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Anotácia 
Práca sa zaoberá dejinami lekární a lekárnikov do roku 1170. Hlavný akcent je kladený na 

lekárnikov pôsobiacich v Prahe. Úvod práce zachycuje európsky vývoj farmácie a pokračuje 

celkovým vývojom lekárnikov a lekární v Českých krajinách. Obsahuje podrobnú 

sumarizáciu pražských lekárnikov vyskytujúcich sa v archívnych prameňoch.  Práca sa 

zároveň venuje profesnej úrovni lekárnikov a popisuje medicinálne poriadky, ktorými sa 

museli okrem iných profesií riadiť aj lekárnici. Popisuje vybavenie lekární, nástroje a nádoby, 

s ktorými prichádzali lekárnici každodenne do styku. Práca ďalej približuje atmosféru lekárne, 

ktorá mala svoje tajomné špecifika a končí krátkou exkurziou do pražskej lekárne.  
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Abstract 
The thesis deals with the history of apothecaries and pharmacists until 1170.  Its primary 

focus is on the apothecaries who were working in Prague. The first part of this thesis treats of 

pharmacy development in Europe and continues with the general development of pharmacists 

and apothecaries in the Czech lands. It does provide a complex overview of pharmacists 

acting in Prague, whose records are being retained in archive sources. Except for proffesional 

degree of pharmacists the thesis also describes Medicinal rules, which they had to follow. The 

thesis also describes equipment and instruments that the pharmacists were using on daily 

basis. Further, the thesis focuses on the pharmacy atmosphere that used to have its mysterious 

specificity. In the conclusion, a short excursion to a Prague pharmacy is described. 
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1. Úvod 
 

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vývoja farmácie v Českých krajinách. 

Jej cieľom je na základe dochovaných archívnych materiálov priblížiť jednotlivé vývojové 

etapy lekární a lekárnikovej činnosti do roku 1770. 

Tejto problematike sa zatiaľ venuje len málo štúdií. Existuje síce mnoho prác, ktoré sa venujú 

dejinám medicíny, avšak farmácii ako takej sa dotýkajú len okrajovo. Cenné poznatky 

k farmácii prinášajú hlavne dielčie štúdia Emila Šedivého, Ferdinanda Pátka či Karla Pejmla, 

publikované v Časopise českého lekárnictva.  

V súčasnosti sa dejinami farmácie zaoberajú hlavne historici RNDr. PhMr. Pavel Drábek a 

Doc. RNDr. PhMr.Václav Rusek CSc. 

V roku 2003 vydala Dagmar Broncová (v spolupráci s Pavlom Drábkom, Václavom Ruskom, 

Martinou Lisou a ďalšími) knihu „Historie farmacie v Českých zemích”, v ktorej  prináša 

prehľad vývoja farmácie od najstarších dôb až po súčasnosť. Viac než polovica knihy sa ale 

zaoberá dejinami po prvej svetovej vojne. Ja by som sa preto rada bližšie venovala dejinám 

farmácie do roku 1770, kedy sa farmácia zmenila na skutočné farmaceutické odvetvie.  

V prvej kapitole načrtnem skôr obecnejší prehľad dejín európskej farmácie. Chcem zdôrazniť 

prelomové vedecké pokroky učinené v tomto obore od stredoveku až po začiatok 20. storočia. 

Stranou ponechávam liečitelské „pokusy” v praveku a staroveké liečiteľstvo orientálných 

civilizácií, hoci ich význam na stredoveké a novoveké lekárenstvo nechcem a ani nemôžem 

popierať. 

Budem sa snažiť v stručnosti priblížiť dôležité medzníky vývoja a vyzdvihnúť výrazné 

osobnosti oboru, ktoré veľkou mierou prispeli k významným objavom v oblasti zdravotníctva. 

Zmienim sa aj o udalostiach, ktoré bránili rýchlejšiemu napredovaniu vedy. 

V nasledujúcej kapitole sa chcem dotknúť problematiky lekárnikov a verejných lekární 

v Českých krajinách a to až do vydania Generálneho zdravotného normatívu v roku 1770. 

Pozornosť budem upriamovať na lekárnikov pôsobiacich v Prahe, konkrétne na Starom Meste 

pražskom, Novom Meste pražskom a Malej Strane. Zistené mená a údaje uvediem 

v chronologickom poradí. Pre väčšiu priehľadnosť kapitolu doplním tabuľkami.  

Budem sa snažiť vybádať, ako pôsobili vonkajšie udalosti (objavenie Ameriky, české 

stavovské povstanie, osvietenské reformy) na celkový vývoj farmácie v Českých krajinách. 

Považujem za dôležité rozobrať, akou veľkou mierou bola ovplyvňovaná práca lekárnikov 

nárokmi Univerzity Karlovej a zvlášť Lekárskej fakulty. Chcem na základe stanov Lekárskej 

fakulty priblížiť spätosť pražských lekárnikov s ňou.  
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V ďalšej kapitole by som chcela zhrnúť význam niektorých úradných nariadení, ktoré 

stanovovali presné práva a povinností lekárnikov. Na ich základe sa dá totiž celkom presne 

zrekonštruovať postavenie, aké lekárnici v spoločnosti zastávali a taktiež hranice, ktorými 

boli ich kompetencie obmedzené.  

Ďalej sa budem venovať popisu každodennej práce lekárnika. Na základe dochovaného 

materiálu by som chcela zmieniť najčastejšie používané liečivé prípravky, ich formu a 

zloženie.  

Považujem za dôležité podať informácie o druhoch lekárenskej literatúry.  

Myslím, že určite nebude na škodu načrtnúť ukážky niektorých lekárenských receptov a 

liečebné postupy. To bude cennou pomôckou pre pochopenie vtedajšieho myslenia , ktoré 

bolo odrazom  celej duchovnej úrovne vtedajších ľudí. 

Následne by som chcela ilustrovať pracovné prostredie lekárnikov. To znamená popísať ako 

celkový interiér lekární, tak miestnosti, v ktorých sa lekárnici pohybovali, kde mali uložené 

zásoby prípravkov, kde ich spracovávali a odkiaľ ich dovážali. Dôležité sú aj náradia a 

náčinia, ktoré pri príprave liečiv používali a svoj význam má nepochybne nábytok, kam sa 

liečivé prípravky ukládali. Takže v súhrne by som chcela dospieť k určitej rekonštrukcii 

interiéru lekárne.  

Na to by naväzovala kapitola o lekárenskej symbolike, ktorá neodmysliteľne k lekárňam 

patrila, dotvárala celkovú atmosféru lekárne a zvyšovala vážnosť a prestíž lekárnika. Bude 

určite zaujímavé zistiť, aká výzdoba lekární bola v tej dobe „in”. 

Poslednou kapitolou bude exkurzia do pražskej lekárne a obecné informácie o lokalizácii 

niektorých lekárenských pamiatok v Čechách. Na tomto území sa nachádza veľký počet 

lekárenských zaujímavostí, takže si myslím, že by bola škoda sa aspoň o niektorých z nich 

nezmieniť. 
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2. Vývoj farmácie v európskom kontexte 
       

Pre celkový vývoj lekárstva, farmácie a medicíny vôbec bolo v stredoveku dôležité, aký 

postoj zastávala k chorobám cirkev. Prvotná kresťanská cirkev sa stavala k medicíne  

s odporom. Podľa cirkvi bol príčinou chorôb bez výnimky hriech a jediným liekom na ne 

mala byť modlitba, pôst a pokánie. Telesné funkcie riadili iba určení patróni: sv. Blaise sa 

staral o hrdlo, sv. Brigita o oči, sv. Erasmus o črevá, sv. Dympna bol psychiater, sv. Lawrence 

špecialista na bolesti chrbta, sv. Fiacre sa staral o zaparenú zadnicu, sv. Roch o mor, oheň sv. 

Antona spaľoval údy.1  

V prvej polovici 14. storočia, kedy sa po celej Európe začala šíriť morová epidémia (v 

Českých krajinách podľahlo moru v tej dobe okolo 800 tisíc ľudí2), boli choroby považované 

za boží trest, a to hlavne kvôli morálnemu úpadku ľudstva, ktoré si stále viac ľubovalo 

v roztopašnosti, zhýralosti, obžerstve a v celkovom živote v „hriechu”. 

Akýmkoľvek zásadným objavom v medicíne a farmácii, ktoré šli spolu ruka v ruke, bránil 

postoj cirkvi. Strach z kliatby, herézie či upálenia slúžili cirkvi ako nástroj k potlačeniu 

slobodného prejavu aj v tejto oblasti. V tej dobe bolo nebezpečné myslieť a onen druh 

nezákonného myslenia, ktorému dnes hovoríme vysvetľovanie bol nenávidený aj samotnou 

vedou. 

Prelom 15. a 16. storočia bol charakteristický veľkými zmenami. V prvom rade to bolo 

obdobie zámorských objavov, a s nimi spojený presun obchodných a politických centier.  

Nastal veľký rozmach prírodných vied, hlavne astronómie a fyziky. Kopernikovo 

heliocentrické učenie bolo doslova revolúciou v oblasti prírodných vied. Významné boli 

taktiež výsledky Newtonovej, Galileovej a Keplerovej práce. Stále viac sa dostával do 

popredia objektívny pohľad na svet. Veľmi výstižne popísal tento vývoj Engels vo svojej 

Diakritike prírody: „Moderná prírodoveda, jediná, o ktorej sa dá hovoriť ako o vede narozdiel 

od geniálnych intuícií Grékov a sporadických a nesúvislých výskumov Arabov, začína tou 

mohutnou epochou, v ktorej meštianstvo zmietlo feudalizmus. V pozadí boja medzi mešťanmi 

a feudálnou šľachtou ukazovala táto epocha búriaceho sa sedliaka a za sedliakom revolučné 

začiatky moderného proletariátu (...). Bola to epocha, ktorá v Európe vytvorila veľké 

monarchie, zlomila duchovnú diktatúru pápeža, vzkriesila grécky starovek, a tým vyvolala 

najväčší kultúrny rozmach novej doby, prelomila hranice starého sveta a vlastne až vtedy 

objavila Zem. Bola to najväčšia revolúcia, ktorú do tej doby Zem zažila (...). Je príznačné, že 

                                                
1 Gordon, Richard, Podivuhodné dějiny lékařství, Praha 1995, s. 18. 
2 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s. 45. 
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protestanti sa predháňali s katolíkmi v prenásledovaní. Jední upálili Serveta, druhí Giordana 

Bruna. Bola to doba, ktorá potrebovala obrov a rodila obrov, obrov učenosti, ducha a 

charakteru, doba, ktorú Francúzi správne pomenovali renesanciou a ktorú jednostranne 

zabednená protestantská Európa nazvala reformáciou.”3  

V medicíne vôbec spočívala renesancia v nových teóriách, ktoré sa opierali o vlastné 

výskumy a experimenty. Často k prevratným objavom v medicíne došlo tak, že ani sám 

objaviteľ nemal tušenie, aký veľký pokrok bol vlastne učinený.4 Napríklad Leonardo da Vinci 

(1452 - 1519) (viď príloha č. 1) chcel nájsť sídlo duše, načo vypitval mnoho mrtvol. Sídlo 

duše v tele človeka síce nenašiel, zato objavil krvný obeh. Zároveň ako prvý človek prišiel na 

to, že srdečný infarkt a mŕtvica sú spôsobené upchávaním ciev. Andreas Vesalius (1514 – 

1564), parížsky študent medicíny, ktorý sa stal slávnym výskumníkom ľudskej kostry a je 

považovaný za zakladateľa modernej anatómie. Výsledkom jeho práce bol anatomický atlas 

De Humani Corporis Fabrica. Ďalší, napr. Eustachius (1510 – 1574) a Fallopius (1523 – 

1562), ktorí sa preslávili dvoma trubicami, jeden trubicou v uchu, druhý v ženskej panve a 

prevratným bol objav krvného obehu Williamom Harveyom. Zvlášť významnou osobnosťou 

renesančnej medicíny a farmácie bol lekár, alchymista a filozof Theophrastus Bombastus de 

Hohenheim (1493 - 1541), ktorý sa sám nazval Paracelsus (viď príloha č. 2) a zameral 

alchýmiu k vyhľadávaniu a výrobe anorganických chemických liečiv, čím položil základ 

novému smeru v medicíne a farmácii, a to tzv. chemiatrii a tým aj novým vedám - lekárskej a 

farmaceutickej chémii.5 Paracelsová chemiatria sa plne presadila až na začiatku 17. storočia a 

táto doba je považovaná za zlatý vek lekárenstva, pretože do popredia vstúpila výrobná 

činnosť lekární a vzrástol ich počet.  

Ale na druhej strane je treba si uvedomiť, že nové objavy neukončili éru scholastickej 

medicíny ihneď a k výrazným zmenám ani skrz tak veľké objavy nedošlo. Rástol počet 

lekární a mestá sa snažili mať nad nimi aspoň minimálnu kontrolu. Tento rast bol ovplyvnený 

zvýšeným záujmom o alchýmiu a botaniku. K rozvoju botaniky ako samostatnej vedy 

prispievali floristické a morfologické znalosti a vytváranie zbierok sušených rastlín, ktoré stáli 

v strede záujmu lekárnikov v dobe od 16. až do 19. storočia.  

Od začiatku 17. storočia sa začali vedeckí pracovníci združovať do zakládaných vedeckých 

spoločností a akadémií, ktoré im umožnili podrobne referovať o nových objavoch a kriticky 

ich prediskutovávať. Napr. Academia dei Lincei v Ríme, Royal Society v Londýne, 

Akadémia vo Florencii, Učená spoločnosť v Prahe a iné. Práve vtedy vyvstalo veľmi vážne 
                                                
3 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s. 51. 
4 Gordon, Richard, Podivuhodné dějiny lékařství, Praha 1995, s. 51. 
5 Rusek, Václav - Kučerová, Mária, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Brno 1983, s. 119. 
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nebezpečenstvo, a síce, že lekári a lekárnici začnú svoje poznatky uplatňovať na chorom 

človeku v tak veľkej miere, že mu tým viac uškodia, než pomôžu.  

Tienistou stránkou 17. storočia predstavovali dôsledky vyplývajúce  z 30-ročnej vojny, ktoré 

sa týkali všetkých oblastí (50 % úbytok obyvateľstva, zničené mestá atď.), a ktoré sa nevyhli 

ani farmácii. Boli to nútené emigrácie lekárov a lekárnikov a tým veľké zaostávanie vedy a 

školstva, ktoré sa dostali do područia jezuitov.  

V 17. - 18. storočí sa viac presadzovala absolutistická moc panovníkov a vytváral sa pevný 

štátny aparát, posilnili sa centralizačné tendencie a štát sa plne ujal starostlivosti o 

zdravotníctvo. Vydávali sa centrálne nariadenia, napríklad morné poriadky. Začali sa 

zavádzať na celom území povinné organizácie lekárnikov - grémia a kolégia.  

Nové smery v zdravotnej starostlivosti vychádzali z Francúzska a to od roku 1789 v dôsledku 

Veľkej francúzskej revolúcie. Okrem Deklarácie práv človeka a občana bola totiž prijatá aj 

Deklarácia práva na liečebnú pomoc pre každého, kto ju potrebuje.6 Ideje francúzskej 

revolúcie ovplyvňovali vývoj teórií o zdravotníctve v podstate po celé 19. storočie.7  Vyústilo 

to ku vzniku zdravotnej polície a štátnej medicíny v období osvietenského absolutizmu. 

Osvietenské monarchie chceli riešiť neutešené situácie (ekonomické zaostalosti, veľká bieda, 

hlad a iné) tuhou centralizáciou štátnej moci a početnými reformami. Tie mali upraviť, 

stabilizovať a správne nasmerovať vývoj nielen v školstve a zdravotníctve ako takom, ale aj 

vo vedách, umení a poľnohospodárstve. Vytvárali sa centralizované zdravotné správy, ktoré 

mali dozerať na dodržiavanie zákonov. Štát budoval nové zariadenia -  nemocnice, pôrodnice, 

chorobince, kde mali pôsobiť vysoko kvalifikovaní pracovníci. Preto bola vykonaná rozsiahla 

reforma lekárskych fakúlt, ktoré sa postupne stávali centrami vedeckej práce.  

Od polovice 19. storočia sa začala vo veľkom rozvíjať vedecká revolúcia, pri ktorej boli 

odhalené zákonitosti hmotného sveta. Nové vedecké poznatky boli publikované vo vedeckých 

časopisoch, ktoré začali vychádzať periodicky. Najprv to boli zahraničné časopisy, napr. z 

Nemecka8: 1820 Archiv der Pharmazie, 1830 - 1969 Pharmazeutisches Centralblatt, 1832 - 

1874 Annalen der Pharmazie, 1859 - 1969 Pharmazeutische Zentralhalle a iné. 

Publikácie písané v češtine vychádzali od roku 1862 - Časopis lékařů českých pro lékaře, 

ranhojiče a lékárníky. Prvým českým farmaceutickým listom bol Časopis českého lekárnictva, 

ktorý vychádzal v rokoch 1882 - 1950. 

                                                
6 Rusek, Václav - Kučerová, Mária, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Brno 1983, s. 123. 
7 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s.  97. 
8 Rusek, Václav - Kučerová, Mária, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Brno 1983, s. 141. 
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Po 19. storočí sa tiež zintenzívnil záujem o dejiny farmácie. Počiatky vedeckého prístupu k 

spracovaniu dejín farmácie položil C. Frederking (1809 - 1892) v knihe “Základy dějin 

farmacie” v roku 1874. 

Na rozvoji farmácie ako vedy mala podiel inštitúcia Gesellschaft fur Geschichte der 

Pharmazie, založená v roku 1926 v Innsbrucku. Práve táto inštitúcia vydávala zborníky, 

prednášky, monografické práce a tým vychovávala záujemcov o historiografickú prácu.  

Lenže v 19. storočí sa v spoločnosti vyskytoval jeden veľký problém, ktorým bolo 

vykorisťovanie a využívanie práce žien a detí, neľudské pracovné podmienky. To prirodzene 

vyústilo ku vzniku epidémií, infekčných chorôb a alkoholizmu. V Anglicku a vo Francúzsku 

začali prebiehať početné debaty týkajúce sa zlepšenia tejto neutešenej situácie. Výsledkom 

diskusií bol vznik nemeckého hnutia za medicínsku reformu v revolúcii 1848 - 1849. Hnutie 

bolo s revolúciou taktiež porazené, čo však nič nemení na skutočnosti, že práve v tomto hnutí 

sa najvýraznejšie prejavilo nové lekárske myslenie.9 

Konečne na prelome 19. a 20. storočia  došlo k pokroku, keď v tomo období medicína 

prestala byť bezmocná voči väčšine chorôb. Cesta k tomu bola však dlhá a zložitá, 

sprevádzaná častými neúspechmi končiacimi sa smrťou mnohých pacientov. Životy, o ktoré 

boli týto pacienti pripravení v mene pokroku, zachránili obrovské množstvo iných ľudských 

životov. Ľudstvo skutočne celé storočia trpelo nedostatkom medicínskych znalostí, ale 

netrpíme teraz rovnako bolestne ich nadmierou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s. 101. 
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3. Lekárnici a lekárne v Českých krajinách do obdobia vydania 
Generálného zdravotného normatívu v roku 1770 

 

3.1. Počiatky lekárnikov a lekární 

 

Zrejme prvá lekáreň vo svete bola založená v Bagdade Kalifom El Manaurom niekedy medzi 

rokmi 754 až 759. Arabovia boli vôbec prvým národom, ktorý zaviedol úradný dozor nad 

výrobou liekov a nad ich predajom v lekárňach.10 Arabskí lekárnici obohatili farmáciu o nové 

rastlinné prípravky (senové listy, cukor, muškát...), o chemické liečivá, o nové aplikačné 

formy prípravkov (rôzne sirupy, šťavy, výťažky z rastlín apod.) 

Z Bagdadu sa zakládanie lekární postupne rozširovalo do Alexandrie a neskôr 

prostredníctvom Maurov do Španielska. Všetky tieto lekárne boli v tej dobe v rukách 

mohamedánov a prvá kresťanská lekáreň bola založená až v 11. storočí za Konštantína 

Karthaginského v Salernu. Prvá písomne doložená kresťanská lekáreň bola založená  v Ríme 

v roku 1016, potom v Monte Casinu z roku 1022, v Benátkach 1172, v roku 1233 vo Veclaru 

atď.11  

Prvá písomná zmienka o českom lekárenstve pochádza až z 13. storočia a spája sa s 

cudzincami. 13. storočie vôbec, bolo obdobie čulých politických, kultúrnych a hospodárskych 

stykov s cudzinou. Boli to styky hlavne s Talianskom, Nemeckom, Flandrami, Orientom a 

inými. K nám odtiaľ putoval v tej dobe vzácny tovar rozličného druhu a medzi ním aj liečivá. 

Okrem tovaru k nám prichádzali aj odborníci, napr. právnici, remeselníci, stavitelia a v 

neposlednom rade aj lekári a lekárnici. Samozrejme existoval aj pohyb smerom opačným. 

Určitou križovatkou tejto migrácie bola hlavne Praha ale aj iné rozvinuté mestské centrá. 

V každom prípade sa zrejme správne predpokladá, že lekárne sa nachádzali v dôležitejších 

správnych centrách. Tie menej významné sa museli naďalej uspokojiť s babkami 

bylinkárkami, šarlatánmi, ľudovými liečiteľmi a podobnými individuami.  

Mená najstarších lekárnikov sa objavujú len v krátkých zápisoch, ktoré sa nedajú zapojiť do 

súvislejších okolností. 

Na Starom Meste pražskom v 13. storočí pôsobili traja lekárnici. Staré Mesto pražské bolo 

prvé mesto v Čechách späté s počiatkom lekární. Prvým lekárnikom bol Konrád, menovaný 

ako ôsmy svedok v listine staroboleslavskej kapituly z 25 januára 1275.12 

                                                
10 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s. 36. 
11 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 1. 
12 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 34. 
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Druhým bol magister Bandinus de Arecio, osobný lekárnik kráľa Jána Luxemburského, ktorý 

je doložený k roku 1287. Kráľ mu za jeho služby venoval statky v Hostiviciach a Bandinus 

ich  potom 13. apríla 1325 predal pražskému mešťanovi Mikulášovi Hildebrandovi.  

Dobou luxemburskou prichádza nový zjav a to titul dvorského apatekára. U nás sa tento titul 

po prvý krát použil za Jána Luxembruského, ktorý ho udelil svojmu vrátnikovi a dvoranovi 

H(enricovi). Z Jánovho privilégia sa dá vyčítať, že Henricovi tým poskytol zvláštnu ochranu, 

oslobodil ho od platenia cla a mýta a zároveň dovolil Henricovi voľne obchodovať so 

všetkými druhmi vína a iným tovarom. Ján ho podriadil priamo svojej  jurisdikcii.13  

Tretím doložiteľným lekárnikom bol Conradus zvaný Riczhardus apothecarius, ktorý je 

uvádzaný k roku 1296, kedy vystupuje v listine ako spoluporučník chlapcov Jana, Ondreja a 

Mikuláša, synov Petra Longa. Taktiež je známe, že český kráľ Václav II. (1278 – 1305) mal 

dvoch dvorných lekárnikov. 

 

3.2. Lekárne a lekárnici v 14. storočí 

 

Postupom času sú už správy o lekárnikoch hojnejšie a určitejšie. V 14. storočí sú už záznamy 

o verejných lekárňach doložené aj z iných miest. Napríklad v roku 1320 - 22 z Litoměříc, v 

roku 1343 – 1344 dve lekárne z Brna, v roku 1366 fungovala lekáreň  v Olomouci a v roku 

1383 v Litomyšli.14  

Ladislav Niklíček uvádza, že v 14. storočí sa v Prahe nachádzalo 5 až 7 lekární.15 

V 14. storočí pôsobili na Starom Meste pražskom lekárnici skutočne v hojnom počte, čo 

dokazuje aj množstvo dochovaných záznamov, viažúcich sa k lekárnikom. Záznamy bývajú 

rôzného charakteru - záleží na situácii, v ktorej sú lekárnici podchytení. Napríklad mohli byť 

spojení s predajom domu a apatéky, alebo v záveti odkázať dom a apatéku (prípadne samotný 

dom, samotnú apatéku), mohli byť účastníkmi súdneho sporu buď na žalujúcej strane alebo 

žalovanej atp. Záznamy nemajú rovnakú výpovednú hodnotu. O niektorých lekárnikoch sú 

dochované len veľmi strohé informácie, z ktorých nie je možné vyvodiť celistvý a 

vyčerpávajúci obraz ich profesionálneho pôsobenia.  

Cieľom nasledujúceho súpisu je priblížiť jednotlivé zásadné udalosti, ktoré v mnohých 

prípadoch  ovplyvnili vývoj jednotlivých pražských lekární. 

