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1. Úvod
Tématem mé diplomové práce jsou dějiny lékárenství ve městech Pelhřimov a Humpolec
datované od roku 1873 (jelikoţ první dochované písemné zmínky o historii lékáren pochází
právě z tohoto roku) aţ po současnost. A proč právě dějiny těchto dvou měst ?
Vzhledem k tomu, ţe historický vývoj lékáren ve dvou největších a úzce spjatých městech
okresu Pelhřimov nebyl dosud zpracován a ţe nikdo nesleduje nejnovější změny, které
v lékárenství nastaly po roce 1989 je napsání diplomové práce více neţ opodstatněné.
Ve své práci v prvé řadě nastiňuji jakým vývojem prošla farmacie od nejstarších dob aţ
dodnes, dále blíţe popisuji kraj Vysočina jako územní celek, ve kterém se obě města nachází,
a na něj pak navazuje jak samotná historie měst Pelhřimova a Humpolce, tak především
podrobný dějinný vývoj jejich lékáren. K tématu rovněţ uvádím chronologickou tabulku
seřazenou podle data vzniku jednotlivých lékáren.
Při zpracovávání této diplomové práce jsem se z velké části opírala o archivní prameny
Českého farmaceutického muzea v Kuksu a materiály okresního sdruţení lékárníků se sídlem
v Počátkách, které mi laskavě poskytl jejich předseda, pan PharmDr. Otmar Krásl.
V závěru své práce bych ráda zhodnotila současný stav lékáren a také bych ráda poukázala
na změny, ke kterým došlo po roce 1989, jaký byl osud lékáren a jaké klady i zápory tato
transformace doposud přinesla.
Informace a podklady k diplomové práci jsem shromaţďovala během let 2006 - 2008.
Dovoluji si tuto práci doplnit fotodokumentací zachycující interiéry a vnější vzhled
jednotlivých lékáren a také přikládám curiculum vitae autorky.
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2. Historický vývoj farmacie - přehled
I.

ETAPA – FARMACIE INTEGROVÁNA V LÉČITELSTVÍ



II.

empirické pravěké léčitelství (vznik člověka – 6000 př. n. l.)
racionální léčitelství (6000 př. n. l. – 5. /4. stol. př. n. l.)

ETAPA – FARMACIE SE VYDĚLUJE Z LÉČITELSTVÍ
(5. /4. stol. př. n. l. – polovina 1. stol. n. l.)



III.

vznik prvotních lékáren
vznik světské farmacie, církevního lékárenství a vojenské farmacie

ETAPA – FARMACIE = LÉKÁRENSTVÍ




předklasické lékárenství (1. stol. n. l. – 11. /12. stol.)
klasické lékárenství (11. /12. – 17. stol.)
zlatý věk lékárenství (17. stol. – 1830/48)

IV.

ETAPA – FARMACIE JE DIFERENCIOVÁNA DO ODVĚTVÍ
(1830/48 – 1948/1950)

V.

ETAPA – FARMACIE INTEGROVÁNA DO ZDRAVOTNICTVÍ
(1948 – doposud)

ČR



1948 – 1989 – socialistická fáze
1989 – dosud (100)

 od šamanství k lékárně
Lidé se od počátku snaţili různými způsoby a prostředky, metodou dlouhodobých pokusů
a omylů, zmírňovat projevy nemoci a hlavně ji léčit tak, aby se tělo dostalo opět do „stavu
zdraví”. Léčitelské zkušenosti získával kaţdý jedinec postupně a velmi dlouho nejdříve sám.
Později se ony poznatky soustředily u specialistů-léčitelů, šamanů a kněţí. Ti si na základě
získaných vědomostí vytvářeli racionální i iracionální představy a teorie o nemocech.
V souvislosti se způsobem ţivota zaloţeného na sběru, lovu nebo zemědělství nalézali léčivé
přípravky mezi rostlinami, minerálními látkami a ve zvířecích tělech a zpracovávali je.
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 rodí se samostatná farmacie
S rozvojem léčitelských znalostí a praxe ve starém Řecku vzrostla i potřeba dělby práce.
Tak vznikli specialisté, tzv. rhizotomové (kráječi kořenů), jejichţ úkolem bylo opatřovat,
upravovat a poskytovat léčiva. Tím se od 5. aţ 4. století př. n. l. vydělila farmaceutická funkce
z léčitelství. Byl to první krok k osamostatnění farmacie (81, str. 13).

 klášterní lékárenství v českých zemích
Veřejnému lékárenství předcházelo v Evropě v rámci tzv. mnišského léčitelství lékárenství
klášterní. Jeho výrazným představitelem a šiřitelem byl benediktinský řád, zaloţený
Benediktem z Nurie roku 929. Pro návštěvníky,poutníky i pro chudé a nemocné byl určen
hostinský dům (hospitale). U hospitalů některých řádů, např. na konci 12. století u johanitů
nebo od 16. století u milosrdných bratří vznikaly nemocniční sály a lékárny. Hospitaly jako
sociálně - zdravotní zařízení, tj. starobince a chudobince, se objevovaly od poloviny 12. století
ve městech na jihu Evropy, u nás od 13. století (81, str. 15).

 klasická farmacie
Aţ do poloviny 19. století proţívala farmacie svůj „zlatý věk”. Zabývala se léčivy a jejich
přípravou, a to na pracovišti lékáren. Lze proto říci, ţe lékárenství bylo totoţné s farmacií
(81, str. 16).

 naše první lékárny
Pro 13. století máme doklady o lékárnících jen z praţských měst. V této době uţ byla
lékárna souborem několika provozních místností a pracovišť. Jakási norma pro uspořádání
lékárenských místností se ustálila v 15. století. Směrem do ulice byla situována výdejní a
recepturní místnost, kde se podle lékařského receptu zhotovovaly léčivé přípravky. Po obvodu
byla umístěna repositoria, tj. police na podstavě z několika řad zásuvek. Přípravky se z oficíny
vydávaly oknem na ulici nebo malým okénkem do průchodu. Teprve během 17. a 18. století
mohl pacient vstupovat dovnitř aţ k pracovnímu stolu, k tzv. lékárenské táře.
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Oficína se tak stala zároveň čekárnou pro pacienty, kteří měli moţnost v bezprostřední
blízkosti pozorovat práci lékárníka, ale také ho při ní rušit. Na oficínu navazovala laboratoř,
zvaná někdy latinská kuchyně. V ní se připravovali ve větším mnoţství léčivé přípravky do
zásoby. Vedle byla situována tzv. materiálka, čili skladovací místnost, dále suchý sklad pro
přípravky z cukru - výhřevna. Ve sklepě byla chladná komora pro uloţení aromatických vod,
olejů a tuků. V půdním prostoru byl sklad léčivých rostlin a dřevěná patra, na nichţ se rostliny
sušily (81, str. 17).
Veřejné lékárny, které byly v soukromém majetku lékárníka - měšťana, označujeme jako
měšťanské. Pokud byly majetkem městské rady, pronajímané lékárníkovi, šlo o lékárny
městské (81, str. 18).
Zásadní význam pro zkvalitnění profesní úrovně lékárenství v evropských zemích i u nás
měly univerzity. Hned od svého zaloţení r. 1348 Univerzita Karlova ovlivňovala a pod svou
ochranu zahrnula praţské a postupem času i mimopraţské lékárníky (81, str. 20).

 farmacie se diferencuje
V období od rozhraní 18. a 19. století aţ přibliţně do roku 1950 je časem, v němţ proběhlo
rozdělení farmaceutických funkcí. Dosavadní jednolité lékárenství se začalo štěpit.
Lékárenství jako celek přestalo být totoţné s farmacií – lékárnictvím. A stalo se jen jedním
z farmaceutických odvětví (81, str. 32).

 za ČSR
Mladá Československá republika převzala po svém vzniku r. 1918 model organizace
našich lékáren, kterou jim v r. 1906 určil zákon č. 5 (říšského zákona 1907). Podle něj se
lékárny dělily na tři druhy, a to na veřejné, ústavní a lékárny domácích lékařů a zvěrolékařů.
Zvláštním typem byly lékárny vojenské.
Veřejné lékárny se mohly zřizovat jen v místě, kde provozoval praxi lékař, navíc se
zřetelem na potřebu obyvatelstva. Nové lékárně měl být zajištěn obvod s 10 000 obyvateli
(81, str. 37).
Ústavní, později nemocniční lékárny, byly pokračovatelkami staleté tradice klášterních
lékáren.
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Třetí typ - lékárny domácí - byly určeny pro lékaře a veterináře, kteří měli povinnost vést
svou lékárnu sami bez pomocných sil a odebírat léky ve veřejné lékárně. Mohly být zřizovány
jen v místech, kde nebyla veřejná lékárna, a to pouze se souhlasem zemské správy politické a
grémia lékárníků (81, str. 38).

 nová živnost – drogérie
Drogisté obratně vyuţili ke svému rozmachu spory mezi lékárníky a kondicinujícími.
Ţivnostenský řád z r. 1859 povolil novou volnou koncesovanou ţivnost k výrobě a prodeji
léčivých přípravků, převáţně rostlinných drog. Podle tohoto nového výrazu se noví
ţivnostníci nazývali drogisté. Mezi prvními zřizovateli však byli lékárníci, kteří se nemohli
osamostatnit a nalezli zde netušené moţnosti (81, str. 41).

 po roce 1945
Zatímco v minulosti se lékárenská profese vyvíjela relativně poklidně, ve druhé polovině 20.
století proţilo naše lékárenství dvě zásadní revoluční proměny, jeţ obě dramaticky změnily
obraz tohoto povolání.

 období socialistické éry
Roku 1950 byla odstartována tzv. socializace lékáren. Od 1. ledna 1949 převzala tyto
lékárny do majetku Ústřední národní pojišťovna a od 1. ledna 1950 byly připojeny k právě
zřízenému podniku MEDICA. Brzy se však ukázalo, ţe je obtíţné z jednoho místa řídit a
spravovat velký podnik s celostátní působností. Proto byl 1. dubna 1952 národní podnik
MEDICA rozdělen na devatenáct krajských národních podniků MEDICA, a to podle
tehdejších krajů (81, str. 49).
V šedesátých letech se lékárny staly součástí okresních ústavů národního zdraví (OÚNZ).
Popsaná organizace přinesla nesporné výhody v dostupnosti lékárenských sluţeb pro
veřejnost. Celková organizace lékárenství představovala jakousi neţádoucí pyramidu politické
a byrokratické moci, ve které bylo jen velmi málo místa pro individuální iniciativu
(81, str. 50).
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 provozně technický vývoj lékáren
Aţ do počátku 20. století byl lékárník výrobcem téměř všech léčivých přípravků
předepsaných lékařem. Po válce začala být patrná převaha výdeje léků nad jejich přípravou,
coţ přetrvalo dodnes. Charakteristickým rysem práce v oficíně do počátku padesátých let 20.
století bylo spojení činnosti výrobní s výdejem hotových léků. V oficíně lékárník přijímal
lékařské recepty, připravoval léčiva a posléze je vydával, to vše na jednou společném
pracovním stole - expediční táře (81, str. 51).
Po válce se začala oddělovat příprava podle lékařského předpisu od prostoru vyhrazeného pro
styk s pacientem (81, str. 52).
Vývoj šel rychle kupředu. Při experimentu se důsledně odloučil výdej na předpis od prodeje
bez předpisu. Pro recepturní výdej byla vyhrazena zvláštní, tzv. dispenzační místnost, pro
kterou se později ujal název dispenzační box (81, str. 53).

