízemí budovy.
Od 28.12. 2005 do 30.11. 2007 byla vedoucí lékárnicí zde Mgr. Marie
Santariusová a po ní se od 1.1.2008 stala vedoucí lékárnicí PharmDr. Dana Galaszková,
která dříve vedla Lékárnu V Suché. Kdo vedl lékárnu od jejího vzniku se mi nepodařilo
zjistit.

5.16 Lékárna Alfa
Adresa :

Lékárna Alfa
Jánského 1669
Karviná Nové Město, 735 06
Tel: 596322406

Lékárna vznikla 1.7. 1999 v suterénu malého zdravotního střediska v Karviné
Novém městě. Její vedoucí po otevření se stala PharmDr. Eva Horáková. Po ní
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nastoupila do lékárny jako vedoucí od 1.10. 1999 RNDr. Alţběta Ondrišová, která vede
lékárnu doposud.41
Majitelkou lékárny je PharmDr. Daniela Kinčeková, která zde chodí vypomáhat
na poloviční úvazek v provozu lékárny a je majitelkou ještě lékárny Salve.
Jedná se o velmi malou lékárnu, kam chodí pouze vypomáhat laborantka z lékárny
Salve na pár hodin denně. 41

5.17 Lékárna AQUA
Adresa:

Lékárna Aqua
Havířská 1821/51b
Karviná-Nové Město, 735 06
Tel:596322406
e-mail: lekarna.aqua@post.cz

Lékárna byla otevřena 1.10. 2000 v budově zdravotního střediska v suterénu
v Karviné Novém městě. 49
Jejím vedoucím od otevření se stal Mgr. Robert Bartas a je jejím vedoucím aţ
doposud. Majitelem lékárny je MUDr. Martin Sedláček.49
Mgr. Robert Bartas vystudoval FaF v Hradci Králové, studium ukončil v roce
1992, také udělal dvě atestace. Po škole roku 1992 nastoupil v lékárně v Karviné U
nemocnice. Tam byl aţ do roku 2000, neţ se stal vedoucím v Lékárně Aqua. Od roku
2000

je

předsedou

Okresního

sdruţení

lékárníků

v Karviné,

nastoupil

po

PharmDr. Horákové.49
Lékárna je lékárnou základního typu, která od počátku provozu má dva
farmaceuty, jednu laborantku a niţší zdravotní pracovnici. Od ledne 2008 je lékárna bez
farmaceutického asistenta a hledá jiného.49
Lékárna uţ od svého otevření si drţí otvírací dobu od Po do Čt od 7.30 do 16.00
a v Pá od 7.30 do 14.00.

49

Mgr.Robert Bartas, ústní podání
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5.18 Lékárna Prior
Adresa:

Lékárna Prior
Tř.17. listopadu 2/23
Karviná Fryštát, 733 01

Lékárna fungovala jen velmi krátkou dobu. Přesné datum otevření lékárny se mi
nepodařilo zjistil, nejspíš byla otevřena roku 2000 a jejím vedoucím lékárníkem se stal
Mgr. Jiří Majer, po něm roku 2002 se stala vedoucí lékárnicí Mgr. Anděla Pieczonková.
Lékárny byla zavřena roku 2004.50

5.19 Lékárna TESCO
Adresa:

Lékárna Tesco Karviná
Tř.17. listopadu 883/2a
Karviná 4 – Ráj, 734 12
Tel: 595393550
e-mail: lekarna.ina@gmail.com

Lékárna vznikla v listopadu 2003 v budově obchodního střediska Tesco.
Provozovatelem lékárny je od jejího vzniku MUDr. Hynek Navrátil. Jejím vedoucím
lékárníkem se stala PharmDr. Ivana Čuláková a vedla lékárnu do roku 2004, kdy na
místo vedoucího lékárníka nastoupila Mgr. Dana Sichová a ta vedla lékárnu do března
2005. Po ní se stal vedoucím lékárníkem Mgr. Petr Müller. Jako v pořadí čtvrtý vedoucí
lékárník je zde Mgr. Helena Hromadová, která vede lékárnu doposud. Mgr. Helena
Hromadová předtím působila jako zástupce vedoucího lékárníka v lékárně 323.50
Jedná se o velmi velkou lékárnu, která má velmi velkou čekárnu a výdejnu a
nabízí široká sortiment léků, potravinových doplňků a kosmetiky.

50

Informace získané z www.sukl.cz a Časopisu českých lékárníků
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5.20 Lékárna KHN a.s.
Adresa:

Lékárna KHN a.s.
Zadavatelská 975/22
Karviná - Nové Město, 734 12
Tel: 596380602
e-mail: pieczonková@khn.cz

Lékárna vznikla 27.9. 2004

15

jako součást Karvinské hornické nemocnice. Její

vedoucí se stala Mgr. Adéla Pieczonková. Lékárna je umístěna v přízemí renovované
bývalé průmyslové školy a má bezbariérové dva vstupy.50
Provozní doba lékárny je uzpůsobena ordinacím lékařů a to v Po od 7.00 do 16.30,
v Út a Čt od 7.00 do 17.00, ve St od 7.00 do 15.30 a v Pá od 7.00 do 14.00.
Dne 25.2. 2008 byla uzavřena z důvodu nemoci na dobu neurčitou.
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6 Historie města Havířova
Město Havířov leţí 11 km jiţně od města Karviná, u jiţní hranice Ostravské
pánve, v rovině přecházející místy v mírnou pahorkatinu v podhůří Moravských
Beskyd. 2
Havířov se stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 1955
a dne 4.12. 1955 mu byla udělena městská práva.
Jméno města bylo vybráno ve veřejné soutěţi z mnoha nejrůznějších názvů někdy
i kuriózních např. Bezručov, Čudov, Faratín, Lidobudovateluv, Budovatelnice, Stalin,
Gottwaldův Horníkov, Budosociokolektivov, Rudohvězdov, Zápotockýgrad, Šťastňov,
Bezručovy Novoměstské Báně a další.51
Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit pro pracovníky dolů a hutí
v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po 2. světové válce.2 Výstavba hornických
sídlišť začala na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část
Šenova.51
Postupně byly k městu připojovány další obce. V lednu 1956 byla připojena část
obce Dolní Bludovice, která patřila k okresu Český Těšín, pak také obec Šenov a
Šumbark. Po přičlenění Dolních Bludovic k Havířovu se tato obec stala součástí okresu
Ostrava-venkov. V červnu 1960 byla k městu přičleněna obec Dolní Suchá, která byla
roku 1947 sloučena s Prostřední Suchou, dále byly přičleněny obce Ţivotice, Šumbark a
zbytek obce Dolní Bludovice. V říjnu 1974 byla k městu přičleněna Dolní Datyně a
v lednu 1975 Horní Suchá. V novém správním členění platném od dubna 1960 se město
stalo součástí okresu Karviná.51
Svého největšího plošného rozměru dosáhl Havířov v polovině 70. let. Politické
události v roce 1989 se odrazily mimo jiné v tom, ţe se obec Horní Suchá v roce 1990
opět osamostatnila.51
Ve stejném roce 1990 se Havířov stal statutárním městem. V roce 1992 byl
rozdělen na 8 městských částí:: Havířov město, Ţivotice, Bludovice, Šumbark, Dolní
Suchá, Prostřední Suchá, Podlesí a Dolní Datyně.51
Historické prameny o území dnešního Havířova se zmiňují v roce 1305 o Šenovu
(Šonov, Szonów, Schönhof) a Horní a Dolní Suché, první spolehlivý doklad o existenci
Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 e poprvé připomíná Šumbark, který však
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zřejmě zaloţen také ve 14. století. v polovině 16. století se o Šumbarku píše jako o
městě, není však doloţeno, ţe by Šumbark skutečně mohl uţívat městských práv. 51

51

http://www.havirov-city.cz/default.asp?rid=44
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7 Historie zdravotnictví města Havířova
Město Havířov vzniklo teprve v roce 1955, ale jiţ dříve zde byly menší osady jako
Dolní a Horní Bludovice, Šumbark, Prostřední, Dolní a Horní Suchá a jiné obce
v blízkosti dnešního Havířova, které jiţ byly v dřívější době osídleny.
Starousedlíci si pamatují na MUDr. Bernarda Weissbergra, který byl 5.2. 1895
ustanoven v Dolních Bludovicích, aby se staral o obce Dolní a Horní Bludovice,
Šumbark, Ţivotice, Dolní Datyně, Václavovice a Šenov. Byl to jediný lékař, který se
staral o všechno a zastupoval prakticky i dnešní odborné lékaře. Byl praktikem, zubním
lékařem, porodníkem i lékárníkem. Později byl povýšen a odešel na Revírní bratrskou
pokladnu do Ostravy.52
Jeho obvod byl rozdělen mezi MUDr. Dominika Petráše, Dr. Doleţala a Dr. Ottu.
MUDr. Dominik Petráš sídlil v Dolních Bludovicích a připadli mu na starosti
Soběšovice, Dolní Datyně, Dolní a Horní Těrlicko, Horní Bludovice a Ţermanice.
Dr. Doleţal bydlel v Šenově a byly mu přiděleny na starost obce Šenov, Kunovice,
Bartovice a Václavovice. Dr. Ottovi připadly Lazy, Prostření, Dolní a Horní Suchá
a Šumbark.52
Postupně se jednotlivé obvody měnily a měnili se i lékaři. Nejčastěji lidé v tomto
kraji trpěli nedostatečnou výţivou a oblečením. Vyskytovala se zde hodně tuberkulóza,
proti které nebyly tenkrát léky, křivice u malých dětí a infekční nemoci, kterým
podléhaly hlavně děti. Nebylo vzácností, ţe v rodině, která měla 14 dětí, většina jich
zemřela na záškrt nebo spálu.52
Z kroniky Prostřední Suché lze získat informace, ţe asi v roce 1901 nařídilo
okresní hejtmanství zřízení špitálu pro nakaţlivé nemoci v obci. Pro tento účel byl
vybrán domek v Prostřední Suché.53
V roce 1903 bylo na usnesení obce Prostřední Suchá dohodnuto, ţe ohledávat
mrtvoly má jen lékař k tomu určený, ovšem to se nelíbilo Dr. Ottovi z Lazu a ten
přistoupil na toto pod podmínkou, ţe počet obyvatel v obci nepřesáhne 2000.53
30. dubna 1905 byla zvolena na pokyn okresního úřadu zdravotní komise, jejichţ
členy byli August Olšar, Josef Čech, Josef Koţušník a Ferdinand Pěgřímek. 53