                                                
13 Šedivý, Emil, Angelus a jeho botanická zahrada, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 27, č. 24, Praha 1908, s. 
359. 
14 Kučerová, Mária - Rusek, Václav, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Praha 1983, s. 117. 
15 Niklíček, Ladislav, Dějiny medicíny v datech a faktech, Praha 1985, s. 44. 
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K roku 1320 – 1325 je zaznamenaný Nicolaus apothecarius, 1320 – 1345 Henricus, 1332 

Leonhardus apothecarius, 1353 Nicolaus (Niclinus, Nixlinus) – vlastnil niekoľko domov, 

1358 Katherina apothecarissa, vdova po lekárnikovi Talluczym, predala v tom roku dom 

neďaleko kostola sv. Michala, v roku 1358 kupuje apothecarius Huguczo dom pri kostole sv. 

Michala, ale nie je isté, či v ňom mal aj lekáreň. 1359 lekárnik Gerhart,  1362 Petrus, 

apothecarius de Wratislawia prijal staromestské meštianstvo. 1380 apothecarius Jacobus 

z Michalskej ulice. V roku 1390  apatykár Peter zo Žlutíc, ktorý bol najvyšším pisárom 

arcibiskupského úradu (konzistoria).16 K roku 1393 apatečník Ján z Lípy, ktorý sa 

prisťahoval, čím je zrejmé, že lekárnici už pôsobili aj v mestách vidieckych.17                                                                                                                                                                                                          

Lekárnici, ktorí prišli z Florencie: Augustínus de Florentia, ktorý tu získal meštianské právo 

v roku 1353. Medzi rokmi 1364 – 1400 mal lekáreň na Malom námestí „U mouřenínů” („Ad 

Etiopes”), v dome čp. 459. Augustínus bol považovaný za veľmi váženého muža, nakoľko 

v rokoch 1377 – 1400 opakovane zastával funkciu konšela. V roku 1380 bol horníckym 

mistrom viničných hôr. Patril k bohatým občanom, vlastnil niekoľko domov a patrili mu tiež 

mlyny na Vltave naproti Streleckému ostrovu, ktorý takisto vlastnil.18 

Ďalším lekárnikom bol Matej z Florencie, zrejme Augustínov syn, ktorý prijal meštianské 

právo Starého Mesta pražského v roku 1381.19 

O veľmi veľký ohlas v lekárenstve sa zaslúžil mladík z Florencie Angelus, ľudovo nazývaný 

Anděl z Florencie. Pochádzal z vlašskej rodiny apatekárov Angelov z Florencie. Jednotliví 

členovia jeho rodiny slúžili ako lekárnici už cisárovi Henrichovi VII. a kráľovi Jánovi 

Luxemburskému. 

Do Prahy prišiel Angelus v sprievode Karla IV., ktorému ako lekárnik zrejme slúžil aj 

v Taliansku. Príchod Angela sa datuje niekedy okolo roku 1346 a spolu s ním prišiel aj jeho 

brat Niccola, ktorý si v Čechách nechal počeštiť meno na Mikuláša. Obaja sa usadili v Novom 

Meste pražskom. Svoju lekáreň si otvorili na vtedajšom Ovocnom trhu na Starom Meste 

pražskom v dome č. p. 144, ktorý sa nazýval „V ráji”. Ich lekáreň v mnohých aspektoch 

vynikala. Bola v tej dobe veľkým lákadlom, pretože sa neomedzovala len na krémy, kvapky, 

bylinky či mastičky. Angelo svojim zákaznikom ponúkal aj rôzne dobroty, cukrovinky, ktoré 

boli vždy pestro sfarbené s výraznou arómou. Zo sladkostí bol napríklad veľmi obľúbený 

marcipán, ďalej ponúkal výrobky z vosku, sviečky, balzámy, jedy, mydlá, parfémy či likéry. 

Pri svojom dome v Jindřišskej ulici založil na pokyn Karla IV. obrovskú záhradu, ktorá bola 
                                                
16 Tomek, Václav, Vladivoj, Dějepis města Prahy V, Praha 1881,  s. 119. 
17 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1908, s. 174. 
18 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 35. 
19 Šedivý, Emil, Angelus a jeho botanická zahrada, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 27, č. 24,  Praha 1908, 
s. 361. 
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prvou svojho druhu v Európe. Nazývala sa „Hortus Angelicus”, teda Anjelská záhrada.20 

Pestoval v nej pre svoju lekáreň všetko, čo mohlo v našich podmienkach vyrásť. Boli tam 

rôzne druhy ovocných stromov, často vzácnych a u nás sa do tej doby nevyskytujúcich, ako aj 

rôzne vonné bylinky, liečivé rastliny či zeleninu. Najväčšiu slávu si záhrada získala svojou 

obrovskou pestrosťou.  

28. marca 1373 udelil Karol IV. Angelovi privilégium, v ktorom bolo stanovené, že Angelus 

má spadať priamo pod jeho právnu ochranu. Dvor so záhradou a budovami na Novom Meste 

pražskom oslobodil od bremien, všelijakého ukládania a vymáhania daní, dávok, poplatkov, 

platov z dobytka, ciel, berní, príspevkov, ungeltov a akýchkoľvek iných platov na večné časy. 

Dovolil  mu predávať víno domáce aj cudzie  kdekoľvek v ríši a povolil mu obchod aj s iným 

tovarom.21  

Z tejto listiny je zjavné, akej veľkej obľube a záujmu zo strany panovníka sa Angelus tešil. Je 

potrebné zmieniť, že ako dvorný lekárník nepôsobil sám, vedľa neho bol dvorným lekárnikom 

za Karla IV. aj Kuneš.  

Angela sa týkalo ešte jedno privilégium, ktoré je datované k  27. marcu 1360 a týka sa taktiež 

privilégia od cisára Karla IV. V ňom Angela oslobodil od všetkých mestských a zemských 

súdov a postavil ho priamo pod svoju jurisdikciu. Ďalej ho tiež oslobodil od platenia daní a 

berní a dovolil mu vlastniť šenk s domácimi a cudzími vínami.22 Toto privilegium Emler 

vyhlásil po dokonalom preskúmaní za falzum. Okrem toho za falzum prehlásil aj privilégium 

Václava IV. zo 17. júna 1409 udelené pre Angelovho synovca Ľudovíta.23 Týmto privilégiom 

mal Václav IV. nielen menovať synovca Angela Ludvíka svojím lekárnikom, ale súčasne mu 

mal aj potvrdiť privilégium Karla IV, ktoré bolo vydané pre jeho strýka Angela (viď vyššie). 

Mal ho vyňať z právomocí mestských a zemských súdov,  postaviť ho priamo pod svoju 

jurisdikciu, oslobodiť od platenia všetkých bremien atď.24 Podľa Emlera Angelové výsady 

(okrem iného oslobodenie jeho celého hmotného a nehmotného majetku od platenia daní 

atď.), platili len pre Angelovu osobu. Teda po jeho smrti nemali byť viac v platnosti. Nedá sa 

popri tom pochybovať, že podobné výhody mal aj Ľudovít, nielen ako majiteľ Angelovej 

záhrady, ale aj ako dvorný lekárnik. Takto nejak zrejme došlo k domnienke, že tieto slobody a 

rôzne výhody platia vlastne pre momentálneho majiteľa záhrady, nie pre konkrétnu osobu. Čo 

                                                
20 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 35. 
21 AMP, Sbírka pergamenových listin, Sbírka A1, sign. AMP PGL I - 14, inv. č. 14. 
22 dtto, sign. AMP PGL I - 11, inv. č. 11. 
23 Emler, Josef, Über mehrere Urkunden die den sogenanten Hortus Angeli in der Neustadt Prag betreffen, in: 
Zprávy o zasedáni Král. Spol. nauk, Praha 1875, s. 147. Pre plné znenie falza Karla IV. z r. 1360 viď. Šedivý, 
Emil, Angelus a jeho botanická zahrada, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 27, č. 27 , 1908, s. 407-409. a 
prílohu č. 3. 
24 AMP, Sbírka pergamenových listin, sign. AMP PGLI-16, inv. č. 16. 
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vlastne bolo presným úmyslom falzátora. Falzum sa výborne ujalo, pretože Vladislav tieto 

privilégia, včetne fálz, potvrdil. V roku 1535 ich potvrdil grófovi z Hardeka aj Ferdinand. 

Hlavná zmienka je o záhrade a o voľnom obchode, včetne oslobodenia od všelijakých 

bremien.  Nie je tam však žiadna zmienka o tovare lekárnickom, z čoho je viacmenej jasné, že 

falzátor nebol farmaceut. Za falzátora prehlásil Emler pána z Bříště a z Dubečka, bol to 

človek mocný a vysoko postavený, známy ku koncu 15. storočia. Od panovania Karla IV. a 

Václava IV. to bola doba dosť vzdialená a tieto výsady sa mnoho rokov prenášali z majiteľa 

na majiteľa, takže nebolo nijaké podozrenie, že sa vlastne jedná o falzum.  

Vedľa vážnosti a titulov rástol aj Angelov majetok. Podľa mestských kníh kúpil dom na 

Malom námestí, kde prevádzkoval lekáreň, vedľa toho mu patril „alia domus dicti Angeli 

apotecarii” a v malej Jezuitskej ulici vlastnil vinice. Patril mu aj dom na Malom námestí 

staromestskom „U kaprů.”  

Angelus bol tiež niekoľkokrát v priebehu rokov 1381 – 1394 zvolený konšelom. Zomrel vo 

vysokom veku v roku 1408.  

Po Angelovej smrti zdedil lekáreň a majetok jeho synovec Ľudovít z Florencie, ktorý prišiel 

do Prahy v roku 1384, kedy zároveň obdržal meštianstvo. Zastával funkciu lekárnika Václava 

IV. a bol ešte zámožnejší než Angelus. Patrila mu mimo iného aj rozsiahla vinica Folimanka, 

ktorá bola nazvaná podľa svojho majiteľa Jakuba Folimana a rozkládala sa v Nuselskom 

údolí. O jeho majetnosti svedčí aj to, že keď v roku 1397 prikázal kráľ Václav IV. hejtmanovi 

Prokopovi a kráľovskému podkomornému Žigmundovi Hullerovi, aby uložili na kráľovské 

mestá a kláštory berňu za účelom potlačenia zemských škodcov, pripadlo na Ľudovíta celých 

100 kop.25 Majetok získaval často aj úmrtím príbuzných, kedy mu pripadol dedičstvom. Ako 

príklad je dom v Dlhej ulici, ktorý ale o dva roky po nadobudnutí predal.  

V hodnostiach tiež ďaleko predstihol Angela, pretože bol zvolený nielen konšelom (v rokoch 

1407, 1410, 1413, 1414, 1416, 1418), ale aj purkmistrom mesta Prahy (v rokoch 1412, 1417, 

1418 – 19).26 V období husitských vojen sa Ľudovít postavil proti tomuto hnutiu, ale keďže 

husiti veľmi rýchlo získali veľký vplyv, boli konšelovia zbavení úradu. Ľudovít mesto opustil 

a vrátil sa v roku 1422, kedy sa síce zmieril s obcou, ale vplyv už naspäť nenadobudol. 

Zomrel okolo roku 1427 (nie je to úplne isté) a jeho majetok zdedila vdova Katarína.  Správy 

Angelovej záhrady sa ujal kvôli nedospelosti jeho dvoch synov Jána a Angela apatékar Kuneš 

(Gunzlinus, Conradus). Na Kuneša prešiel aj titul dvorného lekárnika. A presne ako jeho 

predchodcovia šiel za výnosným obchodom s vínom, skupoval rozsiahle vinice a patrili mu aj 

                                                
25 Čelakovský, Jaromír, Codex iuris municipalis, II., Praha 1886, s. 902. 
26 Šedivý, Emil, Angelus a jeho botanická zahrada, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 27, č. 30, s. 452. 
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nejaké domy. Po dovŕšení dospelosti prevzal lekáreň na Malom Rynečku a záhradu Ľudovítov 

syn Ján. Po jeho smrti sa starali o záhradu jeho žena Dorota, avšak keď sa opäť vydala, prešla 

záhrada na staršiu Angelovu vetvu, konkrétne na Katarínu - manželku druhého Ľudovítovho 

syna Angela. Lekáreň zrejme prestala existovať okolo roku 1447.27 

Úmrtím Angela II. vymrelo lekárenstvo v slávnej farmaceutickej rodine Angelovcov. Pre 

úplnosť ďalších osudov slávnej Angelovej záhrady len v skratke: po Angelovi II. vlastnil 

záhradu jeho syn Prokop z Bříště a Dubečka. Vladislav II potvrdil 12. mája 1497 práva 

Angelovho domu a záhrady Matúšovi Hrdulovi, ktorému ho predala vdova Prokopa z Bříště a 

z Dubečka, Alžbeta.28 Ten záhradu spolu s domom odkázal 24. októbra 1524 svojej manželke 

Zuzane.29 K 16. januára 1533 je záznam o predaní domu a Andelskej záhrady Oldřichovi, 

grófovi z Hardeka a z Kladska.30 2. októbra 1535 potvrdil Ferdinand I. Oldřichovi všetky 

práva domu so záhrady Angela a zvlášť potvrdil privilégia Karla IV, Václava IV. a Vladislava 

II.31 24. apríla 1548 predal už Kryštof gróf z Hardeku a z Kladska menom svojím a svojích 

neplnoletých bratov dom a záhradu na Novom Meste pražskom Matúšovi Kolínovi z 

Chotejřiny a jeho manželke Anne.32 Matuš bol profesorom univerzity a zriadil tu školu pre 

mládež z predných rodín. Boli tam zriadené aj liečivé kúpele, čo dosvedčuje, že za účelom 

kúpeľov tam prišla v roku 1549 matka kurfirsta Saského. Po Matúšovej smrti prešla záhrada 

dedičstvom na jeho syna Václava Kolína. Takto to prechádzalo postupne z príbuzného na 

príbuzného. 23. decembra 1596 odkúpilo záhradu od Jiříka Přepyského z Rychmburgu Nové 

Mesto.33 V roku 1609 sa slávny profesor medicíny Dr. Adam Zálužanský zo Zálužian 

prihovoril k českým stavom, aby záhrada Andelská  bola zriadená ako univerzitná botanická 

záhrada. K tomu však nedošlo. Názov Andelská bol tak vžitý, že ešte v 19. storočí sa takto 

hovorilo časti Jindřišskej ulici. 34  

Po celé 14. storočie sa vyskytovali aj iné zmienky o lekárnikoch, ktorí ako majitelia domov 

patrili k mestskému patriciátu.35 

 

                                                
27 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 35. 
28 AMP, Sbírka pergamenových listín, sign. AMP PGL I-28, inv. č. 28. 
29 dtto, sign. AMP PGL II-5, inv. č. 114. 
30 dtto, sign. AMP PGL II-9, inv. č.118. 
31 dtto, sign. AMP PGL I-40, inv. č. 41. 
32 dtto, sign. AMP PGL II-11, inv. č. 120. 
33 dtto, sign. AMP PGL 1-67, inv. č. 68. 
34 Šedivý, Emil, Angelus a jeho botanická zahrada, In. Časopis českého lékárnictva, roč. 27, č. 31, s. 471. 
35 Broncová Dagmar, Historie farmacie v Českých zemích, Praha 2003, s. 18. 
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3.3. Lekárne a lekárnici v 15. storočí 

 

 K 15. storočiu je doložených 23 lekární.36 Z toho je zrejmé, že sa pomaly ale isto sieť lekární 

rozrastala. Nasledujúci súpis nám približuje obsah dochovaných rukopisov, týkajúcich sa 

lekárnikov v 15. storočí.  

K roku 1400 sa pripomíná lekárnik Hašek, 1404 nachádzame lekárnika Purkarta z 

Aldemburka, ktorý bol staromestským konšelom.37 K roku 1418 je doložený lekárnik Kuneš, 

ktorý vlastnil so svojou manželkou Margarétou dom zvaný Pelechovský-Trčovský na Veľkom 

námestí na Starom Meste pražskom. V roku 1462  predal Kuneš dom, ktorý ležal na rynku na 

rohu vedľa školy Matky Božej v Týne Jeremiášovi Malovcovi a jeho manželke Barbore. Keď 

chcel Malovec predať dom, pohnala ho Majdaléna, dcéra lekárnika Kuneša pred súd s 

námietkou, že dom a apatéku na rynku odkázal jej otec matke a deťom. Pred súdom bolo ale 

dokázané, že Malovec požičal 100 kop Kunešovej manželke Margaréte a ona ručila domom. 

Kvôli nezaplateniu dlhu mal Malovec právo na dom. A Majdaléne bolo doporučené, aby 

“domu toho nařékati přestala…”38 

V roku 1421 žil na Starom Meste pražskom lekárnik Elogius, 1424 Leo platí úrok zo 

Středoklukov39, k roku 1424 ešte lekárnik Jan, v tom istom roku ešte Janek.40 V roku 1426 

Mikuláš, 1427 Albertus - Staré Mesto pražské, ktorý kupuje dom na Malej Strane,  1428 

Vaněk - Staré Mesto pražské, 1431 Mathias41, ktorý mal syna Vaňka, tiež lekárnika, 1439 

Hanušek z Kunovic, lekárnik od Andelov v Starom Meste pražskom, 1441 Rudolf lekárnik na 

Starom Meste pražskom, 1445 Michal, tiež Staré Mesto pražské.  

V roku 1450 tiež pôsobil apatykár Prokop, ktorý sa v roku 1457 stal konšelom a vlastnil dom 

a vinice na Novom Meste pražskom, Malej Strane a tiež dom na Starom Meste pražskom a v 

Jindřichovom Hradci. Polovicu apatyky ktorú vlastnil nechal podľa testamentu svojej žene 

Dorote a tovarišovi Petrovi. V roku 1450 Matyáš, lekárnik Starého Mesta pražského, odkázal 

svojej manželke v testamente z 22. decembra 1450 dom na Veľkom námestí, zvaný Pod 

skřidlicí, z ktorého mala dať na opravu kostola Matky Božej před Týnom jeden a pol kopy 

grošov a bratrstvu toho istého kostola 1 kopu.42 Matyáš zomrel niekedy okolo roku 1452 a 

jeho manželka predala apatyku 27. júna 1452 svojmu synovi Vaňkovi s podmienkou, že ju má 

                                                
36 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha 1906, s. 561. 
37 dtto, s. 174. 
38 AMP, Sbírka rukupisů, sign. 3539, rkp. 2105, f. 223. 
39dtto, sign. 3539, rkp. 2099, f 129. 
40 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha 1906, s. 561. 
41 dtto, s. 561. 
42 AMP, Sbírka rukopisů, sign. 3539, rkp. 2119. 
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vyplácať sumou 3 kopy grošov ročne, a to až do jej smrti.43 Podľa všetkého zmluvu nedodržal 

a Uršula musela svoje nároky domáhať súdom. 

K roku 1464 je doložený lekárnik Stanek, ktorého manželka Anna bola vdova po kožušníkovi 

Petrovi.44 Albrecht k roku 1464, apatykár u Lilium na Ovocnom trhu - Peter 1464, je to 

zrejme ten Peter, ktorý obdržal polovicu lekárne apatykára Prokopa, Medlar Mikuláš 1473, 

apatekár na Starom Meste pražskom. K roku 1473 je tiež známý Tomášek, lekárnik u Zlatej 

lilie, ku ktorému sa viaže povesť, ktorú napísal v svojej Knihe o Starej Prahe Jiří Horák. 

Tomáš je v nej spojený so spiknutím proti Vladislavovi Jagellonskému. Podľa povesti mal 

byť Tomáš požiadaný od ľudí Mateja Korvína, ktorý si robil zálusk na českú korunu, aby 

opatril jed. Nakoniec sa na spiknutie prišlo a Tomáš, ktorý do poslednej chvíle vinu popieral, 

zomrel vo väzení v Staromestskej radnici na následky krutého mučenia. V roku 1473 spísal 

testament, v ktorom všetok majetok odkázal svojej matke, manželke a deťom. Len štvrtina 

apatyky mala pripadnúť lekárnikovi Laurinovi, ktorý ju mal spravovať až do svojej smrti. V 

roku 1478 lekárnik Václav z Bydžova so svojou manželkou Voršilou postúpili apatéku a dom 

pani Anne z apatéky u sv. Havla za 350 zlatých uhorských dukátov.45 Ďalším lekárnikom bol  

Jan z Mechova 1478, apatekár Starého Mesta pražského, 1486 Jan  z Lestkova, apatekár 

Starého Mesta pražského.46 

Na Malej Strane v Strahovskej ulici je najstarším doloženým lekárnikom Bartolomej, ktorý 

dostal v roku 1489 v Prahe meštianske právo. Práve od jeho lekárne odvodzuje svoj pôvod 

lekáreň U černého orla. 3. októbra 1513 spísal poslednú vôľu, v ktorej odkázal lekáreň so 

všetkým príslušenstvom svojej manželke. Lekáreň mal po ňom prevziať jeho syn Jiří.47 Po 

Bartolomejovej smrti neostala Anna dlho sama keď sa v roku 1515 sa vydala za Víta Modesta 

a dom predala za 1135 kop.48 K roku 1496 sa viaže záznam k Bartošovi, apatykárovi na Malej 

Strane49, ktorý predal zlatníkovi dom aj s apatykou.50 

Z predchádzajúceho súpisu je možné vyvodiť mnohé zaujímavé skutočnosti, ako napríklad 

ceny lekární. Po bližšom preskúmaní je zjavné, že obvyklá cena za lekáreň v Prahe sa 

pohybovala v 15. storočí od  200 - 500 kop českých, samozrejme záležalo na vybavení 

lekárne. Zo súpisu taktiež vyplýva, že lekárnici patrili skutočne k bohatšej vrstve (svedčia o 

                                                
43 AMP, Sbírka rukopisů, sign. 3539,  rkp. 90, inv. č. 235. 
44 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 33. 
45 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha  1906, s.560. 
46 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 33. 
47 AMP, Sbírka rukopisů, sign. 3539, rkp. 2205, inv. č. 355. 
48 dtto, sign. 3539, rkp. 2114, inv. č. 188. 
49 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 33. 
50 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha  1906, s. 562. 
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tom početné záznamy o ich nadobúdaní nových domov) a zastávali tiež významné funkcie, 

napríklad funkcia konšelov bola medzi lekárnikmi častá.  

Taktiež je zo súpisu zjavné, že lekárnici často dávali na dlh, takže ich často “stretávame” na 

súdnych záznamoch. 

Na Novom Meste pražskom sa prvá lekáreň otvorila až v roku 1411, kedy je doložený 

lekárnik Rudolf. 

Po celé 15. storočie sa sieť lekární postupne zhusťovala. Okrem Prahy už mali lekáreň aj iné 

dôležité mestá. Kutná Hora mala po roku 1450 lekárne dve a jednu malo Vysoké Mýto. Pred 

rokom 1498 otvorili lekáreň mestá Cheb a Jindřichův Hradec. V roku 1493 je v Prostějove 

zmienka o lekárnikovi Václavovi.51 

Vo vidieckych mestách sa lekárne viacmenej nenachádzali a boli raritou. Liečivá sa tam 

predávali na jarmokoch a dovážali ich tam tzv. lantfareri, alebo ranhojiči či lazebníci. Ak už 

lekáreň vo vidieckych mestách existovala, bol jej zriaďovateľom úrad, ktorý často poskytol 

miestnosť lekárnikovi, prijímaného väčšinou na doporučenie lekára. 

V tej dobe už fungovalo viacero typov lekární: kláštorné, zámecké, verejné, meštianské a iné. 

Kláštorné typy boli uzavreté. Neslúžili verejnosti ale len malému počtu pacientov žijúcích v 

kláštore. Z viacerých medicinálných poriadkov sa dozvedáme, že kláštorným lekárňam bolo 

prísne zakázané predávať lieky verejnosti. Avšak k porušovaniu tohoto opatrenia dochádzalo 

pomerne často. Ďalším typom lekárne bol zámecký, alebo vrchnostenský. Ako už vyplýva z 

názvu, tieto slúžili potrebám feudálov. Verejné lekárne slúžili každému, boli majetkom mesta 

a prenajímané lekárnikom za veľmi výhodných podmienok. Nachádzali sa spravidla na 

radniciach. Meštianske lékarne boli majetkom lekárnika s meštianským právom. Lekárnik mal 

tzv. profesné záväzky, ktorými boli preukázanie odbornej spôsobilosti (povinná skúška pred 

lekárskou fakultou), prísaha a pravidelné podrobovanie sa vizitáciám.  

Ďalším typom boli lekárne židovské. Samozrejme, že vidina veľkých ziskov, ktoré sa dali pri 

držaní lekárne predpokládať lákala aj židov. Tieto lekárne boli obmedzené na židovské ghetá. 