 lékárenství na přelomu tisíciletí
Počátkem devadesátých let minulého století skončilo období vývoje lékárenských sluţeb
v duch socialistického zdravotnictví a pro české lékárny nastala zcela nová epocha a
perspektiva.
Rozdíly mezi nemocničními a veřejnými lékárnami se stále více prohlubovaly a prohlubují.
Nemocniční lékárny se na přelomu tisíciletí staly z dříve podceňovaných institucí nositelkami
vysoce specializovaných farmaceutických činností.
V současné době jsou nemocniční lékárny školícími akreditovanými pracovišti pro
pregraduální a postgraduální studium (81, str. 57).
S nástupem trţní ekonomiky došlo k opětovné změně ve veřejném lékárenství. To ustupuje se
sféry zdravotnické a objevuje se v lidovém povědomí opět mezi obchody, byť odbornými
(81, str. 58).
Lékárny se v současné době přiklonily spíše ke komerčnímu chápání profese. Nelze jim
upřít eleganci a estetickou výši, nicméně převáţně v nich většinou chybí prostor pro diskrétní
jednání s klienty. Někteří naši farmaceutičtí odborníci se přiklánějí k názoru, ţe dnešní
lékárna by měla převzít především funkci poradenskou s moţností vyuţití lékových záznamů
jednotlivých pacientů, tzv. pacientových karet, s přesnými záznamy o uţívaných lécích od
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všech ošetřujících lékařů, aby se vyloučily např.moţné kontraindikace či duplicity
v předepisování léků (81, str. 59).
Z farmaceuta - výdejce léků - se tak navíc stává i distributor informací o lécích, poradce,
samozřejmý znalec účinků nejen registrovaných léků a také parafarmaceutik, navíc vlastně i
praktický psycholog. Musí být totiţ schopen empatie, vţít se do myšlení pacienta.
V podstatě jde o praktické naplnění poţadavku, který zní: „Správný lék správnému pacientovi
ve správný čas správným způsobem” (81, str. 57).
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3. Kraj Vysočina
Města Pelhřimov a Humpolec, která v rámci dřívějšího členění patřila k okresu Pelhřimov,
nyní řadíme k územnímu celku nazývanému KRAJ VYSOČINA.
Název kraje Vysočina je odvozen od názvu Českomoravské vrchoviny, vyvýšené zvlněné
krajiny mezi oběma historickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nadmořské výšky
přes osm set metrů ve dvou výrazných masivech, Ţďárských vrších na severu kraje a
Jihlavských vrších na jihozápadě. Hlavní evropské rozvodí táhnoucí se podél bývalé zemské
hranice dělí kraj na dvě téměř stejné části. Kraj je umístěn v dopravním i populačním středu
země. Na východě sousedí s krajem Jihomoravským, na západě má společnou hranici s
krajem Jihočeským a Středočeským a na severovýchodě s krajem Pardubickým. Ekonomika
východní části kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, severozápadní část kraje je
jiţ spádovou oblastí hlavního města Prahy.
Vývoj kraje byl výrazně ovlivněn přírodními podmínkami. Středověká kolonizace,
podobně i industrializace ve druhé polovině 19. století, nastala později neţ v českých a
moravských níţinách. Vysočina se tak vţdy řadila mezi chudší kraje země, na druhou stranu jí
to uchránilo před znečištěním ţivotního prostředí a vznikem velkých území devastovaných
průmyslovým rozvojem.
Přírodní podmínky rozptýlily obyvatele Vysočiny do více neţ tisíce sídel, které jsou
propojeny hustou sítí silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické malé vesnice nepříliš
vzdálené od místního centra, kterým bývá klidné malé město mezi třemi a deseti tisíci
obyvatel. Pouze v Jihlavě, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Ţďáru nad Sázavou ţije více neţ 20
tisíc obyvatel, krajské město Jihlava dosahuje počtu padesáti tisíc. S rostoucí ţivotní úrovní a
mobilitou obyvatel lze čekat, ţe toto uspořádání bude výhodou. Umoţňuje vyuţívat pozitiva
venkovského bydlení a přitom zaručuje dostupnost městského centra. Vţdyť více neţ
polovina obyvatel kraje dosáhne výhod krajského města v čase kratším, neţ půl hodiny, cesta
do sousední aglomerace trvá hodinu.
Historie zanechala na Vysočině mnoţství památek, z nichţ tři, centrum Telče, klášterní
kostel na Zelené Hoře u Ţďáru nad Sázavou a Ţidovská čtvrť v Třebíči jsou zařazeny mezi
světové kulturní dědictví UNESCO. Stopy dějin doplňují dílo člověka v krajině a dotvářejí
její krásu (96).
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4. Dějiny Pelhřimova
Toto starobylé město leţí v nejzápadnějším výběţku Českomoravské vrchoviny v
nadmořské výšce 550m. Často bývá označováno také jako brána Vysočiny (83).
Historie kaţdého města je obestřena mnoha nejrůznějšími záhadami. O městě Pelhřimov
se všeobecně ví, ţe vzniklo okolo roku 1225 z osady existující snad jiţ od osmého století, ta
se nacházela v místech zvaných Hradiště, kde se nyní nachází pivovar, děkanská zahrada a
kostel svatého Víta (85).
Nejstarší dochované prameny mluví o Keltech, kteří sem údajně přišli hledat zlato. Za
zakladatele města je podle pověsti povaţován praţský biskup Pilgrim (Pelhřim), který tudy
putoval do Říma. Tajemná postava poutníka Pilgrima, který stojí uprostřed otevřené brány,
tvoří pelhřimovský městský znak.
Původní město bylo zničeno při sporech Vítkovců s biskupem Tobiášem z Bechyně.
Pelhřimov totiţ náleţel k biskupskému panství Červená Řečice a jako takový se stal terčem
pomsty Vítka z Hluboké. Biskup získal od krále právo město znovu zaloţit a opevnit ho
hradbami. Stalo se tak roku 1295 a samotný půdorys města napovídá, ţe je kolonizačním
dílem, osazeným většinou německými osadníky.
V průběhu let se však obyvatelstvo počešťovalo. V období husitských válek stál Pelhřimov
na straně táboritů a dokonce jim dal i jejich duchovního vůdce - Mikuláše Biskupce
z Pelhřimova. Výhodná poloha města na rozhraní panství Roţmberků a pánů z Kunštátu
sehrála roli i po skončení nepokojů v procesu usmiřování panstva. Pelhřimov byl vybrán
v letech 1446 - 1450 jako místo konání zemských sjezdů, kterých se osobně účastnil i Jiří
z Poděbrad. V té době Pelhřimov náleţel Trčkům z Lípy, kteří panství prodali roku 1550
Adamu Říčanskému z Říčan. Ten dal v těsné blízkosti městských hradeb postavit zámek,
v němţ však Říčanští dlouho nesídlili. Adamův syn Karel svým zasahováním do práv
měšťanů a ustavičnými spory pelhřimovské přinutil k tomu, aby se roku 1572 vykoupili
z poddanství. A tak byl 29. září roku 1596 Pelhřimov povýšen císařem Rudolfem II. na město
královské (82).
Po nešťastném stavovském povstání (1618 - 1620) končí „zlatá éra” Pelhřimova. Město a
okolí trpí průjezdy a rekvírováním císařských a švédských vojsk, z nichţ největší útrapy
způsobil regiment císařského generála Dampierra.
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Zkázu dokonal obrovský poţár města v roce 1646, kdy většina městských staveb lehla
popelem. Je paradoxní, ţe Pelhřimov vděčí za svůj ucelený vzhled právě poţárům. Druhý
katastrofální oheň zničil město v roce 1766, ale právě díky tomu mají měšťanské domy
jednotný renesančně-barokní charakter.
Národní obrození zasáhlo Pelhřimov stejně jako ostatní města. Vznikají zde vlastenecké
spolky, které dokázaly udrţet svoji kontinuitu aţ do dnešní doby. Roku 1862 byl zaloţen
pěvecký spolek Záboj, roku 1865 Sokol, roku 1874 Čtenářská beseda a roku 1894 spolek
divadelních ochotníků Rieger. Solnice z roku 1707 byla přebudována na Národní dům, dnešní
divadlo (82).
Královské město Pelhřimov se stalo roku 1850 správním střediskem - sídlem okresního
hejtmanství a okresního soudu. Soustředění státní správy do města, které tehdy mělo 3591
obyvatel, vytvořilo předpoklady pro jeho další politický, hospodářský a také kulturní rozvoj
(86). V Pelhřimově zakotvil především průmysl kartáčnický, pletařský a výroba
zemědělských strojů (83).
Devatenácté a hlavně dvacáté století dalo Pelhřimovu řadu významných osobností. Za
všechny jmenujme malíře a rytce Vojtěcha Benedikta Juhna, sochaře a medailéra Josefa
Šejnosta, historika prof. Josefa Dobiáše a děkana Františka Bernarda Vaňka. Spolu s nimi
působila ve městě řada zanícených ochránců památek. Roku 1901 vznikl Muzejní spolek a o
deset let později odbočka Klubu za starou Prahu. Díky jejich činnosti si Pelhřimov zachoval
svůj unikátní vzhled, ačkoli za socialistické éry přišel o několik svých dominant, jako byly
masné krámy, synagoga nebo barokní špýchar.
I přes tyto ztráty Pelhřimovu zůstala část jeho opevnění včetně dvou mohutných gotických
bran, které společně s měšťanskými domy, zámkem pánů z Říčan, divadlem a kostelem tvoří
Městskou památkovou rezervaci.
To ale není zdaleka všechno, co město můţe nabídnout zájemcům o kulturu, historii a
milovníkům přírody. Jsou zde muzea, galerie a vyhlídková věţ. Z pelhřimovského náměstí
vychází naučná stezka po stavebních slozích a mnoho dalších turistických stezek. Pelhřimov
v současné době čítá cca 17 tisíc obyvatel (82).
V posledních letech byla ve městě věnovaná zvýšená pozornost turistickému ruchu - vznikl
festival rekordů a kuriozit, který se pro Pelhřimov stal typickým. S tím souvisí i hojně
navštěvované Muzeum rekordů a kuriozit se zajímavou expozicí a např. také tzv. "Nábřeţí
rekordů a kuriozit" - upravená nábřeţní stezka podél potoka Bělé s informačními panely
věnujícími se různým zajímavým rekordům.
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Pelhřimov je relativně významným průmyslovým střediskem. Zastoupen je průmysl
potravinářský, strojírenský a spotřební. Potravinářství zpracovává zejména zemědělské
plodiny vyráběné a pěstované na území okresu. Škrobárny Pelhřimov zpracovávají brambory
na škroby, krmiva a kaše. Mléko zpracovává pobočka Jihočeských mlékáren MADETA,
sídlící v Nádraţní ulici. V Pelhřimově funguje také pivovar. V oboru strojírenství je
nejvýznamnějším podnikem Agrostroj, který vyrábí zemědělské stroje a má rozsáhlý závod na
jihu města.Tradičním pelhřimovským výrobcem jsou Spojené kartáčovny SPOKAR, které
vyrábí široký sortiment kartáčových výrobků od zubních kartáčků aţ po štětce (87).
Kostel Sv. Víta
Nejstarší kostel v Pelhřimově z počátku 13.století. Dnes koncertní a výstavní síň (84).
Kostel Sv. Víta v Pelhřimově

Děkanská zahrada
Byla zaloţena roku 1603 a od roku 1815 vybavena altánem. Obnovil ji mimo jiné i děkan
F. B. Vaněk. Dnes slouţí k příjemnému odpočinku (84).
Děkanská zahrada v Pelhřimově
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Děkanský kostel Sv. Bartoloměje
Kostel je dominantou historického jádra města. Byl zaloţen koncem 13. nebo začátkem
14. století. Roku 1589 byl zvenku vyzdoben psaníčkovými sgrafity. Uvnitř zaujme hlavní raně
barokní oltář a překrásná kříţová cesta podle návrhu F. Bílka (84).
Kostel Sv. Bartoloměje v Pelhřimově