52

Čaplová Marta; Těšínsko, 1974, č.1; Havířov a jeho zdravotnictví; str. 17-22

53

Kronika Prostřední Suché 1922-1952
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V roce 1920 bylo zařízeno, aby nakaţlivě nemocní byli dopravováni pomocí auta
do epidemické nemocnice v Orlové a Zábřehu nad Odrou.53
5. února 1921 se usnesla správní komise na zřízení zdravotního obvodu
v Prostřední a Dolní Suché. Obvodu byl přidělen Dr. Vavřinci Laserovi z Horní
Suché.53
První zmínky o otevření lékáren jsou po roce 1920. První lékárnou, která vznikla
na tomto území, se dá předpokládat, ţe byla lékárna 313. Nejsou totiţ přesné doklady
o jejím dni zaloţení. Mnohé zdroje se liší i v roce zaloţení lékárny, některé uváděly
ještě rok 1924 a jiné aţ rok 1927. Zhruba ve stejné době byla otevřena lékárna
v Dolních Bludovicích a to v roce 1925. Nelze tedy s přesnosti říci, která z těchto
lékáren byla otevřena dříve. Jejich chod postačoval aţ zhruba do polovina 20. století.
Po druhé světové válce, kdy zde začal růst počet obyvatel, bylo rozhodnuto
nejprve o stavbě sídliště a poté městě. Roku 1955 vzniklo město Havířov.
Po zaloţení města bylo zde otevřeno jedno obvodní zdravotní středisko, které
spadalo pod správu OÚNZ Ostrava. Ordinace lékařů jsou v Havířově - Šumbarku,
Havířově - Městě a Havířově - Podlesí. Lůţková péče občanů Havířova byla nejprve
poskytována v zařízeních OÚNZ a KÚNZ v Ostravě - Zábřehu, Ostravě - Vítkovicích
a v Ostravě I. Protoţe v Havířově rostl počet obyvatel, začalo se uvaţovat o stavbě
nemocnice.54
Lékárna v Dolních Bludovicích byla přemístěna do středu města a její označení
bylo stejné jako původní lékárny v Bludovicích a to 1010, později po vzniku OÚNZ se
změnilo na označení lékárny 316. Ovšem PhMr. Antonín Havlíček si obhájil vznik nové
lékárny v Dolních Bludovicích, která zde byla od roku 1955 do roku 1967. Poté byla
přemístěna blíţ do středu města, kde byl větší počet obyvatel. Tato lékárna nesla
označení 318 a dnes se jmenuje Lékárna U Permonu.
S růstem města Havířova, byla stále větší potřeba otevření dalších lékáren. Protoţe
provoz dosavadní lékárny nepostačoval. Proto byla roku 1958 otevřena další lékárna na
sídlišti na Šumbarku a to lékárna s označením 983 a později nesla označení 315.
V roce 1959 bylo v Havířově celkem 73 zdravotníků a z toho 26 bylo lékařů a 3
dentisti.54
V roce 1960 došlo ke změně okresů. Havířov byl přidělen k Okresnímu ústavu
národního zdraví v Karviné. Občané z Havířova dojíţděli do nemocnice do Bohumína
54
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a do Karviné IV. Ráje. Zvláštní sluţby – ortopedie, nervové, oční, plícní a ambulantní
sluţba – byly zajišťovány Městským ústavem národního zdraví v Ostravě – Fifejdách
a Zábřehu. Později pacienti dojíţdí i do nemocnic v Orlové a Českém Těšíně.54
Postupně byly otvírány ještě další ordinace lékařů a vznikaly i na území města
jesle.54
Jak město rostlo, tak se plánovala i stavba nemocnice, protoţe zdravotní střediska
nepostačovala pro zajištění zdravotní péče. Tak roku 1966 byla dokončena stavba
nemocnice a ještě v roce 1969 byly otevřeny její další části.16
V roce 1961 byla otevřena další lékárna Na Národní s označením 317. Nemocnici
zásobovaly lékárny 316 a 317. Lékárny měli střídavou otvírací dobu a tím byla zajištěna
jejich dostupnost v kteroukoliv hodinu.55
Sunar byl nedostatkovým zboţím, protoţe jeho dodávka n počátku 60. let byla
omezena na poloviční mnoţství spotřeby počtu nově narozených dětí. Omezením
výdeje pro děti do jednoho roku se podařilo situaci částečně zlepšit.54
Byla plánována i stavba nemocniční lékárna, ale ta byla otevřena aţ roku 1970
a jejím vedoucím lékárníkem se stal RNDr. Emil Hladík.
Tento stav počtu pěti lékáren postačoval na zajištění dostatečné zdravotní péče
obyvatel.
V průběhu let 1966 a 1967 byla lékárna 313 v Prostřední Suché rekonstruována,
protoţe leţela v lokalitě, kde se značně projevovaly důlní vlivy. Postupem času i
ztrácela na významu, protoţe obyvatelstvo se díky důlním vlivům stěhovalo na jiná
území v blízkosti města. Jiţ v průběhu 70. let se hovořilo o zavření lékárny, ale lékárna
byla uzavřena teprve roku 1982. 11
V roce 1985 byla otevřena nová lékárna U pramene na sídlišti na Šumbarku,
protoţe v té době se začalo rozrůstat další sídliště, kde se nacházelo i zdravotní
středisko a lékárna začala být nanejvýš potřebná.
Po roce 1989 začala lékárenská sluţba ztrácet na významu a stát jiţ neměl zájem
na vedení lékáren. Při zániku OÚNZ Karviná 30. června 1991 došlo k zrušení
Lékárenské sluţby Karviná a Okresní hygienickou stanici v Karviné, coţ se později
projevilo jako nevýhoda pro ekonomiku a provoz nemocnice. Dnem 1.7. 1991 se
Nemocnice s poliklinikou v Havířově stala samostatnou příspěvkovou organizací,
jejímţ zřizovatelem je Okresní úřad v Karviné.16
55
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Po roce 1989 začaly vznikat soukromé ordinace lékařů a na území města se začalo
objevovat i mnoho nových lékáren.
První soukromou lékárnou byla lékárna Na kopci roku 1993, dřívější lékárny,
které zde existovaly, byly zprivatizovány. V roce 1994 vznikly další lékárny Lékárna
V Suché a Lékárna Pharmaton.
Významné bylo také otevření lékárny v nemocnici roku 2006. Její vznik byl velmi
potřeba, protoţe po privatizaci Lékárny U nemocnice se snaţila nemocnice najít
lékárnu, která by jí zásobovala. Dalo by se předpokládat, ţe nejvýhodnější by bylo
zásobování nemocnice lékárnou 305, ale z jistých důvodů vedení nemocnice, se toto
nestalo. Celou dobu aţ do roku 2006 byla nemocnice zásobována lékárnou z Třince.
Toto bylo pro nemocnici nevýhodné a tak se rozhodla pro stavbu vlastní lékárny, která
jim dnes dělá jiţ nemalé zisky a díky cenám, které si můţe dovolit i přitáhla spoustu
klientů z jiných lékáren. To se podepsalo i na poklesu trţby ostatních lékáren.25
Celkový růst lékáren vedl nejen v kraji ale i v ostatních k městech k přemýšlení
jak získat více klientů. Tak začaly lékárny nabízet slevové kartičky. Protoţe mnohé
lékárny se nacházejí ve zdravotních centrech, tak začaly spolupracovat s ordinacemi
lékařů, kteří místo receptů vydávají průvodky. Tak se snaţí si udrţet co nejvíce klientů.
Postupně se počet lékáren zvětšoval z počtu 5 aţ na současný počet celkem 21
lékáren.
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Obr.č. 5 Mapa města Havířova se současným rozloţením lékáren
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Vysvětlivky:
1. Lékárna Dr.Max
2. Lékárna Dům zdraví
3. Nemocniční lékárna
4. Lékárna U nemocnice
5. Lékárna Centrum
6. Lékárna Pharmaton
7. Lékárna Na Hlavní
8. Lékárna Na Národní
9. Lékárna Artemisia
10. Lékárna U Elišky 2
11. Lékárna U Permonu
12. Lékárna Podlesí
13. Lékárna Fortuna
14. Lékárna Dr. Max
15. Lékárna U Elišky
16. Lékárna Na Kopci
17. Lékárna Na Náměstí
18. Lékárna Léčebné centrum
19. Lékárna U pramen
20. Lékárna Harmonia
21. Lékárna V Suché
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7.1

Lékárna „U Matky Boţí“ v Dolních Bludovicích
Předchůdcem lékárny v Dolních Bludovicích od r. 1895 byla domácí lékárna

MUDr.Weissbergera.
Zájem o zřízení veřejné lékárny v Dolních Bludovicích projevil dne 31.1. 1908
PhDr. Stanislav Skorkovský, kdyţ si podal ţádost zemské správě do Opavy. Zřízení
lékárny nebylo těšínským okresním hejtmanstvím doporučeno, zatím však Skorkovský
obdrţel koncesi na lékárnu v Orlové, takţe celé další úřední jednání ve věci zřízení
lékárny v Dolních Bludovicích se stalo bezpředmětným. 56
Dalším zájemcem o zřízení lékárny byl v r. 1910 PhMr. Jan Skála z Vídně. Také
on neuspěl, jako neuspěli další ţadatelé, a to PhMr. Bruno Leo Monias (16.11. 1917)
a Bohumil Přibyl (10.1. 1918). 56
Dalším ţadatelem byl PhMr. František Paloch, kterému byla zamítnuta ţádost
o lékárnu ve Vratimově, tak poţádal o povolení lékárny v Dolních Bludovicích. Ţádost
mu byla kladně vyřízena. Nevíme přesné datum, kdy mu byla vystavena koncese, víme
jen, ţe dne 17.9. 1925 zaplatil povinnou lékárenskou taxu 500 kč. Získáním koncese
dočkal se Paloch konečně svého ţivotního cíle, o který usiloval několik desetiletí.
Svého snu dosáhl aţ v 65 letech. Jelikoţ neměl pro zřízení lékárny vhodných místností,
spojil se s PhMr. Karlem Broţem, který pracoval v té době v Eisenbergově lékárně
v Orlové. Broţ zakoupil pro budoucí lékárnu budovy po staré škole a přeměnili ji na
lékárnu s bytem. Majitelem lékárny byl tehdy Paloch, nájemcem lékárny a současně
majitelem budovy byl Broţ. 56
Kdy se majitel lékárny stal Broţ, to přesně nevíme. Broţovi příbuzní uvádějí rok
1930. Lékárnická odborná literatura udává aţ rok 1931. Broţ se narodil v roce 1891.
Broţovi neměli vlastních dětí, a tak si osvojili děti z přízně. PhMr. Broţ trpěl stále na
následky onemocnění malárie na Balkáně za 1.sv.války. Jeho zdravotní stav se v r. 1937
natolik zhoršil, ţe si vzal do kondice PhMr. Čeňka Skrbka, aby mu zajišťoval odborný
chod lékárny. PhMr. Broţ zemřel dne 19.6. 1938, lékárnu dále vedl PhMr. Skrbek.
V době před mnichovským diktátem, kdy i Dolní Bludovice jako národnostně smíšená