V každom prípade aj cez nenávisť, ktorú voči židom kresťania pociťovali, boli židia často ako 

lekárnici vyhľadávaní. Bolo to hlavne preto, že vyrábali “tajuplné” lieky a u ľudí pretrvával 

všeobecný názor, že čo je tajuplné až magické, môže ako liek pomáhať. (Lekárnici si preto 

zdobili lekárne rôznými magickými predmetmi, aby vzbudili väčšiu úctu pacientov. (Viď 

kapitola Lekárenská symbolika). 52 

Zoznam lekárnikov pražských miest  v 13. - 15. storočí sumarizuje tabuľka 1., 2. a 3. 

                                                
51 Broncová Dagmar, Historie farmacie v českých zemích, Praha 2003, s. 20. 
52 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 7. 
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Je nutné dodať, že roky uvedené v tabuľkách neznamenajú začiatok založenia lekární alebo 

začiatok výkonu praxe lekárnika, ale len zmienky o jeho pôsobení v dochovaných rukopisoch. 

 

 

Tabuľka 1. Pražskí lekárnici v 13. storočí 

 

Pôsobenie Meno lekárnika Doložený 

Konrad 1275 

Bandinus de Arezio 1287 
Staré Mesto 

pražské 
Konrad Ricardus 1296 

 

 

Tabuľka 2. Pražskí lekárnici v 14. storočí 

 

Pôsobenie Meno lekárnika Doložený  

Nicolaus 1320 

Henricus 1320 

Angelus z Florenice 1350 

Leonhardus 1332 

Nicolaus 1353 

Katarína 1358 

Hugo 1358 

Gerhart 1359 

Peter 1362 

Augustin z Florencie 1364 

Jakub 1380 

Matej z Florencie 1381 

Ľudovít z Florencie 1384 

Peter zo Žlutic 1390 

Staré Mesto pražské 

Ján z Lípy 1393 
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Tabuľka 3. Pražskí lekárnici v 15. storočí 

 

Pôsobenie Meno lekárnika Doložený  

Hašek 1400  

Purkart 1404 

Kuneš 1418 

Elogius 1421 

Leo 1424 

Jan 1424 

Janek 1424 

Mikuláš 1426 

Albert 1427 

Vanek 1428 

Matyáš 1431 

Vanek 1439 

Hanuš 1439 

Rudolf 1441 

Michal 1445 

Prokop 1450 

Stanek 1464 

Albert 1464 

Peter 1464 

Medlar Mikuláš 1473 

Tomášek 1473 

Václav 1478 

Jan z Mechova 1478 

Staré Mesto pražské 

Jan z Lestkova 1486 

Nové Mesto pražské Rudolf 1411 

Bartolomej 1489 

Bartolomejov syn Jiří   Malá Strana 

Bartoš 1496 
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3.4. Lekárne a lekárnici v 16. storočí 

 

16. storočie je v oblasti farmácie charakteristické obrovským rozvojom lekární, na ktorom 

mali hlavný podiel jezuiti, ktorí hojne využívali kontakty s Amerikou (formou misií) a 

nachádzali tam nové druhy liečiv a metódy liečenia.  

V tomto storočí vzniká zvláštny typ lekárni, a síce lekárne vojenské. Práve zo 16. storočia sa 

nachádzajú prvé správy o vojenských lekárnikoch. 53 

V roku 1556 prišli do Prahy jezuiti a začali s postupným zakládaním kláštorných lekární. 

Okrem kláštorných lekární hustla aj sieť lekární meštianských a tak všetkých lekárnikov 

pôsobiacich v Prahe takmer nie je možné podchytiť. Niektorých lekárnikov prinášam 

v následujúcom súpise.  

V roku 1511 je spomínaný lekárnik Laurencius, ktorý vlastnil dom na Starom Meste 

pražskom a v roku 1516 ho predal za 200 kop grošov ševcovi Havlovi Kořínkovi. Ten ho 

neskôr predal Matejovi Vodňanskému a jeho manželke Markéte. U nich sa učil umeniu 

lekárnickému Jeremiáš z Chotejřiny.54 K roku 1513 je doložený kráľovský apatekár 

Mikuláš.55 

V roku 1516 bol pred súdom prejednávaný spor medzi lekárnikom Zikmundom 

Chvaterubským z Lestkova a lekárnikom Janom Paškom. Spor sa týkal predaja Zikmundovej 

lekárne lekárnikovi Laurinovi56, rodom z Volyne. Jan Pašek obvinil Zikmunda, že predal 

Laurinovi dom neprávom, pretože predkupné právo sľúbil kedysi Zikmund jemu. Nakoniec 

bol spor vyriešený v prospech Jana Paška.57 

V roku 1519 sa uvádza lekárnik na Malej Strane Opler Jakub, ktorému neskôr zhorel dom pri 

požiari v roku 1541. Práve pri tomto požiari zhoreli aj desky zemské. Opler pohnal pred súd 

Václava Císara, pretože Císar mu nezaplatil za lieky.58 V roku 1519 spisuje apatykár Havel 

testament. 

1521 kúpil dom na Malej Strane lekárnik Jan za 230 kop59. 1524 sa objavuje lekárnik Jakub v 

súdnom spore, o dva roky ďalší Jakub, taktiež v súdnom spore.60 V roku 1525 kúpil dom s 

                                                
53 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 7. 
54 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 34. 
55 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha 1906, s. 562. 
56 Apatykár Laurin je spomínaný ešte k roku 1502 spolu s apatykárom Mikulášom z Chebu, s ktorým mali 
apatyku v spoločnom vlastníctve. Je tam uvedený v súvislosti so súdnym sporom, ktorý prehrali. Viď Winter, 
Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha 1906, s. 561. 
57 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha 1906, Kniha III, s. 560. 
58 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 35. 
59 dtto, s. 35. 
60 dtto, s. 35. 



 25 

apatykou na rohu sv. Michala Šimon Zlatník, zrejme tiež apatykár za 550 kop českých a v 

roku 1528 potom apatykár Duchek Bakalár kúpil dom U lilium spolu s apatykou za 300 kop.61  

Roku 1533 Krištof Mayer kúpil dom na Malej Strane a v roku 1535 sa súdil pre nezaplatené 

recepty.62 

V roku 1537 lekárnik na Starom Meste pražskom Pavel spísal poslednú vôľu, v roku 1541 

kúpil apatykár Matúš dom, 1543 primas Starého Mesta pražského Šimon z Tišnova pripísal 

svojej manželke Johane dom na rynku s apatykou, 1543 sa súdil apatykár Augustýn o 

dedičstvo, v roku 1542 sa ešte spomína apatykár Jan Opler z Malej Strany a Tomáš Khyn, tiež 

z Malej Strany. 63 

Apatykárka Dorota odkázala apatyku lekárnikovi zo Sliezska, Petrovi Opiciusovi, ktorý v 

roku 1580 prijal meštianské právo Starého Mesta pražského. Ten všetkých dedičov náležite 

vyplatil, takže mu zostal dom aj lekáreň za 700 kop míšeňských.64 

Z týchto záznamov je mimo iného zrejmé, že lekárnici mali priestory svojej lekárne často 

spojené s vlastným domom. Takže v prípade predaja domu sa jednalo vo väčšine prípadov aj 

o predaj lekárne. Bežnou praxou bolo aj predávanie polovice, alebo len štvrtiny lekárne či 

domu. Ceny za ich predaj po porovnaní oproti minulému storočiu o niečo poklesli. Napríklad 

na Malej Strane bol dom s apatykou ocenený na 500 kop míšeňských (1 kopa česká= 2 kopy 

míšeňské) apatyka na Malej Strane stála 300 kop míšeňských. Na Starom Meste pražskom sa 

cena za lekáreň pohybovala cca okolo 700 kop míšeňských (porovnaj súpis). Na druhej strane 

cena niektorých apatýk bola obrovská, napríklad Šmejsarova lekáreň na Starom Meste 

pražskom v roku 1598 bola ocenená na 2497 kop míšeňských a samotné vybavenie na 200 

kop míšeňských65.  

Len pre zaujímavosť uvádzam, že 1 kopa míšeňských grošov predstavovala v 16. storočí 

hodnotu dnešných približne 70 Kč.66 Takže Šmejsarova lekáreň vychádza zhruba na dnešných 

188 790 Kč. 

V Prahe pôsobilo v 16. storočí podľa Zikmunda Wintera67 36 lekárnikov, z toho 30 na Starom 

Meste pražskom, 4 na Malej Strane a len jeden na Novom Meste pražskom. Národnostne 

najviac bolo nemeckých lekárnikov až 25 (pričom ešte v 15. storočí ešte existovala prevaha 

českých lekárnikov, nemeckých bolo dva), štyria poliaci a jeden slovinec. 

                                                
61 Winter, Zikmund, Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV a v XV. století, Praha  1906, s. 562. 
62 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 37. 
63 dtto 1949, s. 38-39. 
64 dtto, s. 37. 
65 Winter, Zikmund, Šat, strava a lékař v XV. a XVI. věku, Praha 1913, s. 383. 
66 http://mujweb.atlas.cz/www/jarkuty/miryavahy.htm 
67 dtto, s. 383-384. 

http://mujweb.atlas.cz/www/jarkuty/miryavahy.htm
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3.5. Lekárne a lekárnici v 17. storočí 

 

V 17. storočí sa začali objavovať lekárne aj v ďalších mestách, a to na začiatku storočia v 

Pelhřimove, Veselí nad Moravou, Třebíč, Třeboň (1602), Přerov (1602), České Budějovice 

druhá lekáreň (1603), v roku 1614 Česká Lípa, 1617 Chomutov, rok na to v Broumove, 1619 

v Kyjove, v roku 1620 v Tepliciach a v Jáchymove, 1624 Náchod, 1630 Soběslav, 1632 

Strakonice, 1642 Nový Jičín, 1645 Mikulov, 1650 Liberec, 1655 Hodonín, 1660 Litoměřice, 

1670 Nový Bydžov, 1672 Lipníky, 1680 Kolín a Písek a ďalšie.68 

Povstanie českých evangelických stavov proti katolíckym Habsburgovcom v rokoch 1618-

1620 malo veľký dopad aj na vývoj lekárnictva. Bolo to hlavne preto, že spolu s pálením, 

ničením a poškodzovaním miest či dedín sa ničeniu nevyhli ani lekárne. Mnoho lekárnikov 

nevyznávalo katolícke vierovyznanie, preto boli nútení zo zeme odísť a tým opustiť aj svoju 

lekáreň, ktorá neskôr pripadla štátu.  Za všetkých menujem významného lekára Matyáša 

Borbonia z Borbenheimu. Ten si vo svojom dome zriadil lekáreň, ktorá po jeho odchode bola 

spolu s ďalším majetkom zabavená.   

Doktor Borbonius bol osobou nepochybne zaujímavou. Za Rudolfa II zastával funkciu 

zemského lekára a reprezentanta nekatolíckých vzdelancov rudolfínskej Prahy. Matej Burda 

(vlastné meno Matyáše Borbonia) sa narodil v roku 1566 v Kolinci v západných Čechách. 

Venoval sa literárnej činnosti, ale hlavné úsilie venoval štúdiu lekárstva. V roku 1609 bol 

menovaný zemským lekárom a usadil sa v Prahe, kde obdržal meštianske právo na Novom 

Meste pražskom. Borbonius patril k vyhľadávaným lekárom najvyšších kruhov. V roku 1618 

sa zúčastnil povstaleckej schôdze, v  roku 1621 už bol väznený v Novomestskej radnici, kde 

bol odsúdený k trestu smrti, strate majetku a cti. Trestu smrti unikol len vďaka neúnavnej 

činnosti pani Polyxeny z Lobkovic (manželky Zdeňka Popela z Lobkovic, najvyššieho 

kancléra). Trest smrti mu bol zmenený na doživotie a následne bol prepustený do domáceho 

väzenia.69 Dekrét o vrátení lekárne Borboniovi bol vydaný v roku 1623 a spolu s lekárňou mu 

bol vrátený aj skonfiškovaný dom na Václavskom námestí. Zároveň bol ale požiadaný, aby 

prešiel na katolícku vieru. To Borbonius neprijal a v roku 1627 na základe cisárskej rezolúcie 

odišiel s ďalšími nekatolíkmi do Lužice. Milosť mu bola udelená na základe žiadosti zaslanej 

Ferdinandovi II poľským kráľom Vladislavom II. Bohužiaľ úplného omilostenia sa Matyáš 

nedočkal, zomrel v roku 1629 v Toruni. 

                                                
68 Broncová, Dagmar, Historie farmacie v Českých zemích, Praha 2003, s. 28. 
69 Huml, Václav, Rudolfínská lékárna Matyáše Borbonia na Koňském trhu očima archeologie, Praha 1995, s. 50. 
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Ďalším známym lekárnikom núteným opustiť lekáreň kvôli viere, bol Martin Schörkel, 

dvorný lekárnik českých kráľov. Je ale pravda, že to nebol len pohyb smerom z Čiech, ale 

naopak mnohí lekárnici prichádzali z rakúskych a nemeckých zemí do Čiech. Taktiež je nutné 

pripomenúť rozkvet jezuitských (kláštorných) lekární, pre ktoré bola doba rekatolizácie 

doslova zlatým vekom. Práve jezuiti si v Českých krajinách zriadili najviac lekární. Svoju 

lekáreň mali napr. v Prahe (1566), v Olomouci (1566), Brne (1576), Českom Krumlove 

(1584), Jindřichovom Hradci (1594), neskôr v Kroměříži (1635), v Telči (1657), v Opave a 

inde. 

Je nutné podotknúť, že aj iné rady mali v tej dobe vlastné lekárne. Napríklad cisterciáci mali 

svoje lekárne vo Vyššom Brode, Velehrade a Plasoch, františkáni v Brne, premonstráti v 

Teplej, alžbetinky v Prahe, Brne a Předklášterí. 

Jezuitské lekárne neboli daňovo zaťažené, nepodliehali vizitáciám. Hoci mali primárne slúžiť 

svojím potrebám, pomáhali aj chudobným, ktorí platili nižšie ceny, či dokonca dostávali 

niektoré lieky úplne zdarma. Práve to bolo príčinou mnohých nepríjemných a dlhotrvajúcich 

konkurenčných sporov s meštianskými lekárnikmi. Brániť sa proti tejto konkurencii bolo pre 

mešťanov-lekárnikov ťažké a priam nemožné. Jezuiti mali totiž vo svojich lekárňach tovar 

zaujímavý, jedinečný ale hlavne lacný. Prinášali ho zo svojich zahraničných misijných ciest.  

Niektoré výrobky si doslova patentovali, napríklad tzv. jezuitský prášok (Pulvis corticis 

chinae) alebo jezuitský čaj. Proti tomuto nezákonnému predaju liekov sa meštianski lekárnici 

bránili početnými sťažnosťami u panovníka. Ale aj napriek tomu, že panovnící ukládali v 

medicinálnych poriadkoch kláštorným lekárňam prísny zákaz predaja liečiv verejnosti, 

k obchádzaniu ustanovení dochádzalo aj naďalej. V Prahe sa preto meštianski lekárnici 

pokúšali proti jezuitom-lekárnikom v Klementínskej koleji vystupovať spoločne a 

organizovane v iniciatíve “Collegium pharmaceuticum”70 . Podobné spoločenstvo malo aj 

Brno a Opava. Okolo roku 1778 zmienky o kolégiu končia.71  

Je dôležité podotknúť, že aj keď kolégium malo niektoré znaky cechu, lekárnici skutočný 

cech v pravom slova zmysle nikdy netvorili. Zato tvorili naozajstnú elitu a základ farmácie v 

Čechách, skutočnú organizáciu, o čom svedčí privilégium z roku 1671, ktoré im udelil 

Leopold I. Toto privilégium bolo postupne panovníkmi opätovne potvrdzované a stalo sa 

základnou normou pre výkon lekárnického povolania.72 

 

                                                
70 http://historie.apatykar.info/clanek-31/. 
71 dtto. 
72 Kučera, Karel - Truc, Miroslav, Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657 - 1783, Universita 
Karlova, Praha 1968, s. 59. 

http://historie.apatykar.info/clanek-31/
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Grafické zobrazenie verejných lekární v Čechách od 14. - 17. storočia 
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3.6. Lekárne a lekárnici v 18. storočí 

 

18. storočie bolo obdobím, kedy centralizačné úsilie Márie Terézie a Jozefa II dosiahlo vrchol 

aj v zdravotníctve a to vydaním Generálneho zdravotného normatívu (o tomto viď kapitola 

Medicinálne poriadky, nariadenia a sadzby). 

Nové pokroky boli učinené hlavne v nemocničnej a ústavnej oblasti. Zakladali sa nové 

zdravotné ústavy ako sú pôrodnice, nálezince, sirotčince, chorobince a založená bola aj 

všeobecná nemocnica. Lieky pre tieto zariadenia zabezpečoval nový typ lekárne - spoločná 

nemocničná lekáreň, ktorú si prenajímal meštiansky lekárnik. Neskôr sa táto lekáreň zmenila 

na zemskú, to znamená, že bola majetkom zeme.73 

V rokoch 1775 - 1820 existovali dva typy verejných lekární podľa charakteru prevádzkového 

práva:74 

Prvým typom boli Lekárne reálneho práva radikovaného - viazaného na pozemok a dom, 

mohol ho vlastniť každý majiteľ pozemku, prevádzkovať lekáreň smel však len lekárnik, a to 

buď ako majiteľ, nájomca alebo provizor. Zapisovalo sa do pozemkových kníh. 

Alternatíva prvého typu lekárne, Lekárne reálneho práva voľne predajného - neviazalo sa na 

pozemok a zapisovalo sa len do záznamných knih vedených vrchnostenskými, neskôr 

politickými úradmi. Viesť ju mohol len spôsobilý lekárnik. 

Druhým typom verejných lekární boli lekárne s osobným právom k prevádzkovaniu lekárne. 

Toto právo bolo udeľované až od roku 1820 a to len osobe s farmaceutickým vzdelaním. 

Oba tieto typy oprávnení existovali až do roku 1950, kedy zanikli začlenením lekární do 

národného podniku Medika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Rusek, Václav - Kučerová, Márie, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Praha 1983, s. 135. 
74 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 64. 
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4. Pozdvihnutie profesnej úrovne lékarnikov 
 
„Lékarska profesia musí vždy náležať medzi tie najvznešenejšie, ktorými sa človek može zaoberať. Predstava 

lekára medzi vojakmi, ktorý je v rovnakom nebezpečí a preukazuje rovnakú odvahu, zachraňujúceho životy tam, 

kde ich všetci ostatní berú, tíšiaceho bolesť tam, kde ju všetci ostatní spôsobujú, je z tých, ktorý musí vždy budiť 

obdiv - či už boží, alebo ľudský.” 

                                                                                                                                                        (Richard Gordon) 

4.1. Vplyv univerzity na lekárnikov 

Farmácia sa ako obor v Českých krajinách dlho nevyučovala a praktické znalosti získaval 

lekárnik vyučením sa u skúseného liečiteľa a samoštúdiom. Postupom času význam farmácie 

ako samostatného oboru rástol, a preto mali panovníci záujem na tom, aby lekárnickú profesiu 

vykonávali len ľudia skutočne odborne spôsobilí. A tak po založení univerzity začleňovali do 

vydávaných medicinálnyh poriadkov povinnosť lekárnika vykonať skúšku na lekárskej 

fakulte. (viď kapitola Medicinálne poriadky, nariadenia a sadzby). V skutočnosti to malo 

významy dva. Po prvé získať odborne spôsobilých lekárnikov a po druhé poskytnúť prehľad o 

ich počte. Z univerzitných štatútov vydaných v roku 1384 je zrejmé, že lekárnici už vtedy 

spadali pod ochranu univerzity.75  

Univerzita bola slávnostne založená 7. apríla 1348 Karlom IV. Jej založenie bolo významnou 

udalosťou, pretože tým vznikla príležitosť jednak pre domácich záujemcov a jednak sa Praha 

stala cieľom študia cudzokrajných študentov. Zvýšila sa tým hlavne prestíž Prahy ako 

významného centra vzdelania. Vznikli štyri fakulty - právnická, filozofická, teologická a 

lekárska.  

S lekárnikmi bola spätá práve fakulta lekárska. 

Lekárska fakulta bola zriadená po doručení listiny pápeža Klimenta VI. In suprema dignitatis 

apostolicae specula z 26.januára 1347.76 V čele fakulty stál najprv rektor, ktorý sa striedal s 

prorektorom a od roku 1368 dekan. Mal na starosti nielen vedenie fakulty ako takej, ale 

spravoval aj majetok, dohliadal na koleje, staral sa o knihovnu a bol riaditeľom študií. 

Lekárská fakulta fungovala nepretržite až do husitskej revolúcie, ktorej priebeh zabránil jej 

ďalšej činnosti. Spory medzi univerzitnými národmi, realistami a nominalistami a vôbec celá 

tá snaha univerzitného rektora Jána Husa  po reforme našla svoje ideové ťažisko práve na 

pražskej univerzite, a to hlavne na artistickej fakulte. Táto reformná snaha a celý priebeh 

                                                
75 Monumenta historica universitatis Pragensis, Tom. III, Praha 1848, s. 7. 
76 Beránek Karel, Statuta pražské Lékařské fakulty z konce 17. století, in: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v 
českých zemích, Praha 2003, s. 99. 
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revolúcie vyústili do kritickej situácie, ktorá mala ďalekosiahle následky, a síce odchod  

vynikajúcich a slávnych majstrov a študentov, ktorých nedostatok viedol k zániku lekárskej 

fakulty. 

Práve v období husitskej revolúcie a neskôr, kedy Lekárska fakulta nevyučovala, hrali 

lekárnici v medicíne dôležitú úlohu. Zrejme v tomto období boli silne závislí na mestskej 

správe, pretože univerzita sa sama zmietala v problémoch a obmedzená na artististickú fakultu 

určite nemala záujem dohliadať aj na nich. Zmena prišla pri prevzatí univerzity jezuitmi, ktorí 

venovali veľké úsilie mimo iného dostať lekárnikov späť pod vplyv fakulty.77 Podľa 

cisárskeho reskriptu z 25. apríla 1651 získala fakulta právo skúšať nielen ich, ale aj ostatné 

zdravotné profesie. Tým pádom sa stala ich vrchným dozorným orgánom. Lekárnici neboli 

členmi fakulty v pravom zmysle slova, ale boli tzv. príslušníci fakulty. Výuka farmácie na 

fakulte neprebiehala, konali sa na nej iba povinné skúšky farmaceutov. Je nutné podotknúť, že 

lekárnici podliehali univerzite len výkonom svojho povolania, avšak svojou osobou patrili 

pod mestskú správu. Práve preto, že boli spätý (aj keď len “polovične”) s univerzitou, 

objavujú aj v samostatných oddieloch matričných záznamov lekárskej fakulty, ktoré vznikli 

technicky okolo roku 1657.78 Bývali zapisovaní dvojmo, raz ako pharmaciae studiosi, a po 

druhý krát ako apatekári. V prvom prípade ide zrejme o pomocníkov, ktorí patrili pod plnú 

právomoc univerzity, takže ju nemusela deliť medzi seba a mestské orgány. V druhom 

prípade ide o skúsených magistrov farmácie, pre ktorých bola práve štatútmi lekárskej fakulty 

určená povinnosť vykonať skúšku pred komisiou. Skúška, ktorú museli lekárnici zložiť, 

nebola jednoduchá a v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o formalite. Zo zápisov v matrike sa 

dá vyčítať, že zo 161 lekárnikov, ktorí boli na univerzite aprobovaní, bolo len 12 na fakulte 

imatrikulovaných, ale o pravidelných zápisoch študentov farmacie do matriky nemôže byť ani 

reči. Zápisy v matrike nebývajú jednotné. Spočiatku sú veľmi strohé, neskôr je poskytnutých 

informácií viac. Istá pravidelnosť vedenia lekárnikov je pozorovateľná v rokoch 1675 – 1757, 

avšak ani z týchto kusých informacií, ktoré matrika podávala, sa nedá skutočne určiť ucelený 

obraz farmácie v Čechách. Predpokladá sa, že zrejme existoval ešte nejaký album, kde sa 

lekárnici evidovali pravidelne, hoci hmotný dôkaz o tejto téze neexistuje.  