Zámek pánů z Říčan
Nechal ho vystavět Adam z Říčan počátkem 50. let 16. století. Poté, co se pelhřimovští
vykoupili z poddanství, museli se Říčanští vystěhovat a zámek slouţil jako radnice. Po poţáru
v roce 1776 byl zámek barokně přestavěn a do průčelí byly osazeny sochy Lásky a
Spravedlnosti. Dnes zde sídlí Okresní muzeum Pelhřimov (84).
Zámek pánů z Říčan v Pelhřimově
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Měšťanské domy
Zachovaly se aţ do 16. století. Půdorys je zde podmíněn úzkou hlubokou parcelou. Snad
všechny domy na náměstí v Palackého a Růţové ulici byly v 1. polovině 16. století opatřeny
podloubím s kříţovou klenbou. Většina průčelí domů má dnes barokní a klasicistní štíty (84).
Měšťanské domy v Pelhřimově

Jihlavská (dolní) brána
Hranolová pětipatrová věţ z 15. století se sedlovou střechou vrcholící věţičkou z
2. poloviny 18. století. V bráně je umístěno Muzeum rekordů a kuriozit (84).
Jihlavská brána v Pelhřimově

Rynárecká brána
Trojpatrová věţ z 15. století. Na jiţní straně brány byly v 15. století zazděny dvě kamenné
desky s údaji o poţárech a obraně města (84).
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Rynárecká brána v Pelhřimově
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5. Dějiny Humpolce
Humpolec je město v kraji Vysočina situované jihovýchodně od Prahy a přibliţně v
polovině cesty po dálnici D1 mezi Brnem a hlavním městem (89).
Humpolec vznikl jako stráţné místo na stezce mezi Prahou a Moravou. Někdy v 11. či
12. století ho zaloţil řád německých rytířů. Historik Jan František Zoubek ve svém spisu - O
zakládání měst v Čechách v třináctém století, Praha: Beseda učitelská 1878 - zastává názor, ţe
ke vzniku města přispěly stříbrné doly, a odvozuje jméno Humpolec od slov „hon-pole“ - tedy
„zvláštnosti uprostřed lesů“.
První písemná zmínka o Humpolci je z roku 1178, kdy ji král Přemysl daroval Soběslavovi
II. Komu předtím patřil není přesně známo, ale někteří historici zastávají názor, ţe němečtí
rytíři, kteří vnikali do pohraničního hvozdu, zaloţili osady Gumpoldsdorf či Gumpolsfeld.
Prvním známým drţitelem města je tedy řád německých rytířů, dále to byl do roku 1325
ţelivský klášter a poté křiţovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie zapsal
rok 1233, ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu sv. Mikuláše zaloţeného
ţelivskými premonstráty.
Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z
Leskovce, Trčkové z Lípy (za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a páni
z Říčan - Jan z Říčan roku 1560 zakládá soukenický cech.
V době husitských válek se celá oblast stává krajem kalicha, na nedalekém vrchu
Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich první sráţky s panskou mocí. Z této doby
pochází patrně nejznámější humpolecký rodák středověku - Jan Ţelivský, vůdce radikální
praţské chudiny. Město a okolí poznamenala válečná taţení krále Zikmunda, coţ byl trest
chudé a drsné Vysočině za její nadšení z husitského povstání.
Po Bílé hoře roku 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty pánů ze Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo. Z dalších majitelů lze
uvést rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína, z Neffzernu. Za pánů z
Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku, který utrpělo v 18. století. Hlavní podíl na
tom měl Jakub z Neffzernu, který se také zaslouţil o rozšíření pěstování brambor na
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Humpolecku, které jsou dodnes jednou z nejvýznamnějších plodin tohoto málo úrodného
kraje. Za posledního majitele - hraběte Wolkenstein Troszburga - byl Humpolec r. 1807
prohlášen svobodným městem „na věčné časy“.
Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským
poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní
úřad. Okresním městem zůstal Humpolec i po druhé světové válce aţ do roku 1960, kdy se
stal i s okolím součástí pelhřimovského okresu.
Ve 13. aţ 15. století tu nabyla na významu těţba stříbra a od patnáctého století tradiční
soukenická výroba. Zdejší heslo „500 let oblékáme svět“ není jen reklamní slogan, ale kus
historie a slávy Humpolce.
V 19. století mělo město jiţ natolik rozvinutou soukenickou výrobu, ţe zaměstnávala na
dva tisíce lidí a městu se začalo říkat „Český Manchester“. Soukeník Emerich Dítě tenkrát
vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin dokázal
zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I. Vše sám od střiţe ovcí aţ po
utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně. Není divu, ţe právě na jeho
továrně se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině (92).
V Humpolci se narodil antropolog Aleš Hrdlička, spisovatel a překladatel Jan Zábrana a
undergoundový spisovatel a antikomunista Ivan Martin Jirous. V nedaleké obci Kaliště se
narodil skladatel Gustav Mahler (89).
Významná je téţ zmínka o rodinném pivovaru Bernard, který byl zaloţen jiţ roku 1597.
Pivo této značky se v současnosti těší věhlasu nejen po celé České republice, ale i zahraničí.
Městská radnice
Hornímu náměstí vévodí secesní budova radnice z r. 1914. Uprostřed náměstí je postaven
pomník obětem 1. světové války, barokní fara z r. 1732, v níţ sídlí děkanský úřad, a Muzeum
Dr. Aleše Hrdličky (94).
Městská radnice v Humpolci
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Kostel Sv. Mikuláše
První zmínka o farním kostelu sv. Mikuláše se vztahuje k r. 1233. Je to tedy nejstarší
stavební památka města. V průběhu staletí prošla několika stavebními proměnami a chrám je
v odborné literatuře uváděn jako ukázka vývoje českého stavitelského umění. Ve svých
základech ze 13. století byl zaloţen jako gotický trojlodní s kříţovou lodí.
V 18. století byla provedena přestavba humpoleckého kostela. Na všechny tyto stavby
pozval ţelivský opat významného stavitele vlašského původu, Jana Santiniho, který původně
gotické stavby barokizoval.
Po dalších 150 let chrám nedoznal ţádné změny a opravy a postupně chátral. Teprve ke
konci 19. stol., kdyţ zejména vnitřní stav byl jiţ neudrţitelný, se sešlo několik významných
dárců, takţe mohl být alespoň vnitřek postupně opravován, ovšem v tehdy jiţ pseudogotickém
slohu. V roce 2004 věnoval humpolecký rodák, v současné době ţijící v USA, Stanislav
Kotyza do kostela nové varhany a na popud tohoto činu byla také z finančních prostředků
humpoleckých podnikatelů, Města Humpolec, Kraje Vysočina a církve kompletně opravena
věţ kostela (94).
Kostel Sv. Mikuláše v Humpolci
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Kostel Sv. Jana Nepomuckého
Do reformy císaře Josefa II. byl hřbitov, jako i v jiných místech, u hlavního kostela - tedy
v centru obce. Z hygienických důvodů tento stav jiţ nevyhovoval, a tak patent nařizoval
vybudování hřbitova za obcí.
Tak se také stalo v Humpolci a roku 1785 byl zaloţen hřbitov nový a pouţívaný dodnes.
Od počátku se pohřbívalo na volném prostranství a teprve roku 1849 byl hřbitov obehnán zdí
a osázen lípami. Roku 1856 byl hřbitov přepaţen na dvě části - pro katolíky a pro evangelíky.
Kostel je proveden v novogotickém slohu a zasvěcen sv. Janu Nepomuskému - stavba byla
zahájena při 140. výročí svatořečení tohoto světce. Jedná se o obdélnou stavbu s kříţovou lodí
a s polygonálně uzavřeným presbytářem (91).
Kostel Sv. Jana Nepomuckého v Humpolci

Židovská synagoga
Nejstarší písemný záznam o ţidovské komunitě v Humpolci je z roku 1385. Při prvním
úředním sčítání Ţidů roku 1719 tu bylo celkem 52 osob, které ţily v ţidovské čtvrti na
Zichpili (91).
V roce 1760 majitel herálecko - humpoleckého panství Jakub Nefferzern povolil Ţidům
stavbu synagogy. Byla postavena z prostředků místních i cizích souvěrců a nesla barokní
stavební prvky. Její rekonstrukce a podstatné zvětšení z roku 1860 převzalo jiţ pseudogotický
ráz (94).
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V roce 1952 zakoupila budovu od ţidovské náboţenské obce Církev československá
husitská v Humpolci a začala s přestavbou. Dobudovaný stánek byl slavnostně otevřen
21. května 1961. Synagoga stojí uprostřed ţidovské čtvrti zvané Ţidovské město (97).
Židovská synagoga v Humpolci

Hrad Orlík

Hrad Humpolec byl zaloţen na konci 14. století pány z Dubé. Jeho vývoj v průběhu tří
století, kdy byl obýván, zaznamenal mnohé stavební změny. Areál se tak rozrostl z malé tvrze
aţ do současné rozlohy. Jméno Humpolec si dochoval do ukončení rozsáhlých přestaveb
Trčky z Lípy v roce 1559. Tehdy, po výstavbě nových reprezentačních prostor - paláce, mění
jeho majitel jméno objektu a poprvé se píše jako Zdeněk Trčka z Lípy, sezením na Orlíku nad
Humpolcem. Předtím však areál hradu vlastní páni z Dubé, jmenovitě Vaněk a syn jeho
Jindřich, v letech 1416 - 1424 pak sám král, následně Václav z Dubé a Leštna, Aneţka z Dubé
s manţelem Janem z Jenštejna. V letech 1424 - 1496 pak páni z Leskovce, jmenovitě Jan, syn
jeho Arnošt a následně synové Arnošta - Jetřich, Bohuslav a Vlacheň (90).
Hrad Orlík
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6. Zdravotnictví na Pelhřimovsku
Nejstaršími zdravotnickými a pečovatelskými zařízeními ve středověké Evropě - tedy i na
Pelhřimovsku – byly špitály a chudobince. První zpráva o špitálu v Pelhřimově pochází z roku
1431.
Špitál tehdy byl vlastně útulkem pro chudé a nešlo v něm tedy o nějakou léčebnou péči,
spíše o jakousi obecní lázeň s dochovanou lázeňskou taxou za mytí, pouštění ţilou, sázení
baněk a holení.
Aţ v roce 1708 působil v Pelhřimově první vystudovaný lékař Karel Josef Málek. Po něm
roku 1742 měšťanský chirurg Augustin Fuchs. Na počátku vlády Marie Terezie v roce 1742
zakoupila obec ve slepé uličce U Splavu dům pro raněné a nemocné vojáky. V roce 1751 byl
tento vojenský špitál přeměněn na měšťanský špitál pro chudé občany (později nemocnice
chudých pelhřimovských). V roce 1839 se nemocnice přestěhovala do větší budovy v Solní
ulici. Zde jiţ měla 16 lůţek.
16. června 1862 za působení ošetřujícího lékaře MUDr. Františka Kralerta byla prohlášena
Všeobecnou veřejnou nemocnicí. V roce 1875 byla pro nemocnici získána uvolněná budova
chlapecké školy a tato nemocnice o 34 lůţkách zde existovala aţ do roku 1903.
V roce 1893 zemský výbor navrhl jednání o stavbě nové nemocniční budovy. Byl
vyhlédnut pozemek u silnice vedoucí na Jihlavu. Po různých průtazích byl základní kámen
poloţen na jaře roku 1901 a stavba byla dokončena 27. 6. 1903.
Na primáře nové monoprimariátové nemocnice byl ze 6 uchazečů vybrán dne 11. 5. 1904
první asistent chirurgického oddělení v Brně, rajhradský rodák MUDr. Ferdinand Ehler (1874
- 1934), který v Pelhřimově působil plných 25 let. Byl vyhledávaným chirurgem a proslavil se
na svou dobu ne zcela běţnými operacemi ţaludku.
Zpráva o lékařské činnosti – Nemocnice Pelhřimov
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Od 1. 9. 1929 začal v pelhřimovské nemocnici pracovat jako nástupce MUDr. Ehlera
primář a ředitel v jedné osobě, rodák z Vilémovic u Třebíče, MUDr. Jaroslav Pujman (1897 1970). Získal praxi i v ostatních medicínských oborech, zejména v interně, porodnictví,
pediatrii, krčním a očním lékařství. Pelhřimovská nemocnice tak získala v jeho osobě
význačného chirurga a organizátora, jehoţ věhlas přesáhl daleko hranice okresu. Primář
MUDr. Pujman směřoval veškerou svoji činnost k zajištění co nejlepší péče o nemocné, neboť
středem jeho zájmu byl především pacient.
Dokladem jeho organizačních schopností byla skutečnost, ţe za dobu jeho vedení
nemocnice byl přistaven trakt k chirurgickému oddělení, administrativní budova, stravovací
provoz, prádelna a kotelna. Nemocnice měla v té době jiţ 300 lůţek.
Hlavní „stoletá“ budova nemocnice v roce 1930.