56

Dušan Mueller a Pavel Kulendík; Těšínsko, 1986, č.4, kap. Z dějin lékáren ve Vratimově,

Šenově a Dolních Bludovicích
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obec byly zachváceny nacionalistickými štvanicemi, PhMr. Skrbek z Dolních Bludovic
odešel do lékárny „Zdraví“ ve Frýdku. Lékárny byla pak uzavřena. 56
Po okupaci Dolních Bludovic beckovským Polskem pronajal lékárnu polský
lékárník Kropczyński, který však byl nucen odejít po nacionalistické okupaci z tohoto
území. Odborné vedení lékárny přešlo na jakéhosi PhMr. Roesiho, který počítal s tím,
ţe by jako Němec mohl převzít lékárnu drţenou vdovským právem neněmeckou
majitelkou. Proto na radu některých místních obecních představitelů přijala paní
Broţová „volkslistu“. Tím se lékárník Roesi cítil zaskočen a z Bludovic odešel. Jméno
lékárníka Roesiho bylo nejspíše zkomoleno a jedná se pravděpodobně o
PhMr. Friedricha Rosyho rodem z Frýdku a v některých pramenech je uváděn jako
Rési.56
Po něm převzal provizorát a později i nájem lékárny PhMr. Vladimír Chlumský
z Tošanovic, který lékárnu vedl jen dva roky. 56
Záchrana lékárny přijetím volkslisty paní Broţovou stala se však osudným
adoptivnímu synu, který musel později nedobrovolně narukovat do wehrmachtu.
Broţův adoptivní syn upadl koncem války do amerického zajetí, později se oţenil a ţil
v NSR.56
Po náhlém a nečekaném Chlumského úmrtí dne 25.4. 1943 vedl bludovickou
lékárnu PhMr. Richard Slupik, který sem denně dojíţděl aţ z Těšína. Lékárnu vedl aţ
do 31.3. 1946, kdy se stal provizorem lékárny PhMr. Antonín Havlíček. 56
Lékárny byla provozována od úmrtí prvního lékárníka Karla Broţe vdovským
právem paní Broţové. Paní Broţová zemřela ve věku 69 let roku 1963.11
Ke dni 22.1. 1950 byla bludovická lékárna „U Matky Boţí“ znárodněna, tedy
přešla pod n.p. Medika a získala číslo 1010, PhMr. Havlíček zůstal nadále jejím
vedoucím lékárníkem. Kdyţ bylo později rozhodnuto o výstavbě Havířova a její části na
katastru Dolních Bludovic, dostala se budova lékárny na seznam budov určených
k demolici. Stávající lékárna byla uzavřena ke dni 30.4. 1955, poté proběhla demolice
lékárny, aby uvolnila místo stavbě sídliště. Bylo také rozhodnuto přenést působiště
lékárny do nového města Havířova. Lékárna byla přenesena roku 1955 a roku 1960
dostala číslo 316. 56

74

PhMr. Antonín Havlíček působil krátce v lékárně v Havířově do listopadu 1955,
ale tato lékárna fungovala jen asi půl roku a byla jen provizorní. Přesnější informace si
pamětníci o této lékárně jiţ nepamatují. Údajně tato lékárna byla na ulici Čs.armády.57
Současně poţadovaly Dolní Bludovice lékárnu do středu obce a nabídly pro její
zřízení místnosti po zrušené hospodě. Tak byla v roce 1955 zřízena lékárna v Dolních
Bludovicích u „Struţníku“ a nábytek zde byl přenesen ze zrušené lékárny v Dolních
Bludovicích. Byla otevřena pod číslem 1156 n.p. Medika.56
Vedoucím lékárníkem v nově otevření lékárně v Dolních Bludovicích se stal
PhMr.Havlíček, který zde působil jen aţ do roku 1967 neţ byla lékárna přestěhována do
nových prostor do Havířova Podlesí a byla otevřena 4.3. 1968. Tu působil
PhMr. Antonín Havlíček také jako vedoucí lékárník. Nábytek z lékárny v Bludovicích
byl určen k likvidaci.
PhMr. Antonín Havlíček
PhMr. Antonín Havlíček se narodil v roce 1915 v Šumbarku. V roce 1937
maturoval na reformním reálném gymnáziu v Českém Těšíně. 58
Svou odbornou praxi zahájil jako aspirant farmacie Musílkovy lékárny v Ostravě
Mariánských Horách. Dobu aspirantury zakončil sloţením zkoušky u gremiální komise
v Opavě těsně před druhou světovou válkou.58
Jeho studium bylo přerušeno uzavřením vysokých škol. Tehdy působil ve funkci
sustentanta v Postuvkově lékárně v Karviné a Zaarově lékárně v dnešním Polském
Těšíně. Mezitím působil proti své vůli necelý rok v Matuové lékárně v Czerwionej
v Horním Slezsku. Ze zdravotních důvodů mu bylo umoţněno vrátit se odtud do
rodného kraje.58
Po osvobození se vrátil do lékárny Mr. Broţe v Dolních Bludovicích. Po válce
dokončil započaté vysokoškolské studium. V roce 1946 uzavřel diplom magistra
farmacie a vrátil se do lékárny v Dolních Bludovicích.58
V lékárně v Dolních Bludovicích zastával funkci sustentanta, provizora, nájemce
a vedoucího lékárníka. Během necelého čtvrt století zařizoval lékárnu třikrát a dvakrát jí
rušil. Počtem posunů dosáhl okresního a snad i krajského rekordu.58

57

PharmDr. Anna Fejtková, ústní podání

58

Informace z úmrtního listu PhMr. Antonína Havlíčka
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Jeho manţelkou byla Anna Havlíčková a měli spolu dva syny Antonína
a Přemysla.58
Zemřel 20. září 1975 ve věku 60. let.58
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7.2 Lékárna 313 v Havířově Suché
Lékárna 1025
Lékárna U sv.Prokopa
„Pod bílým orle“ (název za okupace Polskem)
Adresa:

Lékárna U sv.Prokopa
Hořanská 6
Havířov - Prostřední Suchá, 735 64

Přesný rok zaloţení se mi nepodařilo zjistit. V písemných zdrojích, které jsem
měla dispozici se objevovaly roky 1926 a 1927, ale v Kronice v Prostřední Suché se
objevuje uţ rok 1923. Proto lze předpokládat, ţe zhruba v období mezi roky 1926 aţ
1927 byla lékárna zaloţena.
Lékárna vznikla na ţádost PhMr. Karla Vluky, který jí podal okresní správě. Ta se
usnesla na tom, ţe lékárna je nanejvýše zapotřebí vzhledem k vzdálenosti nejbliţší
lékárny.11
Majitelem i vedoucím lékárníkem se stal PhMr. Karel Vluka a od roku 1933 do
roku 1939 PhMr. Karel Vluka byl i majitelem lékárny. V době okupace Polskem zde
byl jako vedoucí lékárník veden PhMr. Rubaszkiewicz. 11
Po válce vedl lékárnu PhMr. Vilém Novák. Po něm v době socializace od
8.3. 1950 do 10.10. 1973 měl na starosti lékárnu PhMr. František Revenda, který
odstoupil ze své funkce kvůli nemoci. Jeho v době jeho nepřítomnosti v roce 1973
zastupoval PhMr. Zdeněk Překlasa, který tragicky zemřel 5.7. 1973. Lékárna byla po
jeho smrti na čas uzavřena. Znovu zprovozněna byla jiţ 1.10. 1973. 11
Od 1.10. 1973 vedla necelé dva měsíce PhMr. Bronislava Pietrusová, která měla
vedení lékárny na starosti jen do 17.11. 1973. Po ní nastoupila PhMr. Eliška
Kovaříková, která vedla lékárnu aţ do doby jejího zavření. S ní v lékárně pracovala jako
farmaceutická asistentka Věra Kulová a ještě zde byla další pracovnice Galuszková jako
sanitářka.11
Zhruba do konce padesátých let byli v lékárně celkem tři magistři, potom se jejich
počet sniţoval.
V lékárně pracoval také krátkou dobu jako magistr bývalý děkan farmaceutické
fakulty v Hradci Králové Prof. RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. Zde působil od
15.7. 1953 do 2.2. 1955.11
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Její otvírací doba do zhruba konce padesátých let byla od 8.00 do 17.00, poté se
zkrátila na dobu od 8.00 do 15.00.11
Lékárna podléhala velmi důlním vlivům a postupem doby uţ nesplňovala správné
podmínky na svůj provoz. Byla dokonce v letech 1966 aţ 1967 rekonstruovaná. Byly
provedeny opravy střechy, podlah a byla doplněná nábytkem, ale nepodařilo se uţ
zařídit ústřední topení.11
Dne 5.11. 1980 byla podána ţádost o uzavření lékárny z důvodů, ţe postupně
ztrácela svůj význam a opodstatnění. Lékárna se nacházela v oblasti dolu Gottwald
a jeho vliv se na ní velmi podepsal a lidé vyhledávali i jiné lékárny. Lékárna
neodpovídala hygienickým ani bezpečnostním předpisům a stav budovy se neustále
zhoršoval. O špatné stavu budovy se dokumentovalo jiţ v roce 1973, kdy měla být
lékárna uzavřena. Lékárna však nebyla uzavřena pro dlouholetou tradici Horní Suché.
Provoz lékárny byl zrušen teprve roku 1982.11
Lékárna zpočátku byla soukromá. Přešla 8.3. 1950 do drţení n.p.Medika. potom
přešla jako majetek do OÚNZ. V roce 1976 došlo k výkupu a vystěhování majitele
druhé poloviny této budovy, část budovy patřila OÚNZ a druhá Správě sídlišť OKD.11
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7.3 Lékárna Na Hlavní
Dřívější označení lékárny 1010 a poté 316
Adresa:

Lékárna Na Hlavní
Hlavní tř. (dříve ul.Gottwaldova) 31
Havířov - Město (Stromovka), 736 01
Tel: 596811048
Email: lekarna.hlavní@post.cz