Priebeh skúšok bol zaznamenávaný v matrike až v 18. storočí, hodnotení boli termínmi ako 

optime, laudabiliter, bene, eleganter a iné. Napriek tejto nutnej aprobačnej povinnosti sa 

skúškam lekárnici často vyhýbali. Týkalo sa to hlavne mimopražských lekárnikov, ktorý pod 

takou prísnou kontrolou neboli. V neposlednom rade je nutné podotknúť, že  aj samotné 
                                                
77 Viď vyššie. 
78 Kučera, Karel - Truc, Miroslav, Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657 - 1783, Universita 
Karlova, Praha 1968, s. 15. 
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lekárnicke kolégium k neúčasti prispievalo, pretože nie každého lekárnika pripustilo ku 

skúške. Kvôli strachu z veľkej konkurencie neboli ku skúške pripúšťaní všetci lekárnici, ktorí 

o ňu žiadali (nevlastnili lekáreň, alebo nevlastnili na lekáreň privilégium). Lekárnici, ktorí sa 

ku skúške vôbec neprihlásili, boli istým spôsobom trestaní (napr. stratou lekárne). Na druhej 

strane to ale kolégiu vyhovovalo (konkurenčné dôvody). Ďalším veľmi dôležitým 

ukazovateľom účastnenia sa skúšky bola taxa. Väčšinou sa jednalo o veľkú sumu. Mohlo ísť o 

6 až 12 zlatých (niekedy aj 18 zl), z tejto sumy pripadla fakulte jedna tretina, druhá pripadla 

dekanovi a poslednú tretinu si rozdelili skúšajúci. Následne sa požadovala ďalšia položka (do 

18 zlatých), ktorú si nárokovalo lekárnické kolégium a konečne k výslednej sume je nutné 

ešte pripočítať sprepitné, odmena syndikovi a pod. 79 V prípade, že sa jednalo o skutočne 

chudobného lekárnika, mohla mu byť učinená určitá “zľava”, no v žiadnom prípade sa 

nejednalo o pravidlo. Zľava bola skutočne povolená len v ojedinelých prípadoch.   

Všetci lekárnici, ktorí boli na lekárskej fakulte vyskúšaní a prospeli, obdržali diplom magistra 

farmácie, ktorý sa potom udeľoval až do roku 1953. Najstarší text diplomu sa zachoval na 

formulári z roku 1687. V diplome z roku 1778 je farmácia definovaná ako veda, “která 

vykládá vše, co ve vzduchu létá, leze po zemi nebo se skrývá v hlubinách moře či klínu země 

pomocí chemie a botaniky a jiné vědy k užitku zdraví a úteše člověka.”80 Od 18. storočia 

začala fakulta sama prejavovať záujem na tom, aby sa lekárnici skúšok zúčastňovali. Ak sa ku 

skúške neprihlásili sami, tak ich k tomu jednoducho vyzvala. Zvýšený záujem fakulty na 

odskúšaní všetkých lekárnikov súvisel hlavne s osvietenskými tendenciami, pretože štát mal 

záujem na vysoko odborne vyškolenom zdravotníckom aparáte.  

Vplyv lekárskej fakulty na farmáciu bol skutočne veľký, pretože okrem skúšania, vydávala 

cenníky liečiv a taktiež liekopisy. V krajinách, kde univerzita nebola, sa na skúšaní lekárnikov 

podieľali zemskí alebo krajskí lekári s prísediacimi lekárnikmi.  
 

4.2. Organizačný poriadok lekárskej fakulty so zreteľom na lekárnikov 

 
Lekárska fakulta mala svoje stanovy už pred rokom 1382, tie sa ale v pôvodnej podobe 

nezachovali. Karel Beránek, ktorý sa venoval štúdiu prameňov k dejinám Univerzity uvádza, 

že obsahom pôvodných štatútov boli okrem typických náležitostí (ako dekanský úrad) aj 

                                                
79 Kučera, Karel - Truc, Miroslav , Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657 - 1783, Universita 
Karlova, Praha 1968, s. 66. 
80 http://historie.apatykar.info/clanek-29/. 

http://historie.apatykar.info/clanek-29/
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organizácia štúdia, skúšobný poriadok, dohľad nad lekárnikmi.81 Pri spisovaní a vytváraní 

stanov sa brali do úvahy zvyklosti tej ktorej fakulty. Bežne sa ako štatuta preberali a opisovali 

napríklad panovnícke mandáty, arcibiskupské nariadenia, panovnícke privilégiá a ďalšie pre 

danú inštitúciu dôležité dokumenty. Takýmto panovníckym privilégiom sú aj prvé známe a 

dochované štatúty. K spisovaniu štatútov dochádzalo vždy v období z nejakého dôvodu pre 

inštitúciu dôležitom a prelomovom, napríklad v období veľkých zmien.  Práve z toho sa 

odvodzuje možný vznik nedatovaných stanov lekárskej fakulty. Vznik sa uvádza k rokom 

1654 - 1655, kedy došlo k únii oboch univerzít, teda Karlovej univerzity a Ferdinandovej 

jezuitskej univerzity. Predlohou boli staré štatúty, cirkevné reskripty, unijný dekrét a ďalšie 

dôležité písomnosti. Obsahovali 10 kapitol. Prvá pojednává o dekanskom úrade, druhá o 

učiteľskom obsadení, tretia rozoberá bakalársku hodnosť, čo pokračuje aj v štvrtej kapitole, 

ktorá sa venuje možnostiam pripustenia bakalárov k doktorátu. Pre lekárnikov je dôležitá 

piata kapitola, pretože práve táto sa zaoberá otázkami skúšok lekárnikov a vizitáciami lekární. 

Predtým, než si lekárnik chcel otvoriť lekáreň v Čechách,  bol povinný podľa stanov predložiť 

dekanovi a lekárskej fakulte doklad o praxi, ktorú musel  niekoľko rokov vykonávať u 

skúseného majstra. Ďalej bolo potrebné aby lekárnik poskytol doklad o riadnom počatí 

(narodenie z riadného manželského zväzku). Bola to požiadavka v tej dobe bežná prakticky 

pred vstupom do každého remesla. Situácia v praxi bola však iná, pretože podľa zápisov v 

matrike lekárskej fakulty je zrejmé, že lekárnici, ktorí vykonávali skúšku už vo väčšine 

prípadov lekáreň vlastnili. (Práve nadobudnutie vlastníctva lekárne museli preukázať lekárnici 

lekárenskému kolégiu a až potom mohli byť vôbec pripustení ku skúške.)82.Po predložení 

požadovaných dokladov nasledovalo predstavovanie skúšajúcim (dekanovi,  štyrom 

profesorom a praktickým lekárom). Prví v poradí skúšali z lekárnického umenia lekárnici, a 

potom lekári z umenia lekárskeho. Požadovala sa aj  praktická časť, a síce, že lekárnik musel 

podľa predpisu vyhotoviť magisterský sirup, náplasť a masť (táto praktická časť skúšky už  v 

nových štatútoch uvádzaná nie je). Po zložení ako teoretickej, tak praktickej časti skúšky 

obdržal od dekana fakultnou pečaťou potvrdené vysvedčenie o zloženom tirociniu a 

dosiahnutí titulu magister.  

Štatúty mysleli aj na problematiku dedenia lekární. Pokiaľ by magister zomrel a lekáreň 

chcela fungovať aj naďalej, musela vdova lekáreň predstaviť dekanovi prostredníctvom dvoch 

riadných lekárnikov a jedného učňa. (Bolo zvykom, že každý lekárnik si v lekárni zaúčal 

                                                
81 Beránek, Karel, Statuta pražské lékařské fakulty z konce 17. století, in: Příspěvky k dějinám vzdělanosti v 
českých zemích, 3/2000, s. 101. 
82Kučera, Karel - Truc, Matricula facultatis medicae Universitatis Pragensis 1657 - 1783, Universita Karlova, 
Praha 1968, s. 64. 
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študenta, ktorý nielenže vykonával v lekárni “špinavú” prácu83, ale týmto spôsobom zároveň 

vykonával povinnú prax, aby si raz mohol otvoriť vlastnú lekáreň). Študent-učeň sa po 

preskúšaní a odovzdaní dokladov stal provizoriom. Študenti mohli “slúžiť” len u riadných, 

aprobovaných lekárnikov.  Prísne sa nariaďovalo, aby lekárnici nezhotovovali lieky vo 

veľkom množstve, aby sa zbytočne nekazili. V každej lekárni sa mala nachádzať kniha, kde 

boli lekárnici povinní zapisovať presný deň, mesiac a rok, kedy bolo kompozitum zhotovené. 

Práve túto knihu si pri vizitáciách dekan a ďalší vizitátori vyžiadali na kontrolu. Pokazené 

lieky sa vyhadzovali do nádoby naplnenej vodou a slúžili ako dryáky pre dobytok. (V novom 

znení štatútu sa už nádoby s vodou nespomínajú).  Pri zistení nedostatkov a neučinenej 

následnej náprave sa trestalo zavretím lekárne. 

Nasledujúce  kapitoly štatútu sa venujú opäť skúškam, tentokrát chirurgov, lazebníkov, 

okulistov,  pôrodných babíc a posledná desiata kapitola rozoberá poplatky za skúšky a 

organizáciu fakultnej pokladne.  

Na konci štatútu sa nachádzajú texty prísah.  Prísaha lekárnika obsahovala 6 bodov. Prvý bod: 

sľub preukazovanej úcty a poslušnosti dekanovi a doktorom lekárskej fakulty. Druhý bod 

nezatajovanie liekov pri vizitácii. Tretí bod nestrannosť, čo znamená, že nebude odkazovať 

pacientov na konkrétných lekárov. Bod štvrtý zotrvávať pri už spísaných a revidovaných 

magisterských kompozíciách. Piaty bod sľub, že nebude liečiť žiadného pacienta, ale že ho 

sám odkáže na doktorov fakulty, nie na cudzincov, ani Židov, ani liečiteľov. Súčasne musel 

sľúbiť, že bude prevádzkovať lékarnické umenie, z ktorého bol fakultou riadne preskúšaný. V 

závere sa lekárnik zaviazal, že jeho taxa bude primeraná a že nebude mať v úmysle nikoho 

okrádať, ale že bude za lieky požadovať primeranú sumu.84 

Hoci k vydaniu stanov lekárskej fakulty nedošlo, aj tak sa nimi fakulta riadila.  

Od roku 1688 sa pracovalo na úprave štatútov, ktorej sa zhostil prof. Löw z Erlsfeldu.85 Ku 

konečnému podpísaniu štatútov došlo 8. novembra 1689.  Neskôr došlo k určitým úpravam, 

ktoré boli prikazované formou panovníckych reskriptov. Tieto úpravy sa týkali hlavne práva 

voľby dekana fakulty, avšak ku zmenám, ktoré by sa mali nejak výrazne dotknúť lekárnikov, 

nedošlo. 

 

                                                
83 Študenti boli okrem iného využívaní na tzv. hrubú prácu, t. j. miešanie mastí, drvenie rôzných koreňov, 
sušenie bylín apod. 
84 Beránek, Karel, Statuta pražské lékařské fakulty, edice, in: Příspěvky k dějinám vzdělanosti, Praha 2000, s. 
169-170. 
85Jan František Löw z Erlsfeldu, (*26.marca 1648 v Plané u Plzne †25. marca 1725 v Prahe), lékar pražský, 
rektor UK v Prahe, in: Ottův slovník naučný, Praha 1900, s. 386. 
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5. Medicinálne poriadky, nariadenia a sadzby 
 

Povinnosti a právomoci lekárnikov boli stanovené medicinálnými poriadkami, ktoré boli 

vydávané viacmenej súčasne s vypuknutím nejakej civilizačnej choroby (hlavne v období 

morových epidémií). Práve vtedy panovníci prejavovali zvýšený záujem “ochrániť” svojich 

poddaných. 

Medicinálny poriadok je nariadenie, ktoré konkrétne upravuje činnosť zdravotníkov, ich 

povinnosti a vzájomné pomery.  

Nariadenia boli vydávané svetskými a cirkevnými vrchnosťami v snahe o zdokonalenie 

úrovne farmácie. Ustanovenia boli rôzneho charakteru. Niektoré mali stanoviť presné ceny 

liekov, aby zabránili prílišnému zdražovaniu na úkor ľudí, iné definovali osobu lekárnika ako 

takého, jeho práva, povinnosti a pod. Súčasťou zdravotníckych poriadkov bývali často aj 

sadzby. Lekárnické sadzby sú úradne povolené ceny liekov a liečiv.86 Hlavnou úlohou 

sadzieb, nech už vznikli kdekoľvek,  bolo chrániť pred zbytočným preceňovaním liekov a 

konkurenciou. Presný princíp stanovovania cien neexistoval. Do roku 1552 boli sadzby písané 

ručne, od roku 1552 tlačou. Prvú tlačenú sadzbu vydalo mesto Drážďany.87 Medicinálnych 

poriadkov bol vydaný obrovský počet, preto nie je možné na tomto mieste menovať všetky. 

Zároveň to ani nie je potrebné, keďže sa viacmenej opakovali. Vybrala som z nich preto 

niekoľko zvláštnych a jedinečných, ktoré sú pre farmáciu dôležité. 

Prvý, ktorý je rozhodne nutné zmieniť je najstarší medicinálný poriadok Statuta sive Leges 

Municipales Arelatis, ktorý bol vydaný niekedy medzi rokmi 1162 až 1202 v 

juhofrancúzskom meste Arles.  Práve až od jeho vydania sa dá hovoriť o samostatných 

lekárnikoch. Lekárnikom (speciatores) bolo ukládané, aby pod prísahou pripravovali lieky 

podľa lekárskeho návodu, konkrétne podľa predpisov dispenzára, a aby dbali  na uchovávaciu 

lehotu lieku. Z tohoto je jasné, akú veľkú váhu kládol stredovek na celkovú úroveň lekárnika 

a lekárne vôbec.88 Podľa zmieneného nariadenia musel lekár zostať v lekárni tak dlho, kým 

lekárnik nepripravil liek. Priestupky boli trestané peňažnými pokutami. Výška pokuty sa 

pohybovala od 100 do 300 solidov. Je zrejmé, že činnosť lekárnika a lekára bola oficiálne 

rozlíšená. Obe povolania mali presne vymedzené kompetencie. 

Ďaleko dôležitejší pre vznik samostatného lekárnictva bol Medicinálny poriadok cisára 

Fridricha II “De medicis”vydaný okolo roku 1240, ktorý je považovaný za akýsi medzník vo 

                                                
86 Kunovský, Josef, Historický vývin lékárnických sazeb, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 23, č. 7, Praha 
1943, s. 61. 
87 dtto, s. 62. 
88 Pejml, Karel, 700 let medicinálního řádu, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 20, č. 6, Praha 1940, s. 125. 
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farmácii.  Nie je to ale žiaden samostatný zákon, ale dodatok k cisárovým Constitutiones 

Regni Siliciae potvrdené v Melfi roku 1231. Rozlišoval dva druhy lekárnikov, a síce: 

stationarii - predavači jednoduchých liekov bez receptov a confectionárii ( z lat. conficio -  

zhotovovať, pripravovať), ktorí sa zaoberali priravovaním liekov len podľa lekárskych 

predpisov.89 Je to poriadok, ktorý striktne oddeľuje právomoci lekára a lekárnika. Podľa § 46 

Medicinálneho poriadku Fridricha II bolo lekárom prísne zakázané spolčovať sa s 

lekárnikom. Lekár nemohol vlastniť lekáreň. Lekárnik bol povinný pripravovať lieky až po 

prísahe a len pod dozorom lekára. Pri príprave liekov nesmel klamať. Ak si lekárnik chcel 

otvoriť lekáreň, musela to najprv schváliť vizitačná komisia, ktorej kontrole od tej doby 

podliehal.  § 47 Medicinálného poriadku upravoval vizitácie. Vizitačnú komisiu tvorili dvaja 

významní muži, ktorí museli zložiť prísahu. Prehrešky lekárnika boli prísne trestané, väčšinou 

zabavením majetku. Tento poriadok myslel aj na tresty pre kontrolórov, ktorí mohli byť 

potrestaní pri porušení poriadku dokonca aj smrťou. 

Poriadok zároveň obsahoval prvú cenovú úpravu liekov. Táto sadzba bola veľmi povrchná a 

jednoduchá. Stanovovala, že na liečivá, ktoré nemajú trvanlivosť menšiu než jeden rok, može 

byť zisk 3 tarreny. U liekov, ktoré vydržia viac než jeden rok bol maximálny zisk stanovený 

na 6 tarrenov.90 

Najdôležitejší bod stanovil, že lekárne mohli byť zriaďované len v určitých mestách ríše ( 

“Nec stationes hujusmodi erunt ubique, sed in certis civitatibus per regnum, ut inferius 

describitur”)91. 

Z ustanovenia je zjavné, že Fridrich II. patril k rozumným, rozvážnym a prísnym 

panovníkom.  Na lekárnikov ale aj lekárov kládol veľké požiadavky, ktoré museli byť 

dodržiavané presne a podľa stanovených pravidiel. 

Tento poriadok platil pre Sicíliu a Neapolsko a stal sa vzorom pre poriadky zaalpských zemí. 

Stal sa nosným pilierom nemeckej farmácie a je považovaný za historický medzník, nakoľko 

ním bola definitívne medicína odlúčená od farmácie.  

Karol IV. bol ďalším významným panovníkom, ktorý potvrdil Poriadok pre lékarov, 

lekárnikov a ranhojičov (Statuta physicorum, apothecariorum et medicorum).Tento poriadok 

platil pre Sliezsko a bol zostavený vratislavským biskupom Tomášom zo Sarepty (osobný 

lekár kniežaťa Boleslava III.) Za vzor mu slúžil práve poriadok Fridricha II. keď hneď úvodná 

lekárenská sadzbou bola vybraná z  Antidotaria Nicolaovho. Stanovil ceny nielen za 
                                                
89 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od r. 1267, Příspěvek dějinám lekárnictví v Čechách, 
Praha 1949, s. 2. 
90 Kunovský, Josef, Historický vývin lékárnických sazeb, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 23, č. 7, Praha 
1943, s. 61. 
91 Pejml, Karel, 700 let medicinálního řádu, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 20, č. 6, Praha 1940, s. 127. 
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jednoduché liečivá, ale aj zložené lieky. Je to však už sadzba podrobná, ktorá sa delila na 

skupiny a pre každú skupinu boli stanovené ceny podľa pfundu. Platidlami boli scotus, lottus 

a grossus.92  Táto sadzba je zároveň považovaná za najstaršiu sadzbu liekov v Českých 

krajinách. Poriadok upravoval a vymedzoval vzťah medzi lekárom a lekárnikom a presne 

stanovil  ich povinnosti. Prísne zakazovala, aby lekárnik liečil.  

Lekárnici museli  zložiť prísahu a preukázať spôsobilosť tentokrát pred mestskou radou, 

composita musel pripravovať presne podľa predpisov a len v prítomnosti lekára. Vizitácia 

lekární bola stanovená na jeden krát za mesiac. Taxovať musel lekárnik podľa stanovenej 

sadzby. Vo svojom dome nesmel lekára ani ubytovať ani stravovať, musela byť zaručná 

maximálna nestrannosť. 

V roku 1542 vydal Ferdinand II tzv. policajný poriadok, ktorý  mal platiť pre Moravu a 

Sliezsko. Obsahovo bol veľmi podobný poriadku Karla IV. V roku 1552 došlo k jeho 

obnoveniu. Je zrejmé, že lekárnici si za lieky účtovali priveľké poplatky, pretože každý jeden 

poriadok upozorňoval na preceňovanie liekov a žiadal o zbytočné finančné nepreťažovanie 

pacientov. Tak je tomu aj v tomto poriadku, ktorý kládol dôraz na časté a pravidelné vizitácie 

lekární.  Malo sa dohliadať na to, aby lékarnici predávali dobrý lekárenský tovar a ten aby 

nebol zbytočne predražovaný. V roku 1593 vyšlo nariadenie, aby lekárnici spadali  pod 

dohľad zemských lékárov. 

V roku 1578 vydal Rudolf II poriadok pre remeselníkov a obchodníkov s platnosťou pre 

Čechy, v ktorom sa stanovili presné ceny, mzdy, čas práce a spôsob akým sa vo svojích 

remeslách a obchodoch mali lekárnici chovať.93 Jeho vydanie si vynútila skutočne kritická 

situácia: “…častokrát těch věcí a simplicia, kteráž jim od doktoruv v receptich poznamenané 

se odílají, před rukama v svých apatykách nemívají, anebo co mají, to na větším díle zvětralé, 

prolezlé, sprachnivelé a dokonce porušené, zkažené a nehodné se bytí na oko spatřuje….”. V 

ňom sa v otázkach vizitácií pritvrdilo. Mali sa konať častejšie a každé pražské mesto si 

muselo najať lekára, ktorý by spolu s dvoma až troma členmi mestskej rady tvoril vizitačnú 

komisiu. Kontroly mali prebiehať každý štvrťrok. Stanovila sa  dolná hranica, a síce, že 

kontroly sa mali konať minimálne dvakrát do roka: “všecky apateky přehlédnout a všecka 

lékařství aneb simplicia a též komposita ohledávat, probovat, a až by tu cokoliv nehodného, 

zkaženého našli, to ven z apateky na ulici vyházeli….”94 Pripomínalo sa, aby mesto malo len 

lekárnikov, ktorí riadne zložili prísahu. Lekárnikom sa malo platiť podľa tzv. šacunku  

                                                
92 Kunovský, Josef, Historický vývin lékárnických sazeb, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 23, č. 7, Praha 
1943, s. 61. 
93 České sněmy, sv. V, 1577-1580, Praha 1887, in: http://www.psp.cz/eknih/snemy/v050/. 
94 dtto. 
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(rukopisná sadzba liečiv), ktorý bol zostavený podľa cien, ktoré práve na trhoch v 

Norimberku, Frankfurte nad Mohanom a inde platili. Šacunk mal byť vyvesený v každej 

lekárni. Navrhovalo sa, aby pre chudobných platili miernejšie ceny. Sťažnosť na lekárnikov 

kvôli pokazeným liekom, alebo kvôli vysokým cenám mohli ľudia vzniesť k členom 

vizitačnej komisie. 

Na Rudolfov poriadok naviazal Dr. Adam Zalužanský zo Zalužan, profesor UK. On sám 

vlastnil lekáreň v Karoline, takže bol v lekárenstve zbehlý a dobre sa v ňom vyznal. V roku 

1591 spísal tzv. Řád apathekářský, ktorý vyšiel v tlači roku 1592 a bol určený lekárnikom 

pražských miest a všetkým mestám v Kráľovstve Českom. Hlavný dôraz kládol na ceny, bola 

to prvá známa tisknutá sadzba liečiv v Čechách. Smeroval ním hlavne k uniformovanosti 

rozkolísaných cien liečiv.  Neopomenul opäť prikládať význam vizitáciám, ktoré mali 

vykonávať lekári-inšpektori a myslel aj na tresty za porušenie lekárnikových povinností.  Aby 

mali lekárnici po ruke vždy čerstvé byliny, bolo nevyhnutnou povinnosťou zriadiť pri každej 

lekárni záhradu s liečivými bylinkami.  O výrobe liečiv musel viesť lekárnik presnú 

dokumentáciu. Zásoby musel označovať, príprava liekov sa musela presne datovať a 

zapisovat do elaboračnej knihy, ktorú si potom pri vizitáciách komisia vyžiadala. 

Presne vymenuváva povinnosti lekárnika, ktorý musí najprv zložiť prísahu. Stanovuje 

vzdelanie, ktorým musí lekárnik pre prácu v lekárni disponovať. 

Pripomína povinnosť pravidelnej dennej a nočnej služby. Aby sa zabránilo veľkej 

konkurencii, mal byť stanovený presný počet lekární, ktorý sa nemohol presahovať. 

Cenník liečiv, ktorý v sebe zahrňoval mal byť vyvesený a pre chudobných mali byť ceny 

nižšie. 

Výroba liekov sa mala riadiť štyrmi liekopismi. Doporučoval Dispensatorium Valerius 

Cordus z roku 1546, vydaný v Norimberku , ktorý bol prvým európskym úradným liekopisom 

platným najprv len pre Norimbek a ktorý bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe.95 

Druhým doporučovaným bol Pseudo Mesue, spísaný v Bologni približne na konci 13. 

storočia, Dispensatorium Nicolaia Myrepsa a Augsburský liekopis z roku 1564. Učeník (tiro) 

mal mať znalosti z latiny, trochu z gréčtiny, aritmetiky a geometrie. Po úspešnom absolvovaní 

skúšky mal byť frajšprechovaný, čo znamená, že mal dostať vysvedčenie a stať sa tovarišom, 

ktorý bol nazývaný majster apatekárký. V prípade smrti lekárnika, mohol ako provizor viesť 

lekáreň. Samozrejme po absolvovaní určitej praxe a zložení prísahy.  Lekáreň bola pod vládou 

lekárnika.  

                                                
95 Rusek, Václav - Kučerová, Márie, Úvod do studia farmacie a dějiny farmacie, Praha 1983, s. 129. 
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Podľa tohoto medicinálneho poriadku bola vydaná lekárskou fakultou aj taxa z roku 1659. 