Rozvoj medicíny, rostoucí počet nemocných s interními nemocemi, kteří byli léčeni
v nemocnici, a kaţdoročně propukající infekční nemoci často s komplikacemi - to vše vedlo
l. 12. 1937 k zaloţení interního oddělení. Od počátku aţ do roku 1971 jej vedl obdivuhodných
33 let primář MUDr. Karel Kalla (1900 - 1980).
Ke dni 1. 1. 1952 byly všechny zdravotnické sloţky v okrese sloučeny, vznikl Okresní
ústav národního zdraví, a byla zavedena bezplatnost všech zdravotních sluţeb. Postupně
zahajovala svou činnost další oddělení.
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V roce 1974 se stala pelhřimovská nemocnice nemocnicí II. typu a měla na tehdejších 8
lůţkových odděleních průběţně 408 - 500 lůţek.
V 80. letech minulého století došlo v areálu nemocnice k další výstavbě. Byla postavena
nová porodnice (1982), oddělení hematologie a transfuzní sluţby (1984), byly přistaveny
operační sály (1985), vybudován dětský pavilon (1986), provedena přístavba hlavní budovy
směrem k městu (1988) a do provozu byl uveden pětipodlaţní pavilon ambulantních sluţeb
(1989).
V průběhu druhého pololetí roku 1991 se v ČSFR začalo připravovat zrušení okresních
ústavů národního zdraví. OÚNZ Pelhřimov zanikl po kompletní delimitaci veškerého majetku
k 31. 12. 1991 a počínaje dnem 1. 1. 1992 byla zřízena Městská nemocnice Pelhřimov jako
samostatná příspěvková organizace, jejímţ zřizovatelem byl Okresní úřad Pelhřimov. Její
řízení převzal MUDr. Jan Lisa, který byl do funkce ředitele jmenován na základě výsledků
výběrového řízení v roce 1990.
Od ledna 1993 začali postupně provozovat soukromou praxi zubní lékaři, praktičtí lékaři
pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost a někteří odborní lékaři. Od 1. 1. 2000 změnila
pelhřimovská nemocnice název na „Okresní nemocnice Pelhřimov“.
V roce 2003 byla dokončena stavba pavilonu akutní medicíny, kde je soustředěna akutní
péče v odborných ambulancích, na jednotkách intenzivní péče a ARO, operačních sálech,
centrální sterilizaci a nukleární medicíně. Ve 2. etapě plánu stabilizace pelhřimovské
nemocnice je rekonstrukce jubilejní stoleté hlavní budovy s následnou koncentrací lůţkové
péče.
V důsledku reorganizace státní správy se nemocnice stala od 1. 1. 2003 nestátním
zdravotnickým zařízením spravovaným Krajským úřadem Jihlava. Nese název Nemocnice
Pelhřimov, příspěvková organizace (88).
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7. Dějiny lékárenství měst Pelhřimova a Humpolce
Dějiny lékárenství a lékáren měst Pelhřimova a Humpolce byly a jsou úzce spojeny
s dějinami lékařství a zdravotnictví. Stejně jako dějinám lékárenství byla a doposud je
věnována malá pozornost, tak i dějiny zdravotnictví jsou historiky částečně opomíjeny.
Platí to i o dějinách zdravotnictví na území dnešní České republiky.
Bylo by nesporně zajímavé sledovat vznik a vývoj lékáren v kontextu vzniku dalších
zdravotnických zařízení, coţ by ovšem znamenalo sepsat dějiny zdravotnictví a tím pádem i
další diplomovou práci, coţ je nad rozsah této práce.
MĚSTO PELHŘIMOV
Dle informací pracovníků pelhřimovského muzea se datuje vznik první lékárny kolem
roku 1600. Detailnější informace ovšem k dispozici nejsou, a tak je za nejstarší lékárnu v
Pelhřimově povaţována lékárna U Černého orla. Povolení zřídit tuto lékárnu získal roku
1873 Jan Křtitel Fried, zakladatel slavného pelhřimovského rodu Friedů. Jan Fried
provozoval tuto lékárnu aţ do roku 1895. Dalším majitelem se stal jeho syn Vojtěch, za
kterého v lékárně působil od roku 1901 jako provizor František Kovář. Ten působil jako
provizor i za majitelky Berty Friedové, ţeny Vojtěcha Frieda . V letech 1947 - 53 vlastní
lékárnu potomci Vojtěcha a Berty Friedových - Jan Fried, Zdeňka Ţiţková a RNDr. PhMr.
Egon Malát, který působí téţ jako provizor. Od roku 1953 se stává vlastníkem stát, coţ
znamená, ţe dochází k výměně lékárníků. Vedoucím lékárníkem je jmenován PhMr. Jan
Straka a ještě téhoţ roku přebírá tuto vedoucí funkci PhMr. Marie Hostomská. Ta zde
setrvala aţ do roku 1964, kdy se z veřejné lékárny stává lékárna nemocniční, a proto se
uzavírá pro veřejnost. Dle vyprávění pamětníků je za posledního vedoucího lékárníka
povaţován RNDr. PhMr. Egon Malát, s nímţ končí historie této staleté lékárny.
Titulem „druhá nejstarší lékárna v Pelhřimově“ se náleţitě pyšní lékárna U Slovanské lípy.
Její vznik je datován rokem 1931 a spojen se jménem magistra farmacie Václava Kříţe. Ten
poţádal dne 27. 1. 1932 o povolení zřídit v domě č. p. 70 lékárnu. Podle dostupných zdrojů
působil v lékárně aţ do roku 1953.
Velkou část komunistické éry v této lékárně strávil RNDr. PhMr. František Novák. Do
lékárny nastoupil po znárodnění roku 1953 a setrval zde aţ do roku 1975. Výjimku ovšem
tvoří období v letech 1964 - 1967, kdy zde působí PhMr. Kamil Ackermann, protoţe
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Dr. Novák zastává funkci nemocničního lékárníka v lékárně U Černého orla. Do roku 1994 je
jmenován vedoucím lékárníkem PhMr. Josef Doskočil. Po revoluci byl dům navrácen dědici
původní majitelky Anny Kříţové, které byl rozhodnutím FO ONV v Pelhřimově dne
31. 3. 1960 odňat. Staronový majitel jej prodal OÚNZ, takţe lékárna zde zůstala zachována.
Lékárna U Slovanské lípy je zprivatizována roku 1994 společností MULTI - PHARM, s. r. o.,
která se stává o dva roky později také majitelem nemovitosti.
Třetí nejstarší lékárnou ve městě Pelhřimov je nemocniční lékárna zaloţená roku 1973 při
pelhřimovské nemocnici. Prvním odpovědným vedoucím byl jmenován RNDr. PhMr. Egon
Malát a prozatím posledním pak roku 2006 PharmDr. Radka Váchová. Lékárna skladuje téţ
veterinární léčiva a zdravotnický materiál.
MĚSTO HUMPOLEC
V Humpolci se vznik první lékárny datuje rokem 1807, ale stejně jako v Pelhřimově
nemáme k dispozici ţádné písemné zmínky. Ty spadají aţ do roku 1873 a jsou spojeny se
vznikem lékárny U Bílého anděla a jménem Josefa Waleského, který zde působil aţ do roku
1886 a po kterém následně převzal lékárnu jeho syn Richard. V lékárně se do roku 1953
vystřídala řada majitelů, z nichţ posledním byl PhMr. Václav Vorel. Před revolucí působili
v lékárně jako odpovědní vedoucí PhMr. Karel Daněk, PhMr. Jaroslav Čebiš a prom. farm.
Jana Nováková - Dvořáková. Od roku 1994 je lékárna v soukromém vlastnictví. Po Mgr.
Jaroslavu Holubovi přebírá funkci majitele o zároveň odborného zástupce PharmDr. Miroslav
Štěcha.
Z historického hlediska za významnou můţeme povaţovat také lékárnu zaloţenou za
druhé světové války PhMr. Karlem Daňkem na Horním, dřívě Riegrově, náměstí. Jednalo se
o tzv. „Novou lékárnu“, která v současnosti nese název lékárna Na Náměstí. Po PhMr. Karlu
Daňkovi vede lékárnu cca pět let PhMr. Václav Vorel, protoţe po znárodnění nesměl majitel
pracovat ve své lékárně. Po něm nastupuje do lékárny na téměř třicet let PhMr. Jiří Coufal.
Roku 1987 se stává odpovědným vedoucím Mgr.Jaromír Holub, který lékárnu o 10 let později
zprivatizuje a jako odborného zástupce jmenuje PharmDr. Helenu Dominovou.
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8. Nejvýznamnější osobnosti farmacie ve městech Pelhřimov a
Humpolec
 PELHŘIMOV
JAN FRIED
Nar.: 1. prosince 1810 v Chrudimi
Zem.: 21. června 1895
PhMr.: 26. 7. 1839
1. července 1829 - duben 1837

lékárna U Zlaté koruny - Chrudim, praktikant

4. dubna 1837 – květen 1841

lékárna U Zlatého gryfa - Praha, praktikant

červenec 1841 – září 1843

lékárna U Černého medvěda - České Budějovice

31. ledna 1873 - 1895

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1857 - 1860; 1864 - 1880

starosta táborského grémia, člen obecního
zastupitelstva, městské rady

1874 - 1886

purkmistr Pelhřimova

Jan Křtitel Fried se narodil dne 1. prosince 1810 v Chrudimi tamnímu měšťanovi a
perníkáři Františku Friedovi a jeho ţeně Anně, rozené Stumphové. Studoval vyšší gymnázium
v Hradci Králové. Dne 1. července 1829 nastoupil do učení k chrudimskému lékárníkovi
Josefu Chlebečkovi do lékárny U Zlaté koruny, kde dosáhl za čtyři roky vyučení a následně
setrval jako praktikant do počátku dubna 1837. Od 4. dubna toho roku do května 1841
praktikoval v praţské lékárně U zlatého gryfa. Roku 1837 se zapsal ke studiu farmacie na
lékařské fakultě Karlo - Ferdinandovy univerzity. Mohl tak učinit, neboť absolvoval pro
studium předepsané čtyři gramatikální třídy, vyučil se v Chrudimi a vykonal řádně čtyřletou
praxi v tuzemské lékárně. Čekalo ho dvouleté studium. V jeho době se praţská lékařská
fakulta stávala z učeliště dobré úrovně jednou z nejprogresivnějších lékařských fakult
německy mluvících zemí, konkurovala i vídeňské a zaujímala čestné místo v evropském
měřítku.
Od července 1841 do začátku září 1843 byl zaměstnán u Franze Haase v lékárně u U
Černého medvěda v Budějovicích. Seznámil se zde se svou pozdější chotí. Krátkou dobu
pracoval také v Táboře. Dne 31. ledna 1844 si koupil od Kozmáčkových sirotků v Pelhřimově
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na náměstí právovárečný dům s lékárnou č. p. 16. Získal měšťanské právo v Pelhřimově a dne
24. července 1844 byl přijat do grémia lékárníků Království Českého. (Udělení měšťanského
práva, Diplom o přijetí do grémia lékárníků). Oţenil se dne 13. srpna 1844 v Budějovicích.
Spojil tak svůj ţivot s členkou nejpočetnější rodinné větve významné budějovické německé
měšťanské rodiny. Jeho manţelka Marie, narozená dne 16. června 1821 v Budějovicích, byla
dcerou tamního měšťana a mistra koţeluha Vojtěcha Josefa Knappa a jeho ţeny Anny, rozené
Knappové.
Jan Křtitel Fried byl zakladatelem pelhřimovské rodinné linie. Schopný lékárník se stal
jednou z nejuznávanějších osobností tohoto města. Vrcholem jeho veřejného působení bylo
zastávání úřadu městského purkmistra v letech 1874 - 1886. Jan Fried se zajímal o novinky
z oblasti lékárnictví, byl členem Farmaceutické společnosti v Praze, v letech 1857 - 1860 a
1864 - 1880 předsedou filiálního lékárnického grémia táborského kraje. Zemřel dne
21. června 1895 (71).