Byla to první lékárna v sídlišti, které se ještě Havířov nejmenovalo. Byla zřízena,
po zrušení lékárny „U Matky Boţí“ v Dolních Bludovicích a to roku 1955. Byla
otevřena v sídlištní výstavbě.
Prvním vedoucím lékárníkem byl Mr. Karel Ţilka. Jeho zastupujícím lékárníkem
byla magistra Hegerová, dalšími magistry zde pracujícími byl PhMr. Věroslav Baletka
a magistr ? Šrám. 11
V pořadí druhém byl vedoucím lékárníkem PhMr. Věroslav Baletka. Ten působil
v lékárně od září roku 1957 do roku 1960. Poté následovali jako vedoucí lékárníci trojka
RNDr. PhMr. Kulendík Pavel, RNDr. Hladík Emil a Lopauer František (jeho titul se mi
nepodařilo zjistit).57
Pavel Kulendík se narodil 7.4. 1929 v Popradu. Doktorát přírodních věd (RNDr)
získal na FaF Univerzity Komenského v Bratislavě. Byl členem Československé
farmaceutické společnosti a Sekce dějin farmacie několik let (kdy přesně se nedalo
zjistit). Byl také jejím předsedou. Byl historiografem Lékárenské sluţby, pořizoval
fotodokumentaci lékáren v kraji a sbíral i historické doklady. V roce 1993 jsem se s ním
zúčastnil 31. Mezinárodního kongresu z dějin farmacie v Heidelbergu. Byl pravidelným
účastníkem našich domácích sympozií z dějin farmacie. Dělal také průvodce Čedoku do
Soči v SSSR. Dne 30.5.1995 spáchal Pavel Kulendík sebevraţdu.59
Od roku 1959 do roku 1988 vedl lékárnu PhMr. František Chlapek, jeho
zástupkyní byla RNDr. Janina Folwarczna a po ní RNDr. Alţběta Müllerová.
Po privatizaci roku 1994 se stala vedoucí lékárnicí Mgr. Jana Šáliová asi do roku
1996 a od roku 1996 se stala vedoucí lékárnicí Mgr. Irena Simandlová. Ta vedla lékárnu
aţ do konce roku 2000. Po ní od 2.1. 2001 nastoupila na funkci vedoucí lékárnice
PharmDr. Anna Fejtková, která vede lékárnu do současnosti.57

59

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., písemné sdělení
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Po privatizaci se stala majitelem lékárny společnost B&M PHARM s.r.o., která
byla zastupována Ing. Stařičný Stanislav a Ing. Petr Csepscar, v roce 2001 se majitelem
lékárny stala společnost KT Lékárna s.r.o.57
V roce 1965 byl pro lékárnu zajištěn nový nábytek. Bylo plánováno zavedení
volného prodeje, ale nikdy se to neuskutečnilo, vzhledem k malému prostoru v čekárně.
Rok na to byl pro lékárnu získán další prostor a vybaven jako sklad zdravotnického
materiálu, který lékárna zajišťovala pro městskou polikliniku a nemocnici do doby neţ
byla zprovozněna nemocniční

lékárna v Havířově.

Lékárna se

podílela

na

pohotovostních sluţbách a v nich se střídala s lékárnami 305, 318 a 317. Z počátku byla
velmi malá nevyhovovala, protoţe její část byla oddělena domovní chodbou, ale
v 70. letech došlo k rekonstrukci a lékárna jiţ domovní chodbou oddělena nebyla.11
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7.4 Lékárna Na Náměstí
Dřívější označení 983 a pak 315 a pak 07-03-15
Adresa:

Lékárna Na Náměstí
Nám. T. G. Masaryka 7 (Náměstí 9.května 7– dřívější označení ulice)
Havířov – Šumbark (Havířov 3 – Výsluní), 736 01
tel:596884806
Fax: 596884806
Email: Jurčíkova.marcela@seznam.cz

Lékárna byla otevřena roku 1958. Jejím prvním vedoucím lékárníkem byl
PhMr. Leopold Juchelka a jeho zástupcem byla PhMr. Libuše Petrášová. Po něm do
funkce vedoucího lékárníka nastoupil kolem roku 1980 Mgr. Ladislav Varmuţa. 11
Leopold Juchelka se narodil 11.11. 1919 v Dolní Suché. Tirocinální zkoušku sloţil
19.9. 1947 v Opavě a titul PhMr. získal 26.6. 1950 v Brně. Nejprve působil jako
aspirant v lékárnách U Madony v Karviné, U anděla Stráţce v Doubravě, v lékárně
1019 v Dolní Lutyni a v lékárně 1020 v Doubravě. Od roku 1952 do roku 1958 působil
jako odborný zástupce v lékárně 1020 v Doubravě. A nakonec působil zde jako vedoucí
lékárník. 27
Třetím v pořadí vedoucím lékárníkem byla Mgr. Jindřiška Mertová a to nejspíše
od roku 1994, kdy došlo k privatizaci lékárny. 60
Od roku 2003 do roku 2005 byl vedoucím lékárníkem RNDr. Vítězslav Keller,
který roku 1971 asi do 90. let byl zaměstnán na OÚNZ Karviná a byl i okresním
lékárníkem. 11
Po něm od počátku roku 2005 do 1.9. 2005 byl vedoucím lékárníkem Mgr. Petr
Papuga a krátce po něm byla vedoucí lékárnicí zde PharmDr. Tamara Šuhajová. 60
Od 1.9. 2006 je vedoucí lékárnicí Mgr. Marcela Jurčíková.
V lékárně byly nejčastěji prováděny drobnější úpravy, které spolu výměnou
původního nábytku za nábytek sektorový, zlepšily provozní a sociální podmínky na
pracovišti. 11
Zpočátku

se

lékárna

podílela

s ostatními

pohotovostních sluţbách a roku 1967 byla zrušena.11

60

Mgr. Marcela Jurčíková, ústní podání
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havířovskými

lékárnami
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7.5 Lékárna Na Národní
Dřívější označení lékárny 317
Adresa:

Lékárna Na Národní
Národní třída 12 (Leninova 12)
Havířov Město 736 01
Tel: 596811115
Email: lekarnahavirov@tiscali.cz

Lékárna byla otevřena 10.1. 1961 ve středu města Havířova. Její původní označení
bylo lékárna 1171 a později dostala lékárna označení 317.11
Prvním vedoucím lékárníkem se stal PhMr. František Eigel. Jeho zástupcem byl
PhMr. Věroslav Baletka a od 1.4. 1968 po něm nastoupila na místo zástupce
prom.farm. Jindřiška Klenková.
PhMr. František Eigel se narodil 23.3. 1926 v Litovli. Absolvoval dvouleté
magisterské studium na přírodovědecké fakultě asi v Praze. Původně pracoval ve
Frýdku Místku a od 10.1. 1961 nastoupil jako vedoucí lékárník do lékárny 317
v Havířově.61
Prom.farm. Jindřiška Klenková nastoupila na místo vedoucího lékárníka asi roku
1975. Narodila se 8.3. 1936 v Lišově u Českých Budějovic, vystudovala čtyřleté
studium laborantky v Brně a poté farmaceutické studium v Brně na Masarykově
univerzitě. V roce 1959 promovala na FAF v Bratislavě. Nejprve pracovala v lékárně
v Českých Budějovicích a poté se přestěhovala do Havířova, kde nastoupila 1.4. 1968
jako zástupce vedoucího lékárníka. 61
Po ní na místo vedoucího lékárníka nastoupil PharmDr. Petr Nalevajka a to aţ po
privatizaci lékárny roku 1993, kdy se stal také zároveň majitelem lékárny. Od 1.5. 2004
pak je odborným zástupcem lékárny manţelka PharmDr. Nalevajky PharmDr. Pavlína
Nalevajková. Byli oddáni 14.7. 1990 na Křivoklátě.62
PharmDr. Petr Nalevajka se narodil 12.10. 1965 v Českém Těšíně. Promoval roku
1988 na FaF v Hradci Králové, kdy ukončil pětileté studium klinické farmacie. Po škole
nastoupil do lékárny 317 nejprve jako řadový magistr a od roku 1993 je majitelem
lékárny 317 a spolumajitelem lékárny v Podlesí.62
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PhMr. Marta Wendrinská, ústní podání
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PharmDr. Pavlína Nalevajová, ústní podání
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PharmDr. Pavlína Nalevajková se narodila 7.7. 1965 v Sokolově. Její rodné jméno
je Pavlína Odehnalová. Promovala roku 1987 v Hradci Králové, kdy ukončila čtyřleté
studium všeobecné farmacie. Po škole nastoupila v nemocniční lékárně v Sokolově.
Atestaci dělala dne 16.1. 1991. Poté nastoupila v lékárně 317 v Havířově, kdy ještě
v říjnu 1991 odešla na mateřskou, ale stále zde byla zaměstnaná. Od 1.5. 2005 je
v lékárně 317 v Havířově jako odborný zástupce.61
Zásobovala také léky a zdravotnickými potřebami velkou spádovou oblast (město
Havířov – střed, Horní Těrlicko, Albrechtice, Dolní a Horní Suchou). Od počátku zde
byl také sortiment léků rozšířen o veterinární léky, kterými zásobovala veterinární
lékaře z JZD a státní statky v okolí. Po zahájení provozu v lůţkové části nemocnice
v Havířově aţ do otevření Lékárny U Nemocnice měla nestarosti zásobování havířovské
nemocnice. Nemocnici zásobovala ještě po otevření nemocniční lékárny infúzními
roztoky aţ do doby, neţ si nemocniční lékárna otevřela oddělení pro přípravu infúzních
roztoků. Po otevření dalších lékáren v Albrechticích a Horním Těrlicku se spádová
oblast lékárny zmenšila.11
Lékárna vyráběla velké mnoţství léčivých přípravků a to i do zásoby (oční kapky
s pilokarpinem, různí medicinky pro děti aj.).61
V roce 1965 a 1966 byla lékárna upravena, došlo k oddělení volného prodeje, od
té doby trvale zajišťovaného kvalifikovanými pracovníky. V roce 1968 bylo odděleno
oddělení zásob. Od svého otevření se lékárna rozkládala na dvou podlaţích. V přízemí
se nacházela výdejna, menší sklad léků, laboratoř na přípravu očních kapek, analytická
laboratoř, galenická laboratoř a příjem léků. Pak v dalším podlaţí se nacházely převáţně
sklady, protoţe tehdy se objednávalo méně často a musely být v lékárně zásoby aţ na
14 dní dopředu, a také se tam nacházely šatny.61
V roce 1993 probíhala rekonstrukce lékárny. Byly odděleny prostory pro přípravu
od ostatních prostorů, byly zařízeny bezbariérové přístupy do lékárny a vchod do denní
místnosti byl změněn, aby nebyl pouze z přípravny a z galenické laboratoře. Byla
zrušena laboratoř na přípravu očních kapek a změněna na menší sklad. Šatny byly
přeneseny do přízemí a horní patro bylo předěláno na ordinace a pronajato lékařům.61
Lékárna v roce 1965 začínala celkem s 5 zaměstnanci, z toho tři magistři
(PhMr. František Eigel, PhMr.Věroslav Baletka a PhMr. Zdenka Juchelková), postupně
se jejich počet zvětšoval. V roce 1970 se počet magistrů zvětšil o jednoho a hlavně se
zvětšoval počet laborantů a to na počet aţ šesti. V roce 1986 byl celkový počet
zaměstnanců lékárny 16.61
83