Liečivá rozdeľovala do 39 tried. Trieda sirupov, lektvárov, práškov, pilulky, extrakty, drahé 

kamene, byliny a kvety cukrované, maste, oleje, vody, balzámy, náplaste a podobne. Každá 

trieda bola ďalej podrobnejšie klasifikovaná.96 

Apatekársky poriadok bol aj vzorom pre ďalšie taxy vydávané Lekárskou fakultou, a to z roku 

1699, 1708 a 1736.97 Všetky tieto sadzby boli vydané trojjazyčne a ich úplný názov znel: 

“Cena aneb vyměření všech lékařství, jak prostých tak skládaných, jak chemických tak 

galenických a v městských apatykách Pražských ku prodaní se nacházejících.”98 

V roku 1605 vydal ďalšie nariadenie Rudolf II. Obsahovalo dôležité ustanovenie,  a síce, aby 

vznikol akýsi lekárnicky cech, ktorý by umožnil lepšiu kontrolu lekární. Malo to byť povinné 

združenie majiteľov lekární v čele so seniorom. Tvoriť ho mali  dvaja starší lekárnici a 

tovariši, ktorí sa mali podieľať na kontrole. Takýto lekárenský “cech”nebol novinkou, už v 

roku 1566 prikazovala rada Starého Mesta lekárnikom, aby si cech zriadili.99 

Poriadok upozorňoval na priestupky lekárnikov a stanovil pre nich prísne tresty.  Vizitačná 

komisia sa mala skladať z  dvoch lekárnikov, dvoch lekárov a dvoch členov mestskej rady. 

Vizitačné kontroly sa mali konať raz za štvrťrok.  

Od roku 1651 ovplyvňovali život lekárnikov Statuta Facultatis medicae Pragensis, ktoré 

poriadok Zalužanského nahradili.100 

V roku 1652 požiadali lekárnici Ferdinanda III, aby im privilégiom garantoval stály počet 

deviatich lekární (päť na Starom Meste pražskom, tri na Malej Strane a jedna v Novom Meste 

pražskom) a ochranu. Privilégium zrejme nebolo právoplatne vydané, v každom prípade text 

zachovaný v rukopise obsahuje sadzbu liečiv, nutnosť súhlasu panovníka pre vznik novej 

lekárne a povinné podrobovanie sa lekární pravidelným kontrolám (vizitáciám). Duchovným 

lekárňam sa zakazoval výdaj liekov svetským osobám.  

Platné privilégium pre pražských lekárnikov vydal až Leopold I. 7. septembra 1671. 101 

Obsahovalo osem bodov, ale ani v jednom nie je zmienka o garancii deviatich lekární. Bez 

vedomia a zvláštneho súhlasu (spezial Einwilligung) panovníka nemohla v pražských mestách 

vzniknúť nová lekáreň. Lekárnici boli povinní preukázať dokladom, že pochádzajú z riadneho 

manželského zväzku a museli vykonať skúšku pred lekárskou fakultou, ktorá mala preskúmať 

                                                
96 Pátek, Ferdinand, O lékárnické taxe z roku 1659, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 15, Praha 1896, s. 21-
23. 
97 Broncová, Dagmar, Historie farmacie v Českých zemích, Praha 2003, s. 27. 
98 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 57. 
99 http://historie.apatykar.info/. 
100 O nich viac viď kapitolu Lekárská fakulta - Organizačný poriadok lekárskej fakulty. 
101 NA, Patenty, inv. č.1279. 

http://historie.apatykar.info/
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ich odborné znalosti. (preskušávaní boli lekármi a 2 lekárnikmi - viď kapitola Organizačný 

poriadok lékarskej fakulty so zreteľom na lekárnikov). Lekárnici boli povinní podľa tohoto 

privilégia dodržiavať taxy a podrobovať sa pravidelným vizitáciám. Lieky mali pripravovať 

starostlivo, riadne a presne podľa lekárovho predpisu. Mali sa zdržať prípravy liekov vo 

veľkom predstihu, aby zabránili prípadnému pokazeniu sa liekov.  

Vydávanie liekov bolo len v právomoci lekárnikov, ktorí k ich  predaju museli mať príslušné 

povolenie lekárskej fakulty (…Erlaubnuss Zettl zu Verkaufen…). 

Liečivé prípravky sa mali vážiť  po lotoch a kvintloch102. Niektoré látky, z ktorých sa liečivé 

prípravky skládajú,  ako napríklad prášok, sirup, olej a podobné mohli predávať okrem 

lekárnikov aj cukrári, kramári a pernikári, avšak cena za ne nemohla byť vyššia ako v lekárni. 

Mali sa vždy snažiť, aby ich tovar bol čerstvý a lacný.  

Siedmy bod privilégia sa venoval židovským lekárnikom. V židovských lekárňach bol prísne 

zakázaný predaj nebezpečných látok kresťanom a argumenovalo sa to tým, že predajom 

týchto látok už vzniklo mnoho nepríjemností a nešťastí. Konečne ôsmy bod určoval 

alchymistom vykonanie skúšky na lekárskej fakulte.  

4. júla 1748 privilégium Leopolda I. potvrdila Mária Terézia a doplnila ho o inštrukcie pre 

činnosť lekárnikov.103 

Tieto inštrukcie (zhrnuté do šiestich bodov) obsahovali presný popis činnosti lekárnika a 

spôsoby jeho manipulácie s liekmi.  Vizitácie lekární sa mali konať dvakrát do roka. S 

nebezpečnými prísadami liekov mohli manipulovať len samotní lekárnici. Obzvlášť jedovaté 

látky museli byť uschované oddelene a lekárnici ich smeli predávať len s výslovným 

povolením lekára. Ak by mal lekárnik podozrenie, že niekto chce použiť jed za “zlým” 

účelom, mal okamžite podávať správu. Bez vedomia lekára nesmel lekárnik vydávať, alebo 

predávať určité druhy liekov. Mária Terézia sa snažila zamedziť tomu, aby kláštorné lekárne 

predávali lieky svetským osobám (tzv. predaj na verejnosti). Mali len povolenie dávať lieky 

“gratis” chudobným. Toto opatrenie bolo veľkým potešením pre “civilných” lekárnikov, ktorí 

v kláštorných lekárňach videli veľkú konkurenciu. 

Akýmsi predstupňom už centralizovaného zdravotníctva bol Všeobecný medicinálný poriadok 

Márie Terézie vydaný pre Čechy a Moravu v roku 1752 a pre Sliezsko v roku 1753. Na tento 

poriadok mal veľký vplyv osobný lekár Márie Terézie Gerhard van Swieten, ktorý situáciu v 

lekárnictve výborne poznal, pretože sa sám v mladosti učil za lekárnika. Reformy Márie 

                                                
102 Lot a kvintl sú  viedeňské jednotky hmotnosti používané v českých krajinách, 1 lot = 0,017 501 kg, 1 kvintl = 
0,004 375 kg. 
103 NA, Patenty, inv. č. 1279. 



 41 

Terézie a jej syna smerovali k novej etape vývoja nielen vo farmácii, ale aj v iných oblastiach 

života. 

Odstraňoval sa vplyv cirkvy a vrchnosti voči zdravotníctvu a stanovil sa presný systém 

riadenia v zdravotníctve. Za zdravie obyvateľstva preberal plnú zodpovednosť štát. Najvyšším 

orgánom bola Dvorská zdravotná deputácia, ktorá sídlila vo Viedni. V krajinách pôsobili 

Zemské medicinálné a sanitné komisie, ktoré dávali súhlas na zriaďovanie lekárni a určovali 

sadzby liečiv. V krajoch boli výkonnými orgánmi krajskí lekári. Všeobecný poriadok 

stanovoval presné práva a povinnosti lekárne. Zásoba liečiv musela byť dostatočná, taxy sa 

mali určovať podľa sadzby vydanej vo Viedni. Lekáreň musela mať svojich učňov, ktorých 

mala vychovávať v duchu všeobecného zdravotného poriadku. 

Lekárnik liečiť nesmel, iba ak by to bolo skutočne nevyhnutné. Lekárnik v Čechách musel 

zložiť  skúšku pred lekárskou fakultou a lekárnici na Morave a v Sliezsku pred zemskými 

komisiami.  Ďalšou povinnosťou  bolo zloženie prísahy. Lekár oproti tomu nesmel vyrábať 

ani vydávať lieky. Vizitácie sa mali konať jedenkrát ročne a určitou novinkou oproti 

predchádzajúcim poriadkom bolo, že lekárnik nesmel predávať lieky bylinkárom a 

operatérom. Poriadok upravoval aj práva a povinnosti kláštorných lekárnikov. 

Napriek veľkej snahe zabrániť lekárnikom, aby svojvoľne liečili a tým zbytočne hazardovali 

so zdravím pacientov a snahe zabrániť lekárom vlastniť lekáreň, sa tieto nariadenia v plnej 

miere nepresadili. Práve lekárnik Salius (1499-1523) je príkladom toho, že lekári cez všetky 

nariadenia verejnú lekáreň vlastnili a naopak lekárnici zase liečili. Bolo to dosledkom malej 

početnosti týchto profesií.104 

Patent, ktorým sa  vydával Generálny medicínsky poriadok pre kráľovstvo České  bol 

potvrdený 24. júla 1753.105 Mal platnosť pre fyzikov, lekárov, lekárnikov a ostatné 

zdravotnícke osoby. Pasáž, ktorá bola venovaná lekárnikom obsahovala 10 bodov.  

Nariadenia pre ne sa opakovali. Z nich sa zmienim napríklad o tom, že každá lekáreň musela 

disponovať zoznamom liekov (dispensatorium), ktorý musel zodpovedať skutočnému stavu. 

Pri povinnej vizitácii boli lieky v oficíne kontrolované podľa tohoto zoznamu. V prípade, že 

pri kontrole niečo nesedelo, bol trest vyšší - strata domu.  

Ďalej bolo stanovené, že lekárnik nemôže prepustiť zo služby provizorov, tovarišov a 

učeníkov skôr, než “takoví lékařskému shromáždení představeni a skrz děkana s připojením 

učitele bylin bez platu examinirovani, též s vysvědčením zaopatřeni budou.”106 

                                                
104 http://historie.apatykar.info/clanek-26/. 
105 NA, Patenty,  inv. Č. 1470. 
106 dtto. 

http://historie.apatykar.info/clanek-26/
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Od provizorov, učeníkov a tovarišov sa vyžadovala znalosť latiny, aby rozumeli 

farmaceutickým knihám. Tým, ktorí by v budúcnosti nechceli mať vlastnú lekáreň, sa latina 

mohla odpustiť. 

Veľký dôraz sa kládol na recept, pretože na ňom záležalo dokonalé pripravenie lieku. Ak 

apatykári nemohli nejakú položku prečítať, museli sa obrátiť na lekára a poradiť sa s ním. 

Pripravovať liek podľa receptu mali sami a “nijak celou důvěrnosti na tovariše, tím méně na 

učedlníka skládati se opovážiti….” 

Nutná kontrola liečiv mala byť samozrejmosťou. Lekárnik musel sledovať trvanlivosť liekov, 

dbať na dostatočné množstvo ingrediencií, ktoré museli byť “v náležitém čase snímané, pilně 

vysušované, dobře obřezávané, a v čisté nádobě zachovávané..”. Ak by sa našli nejaké 

skazené medikamenty, mali sa ihneď vyhodiť, ale určitá časť má byť ponechaná ako “Corpus 

delicti”. 

Zdôrazňovala sa  opatrnosť, s ktorou mal lekárnik pripravovať lieky. Ak by sa stalo, že by 

nejaká ingrediencia chýbala, mali sa lekárnici s lekárom poradiť, ktorú ingredienciu môžu 

použiť namiesto chýbajúcej. Sami od seba prísadu vynechať, prípadne náhradnú primiešavať 

nemohli. 

Voľne sa mohli predávať len lieky na žlčník, laxantia, caffia, tamarinda, folia Sennae a ľahšie 

sirupy. 

Ustanovenie obsahovalo aj výstrahu  pred “podozrivými ženskými osobami”, ktoré mal 

lekárnik okamžite na “slušná místa ohlásiti…” Medicamenty tzv. Venenosy sa mohli vydávať 

len osobám dobrej povesti a len na podpis. 

V prípade nákazlivých chorôb musel zostávať vždy jeden tovariš, prípadne učeník v apatyke, 

aby mohol pohotovostne vydávať chorým lieky.  

Ustanovenie zakazovalo liečenie, predaj liekov “od ruky” kramárom, alchymistom, 

materialistom, bylinkárom a iným “nepovolaným”. 

Súčasťou generálneho medicinálneho poriadku bola taxa107. Lekárnikovi stanovovala za 

vykonanú skúšku zaplatiť dekanovi 8 zlatých, skúšajúcim 4 zlaté, staršiemu skúšajúcemu 3 

zlaté, do kasy ďalších 9 zl., pre kanceláriu 3 zl. a pedelom 3 zl. Tí, ktorí svoju prax 

vykonávali mimo pražské mestá, platili polovicu. 

V roku 1766 boli Máriou Teréziou vydané ďalšie inštrukcie pre lekárnikov, ktoré sa ale 

opakovali108.  Jedna inštrukcia bola však nová, a síce, že zvlášť veľká opatrnosť mala byť 

venovaná práci s arzénom. Práca s ním bola dovolená len jednej osobe (mužovi), ktorý bol 
                                                
107 NA, Patenty, inv. č. 1470. 
108 Pátek, Ferdinand, Zákony lékárnické století XVIII, in: Časopis českého lekárnictva, roč. 15, Praha 1896, s. 
320-321. 
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určený miestnym magistrátom. On si mal viesť knihu, do ktorej mal zapisovať presný deň a 

mená všetkých ľudí, ktorí arzén kupovali. Pritom ale mal dbať na to, aby nebol v žiadnom 

prípade predávaný  “podozrivým” osobám. V prípade, že by sa v lekárni objavila osoba 

žiadajúca arzén a nebola by lekárnikovi známa, musela priviesť dvoch svedkov, ktorých mená 

by boli do knihy vnesené a ktorí sa museli zaručiť, že osoba žiadajúca arzén je “dostatočně 

jistá.” 

V mestách, v ktorých nebola lekáreň sa mali lekári postarať, aby aspoň najpotrebnejšie 

prostriedky mali po ruke.  

Patent končí prísahou pre lekárnikov (viď príloha č. 4). 

2. januára 1770 vydala Mária Terézia ďalší patent, ktorým potvrdzovala zdravotné nariadenia 

z rokov 1755, 1757, 1764 a 1766.  

Z nariadení je jasné, že farmácia sa postupne dostávala do novej etapy vývoja. Usilovala sa o 

zlepšenie odborných výkonov jednotlivých zdravotníckych profesií. 

Snahy Márie Terézie a Jozefa II o centralizáciu verejného zdravotníctva boli ukončené 

vydaním nového zákona Generálneho zdravotného normatívu 2. januára 1770. Bol doplnený 

dvoma dodatkami z 10. apríla 1773 a z 20. júla 1773. Pre farmáciu bol tento zákon zlomový z 

viacerých hľadísk. Jednak tým, že majitelia lekární a provizori museli vykonať povinnú 

rigoróznu skúšku, čo viedlo k tomu, že na niektorých lekárskych fakultách boli organizované 

prípravné kurzy pre záujemcov a postupne to vyústilo až k povinnému jednoročnému štúdiu 

lekárnických pracovníkov (ale to až od roku 1804). Než sa títo k tomu vôbec dostali, museli 

absolvovať štyri roky latinskej školy, zároveň pôsobiť 4 roky ako učeň, čo zakončili skúškou, 

potom ešte museli 4 roky pôsobiť v úlohe tovariša. Takže pred samotným jednoročným 

štúdiom na lekárskej fakulte to dohromady činilo osem rokov odbornej prípravy.  

Novinky v zákone sa týkali aj povolení na zriaďovanie nových lekární. Nová lekáreň mohla 

byť zriadená len tam, kde mohla pracovať pre najmenej 4000 obyvateľov. K zriadeniu bola 

potrebná koncesia - dokument, ktorý povoľoval zriadenie lekární, ktorý vydával štát 

prostredníctvom správnych úradov. Zároveň zaviedol jednotný liekopis, jednotnú sadzbu 

liečiv a úradné organizácie lekárnikov, tzv. lekárnické grémiá. 

Jednotný liekopis „Pharmacopoea Austriaco provincialis” - „Rakouská provinciální 

farmakopea”, vyšiel po latinsky ešte v rokoch 1775, 1778, 1780, 1784, 1786, 1790 a v roku 

1794 vyšiel Liekopis aj v nemčine.  
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Jednotným cenníkom liečiv bola latinsko-nemecká „Taxa medicamentorum in Pharmacopoea 

Austriaco provincialis contentorum” .109 

 

6. Lekárenská literatúra 
 

Ako už bolo uvedené, lekárnik získaval znalosti praxou a samoštúdiom. K samoštúdiu 

používal rôzne spisy, herbáre a liečiteľskú literatúru prevažne od skúsených gréckych a 

arabských odborníkov.  Tieto typy literatúry boli bežnou výbavou každého lekárnika. 

Lekárenská a liečiteľská literatúra sa vyvíjala na základe stredovekej geocentrickej sústavy. 

Do úvahy sa bralo učenie o štyroch elementoch, tj. prírodné sily podliehajúce nebeskému 

vplyvu, zvieracím znameniam, ale hlavne slnku a mesiacu. Z toho sa stanovili obdobia 

vhodné pre hojenie, liečenie a prípravu liekov. Prvé lekárenské spisy boli písané takmer 

výlučne v latinčine (až do 12. storočia) a presadzovanie jednotlivých národných jazykov v 

oblasti vedy bolo dlhodobým a pozvoľným procesom, úzko súvisiacim s popularizáciou a 

šírením vedných poznatkov medzi stále širšími vrstvami obyvateľstva.110 

 

6.1. Herbár  - základný typ  

 
Zvláštnym typom lekárskej literatúry, veľmi obľúbeným a rozšíreným bol herbár. Práve 

herbáre predstavovali vedľa biblie najrozšírenejšiu knihu.111 Slovo herbár je latinského 

pôvodu a znamená “bylina”. Herbáre (Herbarium) mali pôvodne iný význam než majú dnes. 

Boli chápané ako knihy liečivých rastlín, ktorých vytváranie malo medicínsku, nie botanickú 

motiváciu. Mohli ale nemuseli obsahovať ilustrácie. 

Záujem o liečivú silu rastlín prejavovali ľudia už v antike. Vtedy panovalo presvedčenie, že 

prvý impulz ku skúmaniu rastlín vnukol ľudom Boh. a sice preto, aby rastlinám porozumeli, 

chápali prirodzenosti ich moci, povahy, vlastností a pôžitku, a pokiaľ možno, aby ich chápali 

rozumom.112 Človek sa snažil stále viac prenikať do tajomstva ríše rastlín a snažil sa o ich 

viacmenej dokonalého vyobrazenia.  

                                                
109 http://historie.apatykar.info/clanek-32/. 
110 Vaňková, Lenka, Stará německá lékařská literatura na Moravě jako pramen, in: Acta Universitatis 
palackianae olomucensis,  29, 2000, s. 273. 
111 Pejml, Karel, Čím přispěl lékárník k rozvoji botaniky, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 22, č. 8, Praha 
1903, s. 27. 
112 Hájek, Tadeáš, z Hájku, Petr Ondřej, Mathioli, Herbář neboli bylinář, Praha 1982. 

http://historie.apatykar.info/clanek-32/
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Pre celý stredovek bol používaný spis lekára Dioskurida De materia medica, po grécky písaný 

(vznikol v Ríme v 1. stor. n. l) a je považovaný za najvýznamnejšie dielo v histórii lekárstva a 

farmácie. Niekoľko zväzkové dielo popisuje mnoho liečivých rastlín, ich účinky, prípravu, 

užívanie, dávkovanie a skladovanie.  

Zásadný význam mali aj diela gréka Galéna, osobného lekára cisára Marka Aurelia. Jeho 

dedičstvo prevzala a ďalej rozvíjala Byzancia a jeho ohlas ostal živý aj v arabskej kultúre. 

Prírodovedci XVI. storočia začali postupne získavať poznatky o liečivých rastlinách 

samotným pozorovaním prírody. A tak nastala akási zlatá doba herbárov. Bolo v nich často 

naivným spôsobom popísané všetko, čo bolo o skúmanej rastline známe. K známym autorom 

patril napríklad Otto Brunfels (1489-1534), Hieronymus Bock zvaný Tragus (1498-1554), 

Leonhard Fuchs(1501-1566), Petr Ondřej Mattioli (1501-1577), Rembert Dodonaeus (1517-

1586), Mathias Lobelius (1538-1616), Adam Lonicerus (1528-1586), Jacobus Theodorus 

Tabernaemontanus (1525-1590). 

Ich diela mali svetový ohlas a knihovňa lekárnika ani lekára sa nemohla zaobísť bez 

niektorého z týchto herbárov.  

Veľkej obľube sa tešil aj norimberský lekárnik Basilius Besler (1561-1629), ktorý bol 

výborným znalcom rastlinstva vôbec a zakladateľom známej botanickej záhrady na úpätí 

Wilibaldsburgu, ktorá získala evropský veľhlas. V roku 1633 ju ale zničili Švédi pri dobytí 

hradu biskupov eichstättských. Z tohoto súpisu známych botanikov nemožno vynechať  

apatekára Philippa Stehpana Sprengera, ktorý vydal v roku 1597 latinský zoznam rastlin 

svojej botanickej záhrady v Heidelbergu. Významný popis indickej flóry učinil portugalský 

lekárnik Tomé Pirez, ktorý podnikol v roku 1511 cestu do Indie.113 Svoju pozornosť obracal 

hlavne na štúdium aloe a opia. Belgický lekárnik Peter Coudenberg známy hlavne pestovaním 

zeleného guajaku liečivého, založil v Antverpách veľku botanickú záhradu, kde pestoval 

okolo 600 cudzokrajných rastlín. Tvorcom prvej francúzskej záhrady bol Nicolas Houel, 

parížský lekárnik. Okrem spomenutých znalcov ich samozrejme pôsobilo mnoho ďalších.   

Prvý po latinsky písaný herbár českého pôvodu napísal Krišťan z Prachatic.114 Nasledujúci 

úryvok z veršov Krištana z Prachatic z diela De sanquinis minucione dôkazuje panovanie 

                                                
113  Karel, Čím přispěl lékárník k rozvoji botaniky, in:Časopis českého lékárnictva, roč. 22, č. 8,  Praha 1903, s. 
27. 
114 Křišťan z Prachatic (cca 1360 - 1439), matematik, astronóm, lekár a botanik.Napísal niekoľko lekárskych 

kníh, ktoré obsahovaly informácie o liečení ran, liekoch a četné poznatky z astronómie. Bol niekoľko krát 

zvolený dekanom filozofickej fakulty a štyri krát rektorom. , in: Ottův slovník naučný, Praha 1900, s. 187-188. 
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presvedčenia o kosmických vplyvoch na ľudské telo, konkrétne, že znamenia zverokruhu 

ovládajú časti ľudského tela: 

 

Dvanáct je znamení, jež září nebeskou bání, 

a lidské pokolení má tělo v souladu s ní.  

Hlavu i s obličejem má totiž na starost Skopec, 

 hrdlo a šíje, to je zas dávná doména Býka  

ruce až po ramena se k povaze Blíženců hodí.  

Vše, čím je typický Rak, chová ve svém hájemství hruď.  

Žaludku pánem je Lev a tentýž i ledvinám vládne,   

zatímco v oblasti střev se snaží Panna mít vliv.  

Pod vlivem znamení Vah jsou obě hýždě i boky, 

řiť a též přirození má ve svém područí Štír. 

Další v pořadí je Střelec, jenž ovládá stehna, 

pak přijde Kozorožec, jenž řídí působnost kolen,  

v područí Vodnářově se obě holeně drží 

a konečně chodidel pár je zrcadlem znamení Ryb.     

 

Najstarší český dochovaný herbár je herbár Jána Beckovského115 “Herbarium vivum” 

Nachádza sa v knižnici rádu križovníkov s červenou hviezdou v Prahe. Je to kožený kodex s 

mosadznou sponou a uzavretým zámkom. Obsahuje údaje o 234 bylinách na 117 listoch a je 

opatrený latinsko-česko-nemeckými registrami. 

V roku 1516 bola tiskom vydaná práca Jána Černého z Litomyšle, Knieha lékařská, kteráž 

slove herbář aneb zelinář. Je to prvý tisknutý česky písaný herbár. V tlači ho vydal kamarát 

Jana Černého Mikuláš Klaudián z Mladej Boleslavi. 

Jednou z najvýznamnejších lekárskych kníh 16. storočia je Herbář neboli bylinář, pôvodne 

Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis Pietra Mattioliho. 

Pietro Andrea Mattioli bol talianský lekár a botanik, ktorý tento herbár napísal ako 

komentár ku spisu De materia medica od antického lekára Pedacia Dioskurida z Anazarby. 

Mathioli pôsobil v Prahe od roku 1554 a bol lekárom arcikniežaťa Ferdinanda. Jeho herbár 

bol vytlačený 1563 v Prahe Jiřím Melantrichom z Aventinu. V roku 1562 vydal tento Herbár 

v českom preklade s krásnymi drevorezovými ilustráciami Tadeáš Hájek z Hájku (cca 1525-
                                                                                                                                                   
 
115 Jan František Beckovský (1658 - 1725) člen krížovníckého rádu s červenou hviezdkou, kronikár a správca 
krížovnického špitálu u sv. Anežky v Prahe, in: Ottův slovnik naučný, Praha 1890, s. 572. 
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1600), dvorný lekár Maximiliána II a Rudolfa II. Druhé vydanie pripravil Adam Huber z 

Rieserbachu. 