VOJTĚCH FRIED
Nar.: 14. dubna 1847 v Pelhřimově
Zem.: 7. července 1900
PhMr.: 18. července1871

1. srpna 1864 - 18. srpna 1867

lékárna U Černého orla - Pelhřimov, praktikant

? – 1869

schwarzenberská dvorní lékárna v Krumlově

20. 10. 1893 - 1900

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1897, 1900

zvolen starostou Pelhřimova

Dne 14. dubna 1847 se narodil apatykáři zdejšímu syn Vojtěch Theodor Jan Baptista Fried.
Po studiu na niţším gymnáziu se Vojtěch učil od 1. srpna 1864 do 18. srpna 1867 u svého
otce v pelhřimovské lékárně U Černého orla. Po sloţení zkoušek Vojtěch nejprve působil
v otcově lékárně, nakonec se stal pomocným asistentem ve schwarzenberské dvorní lékárně
v Krumlově u Karla Firbase. Tam zůstal do roku 1869. Na podzim téhoţ roku začal studovat
farmacii na Karlo - Ferdinandově univerzitě. Od roku 1859 se farmacie studovala na
filosofické fakultě, kde byla skládána i první přísná zkouška z elementární fyziky, zoologie,
botaniky a mineralogie. Ukončení studia bylo spjato se třemi rigorozními zkouškami.

31
Skládaly se na lékařské fakultě, první zkouška byla praktická a vyţadovala bezchybnou
přípravu dvou farmaceutických preparátů a jednu chemickou analýzu, poslední zkouškaz farmakologie-zahrnovala farmakognozii, všeobecnou anorganickou a organickou chemii,
farmaceutickou chemii a znalost lékárnicko - medicínských předpisů. Po jejím sloţení obdrţel
Vojtěch titul artis pharmaceuticae magister. S manţelkou Bertou Friedovou, rozenou
Kralertovou měl děti Jaroslava, Jana, Marii a Zdeňku.
Vojtěch Fried měl tichou, skromnou povahu, byl nestranný a taktní (71).
FRANTIŠEK KOVÁŘ
Nar.: 28. října 1868 v Jičíně
Zem.: ?
PhMr: ?

1901 - 1931

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1893

člen klubu českých farmaceutů (98)

JAN NAVRÁTIL
Nar.: 1890
Zem.: ?
PhMr.: 1916

1922

lékárna U Salvátora - ?

1932 – 1934 ?

lékárna U Černého orla - Pelhřimov (98)

KORNEL KAFKA


data nezískána - chybí

EGON MALÁT
Nar.: 26. června 1909
Zem.: 19.září 1986
RNDr.; PhMr.: ?
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1938 - 1953

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1967 - 1973

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1973 - 1975

nemocniční lékárna - Pelhřimov (98)

JAN STRAKA


data nezískána - chybí

MARIE HOSTOMSKÁ
Nar.: 2. března 1925
PhMr.: 1949
1953 - 1964

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1978 - 1983

nemocniční lékárna - Pelhřimov (72)

VÁCLAV KŘÍŢ
Nar.: 2. srpna 1888
Zem.: 6. dubna 1968
PhMr: 1913
1931 - 1953

lékárna U Slovanské lípy - Pelhřimov

1975 - 1978

nemocniční lékárna - Pelhřimov (98)

FRANTIŠEK NOVÁK

Nar.: 21. dubna 1910
Zem.: 11. listopadu 1980
RNDr.; PhMr.: ?
1953 - 1964

lékárna U Slovanské lípy - Pelhřimov

1964 - 1967

lékárna U Černého orla - Pelhřimov

1967 - 1975

lékárna U Slovanské lípy - Pelhřimov (98)
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KAMIL ACKERMANN

 data nezískána - chybí
JOSEF NOVÁK

 data nezískána - chybí
JOSEF DOSKOČIL
Nar.: 4. června 1934
Zem.: 1999
PhMr.: 1957, FF UK Bratislava
1980 - 1994

lékárna U Slovanské lípy - Pelhřimov (99)

JITKA HRUBÁ
Nar.: 23. října 1957
Mgr.: 1981, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1994 - 2008

lékárna U Slovanské lípy - Pelhřimov (99)

MARIE NOVÁKOVÁ

Nar.: 28. listopadu 1947
Mgr.: 1970, FF UK Bratislava
1984 – 2006

nemocniční lékárna - Pelhřimov (99)
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RADKA VÁCHOVÁ
Nar.: 26. března 1971
Mgr.: 1995, FF UK Bratislava
PharmDr.: 2004, VFU Brno
2006 - 2008

nemocniční lékárna - Pelhřimov (99)

JITKA KLOKOČKOVÁ
Nar.: 29. ledna 1956
Mgr.: 1980, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1993 – 2008

lékárna U Zlatého hada - Pelhřimov (99)

VLADIMÍR MARKVART
Nar.: 19. června 1956
Mgr.: 1980, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1993 - 2008

lékárna U Sv. Víta - Pelhřimov (99)

DAGMAR CÉZAROVÁ
Nar.: 3. února 1951
Mgr.: 1974, FF UK Bratislava
1994 - 2008

lékárna Pod branou - Pelhřimov (99)
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ROMAN BŘEZINA
Nar.: 5. března 1965
Mgr.: 1988, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1996 – 2008

PHARMAX - CZ, s. r. o. (99)

JANA MÍKOVÁ
Nar.: 18. září 1960
Mgr.: 1984, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
2007 - 2008

Dr. Max LÉKÁRNA (99)

 HUMPOLEC
JOSEF WALESKÝ
Nar.: 17. října 1803 v Pardubicích
Zem.: 30. dubna 1886 v Humpolci
PhMr.: 1827
1873 – 1886

lékárna U Bílého anděla - Humpolec

Josef Waleský a jeho manţelka Barbora měli syny Karla, Richarda a Josefa. Ti vlastnili
matčinu část lékárny, kterou 12. srpna 1879 předali otci (98).
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RICHARD WALESKÝ

Nar.: ?
Zem.: 16.února 1916 v Praze na Vinohradech
PhMr.: ?
1887 - 1908

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (98)

KAREL BABOR


data nezískána - chybí

FRANTIŠEK ROB
Nar.: 14. dubna 1887 Březové Hory
Zem.: ?
PhMr.: ?

1922 - 1933

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (98)

VÁCLAV VOREL


data nezískána - chybí

KAREL DANĚK
Nar.: 27.července 1896
Zem.: ?
PhMr.: ?
1942 - 1953

Nová lékárna - Humpolec

1953 - 1957

lékárna U Bílého anděla - Humpolec

7. listopadu 1919 kandiduje a stává se jednatelem AO - KČF ( akad. odb. KČF ) (98)
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JAROSLAV ČEBIŠ
Nar.: 11. března 1923
Zem.: ?
PhMr.: ?
1957 – 1983

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (98)

JANA NOVÁKOVÁ - DVOŘÁKOVÁ
Nar.: 12. dubna 1938
PhMr.: 1961, FF UK Bratislava
1983 – 1994

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (99)

JAROSLAV ŢALUD
Nar.: 4. května 1954
Mgr.: 1978, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1994 - 1995

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (99)

MIROSLAV ŠTĚCHA
Nar.: 22. února 1962
Mgr.: 1985, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?
1995 - 2008

lékárna U Bílého anděla - Humpolec (99)
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JAROMÍR HOLUB
Nar.: 10. července 1953
Mgr.: 1977, FaF UK Hradec Králové

1987 - 1997

lékárna Na Náměstí - Humpolec

1993 - 2008

lékárna U Polikliniky - Humpolec (99)

HELENA DOMINOVÁ

Nar.: 16. listopadu 1964
Mgr.: 1986, FaF UK Hradec Králové
PharmDr.: ?

1997 - 2008

lékárna Na Náměstí - Humpolec (99)
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9. Dějiny lékáren v Pelhřimově
9 . 1. Lékárna „U Černého orla“
Z historie lékárny:
Za nejstarší lékárnu v Pelhřimově je povaţována lékárna U Černého orla. Povolení zřídit
tuto lékárnu získal roku 1873 Jan Křtitel Fried, zakladatel slavného pelhřimovského rodu
Friedů. Jan Fried provozoval tuto lékárnu aţ do roku 1895. Dalším majitelem se stal jeho syn
Vojtěch, za kterého v lékárně působil od roku 1901 jako provizor František Kovář. Ten
působil jako provizor i za majitelky Berty Friedové, ţeny Vojtěcha Frieda. V letech 1947 - 53
vlastní lékárnu potomci Vojtěcha a Berty Friedových - Jan Fried, Zdeňka Ţiţková a RNDr.
PhMr. Egon Malát, který působí téţ jako provizor. Roku 1953 se v lékárně vystřídali tři
vedoucí lékárníci, a to jiţ zmiňovaný RNDr. PhMr. Egon Malát, PhMr. Jan Straka a PhMr.
Marie Hostomská, která vede lékárnu aţ do roku 1964. Roku 1964 se lékárna uzavírá pro
veřejnost a stává se lékárnou nemocniční. Tu má za úkol vést aţ do roku 1967 RNDr. PhMr.
František Novák, po němţ nastupuje RNDr. PhMr. Egon Malát, který se bohuţel stává
posledním vedoucím lékárníkem této historické lékárny. V roce 1973 se nejstarší lékárna
v Pelhřimově ruší a tato budova slouţí jiţ k zcela jiným účelům (75).
Recepty z roku 1898 - lékárna „U Černého orla“

(Seznam zásob léčiv - viz příloha č. 12)
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Tabulka č. 1: Přehled lékárníků v lékárně „U Černého orla“
Číslo

Jméno

Vlastnictví

OD - DO

1.

Jan Fried

majitel
lékárník

1873 - 1895

2.

Vojtěch Fried

majitel
lékárník

1895 - 1900

vedoucí lékárník

1901 - 1931

3.

PhMr. František
Kovář

4.

PhMr. Jan Navrátil

vedoucí lékárník

1932 – 1934 ?

5.

PhMr. Kornel Kafka

vedoucí lékárník

1936 - ?

vedoucí lékárník

1938 – 1944 ?

6.

7.
8.
9.

10.

11.

RNDr. PhMr.Egon
Malát
RNDr. PhMr.Egon

spolumajitel

Malát

lékárník

PhMr. Jan Straka

vedoucí lékárník

1953

vedoucí lékárník

1953 - 1964

vedoucí lékárník

1964 - 1967

vedoucí lékárník

1967 - 1973

PhMr. Marie
Hostomská
RNDr. PhMr.
František Novák
RNDr.PhMr. Egon
Malát

1947 - 1953

Historické mezníky lékárny „U Černého orla“

1873 - 1895

Jan Fried (1 - 18)

1895 - 1900

Vojtěch Fried Rd. (17 - 22)

1901 - 1922

Vojtěch Fried, děd., prov.: Kovář, Rd. (23 - 43)

1923 - 1931

„ U Černého orla“, Berta Friedová, vdova, maj., prov.:
PhMr. Kovář František, Rd. (44 - 50)

1932 - 1934 ?