Lékárna začínala s provozní dobou od 8.00 do 17.00 od Po do Pá a od 1.1. 1975 je
otvírací doba prodlouţila o hodinu od Po do Pá od 8.00 do 18.00. Lékárna se podílela
také na pohotovostní sluţbě, na které se střídala co 5 týdnů s ostatními lékárnami.
Dneska má lékárna provozní dobu od Po do Pá od 7.45 do 18-00 a v So od 8.00 do
12.00.11
V listopadu 1963 získal kolektiv lékárny bronzový titul Brigády socialistické
práce. Později se snaţila lékárna získat stříbrný titul a vedla také o svých činech
kroniku. Lékárna obdrţela 18.10. 1988 stříbrné odznaky.63
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Kronika kolektivu lékárny 317 soutěţící o BSP
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7.6 Lékárna U Permonu
Její dřívější označení lékárna 318, 1156
Adresa:

Lékárna U Permonu
Dlouhá 83, Zápotockého 83
Havířově 2 – Podlesí, Bludovice, 736 01
Tel: 596411027
Email: kalinovaanna@seznam.cz

Tato lékárna vznikla roku 1967, přestěhováním stávající lékárny v Dolních
Bludovicích do nových prostor zdravotního střediska v Havířově Podlesí. Lékárna
v Dolních Bludovicích měla nejprve splňovat funkci klasické venkovské lékárny
s veterinárním sortimentem, ale to se ukázalo jako nevyhovující. V Dolních Bludovicích
lékárna zásobovala obvod MUDr. Javůrkové v Dolních Bludovicích a výdejnu
MUDr. Przeczka v Horním Těrlicku. 64
Prvním lékárníkem byl PhMr. Antonín Havlíček. Po něm se stala vedoucí
lékárnicí RNDr. Milada Štenclová od roku 1975. Narodila se jako jedno z dvojčat
12.5. 1933 v Lipence. Její sestra také je magistrou. Do lékárny RNDr. Milada Štenclová
nastoupila 1.3. 1968. 64
Jejími zástupci byli nejprve RNDr. Jana Folwarczná, po ní od 31.1. 1983
RNDr. Danuše Červenková, PharmDr. Martin Vala.
V roce 1970 měla zlepšené vybavení lékárny a v roce 1979 byla rozšířena
a přestavěna, expediční prostory byly vybaveny novým nábytkem. V roce 1981 došlo
k oddělení provozu zdravotních potřeb.
Po privatizaci lékárny roku 1994 se její majitelkou a vedoucí stala: Mgr. Anna
Kalinová.
V roce 1995 musel být k lékárně zpřístupněn bezbariérový přístup a také došlo
k oddělení přípravy od ostatních prostor. Zástupcem Mgr. Kalinové je Mgr. Ivona
Menšíková. 64
Lékárna jako jediná v okrese byla postiţena vloupáním, ale škoda byla nepatrná.
Nepodařilo se mi zjistit o jakou škodu se jednalo, zda byly ukradeny finance nebo
nějaké drogy.
Dnes je otvírací doba lékárny je od Po do Pá 7.30 do 18.00.64
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Mgr. Anna Kalinová, ústní sdělení
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7.7 Lékárna U nemocnice, Lékárna 305
Adresa:

Lékárna U nemocnice
Dělnická 1485/24a
Havířov – Město, 736 01

Lékárna byla otevřena v červnu v roce 1970 jako nemocniční lékárna v nově
postavené budově před nemocnicí, která zahrnovala celkem, suterén a další dvě patra.V
prvním podlaţí se nachází lékárna a v suterénu její sklad. Druhém podlaţí se pak
nacházejí ordinace specialistu jako ordinace alergologická, cévní a kardiologická. 65
Byla druhou největší lékárnou okresu. Měla být otevřena jiţ v 1969, ale její
výstavba nebyla zcela dokončena. Do doby otevření byla havířovská nemocnice
zásobována léky z lékárny 317 a zdravotnickým materiálem z lékárny 316.65
Jako vedoucím lékárníkem byl jiţ od 1.4. 1969 RNDr. Emil Hladík, který vede
lékárnu aţ do dnes. A od 6.7. 1993 je i jejím majitelem.
RNDr. Emil Hladík se narodil 3.5.1932. Vystudoval obecné gymnázium
a 26.6. 1957 ukončil Farmaceutickou fakultu v Bratislavě. Atestaci konal 18.11. 1964
z oboru Ústavního lékárenství a rigorózní zkoušku z oboru farmacie konal na UK
v Bratislavě 19.5. 1967.65
Vedl pouze lékárnu U nemocnice 305. Od 30.7. 1957 do 12.1. 1959 konal svou
praxi v lékárně 1010, pak od 12.1. 1959 do 1.3. 1959 v lékárně 1023. Od 1.2. 1959 do
1.4. 1959 v lékárně 1022, pak opět v lékárně 1010 a pak 301. Do OÚNZ nastoupil
30.7. 1957. Má jednoho syna, který je doktorem a pracuje v budově lékárny.27
V roce 2001 otevřel se svým synem další lékárnu v centru města a jejím vedoucím
se tam stala PharmDr. Danuše Kurečková, která dřív pracovala v lékárně U nemocnice.
Jeho zástupcem byly od otevřením nemocniční lékárny byl Mgr. Věroslav
Baletka, po něm Mgr. Ladislav Varmuţa, dále Mgr. Hegerová, od roku 1971 do 1993
Mgr. Kryglová a jako poslední zástupce od roku 1993 aţ do dnešní doby (květen 2008)
je PharmDr. Naděţda Šumpichová.65
PharmDr. Naděţda Šumpichová se narodila 12.6. 1958, vystudovala střední
zdravotnickou školu v Ostravě a pak studovala farmaceutickou fakultu v Bratislavě,
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p. Lída Hermannová, ústní podání
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kterou ukončila 1982. Nastoupila do lékárny U Permonu, kde byla 2 roky a od r. 1993 je
zástupkyní vedoucího v lékárně U nemocnice.66
Lékárna od jejího počátku zaměstnávala celkem 23 zaměstnanců, ale postupem
doby se jejich počty sniţovaly.
Nemocniční lékárny byly stále dokonaleji vybavovány typizovaným nábytkem,
a tak se nad výstavbou této nemocniční lékárny zamýšleli mnozí lékárníci, dozor
medického vedení kraje a úřední instituce. Od roku 1971 byl zde zahájen provoz na
výrobu infuzních roztoků jako jediná v okrese a od 1.7. 1976 byla tato výroba
ukončena, místnosti byly přestavěny na kancelář a sklad. Další přestavba se konala
v roce 2002 a to podle poţadavků SUKLu byla přestavěna oficína, přípravna a
galenická laboratoř.65
Dnes lékárna zaměstnává pouze 10 pracovníku : 4 lékárníky (vedoucí lékárník
a majitel RNDr. Emil Hladík, jeho zástupkyní je PharmDr. Naděţda Šumpichová,
Mgr. Jana Baldermanová a Mgr. Ivana Valová), 3 laborantky (Vlasta Kolorzová,
Dagmar Jonsztová, Naďa Santariusová) a 2 pomocnice (Lída Hermanová a Jana
Veirová). 65
Ještě do roku 2006 byly v lékárně zaměstnány ještě další tři lékárnice
PharmDr. Jana Přerostová, PharmDr. Danuše Kurečková a Mgr. Jana Janečková. Pokles
zaměstnanců byl způsoben otevřením zcela nové lékárny v nemocnici. Po otevření nové
lékárny klesl razantně počet klientů. Mnozí z nich začali navštěvovat lékárnu
v nemocnici. To vedlo v lékárně k propuštění pár zaměstnanců a proto také v roce 2007
zavedli lékaři z horního patra budovy průvodky, aby donutili pacienty navštěvovat
jejich lékárnu.65
Lékárna vedla aţ do roku 2004 pohotovostní sluţbu. Ze začátku to bylo od Po do
Pá od 18.00 do 6.00 a od Pá 18.00 do Po 6.00.
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PharmDr. Naděţda Šumpichová, ústní podání
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7.8 Lékárna U pramene
Adresa:

Lékárna U pramene
Generála Svobody 24/280
Havířov Šumbark, 736 01
Tel: 596884010
E-mail: pramene@tiscali.cz

Lékárna byla otevřena roku 1985 a patřila pod OÚNZ. V té bodě byl jejím
vedoucím lékárníkem Mgr. Jiří Váňa, který zde byl aţ do privatizace lékárny v roce
1994. Byl zde jako jediný lékárník a ještě mu zde vypomáhala jedna farmaceutická
asistentka. Po privatizaci lékárny odešel Mgr. Jiří Váňa do lékárny v Bohumíně.67
Od listopadu 1994, kdy byla lékárna privatizována, se majitelkou a zároveň
vedoucí lékárny stala Mgr. Boţena Krylová. V průběhu jejího vedení, zde měla alespoň
ještě jednu další magistru. Jako druhá farmaceutka zde je Mgr. Monika Wojnarová,
která je dcerou Mgr. Boţeny Krylové. Ta zde byla na trvalo do roku 1995 a pak vţdy
jen přechodně na poloviční úvazek, protoţe se mezitím starala o výchovu svých tří
synů. Dále zde od 1.9. 2005 byla zaměstnaná Mgr. Renata Niedobová, která z lékárny
odešla 1.1. 2008. A po celou dobu působení lékárny byla v lékárně zaměstnána jedna
farmaceutická asistentka.67
Mgr. Boţena Kryglová se narodila 13.3. 1945 v Záhlinici a vystudovala FaF
v Bratislavě na Univerzitě Komenského, promovala 20.6. 1968 v Bratislavě. Po škole
začala pracovat v lékárně 301 jako asistent zhruba od 8.7. 1968 do 7.12. 1969 a průběhu
její ročního působnosti v této lékárně ještě pracovala také v dalších lékárnách v Karviné
a i Orlové. Od 8.12. 1969 do 31.5. 1970 byla zaměstnána v Lékárně 323 v Karviné a od
1.6. 1970 v Lékárně U nemocnice 305 v Havířově a od dubna 1971 do roku 1993 byla
v této lékárně zástupkyní vedoucího lékárníka RNDr. Emila Hladíka. Za svobodna se
jmenoval Mlčáková. 67,27
Provozní doba lékárny se od jejího otevření nezměnila, je od Po do Pá od 8.00 do
12.00 a od 12.30. do 16.00.
V roce 1999 prodělala lékárna poměrně velkou rekonstrukci, aby vyhovovala
normám SÚKLu. Byl vybudován další vchod pro zaměstnance, předtím byl společná
jak pro zaměstnance, tak i klienty lékárny. Také bylo provedeno oddělení přípravny od
ostatních místností.67
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Mgr. Boţena Krylová, ústní podání
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Průběhu nejbliţších měsíců je plánováno převedení lékárny na Mgr. Wojnarovou,
přesněji na společnost s.r.o., kde má mít Mgr. Kryglová 10% podíl. Také lékárna
plánuje přijetí dalšího magistra, protoţe Mgr. Krylová by si přála odejít do důchodu.66