V nemčine bol jeho herbár obnovený doktorom Joachimom Camerariom a doplnený 

niekoľkými menšími obrázkami vo Frankfurte roku 1586. 

Dnes sa nachádza jeden rukopis v Domažlickom archíve. 

Methodi herbariae libri tres Adama Zalužanského je skôr rukoveťou botaniky, než herbárom 

v pravom slova zmysle. Je prvou svojho druhu v Čechách a jednou z mála vtedy vydaných v 

Európe vôbec. Patrí k najpozoruhodnejším prírodovedeckým dielam českej literatúry z doby 

predbielohorskej. V tomto diele poukázal Adam Zalužanský ako prvý na potrebu prirodzenej 

sústavy bylín a stal sa vlastne akýmsi vodcom bylinárskej vedy. 

Adam Zalužanský sa narodil v roku 1558 v Mníchovom Hradišti. Rodina Zálužanských 

užívala erb a titul, ktorý prepožičial predkom Adama Zalužanského Vladislav II.116 Študoval 

na pražskej univerzite a v roku 1583 vydal v Prahe v tlači dielo De peste bohemica. Adam bol 

človek majúci zvláštne charisma, ktoré vedel výborne využívat vo svoj prospech. Tešil sa 

veľkej obľube mocných ľudí, napríklad jeho veľkým priaznivcom a podporovateľom bol 

Vilém z Rožmberka, ďalej Luneburskí, Brunšvickí a dokonca aj sám Rudolf II. Bol výborným 

lekárom, prírodovedcom, básnikom, klasickým filológom a skúseným lekárnikom. V roku 

1592 vydal Rzád apathekářský, ktorý sa dostal do oveľa širšej povedomosti než Methodi 

herbariae libri tres. V roku 1593 bol vďaka svojej učenosti zvolený za rektora pražskej 

univerzity.  V roku 1594 sa ale závažne previnil proti poriadku Karlovej akadémie, a to tak, že 

sa oženil. Tento - v tej dobe nesmierne podstatný prehrešok mal pre neho kruté dôsledky. Bol 

vypovedaný z koleje a zbavený profesúry a hodnosti rektora.  Potom sa usadil na Starom 

Meste pražskom a ďalej sa venoval praktickému lekárstvu. Zomrel v roku 1613 na mor, proti 

ktorému sa snažil celý život ochotne a neúnavne bojovať.  

Obecný význam knihy Zálužanského sa prikladá poznaniu pohlavnosti rastlín. Niekedy tento 

význam býval podceňovaný, inokedy preceňovaný. Pravdou je, že Zalužanský kládol veľký 

dôraz na vonkajšie znaky, čím bohužial dospel k zlučovaniu typov, ktoré vôbec príbuzné 

neboli.117 Okrem toho jeho popisy a výklad sú príliš stručné a nejasné. Zalužanský sa opieral 

o poznatky Mathioliho a Dodonaea. Vo svojom spise zdôraznil, že nie je správne zlučovať 

lekárstvo s botanikou. Upozorňoval na dôležitosť pozorovania prírody pre poznanie celého 

vývoja rastlinstva. 

                                                
116Domin, Karel, Pejmlovo nové vydání starého herbáře Adama Zalužanského ze Zalužan z roku 1592, in:  
Časopis českého lekárnictví, roč. 21, č. 4, Praha  1902, s. 94. 
117 dtto,  s. 97. 
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Veľký počet herbárov sa nachádza v strahovskej knižnici v Prahe. Je to napríklad “Flora 

Bohemica”, ktorá pojednáva asi o stovke bylín. Menším herbárom bol herbár o 80 bylinách. 

Nachádza sa tam aj herbár profesora Boháča, Zauschnera, Šmída a iných. V Národnom 

múzeu v Prahe sa nachádzajú ďalšie cenné herbáre. Nutné je spomenúť Herbár Kašpara grófa 

Šternberga, ktorý obsahuje vyše 9000 bylín (včetne sibírskej flóry). O 4000 bylinách, hlavne 

amerických a afrických  pojednáva herbár Tadeáša Haenkeho. 

Herbáre patrili k veľmi obľúbeným a rozšíreným typom lekárenskej a lekárskej literatúry. 

Každý dobrý lekárnik a lekár niekoľko herbárov vlastnil. O tom, že mali pre svojho majiteľa 

veľkú cenu svedčí aj to, že sa často nachádzajú v testamentoch lekárov a lekárnikov. 

Napríklad pražský lekárnik Šmejsar vo svojom testamente uvádza, že má “herbaria duo, unum 

latinum, alterum bohemicum…”118. Ďalší lekárnik Stanislav mal podľa súpisu vo svojej 

knižnici skutočne skvostné kusy, a to Herbarium Matteoli, Imagines herbarum, Liber Mesue, 

Luminare maius Valerius Cordus….119. 

 

6.2. Ďalšie typy lekárenskej literatúry  

 

K lekársko-lekárenskej literatúre patrili okrem herbárov rôzne druhy komentárov, antidotárov, 

manuálov, traktátov a kompendii.  

Najdôležitejše a najpraktickejšie kompendium bolo Quirika Augustského Lumen 

Apothecariorum. Toto dielo bolo priamo určené farmaceutom, jedná sa teda o čisto lekárnicke 

dielo. Quiricus de Augustis de Therton žil na konci 15. storočia a vynikal v znalosti lekárstva 

a farmácie. Kvôli zlepšeniu vzdelania cestoval po celom vtedy známom svete.120 Jeho dielo, 

spísané na základe preverených skúseností “Lumen”, bolo po prvý krát vytlačené v roku 1491 

v Benátkach. (Ďalšie známe prvotlače sú z rokov 1492, 94, 95, 96, 97). Toto dokazuje, že 

kompendium bolo veľmi obľúbené a hojne používané. U nás je dochovaný exemplár z roku 

1491 v strahovskom kláštore v Prahe, z roku 1495 disponuje zväzkom knihovňa olomoucká a 

univerzitná knihovňa pražská sa teší ako inkunábule z roku 1497 tak tisku z roku 1549. Už v 

roku 1496 toto dielo do češtiny preložil Matej z Mýta pod názvom “Světlo apatekárův”, 

dochované len v rukopise. (Tiskom bolo vydané až v rokoch 1922 - 1926 Emilom 

                                                
118 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s.12. 
119 dtto, s. 12. 
120 Šedivý, Emil, Matěje z Mýta “Quiricus de Augustis, Světlo apatekářův z roku 1496, in: Časopis českého 
lékárnictva, roč. 27, č. 34, Praha 1908, s. 519. 
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Šedivým)121. Bol to vlastne prvý český “receptár”. Lumen apothecariorum obsahovalo 

technológiu prípravkov, recepty, liečivé bylinky a podávalo ucelený obraz o lekárenstve 15. 

storočia. 

Dôležitú úlohu plnili aj rôzne príručky. Napríklad príručka Saladina z Ascoli Compendium 

aromatariorum, teda príručka lekárnikov. Spísaná bola niekedy v polovici 15. storočia a z 

tlače vyšla prvýkrát v roku 1488. Je to čisto teoretická učebnica, ktorá v sebe zahrňuje všetko, 

čo mal lekárnik vedieť, vrátane etiky. Zmieňuje sa taktiež o lekárnikových charakterových 

vlastnostiach, o jeho vyučení a povinnostiach: „… aromatářem (lékárníkem) nesmí být ani 

chlapec, ani příliš mladý jinoch, ani nadutec, ani marnivec nebo člověk ženám a pošetilostem 

oddaný. Nechť vystříhá se hry a pití, ať je pilný, umír-něný, laskavý a počestný boje se Boha a 

vlastního svědomí.  

Budiž také řádně vyučen a zkušený ve svém umění, nikoli nováček a nevzdělanec, ježto jest mu 

zacházeti s lidským životem, jenž ze všech pozemských věcí jest nejdražším. Nebudiž ani 

chtivý, ani lakotný, ani výstřední milovník peněz. Nechť neprodává nic dráže než má právo 

žádati, vždyť je lepší spravedlivý přiměřený výdělek, než veliký, vydřený na chudých a 

provázený jejich kletbou. 

Budiž aromatář spolehlivý, rozmyslný a vážný, svědomitý, aby ničeho ne podnikal proti svému 

svědomí a cti lékařově. Aby nevydával abortiva, jedovaté nápoje, aby sirupy vyráběl z cukru a 

ne z medu, aby bez vědomí lékaře nezaměňoval léčiva. Nechť odstraní věci, jež zestárly a 

účinnosti pozbyly. Ať neukládá vlhké byliny nebo kořeny, ježto postupem času hnijí. Též se 

sluší, aby aromatář rozpoznával správně, chutí i čichem, všechna simplicia (léčiva). 

V případě, že by některý mladý a nezkušený lékař chtěl sestrojiti hrôzné a nepříjemné léky, 

tehdy sám aromatář ať tomu nedopustí a řekne lékaři, aby volil příjemnější a lepší. Konečně 

je aromatář povinen oženiti se ve svém mládí, neboť učiní-li tak, zkrotne jeho mladost a bude 

kliden, mírný a počestný, a hově stále své mužnosti spíše ve své manželce najde potěšení a tak 

rozkoš přispěje k zdokonalení jeho díla.”  

 

Lekárnické kalendáre 

Ďalším veľmi obľúbeným typom  boli  lekárnické kalendáre. Hovorilo sa im aj almanach, 

minuce alebo pranostiky.  Rozdiely boli vo veľkosti a obsahu. Minuca bola vydávana v 16 

stupňovom formáte 6-10 vo viacerých archoch ročne. Obľúbené boli hlavne kvôli pestrému 

obsahu. Zahrňovali v sebe rôzne poučenia, ktoré sa rýmovali, informovali aj o veciach 

                                                
121 Broncová, Dagmar, Historie farmacie v českých zemích, Praha 2003, s. 21. 
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verejných ako boli vojna, mier, postavenie hviezd, konanie jarmokov, pranostiky  apod. 

Kalendár bol vydávaný v  štvorstupňovej forme 3-9 stručnejších archov.  

Prvý tlačený kalendár bol vydaný v roku 1489 v Plzni u Mikuláša Bakalára Štetiny122. Prvý 

nástenný kalendár vydal v roku 1506 Václav Žatecký123.  

Kalendár výborne odrážal vtedajšiu úroveň ľudí, nakoľko povera vtedy spájala vzdelancov 

všetkých vrstiev, stavov a obyčajných ľudí. Povera bola veľmi rozšírená ale zároveň 

neobyčajne nebezpečná. A práve v chorobách a nešťastí vládla dokonale. Napríklad sa verilo, 

že obyčajné vyliatie vody, ktorá bola “zvláštne upravená”, môže spôsobiť nielen chorobu 

človeka, ale dokonca jeho smrť, ak ju človek prekročí. Rôzne návody podobného znenia boli 

dokonale v kalendári popísané. 

Práve kvôli poverčivosti ľudí mali kalendáre veľký vplyv ako na verejný život, tak aj na život 

politický. Bolo nariadené, že minuce a pranostiky musí vydavať každý rok jeden profesor 

lekárskej fakulty. 

Lekárnické kalendáre vlastnili aj chudobní ľudia (kým herbáre mal väčšinou len lekárnik a 

lekár). Zdravovedné pravidlá publikované v municiach a kalendároch boli často veršované.  

Napríklad zdravotné verše Kodycila124 podrobne odrážajú charakter zdravotných nariadení 

bežných v  kalendári: 

“Ledna pouštění nech, ráno 

truňk pi, potom dobré víno.  

Února pusť z palce, mej se, 

hoduj, zvěř jez, hry varuj se.  

Března střídmy jdí do lázně, 

pulej pí a drž se vážně. 

Dubna přijmí počištění, 

truňk pij, pouště, jez koření. 

Máje vesel buď, z žil pouštěj, 

nech léku, jdi ven, růže měj. 

Června ožralství, vína nech, 

zdraví šetř, zvláště kdo jsi v létech. 

Července žen nech, nepouštěj, 

kubryku pí, v horko se krej. 

                                                
122 Mikuláš Bakalář Štětina bol plzeňský tiskar, narodil sa na Slovensku a študoval v poľskom Krakove. 
123 Václav Žatecký bol obecným hviezdarom v Prahe. 
124 Šedivý, Emil, Dějiny kalendáře vůbec a českého lékárnického kalendáře zvláště, Příspěvek k dějinám čes. 
literatury lékárnické, Praha 1910, s. 11 - 12. 
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Srpna pí truňk, hryz ovoce,  

mírnost měj, spi měň, bdí více. 

Září něco přijímy léky, 

nech ovoce a jez ptáky. 

Října pouštěj, jez s kořením, 

zobej hrôzny, sděl se s bližním. 

Listopadu se zimy střež, 

jez hus, pí most, lov každú zvěř. 

Prosince bdi, Bohu děkuj, 

pouštěj hlavni, sprav život svůj. 

 

V 16. storočí sa ustálila pevná osnova obsahu kalendára. (hoci je potrebné počítať s menšími 

rozdielmi v jednotlivých dobách). Medzi najobľúbenejšie patrili kalendáre Tadeáša Hájka z 

Hájku, čo dosvedčovalo aj to, že mu bolo vydané privilégium na ich tlač. 

 

Za zmienku určite stoja aj Deníky lekára a lekárnika Matyáša Borbonia z Borbenheimu 

(1566-1629). Obsahujú totiž kuriózne ale vcelku zaujímavé predpisy. V denníku nazvanom 

Iter Helveticum Matyáš popisuje študijnú cestu, ktorú podnikol, aby sa zdokonalil v lekárstve. 

Je to pomerne veľký rukopis, obsahujúci až 592 strán. Okrem iného je v ňom možné nájsť aj 

súpis cien rôznych liekov.  

Druhý denník vznikol z kalendára, kde si Matyáš vpisoval svoje poznámky. Vydaný bol pod 

názvom Nový a starý kalendář hospodářský a kancelářský, vydaný Simeonom Partliciusom zo 

Špicberku. Obsahuje 133 strán. 

Veľký význam mala aj arabská lekárnicka literatúra. Šlo prevažne o liekopisy, ktoré 

popisovali liečivá, návody a predpisy k ich príprave. Ďalej presné inštrukcie ku kontrole a 

uchovávaní liekov, údaje o mierach a váhach. V neposlednom rade zásady lekárnikových 

povinností a etiku lekárenského povolania. 
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7. Každodennosť lekárnika - Príprava liekov (Formy a ich 
zloženie) 

 
“Potenciál lékařské vědy je nekonečný, požadavky na léčení nelze omezovat, zatímco zdroje bohužel omezené 

zůstávají.” 

                                                                                                                                      (Richard Gordon) 

 

Príprava liekov je taká stará ako medicína sama a v podstate predstavuje hlavné poslanie 

lekárnického povolania. Lekárnik zhromažďoval a uchovával rôzne drogy a následne 

prípravoval liečivé prípravky. Slovo “droga” pochádza z anglosaského slova “dregen” t.j. 

sušiť, čo sa prenieslo na sušené bylinky. 

Od roku 1240 sa dá hovoriť o lekárnikovi ako o samostatne činnom pracovníkovi, 

pripravujúcom lieky “lege artis pharmaceuticae”125. 

Lieky nepripravovali lekárnici len tak od oka. Už od stredoveku používali na ich prípravu 

receptáre, ktoré obsahovali presné predpisy ako majú lekárnici pri príprave liekov postupovať. 

Prví lekárnici používali receptár z 11. storočia, ktorý bol v tej dobe najpoužívanejším vôbec. 

Bol to receptár Antidotarium Nicolai, o ktorého obľúbenosti svedčia aj mnohé opisy. 

Samozrejme, že rukopisné opisovanie zo sebou prinášalo mnohé nedostatky, akými boli časté 

preklepy, ktoré sa dotýkali vlastností liekov. Tento nedostatok rukopisného receptáru bol 

neodpustiteľný, preto sa prešlo na tisknuté zbierky predpisov, ktorými boli tzv. liekopisy. 

Liekopis je charakterizovaný ako knižný súbor nariadení, návodov a predpisov o 

vlastnostiach, výrobe, kontrole, dávkovaní a uchovávaní liečiv a liečivých prípravkov. 

Liekopisy mali zaručovať, že sa všetky liečivé prípravky pripravujú rovnakým spôsobom a 

museli byť potvrdené úradnou autoritou. U nás sa väčšinou používal Augsburský liekopis 

(vydaný 1564) (hoci napríklad Řád apatekářský doporučuje okrem neho používať ďalšie tri 

liekopisy) a to až do roku 1729, kedy bol vydaný Dispensatorium pharmaceuticum Viennense 

vo Viedni. Pre pražských lekárnikov bol zostavený liekopis lekárskou fakultou až v roku 1739 

a nazýval sa Dispensatorium medico-pharmaceuticum Pragense.126 

Aby lekárnik skutočne mohol vyhovieť profesionálnym požiadavkám, musel sa v rastlinách 

dobre vyznať. Jeho hlavnou činnosťou bola destilácia vôd z liečivých rastlín, práškovanie 

dôležité pre získavanie potrebného prášku na maste a náplaste. Preto práve alembíky a 

mažiare charakterizovali tehdajšiu apatekársku činnosť.  

                                                
125 Pejml, Karel,  Čím přispěl lékárnik k rozvoji botaniky, in: Časopis českého lekárnictví, roč. 22 ,č. 3-4, Praha 
1903, s. 25. 
126 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 57. 
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Postupne sa však činnosť lekárnika začala uberať trošku iným smerom a to hlavne kvôli 

pôsobeniu Theophrasta Bombasta von Hohenheim (známeho pod prezývkou Paracelsus). 

Theophrast sa nezhodoval s vtedy vládnucim galenismom a arabismom. Jeho hlavnou 

zásadou bola extrakcia toho, čo bolo vo vnútri materie. Preto nenávidel lekváry a sirupy, ale 

hlásal nutnosť prípravy exktraktov a tinktur.127 

Mezi ingredienciami liekov dominovali hlavne rastlinné látky. Prvý podnet k rozoznávaniu 

rastlín bol podaný potrebami obecného života. Zrejme už primitívny človek skúšal 

inštinktívne užívať liečivé schopnosti rastlín na zmiernenie svojej, či už vonkajšej, alebo 

vnútornej bolesti. Rôzni kúzelníci či zariekavači - tí všetci boli považovaní nielen za lekárov 

ale aj lekárnikov, pretože poznali hojivé účinky jednotlivých rastlín proti rozličným 

chorobám. Svoje znalosti prenášali z pokolenia na pokolenie a tak sa rozširovali do rôznych 

kútov Zeme.  

V starovekom Grécku to boli tzv. rhizotomovia (krájači koreňov), ktorí sa zaoberali liečivými 

rastlinami. Boli považovaní za profesionálnych zberateľov, vzdelaných ľudí, ktorí si svoje 

vedomosti uchovávali aj písomne. Dochované spisy tzv. rhizotomiky obsahujú často 

primitívne popisy liečivých bylín, ich spracovávanie a lekárske využitie. Lekári si v tej dobe 

lieky pripravovali sami a k zhromažďovaniu bylín využívali práve týchto “profesionálnych” 

zberačov. Lieky sa vtedy podávali najčastejšie vo forme odvarov (teplých alebo studených) a 

miešali sa s vínom, medovou vodou, prípadne olejem.128 V Ríme plnili podobnú funkciu ako 

rhizotomovia tzv. herbarii.  

Panovalo presvedčenie, že zdravie je určené správnym pomerom štyroch telesných štiav, a to, 

krvou, hlienom, žlčou a čiernou žlčou. Kde došlo k porušeniu pomeru, dochádzalo k 

chorobám. Takže k obnoveniu rovnováhy sa používali lieky zahrievajúce, ochladzujúce, 

zvlhšujúce a vysušujúce. 

V ranom stredoveku bola výroba liekov z rastlín už bežnou praxou. Lekárnici ich pripravovali 

podľa lekárskeho návodu, avšak nešlo ešte o lekárnikov v pravom slova zmysle. Neskôr to 

boli mnísi (hlavne benediktíni), ktorí si zakládali záhrady, kde mohli pestovať liečivé rastliny. 

Je nutné podotknúť, že úroveň znalosti liečebných účinkov rastlín bola vtedy omnoho vyššia 

než je dnes. Z ingrediencií rastlinného pôvodu sa využilo takmer všetko: časti bylín, kerov, 

stromov, kôra, korene apod.  Nepoužívali sa len rastliny domáceho pôvodu. V lekárni bývali 

často aj exotické rastliny. 

                                                
127 Pejml, Karel, Čím přispěl lékárník k rozvoji botaniky, in: Český časopis lekárnictví, roč. 22, č. 3-4, Praha 
1903, s. 26. 
128 Mádl, Martin, Národní muzeum, Průvodce expozice historických lékáren, Praha 1997, s.49 
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Ingrediencie liekov v stredoveku boli rozmanité. Nevyužívali sa len tie rastlinného pôvodu, 

veľmi obľúbené a časté boli taktiež ingrediencie živočíšneho pôvodu či nerastné suroviny, 

drahé kovy a dokonca aj ľudské vnútornosti.  

Aj samotné lieky sa používali v rôznych formách a o niektorých by človek povedal, že je to 

vynález až dnešnej doby.  

Najčastejšie sa v stredoveku používali tekuté liekové formy na vonkajšie použitie, a to hlavne 

oleje. Základ tvoril vždy olivový olej, ktorému sa vtedy hovorilo drevený olej.129 Obľúbeným 

bol taktiež ružový a harmančekový olej. Ružový olej sa pripravoval vyvarovaním kvetov 

červenej ruže v olivovom oleji. Harmančekový - nazývaný rmenový (pretože rmen a 

harmanček bol v stredoveku považovaný za jednu a tu istú rastlinu) sa získaval tak, že sušené 

kvety spolu s olivovým olejom boli vystavené po dobu viac než 40 dní pôsobeniu slnečných 

lúčov. Liečivé oleje sa pripravovali aj zo živočíchov, napr. z mravcov či škorpiónov. Tam sa 

pridával destilát z jelenieho parožia.  Podľa účtu z roku 1702 z Nového Mesta pražského bol 

takýto olej zo škorpióna, nazývanému tiež zlatý olej, drahou záležitosťou. Stál 54 krajciarov a 

používal sa na liečbu srdcových ochorení.130 Orechový olej podľa toho istého účtu stál 48 

krajciarov. Pre porovnanie, obyčajný bylinný extrakt sa predával za 8 krajciarov131. 

Pražské sadzby z roku 1659 a 1699 čítali viac než stovku typov olejov. 

Ďalším typom tekutého lieku boli balzámy. Slovo balzám pochádza z arabského slova 

balasan, čo znamená prenikavo voniacu látku.132 Čisto prírodné balzámy boli príliš drahé, 

preto sa časom začali vyrábať skôr umelé. Sadzba z roku 1659 obsahuje 15 umelých 

balzámov. Jeho základom bol olivový olej (mohol sa použiť aj muškátový či jantárový), tuky 

(maslo, jelení loj alebo husie sádlo) a vosk. Recepty na výrobu balzámov boli rôzne, mohol sa 

napríklad pridať cukor, benátske mydlo, perleť, opium, vaječné žĺtky apod.133  

Častou tekutou látkou používanou vo farmácii bol lieh (spiritus). Lieh sa používal buď 

vnútorne alebo vonkajšie a taktiež aj na prípravú rôznych tinktúr.  Niekedy bol lieh aj chybne 

označovaný ako voda (aqua). 

Ocot (Acetum) bol používaný vo veľkej miere a to hlavne na výrobu hojivých mastí a 

náplastí. V herbári Pietra Mattioliho sa objavuje 14 jednoduchých octov. (najznámejšie boli 

ocot karafiátový, fialkový a iné). 

Široko používanou formou boli klyzmy (lat. clyster, enema, ablutio), ktoré obsahovali olej a 

odvar zo sušených rastlín. Ich súčasť mohol tvoriť aj vývar z mäsa, mlieko, maslo a iné. 
                                                
129 Drábek, Pavel,  Sborník přednášek z dějin farmacie,  Praha 2007, s. 10 
130NA, fond  Stará manipulace, řády a taxy, inv. č. 117, A-36. 
131 dtto 
132 Drábek, Pavel,  Sborník přednášek z dějin farmacie,  Praha 2007, s. 11. 
133 dtto. 
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Lékárnici podávali klyzmy priamo o čom svečí taxa z roku 1737, kedy sa za samotné podanie 

klystýru  účtovalo 17 kr.134 

Súčasťou tekutých foriem boli často aromatické vody pripravované destiláciou, preto 

označované ako vody pálené. (Herbár Jána Černého uvádza asi 65 pálených vôd). Boli 

uchovávané v chlade (aquarium) a lekárnici boli povinní ich každý mesiac kontrolovať. 