„ U Černého orla“, Berta Friedová, vdova, maj., prov.:
PhMr. Navrátil Jan, Rd. (51 - 53)

1936 - ?

„ U Černého orla“, Berta Friedová, vdova, maj., prov.:
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PhMr. Kafka Kornel, Rd., 1600 (54)
1938 - 1944 ?

„ U Černého orla“, Berta Friedová, vdova, maj., prov.:
PhMr. Malát Egon, Rd., 1600 (55 - 60)

1947 - 1953

Masarykovo nám. 16, „U Černého orla“, maj.: Dr. Jan
Fried, Zd. Ţiţková, Dr. Mr. Egon Malát, náj.: RNDr.
PhMr. Egon Malát, Rd. 1600 (61, 75)

1953

„ U Černého orla“, vedoucí lékárník PhMr. Jan Straka (75)

1953 - 1964

02 – 04 – 02 lékárna Pelhřimov, nám. 16, PhMr. Marie
Hostomská, NS/VL (62, 63, 75)

1964 - 1967

„ U Černého orla“, vedoucí lékárník RNDr. PhMr.
František Novák, NL (63, 75)

1967 - 1973

„ U Černého orla“, vedoucí lékárník RNDr. PhMr. Egon
Malát, NL (64, 75)

9. 2. Lékárna „U Slovanské lípy“
Historické prameny uvádějí, ţe lékárna U Slovanské lípy vznikla v roce 1931 jako
koncesovaná ţivnost, jejímţ majitelem byl aţ do roku 1953 PhMr. Václav Kříţ.
V letech 1953 - 1964 plnila funkci nemocniční lékárny, kterou poté přebírá lékárna U
Černého orla. Později v rámci Lékárenské sluţby Pelhřimov fungovala jako tzv. okresní
lékárna aţ do roku 1994, nejdříve pod vedením RNDr. PhMr. Františeka Nováka, za
posledního vedoucího lékárníka před privatizací je povaţován prom. farm. Josef Doskočil.
Dne 29. 3. 1994 zahájila svoji činnost lékárna Pelhřimov, ul. Palackého 70, Pelhřimov,
jejímţ provozovatelem je Multi - pharm, spol. s. r. o. se sídlem Palackého 70, Pelhřimov
393 01, pod vedením odborného zástupce PharmDr. Jitky Hrubé.
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení- trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní
(mimo inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní



Lékárenská pohotovostní sluţba

Dne 1. 3. 1996 se stává společnost vlastníkem nemovitosti, z čehoţ vyplývá změna názvu a sídla:
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MULTI - PHARM, s.r.o.
Lékárna U Slovanské lípy
Palackého 70
393 01 Pelhřimov
Statutárním a odborným zástupcem stále zůstává PharmDr. Jitka Hrubá.
Dne 15. 12. 1998 je této mateřské lékárně uděleno osvědčení o provozování odloučeného
oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdrav. techniky se sídlem:
Košetice 253, 394 22
včetně zajištění IPL z mateřské lékárny (78).
V současné době lékárna zaměstnává 7 pracovníků, z toho 4 farmaceuty a 2 laborantky (72).
(Fotografie - viz příloha č. 3)
Tabulka č. 2: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „U Slovanské lípy“
Číslo

Jméno

1.

PhMr. Václav Kříţ

2.

3.

4.

RNDr. PhMr.
František Novák
PhMr. Kamil
Ackermann
RNDr. PhMr.
František Novák

Vlastnictví
majitel
lékárník

OD - DO
1931 - 1953

vedoucí lékárník

1953 - 1964

vedoucí lékárník

1964 - 1967

vedoucí lékárník

1967 - 1975

5.

PhMr. Josef Novák

vedoucí lékárník

1975 - 1980

6.

PhMr. Josef Doskočil

vedoucí lékárník

1980 - 1994

7.

PharmDr.Jitka Hrubá

spolumajitel
lékárník

1994 - 2008
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Historické mezníky lékárny „U Slovanské lípy“
1931 - 1937

PhMr. Kříţ Václav, Palackého, O., 1931 (51 - 54, 75)

1938 - 1940

„U Slovanské lípy“, PhMr. Kříţ Václav, O., 1931
(55, 56, 75)

1941 - 1944

Palackého 70, „U Slovanské lípy“, PhMr. Kříţ Václav,
O.,1931 (57, 60, 77)

1945 - 1953

Palackého ul. 70/I, „U Slovanské lípy“, PhMr. Kříţ
Václav, O., 1931 (63, 75)

1953 - 1964

02 – 04 – 01
lékárna Pelhřimov, Palackého 70,
RNDr. PhMr. František Novák OL/NS VL/ZM (62, 63, 75)

1964 - 1967

Palackého 70, „U Slovanské lípy“, PhMr. Kamil
Ackermann (63, 75)

1967 - 1975

Pelhřimov, Palackého ul. , RNDr. PhMr. František Novák
PS, VL (64, 65, 75)

1975 - 1980

01
Pelhřimov, Palackého ul., PhMr. Josef Novák
PS, VL (65 - 67, 75)

1980 - 1994

01
Pelhřimov, Palackého 70 PhMr. Josef Doskočil
PL, PS, VL, OVL, II.
Výdejna
393 01 Pelhřimov
Osvobození 1755
PharmDr. Jitka Klokočová (67 - 70, 75)

1994 - 2008

Lékárna U Slovanské lípy
Palackého 70
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Jitka Hrubá (78)
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9. 3. „Lékárna Nemocnice“
Do roku 1973 byly dodávány nemocnici léky a zdravotnický materiál z lékáren ve městě.
Dle vyprávění pamětníků se v letech 1953 - 1964 jednalo o lékárnu U Slovanské lípy, poté
tuto funkci plnila lékárna U Černého orla.
V roce 1973 byla nemocniční lékárna přestěhována do opraveného domu pod nemocnicí.
Zvýšeným obratem lékárny a také výdejem léků na recepty přestaly tyto prostory vyhovovat.
Proto se v roce 1987 začalo uvaţovat o přestavbě objektu lékárny, ale ze záměru sešlo. Po
rozpadu OÚNZ a lékárenské sluţby přešla lékárna organizačně pod nemocnici.
V červnu 1998 po rekonstrukci polikliniky byla lékárna přestěhována do současných
prostor. V roce 2000 byl připojen k lékárně sklad zdravotnického materiálu. V současné době
lékárna vyhovuje prostorovým i technickým vybavením podmínkám SÚKL.
Lékárna zásobuje léky a zdravotnickým materiálem jednotlivá oddělení nemocnice. Pro
pacienty jsou vydávány léky na recepty a PZT (prostředky zdravotnické techniky) na poukaz.
Jsou prodávány volně prodejné léky, zdravotnický materiál a potravinové doplňky (88).
Název a sídlo:
Lékárna Nemocnice
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Provozovatelem lékárny je:
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Slovanského bratrství 710
393 01 Pelhřimov
Lékárna můţe poskytovat lékárenskou péči v rozsahu:




Odborné pracoviště zásob a výdeje léčiv
-

výkon pohotovostní sluţby

-

výdejní činnost pro veřejnost

-

výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení

Odborné pracoviště přípravy léčiv
-

příprava léčivých přípravků, u kterých není poţadována sterilita

-

příprava sterilních léčivých přípravků s protimikrobní přísadou
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Odborné pracoviště kontroly léčiv



Výdej léčivých přípravků připravených v lékárně pro LZZ: Nemocnice Pelhřimov,
Slovanského bratrství 710, Pelhřimov 393 01

Prvním odborným zástupcem se stává r. 1973 RNDr. PhMr. Egon Malát, kterého následuje
řada dalších lékárníků. V současné době působí jako odborný zástupce Lékárny Nemocnice
PharmDr. Radka Váchová, která toto oprávnění získává k 1. 7. 2006 (78).
(Fotografie - viz příloha č. 5)
Tabulka č. 3: Přehled lékárníků a odborných zástupců v „Lékárně Nemocnice“
Číslo
1.
2.
3.

4.

5.

Jméno

Vlastnictví

OD - DO

vedoucí lékárník

1973 - 1975

vedoucí lékárník

1975 - 1978

PhMr. Marie
Hostomská

vedoucí lékárník

1978 - 1983

Abs.farm. Marie

odborný zástupce

Nováková

lékárník

PharmDr. Radka

odborný zástupce

Váchová

lékárník

RNDr. PhMr. Egon
Malát
PhMr. Václav Kříţ

Historické mezníky „Lékárny Nemocnice“

1973 - 1975

04 - 02
Pelhřimov nemocnice
RNDr. PhMr. Egon Malát
NL, ZM, VL (64, 65)

1975 - 1978

393 01
Pelhřimov nemocnice
PhMr. Václav Kříţ (65, 66)

1978 - 1983

02
Pelhřimov nemocnice
Tř. slovanského bratrství

1984 - 2006

2006 - 2008
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PhMr. Marie Hostomská (66, 69, 76)
1984 - 1993

02
Pelhřimov, Slovanského bratrství, NL II.
PhMr. Marie Nováková (69, 70, 76)

1994 - 2003

02
Pelhřimov, Slovanského bratrství
Typ lékárny: NL
Vedoucí: Mgr. Nováková
Odpovědnost za léčiva: Mgr. Marie Nováková (76, 78)

2003 - 2006

Lékárna Nemocnice
Slovanského bratrství 710
Pelhřimov 393 01
Typ lékárny: NL
Odbor. zástupce: Mgr. Marie Nováková (76, 78)

2006 - 2008

Lékárna Nemocnice
Slovanského bratrství 710
Pelhřimov 393 01
Typ lékárny: NL
Odbor. zástupce: PharmDr. Radka Váchová (78)

9. 4. Lékárna „U Zlatého hada“
Dne 1. 10. 1993 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je PharmDr. Jitka Klokočková.
Název a sídlo:
Lékárna u Zlatého hada
Osvobození 1755
393 01 Pelhřimov
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu:



Výdejní činnost pro veřejnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní (mimo
inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola-vstupní (78)
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Celkový počet zaměstnanců v této lékárně činí 3 osoby, z toho 1 farmaceut a 1 laborant (72).
(Fotografie - viz příloha č. 6)
Tabulka č. 4: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „U Zlatého hada“
Číslo
1.

Jméno

Vlastnictví

PharmDr. Jitka

majitel

Klokočková

lékárník

OD - DO
1993 - 2008

Historické mezníky lékárny „U Zlatého hada“

1993 - 2008

Lékárna U Zlatého hada
Osvobození 1755
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Jitka Klokočová (78)

9. 5. Lékárna „U Sv. Víta“
Dne 21. 12. 1993 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je PharmDr. Vladimír Markvart.
Název a sídlo nestátního zdravotnického zařízení:
Lékárna U Sv. Víta
Svatovítské náměstí 880
393 01 Pelhřimov
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Výdej na ţádanky pro pro lůţková zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní
(mimo inf. roztoků a přípravků na spáleniny)
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Kontrola - vstupní



Lékárenská pohotovostní sluţba

Téhoţ dne je také této mateřské lékárně uděleno osvědčení o provozování odloučeného
oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdrav. techniky se sídlem:
Náměstí 5
394 46 Červená Řečice
Ke dni 18. 12. 2000 je ovšem vydáno rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o registraci
odloučeného oddělení pro výdej léčiv a prostředků zdrav.techniky.
Od 1. 1. 2001 dochází ke změně majitele lékárny U Sv. Víta. Stává se jím právnická osoba
ALIPEX s.r.o. se sídlem Senec 420, Zruč 330 08, okr. Plzeň - sever. Odborným zástupcem
nadále zůstává PharmDr. Vladimír Markvart. Stále se jedná o lékárnu základního typu, ovšem
s rozšířením její činnosti o:
-

přípravu léčivých přípravků dle přílohy SÚKL ze dne 30. 11. 2000 pro
lékárnu:
PHARMAX, Praţská 1192, Pelhřimov

K zatím poslední změně dochází ke dni 11. 10. 2007 z důvodu fúze společnosti ALIPEX s.r.o.
a společnosti REGINA PHARMA CZ a. s. do společnosti EUROPHARM a. s. se sídlem:
Vlastina 23
161 00 Praha 6 (78)
(Fotografie - viz příloha č. 7)
Tabulka č. 5: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „U Sv. Víta“

Číslo
1.
2.