7.9 Lékárna Na kopci
Lékárna 07-03-28
Adresa:

Na Záguří 6a/705
Havířov – Bludovice, 736 01
tel: 596 431 277
fax: 596 431 277

Lékárna byla otevřena slavnostně 16. prosince 1993 jako první soukromá lékárna
v Havířově. Otevření se zúčastnili i předseda česko-těšínské Lékařské komory
RNDr. F.Franek a město Havířov zastupoval tajemník Úřadu města Havířova
ing. V.Kučera. A také magistry téměř všech havířovských lékáren přišly.68
Lékárna vedle ostatních léčiv nabízí velké mnoţství homeopatických přípravků
firmy Boiron, kosmetiku a také asi 100 druhů bylinných směsí.68
Vedoucí lékárny je zároveň i majitelka PharmDr. Dana Lacioková. Je zde
zaměstnaná ještě magistra I. Menšíková, která je majitelkou diplomu rakouské
Homeopatické školy. Jako farmaceutická asistentka je zde zaměstnána p.Kameňářová.
V lékárně pracují všechny aţ doposud.69
Lékárna je otevřena v Po aţ Pá od 8.00 do 18.00 a v So od 8.00 do 12.00.

68

Hlasy Havířova, ročník 5, 6.1.1994
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Mgr. Lucie Lacioková, ústní podání
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7.10 Lékárna Pharmaton
Lékárna Lloyds
Adresa:

Lékárna Pharmaton
Hlavní 59
Havířov město, 736 01
Tel: 596813155
e-mail: lekarna.pharmaton@lloydspharmacy.cz

Lékárny byla otevřena nově v roce 1994 blízko centra města. Jejím majitelem byla
společnost Pharmaton s.r.o. Tato lékárna byla v roce 2002 prodána společnosti Lloyds.70
Od počátku provozu lékárny byla jejím odborným zástupcem RNDr. Danuše
Červenková a ta vede lékárnu i v současnosti.
RNDr. Danuše Červenková se narodila 8.3. 1952 a promovala v roce 1975.
Pracovala v lékárně 318 od 31.1. 1983 a tam působila jako zástupce vedoucího
lékárníka.70
V lékárně byly zaměstnány od 1994 roku nejprve čtyři farmaceutky, čtyři
farmaceutické asistentky, jedna sanitářka a jedna uklízečka. Postupem času se počet
zaměstnanců sniţoval aţ na dva farmaceuty, dva farmaceutické asistenty a jednou
sanitářkou.70
Krátce měla lékárna otevřeno i v soboty, ale teď uţ jen má otevřeno od Po do Pá
od 7.30 do 18.00.
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RNDr. Danuše Červenková, ústní podání
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7.11 Lékárna V Suché
Adresa:

Lékárna V Suché
Dělnická 827/60
Havířov Suchá, 735 64
Tel: 596884010
Email: lek.sucha@volny.cz

Lékárna byla otevřena 21. května 1994 v budově bývalého ţelezářství. Jejími
majiteli byli od počátku Ing. Stanislav Stařičný a Ing. Petr Csepscar, oba do konce
května 2006. Od června 2006 je majitelem lékárny uţ jen Ing. Petr Csepcsar.71
Odpovědnou vedoucí od otevření lékárny do března 1996 byla Mgr. Helena
Zvariková, po ní do funkce vedoucí lékárnice nastoupila PharmDr. Dana Galásková,
která zde pracovala do května roku 2007. Po ní od června 2007 vede lékárnu aţ do
současnosti Mgr. Irena Simadlová, která zde přišla z Lékárny U Elišky. PharmDr. Dana
Galásková odešla do Lékárny v Karviné.71
Mgr. Irena Simandlová se narodila 10.11. 1955, vystudovala FaF na Univerzitě
Komenského v Bratislavě a roku 1979 promovala. Atestaci I.stupně dělala roku 1985.
Poté strávila čas na mateřské a má dnes tři děti, dvě dcery Romanu a Janu a jednoho
syna Jakuba. Poté 12.5. 1993 nastoupila do lékárny 318, následně pracovala v lékárně
Podlesí, pak nastoupila jako vedoucí do Lékárny U Elišky č.2 a dnes pracuje v lékárně
V Suché.71
Lékárna začínala nejprve s počtem celkově pěti zaměstnanců a po roce se počet
zaměstnanců lékárny změnil na šest. Od roku 1996 byly v lékárně zaměstnány tři
pracovnice, s tím ţe Mgr. Ţwaková byla ještě na mateřské a byla zde ještě zaměstnaná
jedna paní uklízečka. Mgr. Ţwaková nastoupila do lékárny hned po škole v roce 1995
a hned za rok odešla na mateřskou, v roce 1999 se tady opět vrátila po mateřské
dovolené na půl roku a dnes uţ pracuje v Lékárně v Českém Těšíně. Od otevření
lékárny byly zde zaměstnány dvě farmaceutické asistentky p.Magerová a p.Jurová.
Farmaceutická asistentka Jurová odešla v květnu 2007 do Lékárny Na Hlavní
v Havířově.

Brigádně

zde

vypomáhaly

jako

lékárnice

Mgr. Pietrusová

a Mgr. Wendrinská. Postupem času počet zaměstnanců klesl a dnes jsou v lékárně jen
dvě pracovnice Mgr. Irena Simandlová a farmaceutická asistentka p.Magerová.71
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p.Magerová, ústní podání
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Provozní doba lékárny ze začátku byla od pondělí do pátku od 7.30 do 18.00 a po
čase otvírací doba zkrátila jen do 17.00. Přes prázdniny má lékárna otevřeno pouze do
16.00. Od 1.1. 2008 je otvírací doba lékárny změněna od 7.30 do 17.00 v Po a Pá a v Út
a Čt od 7.30 do 16.30.71
V lékárně od jejího vzniku nedošlo k ţádným velkým změnám, pouze přesunu pár
regálů.70

7.12 Lékárna Podlesí s.r.o.
Adresa:

Lékárna Podlesí s.r.o.
Dlouhá třída 1228/44c
Havířov Podlesí, 736 01
Tel: 596410540
e-mail: lekarnapodlesí@tiscali.cz

Lékárna byla otevřena roku 1999 v prostorách nákupního střediska Permon. Jedná
se o lékárnu základního typu, jejímţ majitelem je Mgr. Martin Pindur a PharmDr. Petr
Nalevajka.72
Vedoucím lékárny je od jejího otevření Mgr. Martin Pindur. Dalším farmaceutem
pracujícím v lékárně byla nejprve v roce 1999 do roku 2000 Mgr. Vlasta Chodaničová,
po ní nastoupil Mgr. Petr Papuga a po jeho odchodu Mgr. Irena Simandlová.
Mgr. Eliška Gladiszová nastoupila po Mgr. Simandlové a je stále druhým farmaceutem
v lékárně. Zpočátku lékárna začínala s dvěma farmaceutickými asistenty, jejich počet se
postupně zvyšoval aţ na počet čtyř (Bouchalová Zuzana, Nováková Beata, Mudriková
Eva a Kalvoda Pavel).72
Provozní doba lékárny byla zpočátku od Po do Pá od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do
17.45, pak se změnila od Po do Pá od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 18.00 a byla
zavedena i pracovní sobota od 8.00 do 12.00.
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7.13 Lékárna U Elišky
Adresa:

Lékárna U Elišky, s.r.o.
Elišky Krásnohorské 1304/16
Havířov – Podlesí, 736 01
Tel: 596416433
e-mail: uelisky@centrum.cz

Lékárna byla otevřena 11.9. 2000, kousek od autobusového nádraţí v malebném
rodinném domku v přízemí budovy. V druhém patře domku se pak nacházejí ordinace
psychologické.73
Majitelem lékárny je společnost U Elišky s.r.o., která je zastupována Ing. Jitkou
Staňovou a Mgr. Vlastou Chodaničovou.73
Vedoucí lékárny od 11. září 2000 aţ do 1. října 2006 byla vedoucí lékárnice
a spolumajitelka Mgr. Vlasta Chodaničová, kterou vystřídala v říjnu 2006 Mgr. Monika
Fišerová. Ta vede lékárnu do dnes. 73
Mgr. Vlasta Chodaničová se narodila 19. listopadu 1959. Studium farmacie
ukončila na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové v roce 1982 a atestaci prvního
stupně sloţila roku 1992. Hned po studiu pracovala pouze v lékárně půl roku, poté
nastoupila na mateřskou. Od roku 1989 aţ do roku 1998 byla zaměstnána v Lékárně
U nemocnice v Havířově, poté rok pracovala v Lékárně U Permonu a od roku 2000
pracuje v lékárnách, jejichţ je spolumajitelkou. Má dva syny Jana a Zdeňka.73
Jako druhý magistr byla v lékárně teprve od roku 2002 Mgr. Stanislava Bělková,
která byla 10.10. 2005 přesunuta do druhé Lékárny U Elišky. Poté zde byl jako druhý
magistr zaměstnán Mgr. Benjamin Mrozek a to od 19.6. 2006 aţ do 31.12. 2007.
Lékárna je velmi vytíţená, a proto se předpokládá brzké přijetí dalšího magistra.
V lékárně jako farmaceutické laborantky jsou zaměstnány Alena Cyroňová
(od 10.9. 2000 do 1.10.2005 a poté od listopadu 2006 aţ doposud) a Jana Dohnálková
(od 1.10. 2005 do listopadu 2006 a od 1.1.2008 aţ do současnosti). Jako sanitářka je zde
vedena Iva Lojdová a jako uklízečka teprve od ledna 2007 Alice Ondruchová.73
Otvírací doba lékárny je jiţ od jejího otevření nezměnila a je od Po do Pá od 7.30.
do 18.00.72
Jako jedna z mála lékáren v okrese má i internetový obchod. Nabízí svým
zákazníkům i slevové kartičky.73
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Lékárna je označována jako Eliška 1, protoţe v roce 2005, byla otevřena další
lékárna poblíţ centra s názvem U Elišky, jejichţ majitelem je také společnost U Elišky
s.r.o.