Tekuté formy liekov si pacient dávkoval sám a ako miera dávky sa uvádzal dúšok, kvapky, 

krupky. U tekutých foriem nemuselo byť dávkovanie presné, postačovalo približné.135 

Medzi polotuhé prípravky patrili lektvary (lat. Electuaria). Lekárnik ich pripravoval 

zmiešaním sušených rastlín s medom alebo sirupom. Namiesto sušených rastlín sa mohli 

použiť aj drahokamy alebo živočíšné vnútornosti. Lektváry obsahovali asi 6-10 liečivých 

látok136. Za ich autora sa považuje Galén. Najznámejšie lektváry uvádza Quricus de Augustis 

v Lumen apothecariorum. Najvýznamnejším a najčastejšie používaným lektvarom bol široko 

používaný theriac (ľudovo dryák). Jeho zloženie bolo pestré, obsahoval často až 50 

ingrediencií (čo nebol z ďaleka najväčší počet, mohol sa skladať dokonca až zo 100 

ingrediencií). Dryák bol skutočným kráľom liekov, používaným skoro celé dve storočia a 

považovaným za “všeliek”. 

V stredoveku zahajoval prípravu dryáku lekárnik tak, že niekoľko týždňov vystavoval 

ingrediencie, z ktorých mal byť dryák vyrobený v okne apatéky. K obdivu boli mnohokrát 

vystavené vzácne druhy korenia, balzámy, cudzokrajné sušené rastliny a iné vzácnosti. 

Najdôležitejšou súčasťou boli pilulky pripravované z mäsa zmijí. Boli dovážané napríklad z 

Benátok, Padovy a pod, pretože zmije od nás sa k výrobe nehodili.137  

Príprava všelieku bola doslova záležitosťou verejnou, pretože medzi divákmi sa nachádzal 

purkmistr, konšelovia a všetci zámožní občania. Podobalo sa to skutočnej slávnosti, lekárnik 

bol odetý v aksamitovom kabátci, pri ruke mal pomocníka a učeníka. Podobalo sa to 

prednáške, pretože prv než sa pristúpilo k vlastnej výrobe, lekárnik podrobne predstavil 

všetky ingrediencie. (dá sa živo predstaviť, že pri počte 100 ingrediencií  nemala konca) 

Potom sa pristúpilo k príprave a predstavenie končilo odnesením hotového dryáku do lekárne. 

Toto divadlo malo hlavne praktický význam. Panovala totiž obava, aby lekárnik, ktorý bol 

určite pri pohľade na drahé kusy ingrediencií unesený, nenahradil vzácné prípravky lacnejšimi 

a neúčinnými. 

                                                
134 Drábek, Pavel,  Sborník přednášek z dějin farmacie,  Praha 2007, s. 11. 
135 Drábek, Pavel, Drábek, Pavel, Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky, část I., in: Praktické 
lékárenství 2006, 6, s. 285. 
136 Drábek, Pavel, Drábek, Pavel, Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky, část III., in: Praktické 
lékárenství 2007, č. 3(6), s. 303. 
137 Pejml, Karel, Dryák - lék královský, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 57, č. 8, Praha 1944, s. 100. 
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Samozrejme, že dryák zložených zo vzácných surovín patril k liekom skutočne drahým, a 

preto sa jeho účinkom mohli tešiť len ľudia zámožní. Chudobnejší sa museli uspokojiť s 

dryákom zvaným “Theriaca pauperum”, ktorý sa skladal najviac zo štyroch surovín. Z účtu z 

roku 1700 možeme vidieť, že jeho cena nebola nejak zvlášť vysoká. Chudobný človek si ho 

mohol obstarať za 9 kr.138 

Na dedine bol za dryák považovaný prostý cesnak niekedy aj s cibuľou, nazývaný “selský 

dryák”.139 Určitou iróniou je, že tento selský dryák bol omnoho účinnejší než ten kráľovský. 

Dryák bol skutočne veľmi obľúbeným liekom a jeho výroba sa rozšírila v takej veľkej miere, 

že boli dokonca vydané niektoré opatrenia, ktoré jeho výrobu zakazovali úplne.  

V medicíne sa udržal až do 18. storočia a potom zanikol. V každom prípade pri úplnom 

rozbore ingrediencií je jasné, že žiadnú liečivú silu nemal a ľudí skor než dryák liečila ich 

viera v neho.  

Ďalšou polotuhou formou boli maste a náplaste. Náplaste sa od mastí líšili väčšou tvrdosťou, 

pri dotyku s pokožkou mäkkli a po prilepení pôsobili dlhšiu dobu.140 

K tuhým liečivým prípravkom patrili hlavne liečivé mydlá, rôzné pastilky, obklady , čípky a 

iné. 

 

Medzi veľkých mecenášov a podporovateľov lekárenskej vedy patril Rudolf II. Podporoval 

Jakuba Hořčického zvaného Sinapius (1573-1622), ktorý ho rastlinnými prípravkami vyliečil 

práve vo chvíli, keď už Rudolfovi pripravovali posledné pomazanie. Za túto zásluhu bol 

Jakub odmenený šľachtickým stavom a prídomkom “z Tepence”141.  

Rudolf II. nielenže finančne podporoval rôznych alchymistov a bylinkárov v hľadaní nových 

bylín, ale taktiež vydával rôzne príkazy ku zberu ingrediencií. A to nielen rastlinného, ale aj 

ľudského charakteru. Napríklad v roku 1608 vydal príkaz, aby sa zbierala miecha z popravíšť. 

Miecha sa mala priniesť už rozdelená, t. j. osobitne miecha z lebky a miecha z kostí. Malo sa 

toho zozbierať čo najviac a hlavne v tajnosti: “nečinž o tom mezi lidmi žádného 

pokriku…”142 V roku 1610 vydal príkaz na zber byliny, ktorá kvitla v júni.  

Ako už bolo podotknuté, veľký dôraz sa kládol na astronómiu. Byliny sa nemohli zbierať len 

tak kedykoľvek, ale podľa presných pravidiel. Napríklad už v listine Rudolfa II sa píše, že 

                                                
138 NA, Stará Manipulace, řády a taxy, inv. č. 117, A-36. 
139 Pejml, Karel, Dryák - lék královský, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 57, č. 8, Praha 1944, s. 101. 
140 Drábek, Pavel, Zapomenuté lékové formy a galenické přípravky, III., in: Praktické lékárenství, č. 3, 2007, 
s.306. 
141 Pejml, Karel,  Čím přispěl lékárnik k rozvoji botaniky, in: Časopis českého lekárnictví, 22, č. 3-4, Praha 
1903, s. 28. 
142 NA, Stará manipulace, Dodávky ingrediencí, inv. č. 2716, P118-14. 
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bylinu Solaris je možno zbierať len keď je slnko v znamení leva, a to len ráno, keď:”piekny 

jasny čas jest, a slunce teplo sviti, dokud ještě rosa na ty solarii stoji”.143 Zmieňovaná Solaris 

je dnes zákonom chránená Rosnatka okrúhlolistá, ktorá sa dnes už  vo farmacii nepoužíva, ale 

v minulosti sa používala hlavne na výrobu čaju ako diuretikum a kvapiek proti kašľu, zápalu 

priedušiek či pľúc. 

Ďalšou bylinou, na ktorej zber bol vydaný príkaz Rudolfa II, bolo lekno, “..jenž po česky 

leknovím jmenuje a na rybnících roste…”144 Do laboratória malo byť odoslaných 5 putien 

(putna bola nádoba na prenášanie sypkých hmôt). V príkaze z roku 1609 je lekno popisované 

ako”…bylina listu velkého zeleného,  květ bílý při svršku na prostředku mající…”145 

Príkaz z roku 1617 je na zbieranie Scorzonery - hadieho mordu.146 Hadí mord sa používal ako 

prvá pomoc pri ukusnutí hadom. 

Samozrejme to neboli jediné byliny používané a vyhľadávané lekárnikmi. Za všetky ďalšie je 

nutné zmieniť routu, odvar ktorej sa používal proti uštipnutiu škorpióna, pavúkov, hadov a 

dokonca aj bĺch. V Salernskej škole boli pre túto bylinu zložené žartovné veršíky, ktoré 

preložil Veleslavín:147 

“Routa, bylina pohodlná, 

šetření od lidi hodna. 

Zvař ji ve vodě, pokrop domu, 

vyžene blechy, věř tomu!” 

Obľúbenou bylinou bola aj šalvia lekárská používaná proti “píchaniu pri srdci”, harmanček, 

fialky, podbeľ a iné. 

V roku 1621 je zaujímavý ďalší príkaz - na zastrelenie špicáka (samica jeleňa-podľa tvaru 

parožia) a spolu s ním sa mali priviezť dva zajace zastrelené pred východom slnka. Zmesou sa 

vytvoril prášok, ktorý slúžil na liečbu kameňov (pravdepodobne močových).148 Neskôr sa 

objavovali podobné príkazy, len namiesto špicáku sa mal zastreliť vidlák (taktiež samica - 

podľa tvaru parožia) a štyri zajace.149 Z parožia a z vysušenej kože zajacov sa zmiešal prášok. 

Z animálnych látok prevažovali vajcia a mlieko, ktoré sa pridávali do rôznych kaší a mastí. 

Niekedy sa ale používali zvieratá celé ako je zjavné z dobového receptu: “Vezmi kočku celou 

a tu vlož v hus a peč ji s tou kočkou. A ten tuk, což z té kočky vykape, schovej…” Proti 

                                                
143 NA, Stará manipulace, Dodávky ingrediencí, inv. č. 2716, P118-14. 
144 dtto 
145 dtto 
146 dtto 
147 Košťál, Josef, Byliny léčivé v podání prostonárodním, in: Časopis českého lekárnictva, s.326. 
148 NA, Stará manipulace, Dodávky ingrediencií, inv. č. 2716, P118-14. 
149 dtto. 
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žltačke sa malo vziať živé “holubě holé na pupek uvaž, nahoru hlavou, potom druhého dne 

uváže druhé, nosiš též. Až umře, přestane…”. Ku skutočne zvláštnym prostriedkom patril 

“kameň z hlavy hadové”. K dezinfekciám sa používal ľudský moč, víno a vinný ocot. V 

cínových truhliciach mali lekárnici uložený špeciálne ingrediencie ako jelenie rohy, ľudské 

temeno, prasačie zuby, kocky z jelenieho srdca, kosti z morského pavúka, sušené žaby, 

španielske muchy, vlčiu pečeň, kuracie žalúdky apod. Taktiež tuky, ktoré lekárnik mával v 

cínových nádobách boli pestré: tuky a sádla z človeka, zo psa, z kocúra, bociana, králika, hada 

alebo medveďa.  

Zachované recepty v nás vyvolávajú skôr úsmev než vážnosť. V každom prípade sú 

nádherným dôkazom dobovej ľudskej naivity a nevinnosti. Často používaným a obľúbeným 

českým receptárom bolo “Světlo apatekářův” Mateja z Mýta.150 Recepty v ňom boli 

popisované presne a veľmi podrobne: 

„O siropích (de syropis) 

Sirop ze dvau kořenau mistrovský, silný a příhodný při vyžíivaní materý smíšené z colory a z 

flegmy. Však užívaní jeho jest více k vlhkostem vodokrevním.  

Také otvírá zacpání jater, sleziny i ledví. Vezmi koření petruželného, koření kopru vlaského a 

vymej je dobře a od stření očisť a ostruž. Potom je vař  v VIII lib. Vody, až by polovice 

vyvřela, potom proceď a k tomu procezení přidej cukru clarficovaného lib. II, a vař, až na 

místo uvře k formě siropu.” 

Veľmi obľúbené boli v medicíne drahokamy. (smaragd, rubín, safír a iné), ktorým sa 

pripisovala takmer zázračná moc. Už Adam Zálužanský v roku 1591 píše o drogách “v zemi 

se zdržujících”151 Zuzana Černínová vo svojej korešpondencii so synom Humprechtom píše, 

že mu posiela biely korál, ktorý má nosiť na nejakej šnúrke na krku, pretože mešťania a 

“vyšší stav” si ho dávajú proti ovčím kiahňam (neštovice). Lekárnická sadzba z roku 1699 

stanovuje aj ceny drahých kovov.152 Je viditeľné, že tieto boli vo farmácii používané vo 

veľkom a úplne bežne. V sadzbe je stanovená cena bieleho a červeného korálu, hyacintu, 

krištálu, safíru, rubínu, nefritu, magnetu, smaragdu apod. Sadzba z roku 1737 stanovuje 

ďalšie drahé kamene ako ametyst, topas, chrysolit. Úradný liekopis z roku 1750 uvádza ešte 

amiant a malachit.153 

Z ďalších nerastných surovín sa na liečenie používala hlina (hlavne z pece) a jedovaté kovy 

ako ortuť, ale aj soľ a síra. 

                                                
150 Jireček, Josef, O lékárnickém spise Matěje z Vysokého Mýta, in: Časopis českého lekárnictva, s. 343. 
151 Šedivý Emil, Lapidář rukopisu vodňanského, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 25, č. 2, Praha 1906, s. 74. 
152Šedivý, Emil, Lapidář rukopisu vodňanského, in: Časopis českého lékárnictva, roč. 25, č. 2, Praha 1906, s. 75. 
153 dtto. 
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8. Lekárne a ich vybavenie  
 

Lekáreň bolo miesto, ktoré malo odrážať invenciu vzdelaných a veľmi často zámožných 

lekárnikov.   

Starším pomenovaním lekárne bol termín apatéka alebo apatyka. Slovo lekáreň sa v Čechách 

objavuje až v 18. storočí.154 Neskôr sa vžil aj názov Pharmacia, ktorý potom ostal ako 

všeobecný názov lekární.155  

Terminológia pojmov bola veľmi pestrá. Napríklad dnešné slovo lekárnik malo mnoho 

synoným. Staročeské výrazy pre lekárnika boli apotekář, apotéčník, lekostavník, lékovník, 

lékárník Latinských pojmov bolo ešte viac: apothecarius, apathecarius, appathecarius,  

appothecarius, appotecarius, appotecharius,  appotegarious, apatecarius, appatecarius,  

appatekarius, apotegarius, medikamentarius,  pharmacopola, pharmaceuticus, 

pharmacopaeus,  myropola, aromatopola. 

Samotné slovo apotheca malo v rímskych dobách dvojaký význam. Jednak ním bolo 

označované miesto pre uskladnenie vína a často bolo tiež používané vo význame skladišťa. Aj 

v českých krajinách sa objavuje slovo apotheca pannorum, teda skladište súkna.156 Zikmund 

Winter vo svojom Kultúrnom obraze českých miest I. označuje slovom apotheca kotce.157 Z 

toho ľahko odvodíme, že slovom apothecarius boli označovaní držitelia kotcov, pivníc a 

skladíšť.  

 

8.1. Interiér 

 

Prvé lekárne boli jednoduché obchodíky, ktoré sa ničím nelíšili od iných krámkov. Okrem 

liekov predávali aj iný rôznorodý tovar, ktorý nemal s lekárňou nič spoločné. Predajom 

tovarov ako napríklad cukrovinky, marcipán, orechy, sviečky, mandle, víno, ovocie, mydlo, 

papier, petrolej, sa fakticky plietli do remeslá cukrárov, sviečkarov a iným. Preto na základe 

rôznych dohôd a nariadení sa vymedzil určitý typ výrobkov v lekárni predávaných.  

Vnútro lekárne bolo zariadené praktickým zariadením, ale častokrát obsahovalo aj náročnú 

umeleckú výzdobu, ktorá bola prácou mnohých rezbárov, truhlárov, sochárov a iných 

umelcov.  

                                                
154 Palivec, Viktor, Staropražské lékařské památky, Monumenta medica vetero Pragae, Praha 2005, s. 121. 
155 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 2. 
156Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, VI., Brno 1854,s. 371. 
157 Winter, Zikmund, Kulturní obraz českých měst I., Praha 1890, s. 541. 
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Pražskí lekárnici sa už od 13. storočia usadzovali spravidla na rušných miestach, čo bolo 

pochopiteľné, v centre všetkého “diania”. Takýmito centrami boli námestia a hlavné ulice. 

Najstaršie lekárne pripomínali kotec. Boli to malé miestonosti s pultom otočeným k ulici. Na 

pulte stál liečivý tovar. Nádoby s liekmi a liečivými prípravkami sa nazývali stojanky a stáli 

väčšinou na poličkách na stene za pultom. Na spodné časti políc sa väčšinou zavesovali 

vrecúška so sušenými bylinkami. Táto jedna miestnosť tvorila centrálnu miestnosť, 

laboratórium a sklad.  

V 15. storočí sa vytvorila určitá norma pre usporiadanie lekárenských miestností a lekáreň 

tvorila samostatná centrálna miestnosť, laboratórium a sklad.  

Centrálna miestnosť, nazývaná výdajná, bola otočená smerom do ulice. Mala byť vzdušná a 

slnečná. V tejto miestnosti sa zhotovovali aj liečivá podľa lekárskeho receptu. Hlavné 

vybavenie tvorilo repositorium a tara. Repositoria boli police na podstave z niekoľkých radov 

zásuviek a obomínali tri steny. Sústavu regálov narušovalo len miesto na dvierka, odkiaľ 

vstupoval lekárnik. Po ruke sa nachádzali liečivá, ktoré boli používané najčastejšie. V 

spodných zásuvkách sa uchovávali sušené bylinky, ale aj rôzne sáčky, krabičky, pinzetky, 

lyžičky a iný “drobný” pomocný materiál. Zásuvky museli byť čiteľne označené, väčšinou po 

latinsky. Na poličkách stáli keramické, drevené, sklenené alebo kovové stojátka (pixides), 

spravidla zdobené a v nich boli skladované liečivá potrebné k príprave predpísaného lieku. 

Nemali stáť príliš vysoko, aby bolo možné nadpisy na nich dobre vidieť. Označenie muselo 

byť jasné. V prípade, že nádoba obsahovala sušené byliny rastlinného pôvodu, označoval prvý 

názov časť rastliny, z ktorej bola bylina získana a druhý názov bol meno rastliny. Napríklad. 

SEM:PAEONIAE, znamenalo SEM ako semená a PAEONIAE bola pivoňka., takže semená 

pivoňky. Sušili sa rôzne časti, napríklad bobule - baccae, kora - cortex, flores - kvety, fructus 

- plody, herba - vňať, nuces - orechy, oleum - olej, lignum - drevo a iné. 

Keď nádoby obsahovali liečivý prípravok, ktorý sa vyrobil zo sušenej byliny, potom prvý 

názov určoval typ prípravku a druhý zas z akej látky bol prípravok zhotovený. Napríklad: 

SYR:FOENICUL, teda SYR ako sirup a FOENICUL - z fenikla. Najčastejšími typmi 

prípravkov boli Acetum - ocot, Acidum - kyseliny, Aqua - voda, Balsamum  - balzám, 

Electuarium - lekvár, Liquor - tekutina, Pilulae - pilulky, Pulpa - povidla, Pulvis - prášok, 

Species - korenie a iné. 158 

Prípravky zložené bývali označované hromadne ako theriaca alebo mithridatia, chemické 

látky niesli označenie chymica. 

                                                
158 Mádl, Martin, Z historie zařízení starých lékáren, in: Avicenna, roč. 1, č. 2, 1998, s. 13-14. 
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Theriaca a mithridatia boli uložené vo vysokých nádobách (až 1 meter). Lekárnici často 

využívali aj alchymistické značky, hlavne kvôli zbytočnosti rozpisovať latinské názvy u 

bežných prípravkov. 

Lekárnické nádoby existovali rôzne. Skvostným typom boli tzv. albarelly, ktoré zdobili rôzne 

rastlinné ornamenty, ale využívali sa aj motívy zvierat, krajín. Vyrábali sa v Taliansku a mali 

veľkú hodnotu, preto u nás tvorili väčšinou súčasť zbierok. Stojatka používané v českých 

lekárňach boli domácej produkcie, väčšinou zlatené, drevené, keramické a sklenené. 

Uprostred miestnosti stál pracovný stôl, nazývaný lekárenská alebo receptúrna tara. Slúžila ku 

konečnej príprave liekov. Jednalo sa o stôl z tvrdého dreva opatrený mnohými zásuvkami,  na 

ktorom predvádzal lekárnik svoje “umenie” a pacienti ho mohli veľakrát so zatajeným 

dychom sledovať pri práci.  

Ako repositorium tak aj tara boli skrášlené bohatou rezbárskou či maliarskou výzdobou, ktorá 

závisela na konkrétnom období. 

Liečivá sa sprvu vydávali oknom, do lekárne mohol pacient vstúpiť až v priebehu 17. a 18. 

storočia. 

Ďalšou miestnosťou bolo laboratóriu. (Viď príloha č. 6). Bola to miestnosť, kde mal lekárnik 

uložené váhy, odmerky, závažia, pec a rôzne typy mažiarov (hmožírov). Mohli byť kamenné, 

bronzové, železné, mosadzné, menej už sklenené a bývali v rôznych veľkostiach (od malých - 

niekoľko centimetrových k výrobe jemného prášku, až po pol metrové obrovské možiare). 

Tvar mali miskovitý s jedným alebo s dvoma uchami. Slúžili k drteniu pevných materiálov 

pomocou paličky. 

Výzdoba mažiarov bola rôzna a závisela na období. Napríklad gotické mažiare boli väčšinou 

užšie a vyššie, zdobené jednoduchými geometrickými tvarmi. Naopak renesančné boli 

spravidla dekoratívne bohatšie, širšie a nižšie. Veľa mažiarov obsahovalo dátum vzniku a 

meno majiteľa, spravidla latinsky a vo forme skratiek. Tie najdekoratívnejšie mažiare mali 

právo stáť v oficíne. 

Ďalšou lekárnikovou pomôckou boli trecie misky, ktoré boli vyrobené zo skla, keramiky, 

prípadne porcelánu a miešali sa v nich rôzne maste. Lisy boli kovové (v staroveku drevené) a 

slúžili na získavanie šťavy. Dôležitým náčiním boli aj drevené valcovité nádoby, ktoré slúžili 

k tvarovaniu tabliet. Samozrejme, že lekárnik musel mať aj náčinia na chemické procedúry. 

Každá lekáreň obsahovala tieto typy náčiní a nádob, ktoré sa mohli samozrejme líšiť 

množstvom, veľkosťou, tvarom, typom nápisového písma, dekoráciami apod. 

Nutnú súčasť každého laboratória tvorila kachľová alebo tehlová pec. 
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V laboratóriu, alebo v oficíne nesmeli chýbať váhy. Skladali sa z váhadla, na ktorého 

ramenách boli umiestnené misky. Váhadlo bolo pripevnenené na úzkom hranolčeku a 

uprostred kolmo na váhadlo bol upevnený jazýček. Nutnú súčasť váh predstavovali aj závažia 

rôznej hmotnosti (tieto typy váh sa používajú dodnes, od stredovekých a novovekých sa líšili 

len vo výzdobe, princíp bol rovnaký). Vážilo sa na základe tzv. medicinálnych sústav. V 

Čechách norimberským alebo zlatnickým závažím (podľa Norimberku, kde bola vydaná prvá 

medicinálná sústava vah).159 

Samozrejme, že vo vybavení nemohli chýbať ani rôzne kanvice, cedidlá, nože, nožnice, 

tanieriky, kliešte apod.  Konkrétne typy náradí a ich počet môžeme sledovať zo zápisov, ktoré 

si niektorí lekárnici robili. Napríklad lekáreň Augustína v Železnej ulici mala podľa súpisu 

121 drevených pušiek, jedny veľké váhy, tri menšie, závažie 60 libier, dva medené kotlíky k 

výrobe produktov z cukru, tri mosadzné medenice, dva patele k šumovániu, veľký možiar s 

palicou, šesť malých možiarov, dve formy k liatiu vosku, 46 cínových nádob na maste a 45 

konvíc na sirupy.160  

V zápise lekárnika Stanislava zo Starého mesta Pražského môžeme vyčítať, že mal tri malé 

mažiare, jeden veľký, všetky s palicou, dve lyžice z mosadze, menšie a väčšie váhy so 

závažím, štyri kotlíky na confety, medenicu z mosadze, 105 konvíc, 627 pušiek, z toho 29 

konvíc na sirupy, 11 na oleje, 67 na lekvár, 130 na prášky, 130 na rastliny apod.161  

Najväčšia lekáreň bola do roku 1597 v Karlovej koleji (lekáreň Mikuláša Rejčka). Súpis jej 

inventáru obsahuje až 11 strán, uvádza sa tam približne 900 nádob, krabice, 645 stojátok 

drevených, maľovaných aj cínových.162 s. 393. 

S laboratóriom susedila tzv. materialka (conclave). Bola to miestnosť, kde sa ukládali 

vzácnejšie liečivá. Väčšinou dovážané z Ameriky, napríklad koka, tabak, chinín a iné. 

Na povale bývali herbárne, teda miestnosti, ktoré slúžili na sušenie a ukladanie byliniek. 