Jméno
PharmDr.Vladimír
Markvart
PharmDr.Vladimír
Markvart

Vlastnictví
majitel
lékárník
odborný zástupce
lékárník

OD - DO
1993 - 2000
2001 - 2008

Historické mezníky lékárny „ U Sv. Víta“
1993 - 2008

Lékárna U Sv. Víta
Svatovítské nám. 880
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Vladimír Markvart (78)
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9. 6. Lékárna „Pod branou“
Dne 2. 5. 1994 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je Mgr. Dagmar Cézarová. Tato lékárna sídlí
v Nádraţní ulici č. p. 833 ve městě Pelhřimov.
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv-individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní
(mimo inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní



Lékárenská pohotovostní sluţba

Dne 17. 2. 2000 dochází k doplnění názvu nestátního zdravotnického zařízení na:
Lékárna Pod branou
Nádraţní 833
393 01 Pelhřimov (78)
(Fotografie-viz příloha č. 9)
Tabulka č. 6: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „Pod branou“
Číslo
1.

Jméno

Vlastnictví

Mgr. Dagmar

majitel

Cézarová

lékárník

OD - DO
1994 - 2008

Historické mezníky lékárny „ Pod branou“
1994 - 2008

Lékárna Pod branou
Nádraţní 833
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: Mgr. Dagmar Cézarová (78)
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9. 7. PHARMAX - CZ, s. r. o.
Okresní úřad v Pelhřimově registruje dne 6. 8. 1996 nestátní zdravotnické zařízení, jehoţ
provozovatelem je právnická osoba.
Název a sídlo:
PHARMAX - CZ, s. r. o.
Praţská 119
393 01 Pelhřimov
Statutárním zástupcem se stává PharmDr. Vladimír Markvart a odborným zástupcem
PharmDr. Roman Březina.
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu:


Výdejní činnost pro veřejnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní
(mimo inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní

Ke dni 21. 2. 2007 však dochází ke změně registrace nestátního zdravotnického zařízení.
Název a sídlo zůstává beze změny, avšak statutárním i odborným zástupcem se stává
PharmDr. Roman Březina (78).
V současné době lékárna zaměstnává 3 pracovníky, z toho 1 farmaceuta (73).
(Fotografie - viz příloha č. 10)
Tabulka č. 7: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně PHARMAX–CZ, s.r.o.
Číslo
1.

2.

Jméno

Vlastnictví

PharmDr. Roman

spolumajitel

Březina

lékárník

PharmDr. Roman

majitel

Březina

lékárník

OD - DO
1996 - 2007

2007 - 2008
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Historické mezníky lékárny PHARMAX - CZ, s. r. o.

1996 - 2008

PHARMAX - CZ, s. r. o.
Praţská 1192
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Roman Březina (78)

9. 8. Dr. Max LÉKÁRNA
V únoru 2007 zahájila svoji činnost Dr. Max LÉKÁRNA se sídlem:
Praţská 2267,
393 01 Pelhřimov
Jedná se o lékárnu základního typu v rozsahu:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: ušní a nosní kapky, ostatní (mimo inf. roztoků,
přípravků na spáleniny a sterilních přípravků)



Kontrola - vstupní (78).

(Fotografie - viz příloha č. 11)
Tabulka č. 8: Přehled lékárníků a odborných zástupců v Dr. Max LÉKÁRNĚ
Číslo
1.

Jméno

Vlastnictví

PharmDr. Jana

odborný zástupce

Míková

lékárník

Historické mezníky Dr. Max LÉKÁRNY
2007 - 2008

Dr. Max LÉKÁRNA
Praţská 2267
Pelhřimov 393 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Jana Míková (78)

OD - DO
2007 - 2008
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Tabulka č. 9: Chronologický přehled lékáren v Pelhřimově

1.

2.

3.

HISTORICKÝ

DATUM

NÁZEV

VZNIKU

„U Černého
orla“
„ U Slovanské
lípy“
Nemocniční
lékárna

PRIVATIZACE

1873

------------

1931

1994

1973

------------

SOUČASNÝ
NÁZEV
zrušena roku
1973
„ U Slovanské
lípy“
Lékárna
Nemocnice
„U Zlatého

4.

„U Zlatého hada“

1993

1993

5.

„ U Sv. Víta“

1993

1993

„ U Sv. Víta“

6.

„Pod branou“

1994

1994

„Pod branou“

7.

8.

PHARMAX - CZ,
s. r. o.

1996

1996

Dr. Max Lékárna

2007

2007

hada“

PHARMAX - CZ,
s. r. o.
Dr. Max
Lékárna
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10. Dějiny lékáren v Humpolci
10. 1. Lékárna „U Bílého anděla“
Z historie lékárny:
Za nejstarší lékárnu ve městě Humpolec je právem povaţována lékárna U Bílého anděla.
Historické prameny uvádějí, ţe tato lékárna je od roku 1873 spojena se jménem Josefa
Waleského, prvního provozovatele a majitele. Josef Waleský působil v lékárně aţ do roku
1886, kdy tuto činnost přebírá jeho syn Richard Waleský, který vede lékárnu aţ do roku 1908.
Poté se zde střídá řada majitelů a odborných zástupců, v podstatě aţ do roku 1995, kdy se
prozatím posledním majitelem stává PharmDr. Miroslav Štěcha, který zde působí rovněţ jako
odborný zástupce.
Dne 7. 3. 1994 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je Mgr. Jaromír Holub.
Jedná se o lékárnu základního typu se sídlem:
Dolní náměstí 249
396 01 Humpolec
Rozsah činnosti:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní
(mimo inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní

Jako odborný zástupce působí v této lékárně pan Mgr. Jaroslav Ţalud.
Dne 15. 11. 1995 ovšem Okresní úřad ruší panu Mgr. Jaromíru Holubovi rozhodnutí o
registraci a téhoţ roku se stává provozovatelem této lékárny pan PharmDr. Miroslav Štěcha.
Rozsah činnosti lékárny zůstává nezměněn. Dne 17. 2. 2000 dochází k doplnění názvu
nestátního zdravotnického zařízení na:
Lékárna U Bílého anděla
Dolní náměstí 249
396 01 Humpolec
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Tato lékárna má téţ povolení k zásobování lůţkového zařízení v katastru obce. Jedná se o
zařízení ústavní péče CTM Hospitál a.s. - LDN Humpolec, LTRN v Humpolci a PL v Ţelivě
(78). Celkový počet zaměstnanců v této lékárně činí 4 osoby, z toho 2 farmaceuti a 1 laborant
(74).
(Fotografie - viz příloha č. 1, 2)
Tabulka č. 10: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „U Bílého anděla“
Číslo

Jméno

Vlastnictví

1.

Josef Waleský

2.

Richard Waleský

3.

Karel Babor

4.

PhMr. František Rob

5.

PhMr. Václav Vorel

6.

PhMr. Karel Daněk

vedoucí lékárník

1953 - 1957

7.

PhMr. Jaroslav Čebiš

vedoucí lékárník

1957 - 1983

vedoucí lékárník

1983 - 1994

Mgr. Jaroslav Ţalud

odborný zástupce

1994 - 1995

PharmDr. Miroslav

majitel

1995 - 2008

Štěcha

lékárník

majitel
lékárník
majitel
lékárník
majitel
lékárník
majitel
lékárník
majitel
lékárník

OD - DO
1873 - 1886

1887 - 1908

1909 - 1920 ?

1922 - 1933

1934 - 1953

PhMr. Jana
8.

Nováková Dvořáková

9.
10.

Historické mezníky lékárny „U Bílého anděla“
1873 - 1886

Josef Waleský (1 - 10)

1887 - 1908

Richard Waleský, R., 1807 (11 - 31)

1909 - 1920 ?

Karel Babor (32 - 42)
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1922 - 1926

PhMr. František Rob, maj., R., 1807 (43 - 46)

1926 - 1933

Náměstí č. 8, „U Bílého anděla“, PhMr. Rob František, maj.,
R., 1807 (46 - 52)

1934 - 1953

„U Bílého anděla“, PhMr. Vorel Václav a spol., R., 1807
(53 - 61, 77)

1953 - 1957

„U Bílého anděla“, PhMr. Karel Daněk (77)

1957 - 1983

2-4-6
06
Humpolec, Dolní náměstí, PhMr. Jaroslav Čebiš (62 - 69, 77)

1983 - 1994

2-4-6
06
Humpolec, Dolní náměstí 249
Vedoucí: Mgr. Jana Nováková - Dvořáková
Odp. za LČ: Mgr.Jana Nováková - Dvořáková (69, 70, 77, 78)

1994 - 1995

2-4-6
06
Humpolec, Dolní náměstí 249
Odbor. zástupce: Mgr. Jaroslav Ţalud (78)

1995 - 2008

Lékárna U Bílého anděla
Dolní náměstí 249
Humpolec 396 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Miroslav Štěcha (78)

10. 2. „Nová lékárna“ - lékárna „Na náměstí“
Z historie lékárny:
Podle dochovaných zdrojů dochází během 2. světové války k zaloţení lékárny na Horním,
dříve Riegrově, náměstí v Humpolci. Tato lékárna nese název „Nová lékárna“ a jako lékárník
- majitel zde působí PhMr. Karel Daněk, a to aţ do roku 1953. Protoţe po znárodnění nesměl
působit majitel ve své lékárně, došlo k výměně vedoucích a v „Nové lékárně“ působil určitou
dobu PhMr. Václav Vorel (bývalý majitel lékárny U Bílého anděla). Po jeho odchodu do
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důchodu převzal lékárnu PhMr. Jiří Coufal. Od roku 1997 nese lékárna přívlastek „Na
Náměstí“ a působí zde jako odborný zástupce PharmDr. Helena Dominová (77).
Dne 4. 2. 1997 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je Mgr. Jaromír Holub.
Jedná se o lékárnu základního typu se sídlem:
Lékárna Na Náměstí
Horní náměstí 4
396 01 Humpolec
Rozsah činnosti:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní (mimo
inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní

V lékárně Na náměstí působí jako odborný zástupce paní PharmDr. Helena Dominová.
Pan Mgr. Jaromír Holub je majitelem této lékárny aţ do roku 2004, kdy dochází ke změně
fyzické osoby na právnickou. Provozovatelem lékárny se stávají Lékárny Humpolec a.s. se
sídlem Chovatelská 294, Praha 5 (78).
(Fotografie - viz příloha č. 4)
Tabulka č. 11: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „Na Náměstí“
Číslo

Jméno

1.

PhMr. Karel Daněk

2.
3.
4.

PhMr.Václav Vorel
PhMr. Jiří Coufal
Mgr. Jaromír Holub
PharmDr. Helena
Dominová

5.