7.14 Lékárna CENTRUM
Adresa:

Lékárna Centrum
Dlouhá č. 1
Havířov – Město, 736 01
Tel: 596819595
Email: lek_centrum@seznam.cz

Lékárna byla otevřena 1.5. 2001 a to v pronájmu Stavebního bytového druţstva
města Havířova je situována v centru města Havířova. Jednateli a majiteli lékárny
s 50% podílem jsou RNDr. Emil Hladík a MUDr. Milan Hladík. Jejím vedoucím
lékárníkem je od vzniku lékárny PharmDr. Danuše Kurečková.65
Lékárna je to třetího typu a specializuje se převáţně na volný prodej a běţný
sortiment. Její otvírací doba je od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00
do 12.00.65
Zaměstnány jsou zde celkem tři lékárníci (vedoucí lékárník PharmDr. Danuše
Kurečková, Mgr. Hanka Janečková a na poloviční úvazek na 6 hodin PharmDr. Hanka
Borovcová), tři laborantky (Martina Franková, Eva Tomošíková, Dagmar Paltová) a
jedna pomocnice. PharmDr. Hanka Borovcová nastoupila do lékárny v roce 2006 po
odchodu PharmDr. Ivany Bystroňové, která otevřela v témţ roce lékárnu Harmonii
v Havířově Šumbarku.65
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7.15 Lékárna u Kauflandu – Dr. Max Lékárna
Adresa:

Lékárna Dr.Max
Před tratí 891
Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
Tel: 596441073
Email: Havířov@lekarnaukauflandu.cz

V lednu 2002 byla tato lékárna otevřena hned vedle budovy Kauflandu. Původně
se lékárna jmenovala lékárna Archa, ale od roku 2005, kdy jí převzala Česká lékárna
a.s. nese název Lékárna u Kauflandu – Dr.Max Lékárna.
Její vedoucí lékárnicí je od otevření PharmDr. Taťána Murinová.

7.16 Lékárna v Kauflandu – Dr.Max Lékárna
Adresa:

Lékárna Dr.Max
U Stadionu 1640/1
Havířov Podlesí 736 01
Tel: 596416253
Email: havirov2@lekarnavkauflandu.cz

Lékárna byla otevřena ke konci roku 2002 v budově nákupního střediska
Kaufland.
Její první vedoucí lékárnicí byla Mgr. Anna Koutová a to aţ do května roku 2007,
od té doby vede lékárnu Mgr. Hana Šornerová.
Provozovatelem lékárny je Česká lékárna a.s. a to aţ od roku 2005, dřív se lékárna
jmenovala lékárna Archa, ovšem kdo byl jejím dřívějším provozovatel se mi nepodařilo
zjistit.
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7.17 Lékárna Fortuna
Adresa :

Lékárna Fortuna
Studentská 1548/26
Havířov – Podlesí, 736 01
Tel: 596410865
e-mail: lek-fortuna@quick.cz

Lékárna byla otevřena v listopadu roku 2003 a to v prostorách zdravotního
střediska bývalé lékárny, která se jmenovala Lékárna U Gymnázia, ta byla zavřena roku
2001. Datum otevření Lékárny U Gymnázia bylo roku 1995. Vedoucí lékárnicí zde byla
Mgr. Dagmar Polikarpová. Majitelkou lékárny byla MUDr. Jana Vědrová. Tato lékárna
byla zrušena roku 2001. 74
Majitelkou a zároveň vedoucí lékárny nové lékárny Fortuna je Mgr. Ivona
Pastvová.
Zaměstnanci se v této lékárně poměrně střídali, dnes ovšem zde je pouze paní
vedoucí magistra Ivona Pastová, dále jedna laborantka a jedna paní sanitářka.74
Jako druhá magistra jednu dobu zde byla zaměstnána Mgr. Danuše Heczková a od
července 2006 do října 2007 Mgr. Lucie Kubánková.74
Otvírací doba lékárny je od Po do Pá od 7.30 do 17.00.

7.18 Lékárna Dům zdraví
Adresa:

Lékárna Dům zdraví
Karvinská 1518/5
Havířov Město, 736 01
Tel: 599509611
e-mail: lekarna@dumzdraví.com

Lékárna byla otevřena v srpnu 2004 v nově postaveném zdravotním středisku
DIKa nedaleko vzdáleného od nemocnice. Ve středisku se nacházejí diabetologická,
gynekologická, hematologická, kardiologická, neurologická, psychiatrická a urologická
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ambulance a klinická laboratoř. Majitelem lékárny je společnost Dům zdraví Havířov
s.r.o.75
Vedoucím lékárníkem se stala Mgr. Marika Dvorská. Od 1.9.2004 byla jako další
farmaceut přijata Mgr. Sabina Dudášová. Dále jsou v lékárna ještě zaměstnané dvě
farmaceutické asistentky a jedna sanitářka. 76
Lékárna od otevření má provozní dobu od 7.30 do 17.30 od Po do Pá. V brzké
době se připravuje další zvětšování lékárny, proběhne její rekonstrukce a plánuje se
přijetí dalšího magistra a také se počítá s prodlouţením otvírací doby lékárny.76
Jako jedna z mála lékáren nabízí svým klientům klientské karty a z ordinací lékařů
jsou pacienti rovnou posílání do této lékárny ne s klasickými recepty, ale s průvodkami,
tak si lékárna zajišťuje dostatek klientů.76

7.19 Lékárna Léčebné centrum
Adresa:

Lékárna Léčebné centrum
Kochova 1277/2
Havířov – Šumbark, 736 01
Tel: 739039077
Email: lekarnac@email.cz

Je to lékárna základního typu, která byla otevřena 1.9. 2005 v prostorách nově
vzniklého zdravotního střediska. Ve zdravotním středisku se nacházejí cévní
ambulance, ordinace praktických lékařů, odborná interní ambulance, ulltrasonografie,
RTG,gynekologická ambulance, zubní ambulance, logopedická ambulance, ortopedická
ambulance, koţní ambulance, chirurgická ambulance a ORL a rehabilitace.
Jejím vedoucím lékárníkem je Mgr. Petr Papuga jiţ od jejího otevření. Otevírací
doba lékárny je od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin.77
Provozovatelem lékárny je První Kochova s.r.o., Karvinská 5/1518, Havířov
město 736 01.
75
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Lékárna začínala s počtem 5 zaměstnanců. Zástupcem vedoucího lékárníka je
Mgr. Hana Budjačová. Dále jsou zde zaměstnané dvě farmaceutické laborantky Jana
Dudová a Iva Kasajová a jako niţší zdravotnický personál Anna Oţanová. Později
lékárna přijala třetího lékárníka. Od koncem roku 2007 zde pracuje jako třetí lékárník
PharmDr. Kateřina Blahutová.78
Mgr. Petr Papuga vystudoval FaF v Brně, pracoval v Lékárně Podlesí, poté vedl
Lékárnu Na Náměstí a od roku 2005 je vedoucím lékárníkem v této lékárně.77
Lékárna nabízím klientů také slevové kartičky a pacienti jsou do této lékárny
posíláni s průvodkami od lékařů ze tohoto léčebného centra.

7.20 Lékárna U Elišky
Adresa:

U Elišky s.r.o.
Dlouhá třída 873/18b
Havířov Město, 736 01
Tel: 596410875

Lékárna byla otevřena 10.10. 2005 poblíţ centra města. Šlo o předělání výdejny
v Soběšovicích, která neprosperovala. Jedná se o lékárnu základního typu.73
Majitelem lékárny je společnost U Elišky s.r.o. Vedoucí lékárny se stala po
otevření od 10.10. 2005 Mgr. Irena Simandlová, která zde působila jako vedoucí do
1.10. 2006, ale byla zde zaměstnaná aţ do ledna 2007. Po ní pozici vedoucího lékárníka
převzala Mgr. Vlasta Chodaničová.73
Od počátku lékárny je zde zaměstnaná Mgr. Stanislava Bělková. Jako
farmaceutické asistentky zde byly zaměstnány od 1. října roku 2005 do listopadu 2006
Alena Cyroňová a od listopadu 2006 do konce ledna 2008 Jana Dohnálková a od
1.2. 2008 zde pracuje Eva Szmeková. Marie Durčáková a Lenka Sýkorová jsou zde
zaměstnané jako sanitářky.73
Lékárna je otevřena vţdy od Po do Pá od 8.00 do 18.00. Nabízí navíc ještě
dětskou výţivu HIPP a dále značku Avène kromě klasického lékárenského sortimentu.73
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7.21 Lékárna Artemisia
Adresa:

Lékárna Artemisia
Dlouhá třída 53/492
Havířov Město, 736 01
Tel: 596831031
E-mail: lekarna.artemisia@email.cz

Lékárna byla otevřena v roce 2005, v prostorách bývalé lékárny s názvem Lékárna
Pharmacia Varmuţa, která zde byla asi od roku 1994 aţ do roku 2002. 79
Lékárna dříve zde fungující měla název Lékárna Pharmacie Varmuţa. Majitelem
a zároveň i vedoucím lékárníkem byl Mgr. Ladislav Varmuţa.
Majitelkou lékárny Artemisia je Bc. Marta Konkolová. Vedoucím lékárny byla od
otevření do 31.12. 2007 Mgr. Urszula Noţková, kterou vystřídala Mgr. Hana
Hoffmanová.79
Jako magistra zde pracovala Mgr. Kašlová, kterou v roce 2006 vystřídala
Mgr. Eva Lacioková. Farmaceutickými laborantkami od otevření byly zde Světlana
Kořenková, která odešla v na počátku roku 2008, a Maděričová Eva, která je zde aţ
doposud. Sanitářskou práci zastávala od 31.12. 2007 Liběna Badliková.79
Provozní doba lékárny je od 8.00 do 17.00 od Po do Pá a v So od 8.00 do 12.00.