Nachádzali sa v nej v abecednom poradí drevené šuplíky na ukladanie drôg. Jediná 

dochovaná herbáreň u nás je v lekární  “U černého orla” v Olomouci.163 

Súčasť lekárne tvorila aj komora (pivnica) , bola to chladná miestnosť, kde sa ukládali vody, 

oleje a tuky do hlinených nádob. 

Lekárne mali väčšinou ešte jednu miestnosť, nazvanú výhrevňa (hypocaustum), bol to vlastne 

taktiež sklad, avšak v ňom sa uskladňovali len výrobky vyrábané z cukru (confectiones). 

(Cukor sa vtedy používal výhradne ako liečivo, na sladenie sa používal med.) Táto miestnosť 
                                                
159 Mádl,  Martin, Z historie zařízení starých lékáren, in: Avicenna, roč. 1, č. 2, 1998, s. 23. 
160 ANM, Vilém Saitl, Apatyky a apatykáři v Čechách od roku 1267, Praha 1949, s. 9-10. 
161 dtto. 
162 Winter, Zikmund, Šat, strava a lékař v XV. a v XVI. věku, Praha 1913, s. 393. 
163 Rusek, Václav, České lékárny, Praha 2000, s. 41. 
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slúžila aj k ubytovaniu učňov a tovarišov, aby boli vždy po ruke. Neskôr bola pre nich určená 

špeciálna izba. 

 

8.2. Lekárenská symbolika 

 

Atmosféra lekární bola symbolická a súvisela s antickým aj kresťanským duchovným svetom. 

Lekárnická ikonografia je veľmi zaujímavá a svojská. Často sa uplatňovala v postave 

gréckeho lekára Asklépia, ktorý bol uctievaný v Grécku od 5. storočia pred Kristom. V Ríme 

ho uctievali od 3. stor. pred Kristom ako Aesculapia. Aeskulap bol gréckym bohom lekárstva, 

jeho otec bol Apollon a matka nymfa Coronis. Aeskulapus mal silu vyliečiť každého a 

dokonca oživiť mŕtvych.  

Zobrazovaný bol s palicou ovinutou hadom, čo bolo symbolom života a liečivej sily. Veľa 

storočí pretrvával názor, že had obtočený okolo palice je úžovka stromová, ale podľa 

posledných zistení sa jedná o vlasovca medinského. Tento znak bol prebratý z Ázie a Egypta, 

kde najrozšírenejšou chorobou bola drakunkulóza, ktorú práve vlasovec medinský vyvolával. 

Táto choroba sa v staršej dobe liečila pomalým obtáčaním až meter dlhého vlasovca na 

rozštiepnuté drievko (najčastejšie úlomok bambusu). 

Ako svoj znak ho používajú dodnes nielen lekárnici ale aj lekári. Možno ho vidieť na 

lekárňach, sanitkách a iných lekárskych objektoch.  

Ďalšou veľmi často zobrazovanou symbolickou postavou z antiky bola dcéra Asklépia 

Hygieia. (Viď príloha č. 10)  Pravdepodobne preto, že bola bohyňou zdravia a čistoty, je od 

nej odvodené slovo “hygiena”. Spodobovaná býva ako dievčina s miskou, z ktorej si pojedá 

had, prípadne had býva omotaný okolo jej tela. Niekedy býva doprevádzaná bratom 

Telesforosom s kuklou na hlave, ktorý predstavoval silu uzdravenia.   

Druhou Asklépiovou dcérou bola Panakeia, bohyňa samotného liečenia. Za bohyňu ju prijali 

aj čarodejnice. Označenie panacea sa dodnes používa pre všemocný univerzálny liek - 

všeliek, o ktorý usiluje ľudstvo od nepamäti. 

Treťou dcérou Asklépia a taktiež častou postavou v antickej lekárenskej a lekárskej 

symbolike bola Meditrine, bohyňa hojenia. 

Za zmienku stojí aj to, že pôvodná prísaha Hippokrata sa odvolávala práve na zmienené 

božstvá:” Přísahám a za svědky volám lékaře Apollona, Asklépia a Hygii a Panakeiu a 

všechny bohy a bohyne, že tento slib budu plnit podle svých schopností a svého svědomí.”164 

                                                
164 Štejfa, Miloš, Hippokrates z Kosu, in: Kardiologická revue, č. 4, 2003, s. 157. 
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Kresťanská symbolika bola tiež rovnako pestrá a zaujímavá.  

Hlavnú pozíciu v nej zastávali postavy kresťanských patrónov lekárnikov - bratov Kosmasa a 

Damiána, ktorí liečili zdarma ľudí aj zvieratá. Zobrazovaní bývajú s nádobou na lieky, 

lopatkou na masť, alebo aj s iným lekárnickým náčiním (napr. kelímkom, lekárničkou atď.) 

alebo tiež so symbolickým “hadom” ovinutým na palici.  

Za svojich patrónov si ich ale zvali nielen lekárnici, ale aj lekári, chirurgovia, cukrári a chorí. 

V podobe lekárnika možeme vidieť aj Krista, ako lieči vierou, nádejou a láskou. Vychádzalo 

to z toho, že choroby nezávisia len na fyzikálnych okolnostiach ale aj na duševnom stave. 

Kristus vystupoval hlavne ako ochranca ľudského zdravia a v tejto pozícii bol aj uctievaný 

predovšetkým v cirkevných kruhoch. 165 

Ochrancom lekární ako takej bol v kresťanských predstavách Anjel strážny. 

Bohaté námety možeme tiež vidieť na lekárnických štítoch, napríklad čiernych orlov, bielych 

levov, zlaté hady, koruny, váhy ale aj mytologické postavy, napr. bájného jednorožca.  

Bájny jednorožec (viď príloha č. 9) bol zviera podobné koňovi a zmienky o ňom pochádzajú 

zo 4 storočia pred Kristom. O jeho rohu sa verilo, že je liečivý a jeho vysokú cenu určoval 

ťažký spôsob získania. Roh mu totiž mohol byť odobraný iba keď videl čistú pannu, pretože 

vtedy sa ukľudnil a zaspal. 

Celková atmosféra v lekárni bola mnohokrát zvláštna až magická, čo bolo spôsobené aj dnes 

netypickými predmetmi, ktoré ju zdobili. Mohli visieť buď na stenách, alebo zo stropu 

(napríklad vypchaté zvieratá: korytnačka, krokodýl), alebo mohli stáť na poličke ako ľudská 

lebka, morské lastúry alebo žaby a kože z jašteríc, minerály. To všetko dohromady vtláčalo 

lekárni jedinečnú pečať. Samozrejme, že sa nejednalo o povinnú výzdobu, záležalo na 

predstavivosti každého lekárnika a na jeho vôli experimentovať z ľudskou predstavivosťou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Rusek, Václav, Kristus jako lékárník, in: Praktické lékárenství, 2008, č. 4, s. 12. 
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9. Exkurzia do lekárne “U zlatého lva” 
 

V záverečnej tematickej kapitole by som sa aspoň v stručnosti rada venovala stálej Expozícii 

historických lekární Národného múzea v Prahe na Nerudovej ulici. 

Hlavným cieľom tejto expozície bolo priblížiť vývoj farmácie v českých krajinách verejnosti.  

Prvú časť výstavy tvorí pôvodný mobiliár lekárne “U zlatého lva”. Bola zriadená okolo roku 

1755 v Prahe na Pohořelci a neskôr bola presťahovaná na Nerudovú ulicu. V roku 1814 ju 

zakúpil lekárnik Vincenc Dittrich, ktorý ju neskôr preniesol do iného domu avšak v tej istej 

ulici. Na výstave, ktorú táto lekáreň ponúka je možné vidieť skutočne skvostné exempláre. 

Vybavenie lekárne “U zlatého lva” je dobové (viď príloha č. 7), takže tam mimo iného 

môžeme obdivovať zaujímavý biedemeierovský nábytok, zhotovený zo smrekového dreva. 

Uprostred lekárne stojí mohutná tara, ktorej predné zásuvky sú uzamykateľné. Na nej sú 

postavené dve mosadzné lekárenské váhy, ktoré patria k mladšiemu zariadeniu. Jedná sa totiž 

o tzv. Mohrové váhy, ktoré sa bežne používali až na konci 19. storočia. Za tarou sa nachádza 

pracovný stôl, ktorý bol zhotovený tiež neskôr, než ostatný mobiliár. Neoddeliteľnú súčasť 

vybavenia tvoria stojátka, z ktorých najhodnotnejšie sú biele vázovité nádoby s viečkom. 

Ďalej sa tu nachádzajú aj ďalšie stojátka z porcelánu v tvare valca a taktiež stojátka drevené.  

Na policiach sú postavené fľaše s cínovými a sklenenými zátkami. Na repositóriu ďalej 

nájdeme klasicistické sošky patrónov lekárenstva, a to gréckeho boha Asklépia a jeho dcéry 

Hygieie. 

Toto vybavenie patrí k najhodnotnejším lekárnickým interiérom na českom území a je 

zároveň aj najstarším na pôvodnom mieste doposiaľ zachovaným v Prahe. 

V ďalšej časti expozície môžeme vidieť rôzne iné skvostné predmety z viacerých českých 

lekární. Za zmienku určite stoja konvice na sirup z prvej polovice 18. storočia, obrovská 

nádoba na dryák (viď príloha č. 8), ktorá pochádza z lekárne v Duchcove taktiež z prvej pol. 

18. storočia, obdivuhodné sú aj kameninové nádobky označené alchymistickými značkami z 

18. storočia. Okrem nádherného pozlateného gotického mažiara, pochádzajúceho niekedy z 

15. storočia, je možné obdivovať aj iné bronzové, mosadzné a železné mažiare spolu s 

paličkami. Ďalej na expozícii môžeme vidieť mikroskopy z lekárne v Přeloučí z 18. storočia, 

malú skvostnú lekárničku a iné. 

Lekárenské nádoby sa nachádzajú aj v ďalšej miestnosti, kde je jedinečná ukážka ich 

výtvarnej výzdoby. 

Na konci prehliadky je rekonštruované lekárenské laboratórium, kde sa vystavujú predmety z 

obdobia 17. a 18. storočia (viď príloha). 
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Ďalšie farmaceutické zaujímavosti je možné v Prahe vidieť na Malom námestí, kde je 

dochovaný portál lekárne “U lilie” z prvej tretiny 15. storočia. Na Václavskom námestí sa 

nachádza lekáreň “U zlatého noha”, založená v roku 1520 a od roku 1872 nazývaná 

“Adamova lékárna”. Na Malostranskom námestí sídli lekáreň “U černého orla”, ktorej pôvod 

sa odvíja od roku 1488 a mnohé ďalšie lekárne. 

Mimo Prahy by som za všetky menovala expozíciu na zámku Kuks, nazvanú “Kouzlo 

apatyky”. Táto expozícía bola otvorená v roku 1996 pod záštitou Národného múzea. Je 

jedinečná svojou neobvyklosťou a výzdobou. Návštevník môže jej krásy obdivovať v šiestich 

miestnostiach a časovo až do druhej polovice 20. storočia. 

Interiéry lekární je možné obdivovať skutočne v mnohých mestách v Čechách. Napríklad 

Plzeň má expozíciu s názvom “Stará plzeňská lékárna”, v Českom Krumlove sa nachádza v 

okresnom múzeu nábytok jeuzitskej lekárne zo 17. storočia. V Brne je sprístupnený nábytok 

brnenskej lekárne Alžbetiniek, na námestí v Nových Hradoch je inštalovaný barokný interiér 

lekárne a mnohé iné. 
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10. Záver 
 

Cieľom  tejto diplomovej práce bolo na základe dochovaných archívnych materiálov priblížiť 

jednotlivé vývojové etapy lekárni a lekárnikovej činnosti do roku 1770.  

Prácu som rozdelila do dvanástich tematických celkov. 

Hneď po úvode nasleduje kapitola, kde som priblížila jednotlivé etapy vývoja farmácie 

v Európe od stredoveku po začiatok 20. storočia. Vyzdvihla som dôležité medzníky a 

osobnosti farmácie v jednotlivých obdobiach. 

Po celý stredovek cirkev kládla prekážky vedeckému napredovaniu a ako nástroj potlačovania 

slobodného prejavu využívala ľudský strach z  kliatby, herézie a upálenia. K výrazným 

objavom došlo až v období  15. a 16. storočia,  pretože nové teórie sa začali opierať o vlastné 

výskumy a experimenty. V 17. storočí sa začalo s budovaním vedeckých spoločností, takže 

bolo možné sa o nových objavoch prostredníctvom nich podeliť. V období osvietenstva sa o 

zdravotníctvo plne staral štát a to tuhou centralizáciou, vydávaním centralizačných poriadkov, 

budovaním nových zdravotníckych zariadení, kde mali pôsobiť vysoko kvalifikovaní 

pracovníci. 

Potvrdila som si predpoklad, že nie je možné oddeľovať medicínu od farmácie, pretože dlhú 

dobu sa obe profesie navzájom prelínali, čo určitým spôsobom trvá dodnes.  

V tretej kapitole som sa zaoberala vývojom lekární a lekárnickej profesie do roku 1170, kedy 

došlo k vydaniu Generálného zdravotného normatívu. Hlavný akcent som kládla na 

lekárnikov pôsobiacich v Prahe, ale samozrejme som sa nevyhla ani celkovému vývoju 

lekárenstva v Českých krajinách. 

V tejto kapitole som vychádzala hlavne z dochovaných archivných materiálov. Predovšetkým 

Zbierka pergamenových listín a Zbierka rukopisov Archívu hlavného mesta Prahy mi poskytli 

k lekárnikom skutočne cenné materiály (Aj keď sa nejedná o veľký počet dochovaných 

materiálov.). Dôležitou pomôckou sa ukázala niekoľkostránková nevydaná štúdia Viléma 

Saitla k lekárnikom od roku 1267, ktorá je uložená v Archíve Národného múzea. Zaujímavé 

informácie som objavila aj v odbornej literatúre (hlavne od autorov Václava Vladivoja 

Tomka, Václava Ruska, Pavla Drábka) či v dielčích štúdiách Emila Šedivého. 

Poskytla som podrobnú sumarizáciu lekárnikov v pražských mestách, s ktorými som sa v 

prameňoch stretla. Keďže aj z týchto strohých informácií sa dalo vyčítať mnoho zaujimavého, 

uviedla som všetky fakty, ktoré ten-ktorý prameň obsahoval. Umožnilo mi to mimo iného 

porovnaním predajnej a nákupnej ceny lekární zistiť, že ich cena sa v pražských mestách v 15. 

storočí pohybovala od 200 do 500 kop českých. V 16. storočí ceny za apatyku značne klesli a 
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to až na cenu 100 až 250 kop českých (200 - 500 kop míšeňských). Ak priemerná cena 

lekárne v 15. storočí bola 350 kop českých, potom v prepočte na dnešnú hodnotu peňazí to 

mohlo činiť okolo 50 000 Kč a v 16. storočí pri priemernej cene 350 kop míšeňských okolo 

24 500 Kč.  

Priemerná cena za prenájom lekárne sa v 15. a 16. storočí pohybovala okolo 35 kop českých 

za rok (dnešných 5 000 Kč). Pri týchto jednoduchých prepočtoch neuvažujem vplyv inflácie 

na hodnotu peňazí.  

Ďalej sa mi z rukopisov podarilo zistiť, že lekárnici patrili skutočne k zámožným ľuďom a 

veľmi často zastávali v spoločnosti vysoké funkcie.  

Dochované rukopisy taktiež dokazujú, že aj lekárnici nezriedka obchádzali štátne nariadenia 

keď napriek zákazom liečili, dávali na dlh alebo dokonca šenkovali.  

Kapitolu som doplnila kvôli lepšej priehľadnosti tabuľkami a mapou. Tabuľky majú 

poskytnúť prehľad lekárnikov pôsobiacich od 13. do 15. storočia v pražských mestách a mapa 

zobrazuje verejné lekárne v jednotlivých českých mestách od 13. do 17. storočia. 

V ďalšej kapitole som popisovala vplyv Univerzity Karlovej na lekárnikov. Čerpala som 

hlavne z edície Karla Kučeru a Miroslava Truca “Matricula facultatis medicae Universitatis 

Pragensis 1657 - 1783” a z edície Karla Beránka “Statuta pražské lékařské fakulty z konce 17. 

století”. Císarským reskriptom z roku 1651 získala Lekárska fakulta právo lekárnikov skúšať 

a priebeh skúšok sa v matrike zaznamenával až od 18. storočia. Po úspešnom vykonaní 

skúšky dostávali lekárnici titul magistra farmácie. 

Konkrétnu právomoc lekárskej fakulty nad lekárnikmi upravovali jej stanovy. Tie obsahovali 

inštrukcie k lekárnickym povinným skúškam, vizitáciám, dedeniu lekární a k vedeniu 

evidenčných kníh.  

Povinnosti a práva lekárnikov presne upravovali medicinálné poriadky, ktorým som sa 

venovala v piatej kapitole. Ako hlavný prameň mi poslúžil fond Patentov, uložený v 

Národnom archíve. Pre najstaršie medicinálne poriadky a sadzby mi pomohla odborná 

literatúra.  

Medicinálne poriadky boli často doprevádzané sadzbou liekov, ktorú museli všetci lekárnici 

dodržiavať. V súhrne sa dá povedať, že všetky poriadky kládli veľký dôraz na vykonanie 

skúšky, na povinné vizitácie, na dodržiavanie stanovených tax a na prísahu, ktorú musel 

každý lekárnik zložiť. Stanovovali presné inštrukcie k manipulácii s liekmi, pokyny k ich 

príprave, uskladňovaniu a k následnému predaju. Lekárnik bol povinný viesť evidenčnú 

knihu, ktorá mala obsahovať presný postup prípravy liekov vrátane dátumu ich vyhotovenia a 
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mala sa prikládať vizitačnej komisii ku kontrole. Medicinálné poriadky zahrňovali aj sankcie, 

ktoré by boli lekárnikovi uložené v prípade ich porušenia. 

Novinky priniesol až Generálny zdravotný normatív, vydaný 2. januára 1770, ktorý spolu s 

dodatkami z 10. apríla a z 20. júla 1773 dokončil prechod k centralizácii verejného 

zdravotníctva. Od jeho vydania sa na lekárskej fakulte mali konať krátkodobé prípravné kurzy 

na skúšku odbornej spôsobilosti lekárnikov. Neskôr vznikla povinnosť absolvovať jednoročné 

štúdium, ktoré bolo organizované lekárskou fakultou. 

Generálnym zdravotným normatívom sa zaviedol jednotný liekopis, jednotná sadzba a 

organizované spoločenstvá lekárnikov, tzv. grémiá. 

Lekárnik k svojmu vzdelávaniu používal rôzne typy lekárenskej literatúry. Najdôležitejšie 

tituly uvádzam v šiestej kapitole. Najrozšírenejším typom bol herbár, po ktorom siahal 

lekárnik, lekár aj bežný človek. Vydaných bolo mnoho herbárov, napríklad herbár Krišťana z 

Prachatic, Jána Beckovského, Jána Černého, Pietra Mattioliho, Adama Zalužanského a 

ďalších. 

Ďalším obľúbeným typom literatúry boli lekárnické kalendáre, ktoré boli výborným odrazom 

myslenia vtedajšich ľudí. Obsahovali pranostiky, porekadlá, informovali o dôležitých 

spoločenských udalostiach, ale hlavne prinášali mnoho “zaručených” lekárskych rad.  

Medzi ďalšie typy lekárenskej literatúry patrili kompendia, receptáre, príručky a rôzné 

lekárenské správy.  

V nasledujúcej kapitole som sa venovala popisu lekárnikovej každodennej činnosti. Pri jej 

písaní som používala hlavne údaje z fondu Stará manipulace “Dodávky ingrediencií” a štúdie 

Pavla Drábka.  

Zachované recepty obsahovali skutočne “zvláštne” až nechutné liečebné návody. Na druhej 

strane je ale nutné si uvedomiť, že pre vtedajších ľudí to bola jediná pomoc, ktorú mohli od 

dobovej medicíny očakávať. Preto často vkladali do týchto nezmyselných procedúr svoje 

nádeje.  

V ôsmej kapitole som sa venovala interiérom lekární a ich symbolike. Najhodnotnejší dôkaz 

vybavenia lekární poskytujú inventáre lekárnika. Bohužiaľ ich nie je mnoho, nakoľko k ich 

spisovaniu nedochádzalo často.  

Lekárenská symbolika mala pre lekáreň veľký význam, pretože zvyšovala prestíž lekárnika. 

Lekárnici si zámerne vytvárali v lekárni tajomnú až magickú atmosféru vystavovaním 

rôznych vypchatých zvierat  alebo magických predmetov. Symbolika lekární súvisela s 

antickým a kresťanským duchovným svetom. Obľúbené boli antické motívy boha Asklépia a 

jeho dcér, z kresťanských motívov prevažovali svätci sv. Damián a Kosmas, ale aj iné.  
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V záverečnej tématickej kapitole som priblížila lekáreň “U zlatého lva”, kde je organizovaná 

stála Expozícia historických lekární. Návštevník tam má možnosť vidieť mnoho historických  

predmetov z rozličných lekární pochádzajúcich  z rôznych období.  
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Príloha č. 4 

 

Formulár prísahy apatekára: 

“ Ja N. N. přísahám Bohu všemohoucímu, blahoslavené, a od počátečího hříchu nepoškvrněné 

matce boží Marií panně, i všem milým svatým, že se chci v tomto mém apatykářském umění, 

v němžto jsem se dle vykázaného spůsobu též pravidla vyučil, a téhož potřebuji, náležitě 

zachovati, přitom pak žádné pořádné kury, kteréby graduirovanému lékaři přislušeli, na sebe 

nebrati, nemocným sám od sebe krom nejvyšší potřeby, a to kdyby má malá skušenost 

připouštěla, nic nepředpisovati a nedávati, leč by to od náležitého, neb v tom míste připuštěný 

obchod vedoucího lékaře nařízeno bylo, spolu připovídajíc jeho magnificenci panu Rectoru 

Magnifico, a celému akademickému magistrátu Karlo-Ferdinandského učeného shromádění 

pražského, jakož i panu děkanu, a jinším lekářským učitelům, co se téhož umšní dotýče, 

všelikou náležitou poslušnost, i obyčejnou čest a povinnost prokázati, ono, co nemocným 

nařízeno bude, buď sám, neb skrze mé pomocníky vždy dnem i nocí bez prodlení věrně 

připraviti, a připraviti dáti, nejmenšího nic přisaditi, ani od toho zmenšovati, neb zjinačovati, 

tím méně něco jinšího, coby předepsáno nebylo, za druhé dávati. Pokud by se ale v receptu 

nejaká velká chyby vynacházela, aneb sic v něm něco scházelo: tak připovídám předně takový 

recept k tomu jenž jej předepsal, neb jinšímu rozšafnému lekáři přednesti, a sebe vynaučiti 

dáti, coby místo toho, v čem se chyba stala, dosaženo býti mělo. Jsouc také spokojen, aby má 

apatyka od slavného shromáždění lekářského dle libosti visitirováná a prohlížená byla, kdežto 

mé zboží bez podvodu věrně předložiti, a také tomu, coby za dobré, neb za zavržené uznáno 

bylo, své místo dáti chci. Vzácnější liky nechci připravovati, leč by to v přítomnosti jednoho 

neb vícejí lékařů zdějšího shromáždění připuštěno, a za skušené uznáno bylo, meněji takové 

ne aprobirované věci potřebovati, aniž připouštěti, aby moji pomocnici, aneb ti, jenž pod mou 

disciplinou stojí, takové vysoké a vzácne liky, v kterých nebezpečenství nejaké chyby a 

záhuby nemocnému škoditi může, tajně komponirovati, neb připravovati měli. Jedovaté a jiné 

věci, které bez nebezpečenství připravované býti nemohou, chci s největší pozorností a 

opatrností buĎ sám, nebo skre mé lidi v čistým třícím kamenu, mořdíři, sejtu, váze a tabuly a 

jinších čistých nádobách, v kterých  pripravované bývají, preparirovati dáti. Nižádnou 

medicinu, byť by byla Simplex, neb Kompositum, kteráby k rozhánění plodu, nebo nejakému 

otrávení potřebováná býti, neb sice i přílišné počištění, aneb také jedinou nebezpečnou a 

škodlivou podezřelosti působiti mohla, žádným spůsobem prodávati ani prodávati dáti nechci, 

leč by taková od lékaře nařízená byla. V šacování neb taxirování medikamentů nechci přes 

slušnost a svědomí kráčeti, nýbř takové dle nejmilostivějšího císařského královského 
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vyměření a taxy prodávati, a to vše nejen mou osobou, nýbrž i skrze mé lidi k nápodobnému 

věrnému oučinku zaopatřiti a vykonávati dáti, též také ne jinší než věrné a v tom umění dobře 

zběhlé lidi do té služby přijímati chci.  

K čemuž mně dopomáhej Bůh, jeho blahoslavená a od počátečního hříchu nepoškvrněná 

matka Maria Panna i všichni milí svatí, Amen.” 
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