Vlastnictví
majitel
lékárník
vedoucí lékárník
vedoucí lékárník
vedoucí lékárník
odborný zástupce
lékárník

OD - DO
1942 - 1953
1953 - 1958
1958 - 1987
1987 - 1997
1997 - 2008

Historické mezníky „Nové lékárny“ - lékárny „Na Náměstí“
1942 - 1947

Riegrovo nám. 304, „ Nová lékárna “, PhMr. Karel Daněk,
O. 1941 (58 - 61)
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1947 - 1953

nám. Dr. E. Beneše č. 304, „ Nová lékárna “, PhMr. Karel
Daněk, O. 1941 (61, 77)

1953 - 1958

742 Humpolec, Horní nám. 304, PhMr. Václav Vorel
pP, V, A, K (62, 77)

1958 - 1987

02 – 04 – 07
Humpolec, Horní nám., PhMr. Jiří Coufal, PS, VL, I. (62-70, 77)

1987 - 1994

07
Humpolec, Horní nám., abs. farm. Jaromír Holub, PS, OL
(70, 77, 78)

1994 - 1997

2- 4–7
07
Humpolec, Horní nám. 304,
Typ lékárny: Z, PS
Vedoucí: Mgr.Jaromír Holub
Odp. za LČ: Mgr. Jaromír Holub (78)

1997 - 2008

Lékárna „Na Náměstí“
Horní náměstí 4
Humpolec 396 01
Odbor. zástupce: PharmDr. Helena Dominová (78)

10. 3. Lékárna „U Polikliniky“
Dne 14. 12. 1993 vydává okresní úřad v Pelhřimově rozhodnutí o registraci nestátního
zdravotnického zařízení, jejímţ provozovatelem je Mgr. Jaromír Holub.
Jedná se o lékárnu základního typu se sídlem:
Masarykova 389
396 01 Humpolec
Rozsah činnosti:


Výdejní činnost pro veřejnost



Výdej na ţádanky pro ambulantní zdravotnická zařízení - trvalá činnost



Příprava léčiv - individuálně: kolyria (pouze s AP), ušní a nosní kapky, ostatní (mimo
inf. roztoků a přípravků na spáleniny)



Kontrola - vstupní
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Pan Mgr. Jaromír Holub je majitelem a zároveň odborným zástupcem v této lékárně aţ do
roku 2004, kdy dochází ke změně fyzické osoby na právnickou. Provozovatelem lékárny se
stávají Lékárny Humpolec a. s. se sídlem Chovatelská 294, Praha 5. Dochází téţ ke změně
názvu nestátního zdravotnického zařízení, a to na:
Lékárna U Polikliniky
Masarykova 389
396 01 Humpolec
Odborný zástupce ovšem zůstává beze změny (78).
(Fotografie - viz příloha č. 8)
Tabulka č. 12: Přehled lékárníků a odborných zástupců v lékárně „U Polikliniky“

Číslo

Jméno

1.

Mgr.Jaromír Holub

2.

Mgr.Jaromír Holub

Vlastnictví
majitel
lékárník
spolumajitel
lékárník

OD - DO
1993 - 2004
2004 - 2008

Historické mezníky lékárny „U Polikliniky“
1993 - 2008

Lékárna U Polikliniky
Masarykova 389
Humpolec

396 01

Odbor. zástupce: Mgr. Jaromír Holub (78)
Tabulka č. 13: Chronologický přehled lékáren v Humpolci

1.

HISTORICKÝ

DATUM

NÁZEV

VZNIKU

„U Bílého
anděla“

PRIVATIZACE

1873

1994

SOUČASNÝ
NÁZEV
„U Bílého
anděla“

2.

„Nová lékárna“

1942

1997

„Na Náměstí“

3.

„U Polikliniky“

1993

1993

„U Polikliniky“
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11. ZÁVĚR
Cílem mé diplomové práce bylo podat celkový obraz o historii i současné situaci lékáren
ve městech kraje Vysočina - v Pelhřimově a Humpolci. Mojí snahou také bylo, aby tyto
základní informace přinesly „uţitek” nejen dnešním zájemcům o dějiny lékárenství, ale aby
mohla být téţ zdrojem poznatků do budoucna. Jelikoţ mnoho uvedených lékáren nemá ještě
„svou vlastní“ historii a naopak o „lékárnách historických” nebylo příliš mnoho dochovaných
dat a materiálů, bylo někdy velmi obtíţné se ke zdrojům dopracovat. I přesto se mi podařilo
zachytit komplexní vývoj lékáren, a proto patří moje poděkování všem, kteří mně ochotně
poskytli potřebné údaje a podíleli se tak na zdárném dokončení mé diplomové práce.
Na počátku své práce uvádím historický vývoj farmacie v krátkém přehledu, na něţ
navazuje historie obou obcí. Zdravotnictví na Pelhřimovsku tvoří obsah následující kapitoly.
Pak uţ se zabývám jak dějinami lékárenství, tak především historií jednotlivých lékáren ve
městech Pelhřimov a Humpolec. V současnosti tyto dvě města čítají celkem 10 lékáren, z toho
6 bylo zaloţeno po roce 1989, z čehoţ vyplývá důleţitost průběţného mapování vývoje
lékáren.
Pro lékárenství v České republice znamenal rok 1989 významný historický mezník.
Lékárnám byla umoţněna privatizace. Ve velmi krátkém časovém období byly lékárny
zprivatizovány a jejich počet dramaticky vzrostl (79).
Zcela radikálním způsobem se změnil vlastní sortiment lékáren. To znamená, ţe konečně i
česká lékárna můţe svým pacientům nabídnout léky na předpis i bez předpisu v sortimentu
srovnatelném s ostatními evropskými státy. Právě tento fakt je třeba hodnotit velmi kladně.
Do lékáren se však po roce 1989 dostávají nejen léky, ale i doplňkový sortiment, jako jsou
dietetické přípravky, kosmetika, včetně léčebné, homeopatika, fytofarmaka. To je krok, který
je pro danou lékárnu z ekonomického hlediska nezbytný. S tím je spojena tzv.
komercionalizace lékáren, včetně pouţívání reklam ve vlastním interiéru lékáren (79).
Nelze však nechat bez povšimnutí, ţe s otevřením soukromého podnikání se objevily i
některé stinné stránky trţní ekonomiky. Ačkoliv ve vyspělých zemích západního světa to
většinou není obvyklé, u nás se přesto prosadila moţnost vlastnictví lékáren laiky (tak jako
tomu bylo i před válkou), a to přes váţná varování kolegů z bezprostředního sousedství,
například z Německa či Rakouska (80).
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Já osobně ale asi za největší problém povaţuji nejednotnost cen léků. Tím pádem
konkurenční prostředí nevytvářejí odborné znalosti, schopnost komunikovat

a poradit

pacientovi s jeho problémem, ale doplatek na lék či „pětikoruna za recept.”
Podle mého názoru by dnešní lékárna měla převzít především funkci poradenskou s
moţností vyuţití lékových záznamů jednotlivých pacientů, tzv. pacientových karet, s
přesnými záznamy o uţívaných lécích od všech ošetřujících lékařů, aby se vyloučily moţné
kontraindikace a interakce. To by však naráţelo na legislativu o utajovaných skutečnostech.
Před českým lékárenstvím se otevírá budoucnost, (která je v současnosti zásadně
ovlivněna reformou zdravotnictví platnou od ledna 2008) nyní se můţeme pouze dohadovat,
jakým směrem povede. Moţná budeme svědky rozvoje lékáren nové koncepce pojatých jako
farmakoterapeutická poradenská střediska. Doufejme, ţe moderně pojaté lékárenství vytlačí z
lékáren ono rutinní a bezobsaţné vydávání léků (80).
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13. Seznam zkratek
R.(právo reálné)
Rd. (právo radikované)
Letopočet za zkratkami značí rok zaloţení (práva)
Děd. (dědic)
Prov. (provizor)
Maj. (majitel)
O. (osobní právo)
Náj. (nájemce)
dÚ (lékárna dodává do ústavu)
pP (prodlouţené otvírání)
V (lékárna skladuje veterinární sortiment)
A (lékárna skladuje běţná ATB)
K (lékárna skladuje kortikoidy)
NS (nepřetrţitá sluţba)
VL (skladuje veterinární léčiva)
ZM (skladuje zdravotnický materiál)
OL (okresní lékárna)
PS (pohotovostní sluţba)
NL (nemocniční lékárna)
I., II. (typ lékárny)
PL (lékárna při samostatné poliklinice)
OVL (oddělení veterinárních léčiv)
Z (lékárna základního typu)
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14. Přílohy
Příloha č.1: Lékárna U Bílého anděla – exteriér a interiér – Humpolec (19. století)
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Příloha č.2: Lékárna U Bílého anděla – Humpolec (21. století)
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Příloha č.3: Lékárna U Slovanské lípy – exteriér a interiér - Pelhřimov
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Příloha č.11: Dr. Max LÉKÁRNA - Pelhřimov
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15. Abstrakt
Historie lékárenství měst Pelhřimova a Humpolce

Student: Hájková Hana
Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Dohnal František, CSc.
Katedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
Předmět práce: Historický vývoj lékárenství ve městech Pelhřimov a Humpolec od
počátku do současnosti.
Cíl: Zmapování historie lékáren a lékárníků ve dvou městech kraje Vysočina - Pelhřimově
a Humpolci - od nejstarších dob aţ do současnosti.
Metody: Zpracování historických písemných pramenů z Českého farmaceutického muzea
na Kuksu, Městského muzea v Pelhřimově, Městské knihovny v Pelhřimově, materiálů
okresního sdruţení lékárníků a dále rozhovory s pamětníky.
Výsledky: Za nejstarší lékárnu oblasti je povaţována lékárna „U Černého orla”, která
vznikla nejspíše v 17. století. První písemné zmínky ale máme k dispozici aţ od roku 1873 a
jsou spojeny se jménem Jana Křtitele Frieda. Do roku 1918 se v Pelhřimově i v Humpolci
nacházely dvě lékárny, kaţdé město mělo po jedné. V letech 1918 - 1948 k těmto lékárnám
přibyla v Pelhřimově lékárna „U Slovanské lípy” a v Humpolci „Nová lékárna”. Po roce 1948
zaniká nejstarší lékárna „U Černého orla” a je zaloţena nemocniční lékárna, která má od této
doby jiţ stálé místo. Po roce 1989 vzniká celá řada nových lékáren, některé byly také
zprivatizovány. V současné době se v Pelhřimově nachází sedm lékáren, v Humpolci pak
lékárny tři.
Závěr: Podařilo se mi zaznamenat chronologický vývoj lékáren určené oblasti i přes
obtíţné získávání materiálů.
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15. SUMMARY
The history of pharmacy in the cities of Pelhřimov and Humpolec

Student: Hájková Hana
Tutor: Doc. PhDr. Dohnal František, Csc.

Social and Clinical Pharmacy Department
Pharmaceutical Faculty in Hradec Králové
The Charles University in Praque, Czech Republic
Theme: History and developement of the pharmaceutical service in the cities of Pelhřimov
and Humpolec throughout the history.
Objective: Survey of the history of pharmacies and pharmacists in two cities of the district
of Vysočina - Pelhřimov and Humpolec – since time immemorial to the present.
Methods: Processing the historical written recources obtained from the Czech
Pharmaceutical Museum in Kuks, Town museum in Pelhřimov, Town library in Pelhřimov,
the materials of the district corporation of the pharmacists and interviews with
contemporaries.
Results: The first pharmacy in this area had been established probably in the 17th century.
The first written remarks are evaible from 1873 and they are dřeply wedded with name
Jan Křtitel Fried. Until 1918 there are two pharmacies in Pelhřimov and Humpolec, each town
had one pharmacy .In the years 1918 to 1948 the next pharmacies - in Pelhřimov ”U
Slovanské lípy” and in Humpolec ”Nová lékárna” – had been opened. After 1948, the oldest
pharmacy ”U Černého orla” was closed and the hospital pharmacy had been established,
which has the pernament placesince then. After 1989 many new pharmacies were established,
some of them were privatized too. Nowadays there are seven pharmacies in Pelhřimov and
three pharmacies in Humpolec.
Conclusion: I have managed to summarize the chronological development of the
pharmacies in this district even if it was often difficult to find the related materials.
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16. Curriculum vitae autorky
Jmenuji se Hana Hájková a narodila jsem se 25. 3. 1984 v Pelhřimově. Po úspěšném
sloţení maturitní zkoušky na pelhřimovském gymnáziu jsem v roce 2003 začala studovat
Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. K mým koníčkům patří
především sport (volejbal, tenis, plavání, aerobic), cestování a studium cizích jazyků, a to
především jazyka německého, z kterého jsem v roce 2001 sloţila státní zkoušku.