7.22 Nemocniční lékárna
Adresa:

Dělnická 24/1132
Havířov – Město, 736 01
fax: 596 814 112
e-mail: lekarna@nsphav.cz

Lékárna byla otevřena červenci 2006 v havířovská nemocnice v přízemí hlavní
budovy asi za 13 milionů korun. Protoţe havířovská nemocnice jako jediná v kraji
neměla svoji vlastní lékárnu.
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Dne 3.7. 2006 byla otevřena nemocniční část lékárny, která zásobuje léky jen
nemocnici, 10.7. 2006 byla lékárna otevřena i pro veřejnost, tzn. prodej léků na recepty
a volný prodej a třetí pracoviště - prodejna zdravotnických pomůcek.
Nemocniční lékárna NsP Havířov poskytuje kompletní lékárenský servis. Pomocí
objednávek on-line systémem zásobuje léky, infuzemi a výţivou všechna lůţka
i nelůţková oddělení a ambulance nemocnice. Nabízí pro pacienty dostatečné mnoţství
léků s širokým sortimentem včetně tzv. "vzácných léků" a doplňkového sortimentu.
Připravuje i ty nejnáročnější lékařské předpisy a velmi sloţité individuálně
připravované léčivé přípravky. A poskytuje také individuální konzultační péče
o pacienta.80
Součástí nemocniční lékárny je výdejna zdravotnických pomůcek, kde jsou
pacientům nabízeny veškeré zdravotnické materiály pro korekci následků úrazů,
pomůcky pro stomiky, pro inkontinentní pacienty a diabetiky.80
Původní lékárna byla v rámci lékárenské sluţby roku 1994 zprivatizována
a nemocnice hledala nové dodavatele léků a uvaţovalo se o vybudování nemocniční
lékárny. Po dobu necelých dvou let byla nemocnice dováţela léky z nemocnice v Třinci,
ale zásobování probíhalo jen 2x týdně a toto bylo nedostačující. Na začátku roku 2005
se rozhodlo vedení nemocnice rekonstruovat a přestěhovat anesteziologickoresuscitačního oddělení do nových prostor a do uvolněných míst situovat novou
nemocniční lékárnu. Jiţ v lednu roku 2006 se začalo s rekonstrukcí a za půl roku byla
otevřena nová lékárna.80
Vedoucím lékárníkem se stal Pharm.Dr. Luboš Vejmula

je zástupkyně je

PharmDr. Ivana Kavková. Lékárna začínala s počtem 15 zaměstnanců a za rok později
jich bylo o 2 zaměstnance více. Celkem je zde 6 lékárníků PharmDr. Luboš Vejmula,
PharmDr. Ivana Kavková, PharmDr. Jana Přerostová, PharmDr.Radka Kolarczyková,
Pharm.Dr. Tamara Šuhajová, od května 2007 Mgr. Martin Pietraszek a od července
2007 Mgr. Lenka Cholevová.
V lékárně jsou zaměstnány 4 laborantky Šárka Rojková, Taťána Ipri, Mária
Vřetoňková a Kateřina Jílková. Jako sanitářky jsou zde Dana Bukovčanová, Alena
Klozová, do dubna 2007 Šárka Ţíhalová a místo ní od dubna 2007 Monika Enenkelová.
V prodejně zdravotních prostředků pracují sanitářky Petra Kohoutková a Iveta
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Slowiková. O administrativu se stará Petra Chmielová a pomocnicí je zde Kateřina
Dulová.

7.23 Lékárna Harmonie
Adresa:

Lékárna Harmonie
Lidická ul.886/43
Havířov Šumbark, 736 01
Tel: 597575760
Email: lekarnaharmonie@seznam.cz

Lékárna je nejmladší ve městě. Vznikla teprve na konci roku 2007. Její majitelkou
a vedoucí lékárnicí se stala PharmDr. Iva Bystroňová.
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8 Horní Suchá
8.1 „Lékárna U Dvora“
Adresa:

Lékárna U Dvora
Těrlická 1298
Horní Suchá, 735 35
Tel: 596425576
e-mail: v.pavelkova@quick.cz

Lékárna vznikla 4.4. 1995 v Dolní Suché. Jejím majitelem od jejího zaloţení je
Ing. Stanislav Stařičný.81
Vedoucí lékárny je Mgr. Vlasta Pavelková, která vede lékárnu uţ od jejího
zaloţení. Po celou dobu zde jsou tři zaměstnanci, ve sloţení jedna magistra, jedna
farmaceutická asistentka a jedna uklízečka. 81
Mgr.Vlasta Pavelková, vystudovala FaF v Bratislavě a studium ukončila roku
1983, poté nastoupila v lékárně u Permonu, kde působila asi rok. Po mateřské
nastoupila do lékárny v Šenově asi od roku 1993 a od 4.4. 1995 je v lékárně v Horní
Suché U Dvora.81
Otvírací doba lékárny je stále od Po do Pá od 8.00 do 17.00.
V lékárně neproběhly v podstatě ţádné zásadní stavební změny, které by její chod
ovlivnily, jen bylo vyměněno topení elektrické za plynové.81
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9 ZÁVĚR
Cílem diplomové práce bylo podat celkový obraz historie i současnosti lékáren ve
vybraných městech okresu Karviná a to v městech Karviná a Havířov, tak aby podala
základní informace dnešním zájemcům o dějiny lékárenství, ale také aby mohla být
zdrojem poznatků do budoucna.
V prvních kapitolách jsou zpracovány dějiny karvinského okresu, které ukazují
vývoj od počátku osídlení dané oblasti aţ po dnešní dobu. V následujících kapitolách
jsou také popsány dějiny zdravotnictví celého okresu od prvopočátku a poté jsou dějiny
zdravotnictví rozebrány podrobněji u jednotlivých měst Karviné a Havířova. Podrobněji
byly rozepsány dějiny měst Karviné a Havířova, ve kterých je sledován vývoj lékáren
a dnešní situaci na potřebu lékárny v daných městech.
V současné době existuje v Karviné 13 lékáren a z toho 10 vzniklo po roce 1989
a dvě z toho byly za tu dobu zavřeny. V Havířově je v současné době počet lékáren 21
a z toho po roce 1989 vzniklo 16 lékáren. Podle těchto údajů je zpracování diplomové
práce opodstatněné. Bez shromáţdění těchto poznatků by nebyly doplněny
a zpracovány dějiny dalších 10 lékáren v Karviné po roce 1978 a celkové dějiny lékáren
v Havířově.
Období po roce 1989 do současnosti je významným obdobím, kdy se počty lékáren
v jednotlivých regionech ztrojnásobily a v Havířově dokonce zčtyřnásobily. Takový
vzrůst počtu lékáren nenalezneme v dějinách lékárenství v ţádném státě v minulosti ani
v současnosti. Proto je zpracování diplomové práce významné.
Informace a fotodokumentaci jsem shromaţďovala v letech 2007 aţ 2008. Z té
doby je zde přiloţena i fotodokumentace.
Podařilo se mi zaznamenat chronologický přehled vzniku lékáren a to hlavně díky
rigorózní práci prom.farm. Zlatuše Mikulové, materiálům z pozůstalosti Pavla
Kulendíka a spolupráci jednotlivých majitelů a zaměstnanců lékáren.
Získání informací o lékárnách, které nemají dlouholetou tradici a jejich historie je
zaměřena jen na posledních pár let, bylo mnohdy obtíţné. Informace o těchto lékárnách
mnohdy bylo zaloţeno na ochotě majitelů či odborných zástupců poskytnout informace
o své lékárně. Fotografie exteriéru byly někdy menším problémem, ale vesměs jsem se
setkala s ochotou lékárníků mi pomoci. Proto patří moje poděkování všem, kteří mě
poskytli potřebné informace pro diplomovou práci.
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12 Abstrakt
DĚJINY LÉKÁREN VYBRANÉHO REGIONU MĚSTA KARVINÁ

Student: Nedobová Andrea
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr.František Dohnal, Csc.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita
Karlova v Praze, Česká republika

Předmět práce: Historie lékáren ve městech Karviná a Havířov.
Cíl: Zmapování historie lékáren a lékárníků ve městech Karviná a Havířov od jejího vzniku aţ
do současnosti.
Metody: Zpracování historických písemných pramenů z Českého farmaceutického muzea na
Kuksu, Státního okresního archivu v Karviné a Muzea v Českém Těšíně. Dále rozhovory
s pamětníky.

Výsledky: První lékárna vznikla pravděpodobně roku 1837 v Karviné. Do roku 1918
byly v Karviné a na území dnešního Havířova 3 lékárny. V letech 1918 - 1948 k těmto
lékárnám přibyly 3 lékárny, jedna v Karviné a dvě na území dnešního Havířova. Po roce
1948 došlo ke zrušení nejstarších lékáren a vznikají další lékárny. Po roce 1989 byla
řada lékáren zprivatizována, v současné době je v Karviné 13 lékáren a v Havířově 21
lékáren.
Závěr: Podařilo se mi zaznamenat chronologický přehled vzniku lékáren oblasti, i
přesto, ţe získávání údajů bylo mnohdy sloţité.
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Summary
THE HISTORY OF PHARMACIES IN THE SELECT REGION OF THE CITY
KARVINÁ

Student: Nedobová Andrea
Tutor: Doc. PhDr. František Dohnal, Csc.

Social and Clinical Pharmacy Department, Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové,
The Charles University in Prague, Czech Republic

Background: History and development of the pharmaceutical service in the city Karviná and
Havířov from the beginning to the present date.
Aim: Map the history of pharmacies and pharmacists in the city Karviná a Havířov from the
beginning to the present date.
Methods: Processing the historical written resources which were obtained from the Czech
Pharmaceutical Museum in Kuks, State District Archive in Karviná, Museum in Český Těšín
and the so far existing chronicles of some pharmacies. Talks with personal observers.
Results: The first pharmacy had been established in Karviná probably in 1837. Until 1918,
there were three pharmacies in the city Karviná and on the territory of today city Havířov. In
years 1918 to 1948, three pharmacies in the select region of the city Karviná and on the territory
of today Havířov were opened. After 1948, the oldest pharmacies in Karviná were closed and
the next pharmacies were established. After 1989, a number of pharmacies were privatized and
there are currently 13 pharmacies in the city Karviná and 21 pharmacies in the city Havířov.
Conclusion: I succeeded in recording the chronological summary of the origin of pharmacies in
this district even if it was often difficult to find the related data.
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