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Abstrakt 

Název: Léčiva ve středoškolské výuce 

Autor: Zuzana Friedelová 

Katedra: Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

v Praze 

Vedoucí: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou tématu Léčiva ve středoškolské výuce. 

První  částí je studijní text k tématu Léčiva určený učitelům středních škol. Druhou část 

tvoří pracovní listy, které mají sloužit při realizaci exkurze do Farmaceutického muzea 

v Kuksu. Pracovní listy mají dvě provedení, která se od sebe liší počtem otázek 

a grafickým zpracováním. V poslední části jsou laboratorní práce, které lze zařadit 

při výuce tématu Léčiva. Laboratorní práce jsem ověřila v laboratoři Katedry učitelství 

a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a fotograficky 

zdokumentovala.  

 
 
Abstract 

Title: Drugs in Secondary education 

Author: Zuzana Friedelová 

Department: Department of Teaching and Didactics of Chemistry 

Supervisor: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 

 

The thesis is focused on drugs in secondary education. The first part of the thesis 

contains an academic text about drugs, which is designed for secondary school teachers. 

The second part consists of worksheets which serve as a support material for an excursion 

to the Pharmaceutical Museum in Kuks. The worksheets were realised in two forms which 

differ in the number of questions and graphic design. The last part is aimed at laboratory 

work which may be beneficial when teaching the topic of drugs. The results 

of the laboratory work were checked in the laboratory of the Department of Teaching 

and Didactics of Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague, with each 

experiment being photographically documented. 
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1 Úvod a cíl práce 

 
V součastné době prochází české školství významnými reformami, jejichž smyslem 

je nová strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

[1] 

 

 Na učitele tato reforma klade vysoké nároky, mnozí učitelé nejsou po odborné 

stránce připraveni, protože celý život pracovali s klasickými výukovými metodami 

a nastalá situace je pro ně nová a mnohdy obtížná.  

V Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G) i v Katalogu 

požadavků k maturitě se objevují témata, kterým doposud nebyla během výuky věnována 

buďto žádná nebo velmi malá pozornost. Mezi ně patří i téma mé diplomové práce, Léčiva. 

Pokud se učitel rozhodne toto téma zařadit do výuky, začíná pro něj hledání ve velkém 

množství literatury, aby získal alespoň základní informace k této problematice. Jestliže se 

rozhodne pro studenty připravit laboratorní práce, je reálné, že v učebnicích žádné vhodné 

nenajde, protože v nich nejsou uvedeny. 

 

Mým cílem je zpracovat téma Léčiva pro gymnaziální úroveň tak, aby výstupy 

diplomové práce pomohly učitelům při realizaci tohoto tématu ve středoškolské výuce. 

Při zpracování tématu Léčiva vycházím z kurikulárních dokumentů (Kapitola 2) 

a Katalogu požadavků k maturitní zkoušce z chemie (Kapitola 4). Při samotné tvorbě 

diplomové práce jsem volila dvě aktivizační metody, které jsou v pedagogické literatuře 

uváděny jako velmi účinné – laboratorní práce a exkurze. Součástí diplomové práce je 

i studijní text určený učitelům pro usnadnění orientace v problematice léčiv.  

 

Konkretizace cílů diplomové práce: 

1. Vytvořit studijní text pro učitele k tématu Léčiva. 

2. Vytvořit ve spolupráci s Farmaceutických muzeem v Kuksu pracovní listy 

pro exkurze do tohoto muzea. 

3. Navrhnout a ověřit soubor laboratorních úloh k tématu Léčiva. 
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2 Systém kurikulárních dokument ů 

 

V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 

Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 

jen „školský zákon“), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny 

na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů 

představují Národní program vzdělávání (NPV) a rámcové vzdělávací programy (RVP). 

Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním 

vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy 

(pro předškolní, základní a střední vzdělávání). Školní úroveň představují školní 

vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle zásad stanovených 

v příslušném RVP. Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty 

přístupné pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. [2] 

 

 

Obrázek 1 Systém kutikulárních dokumentů [3] 
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Legenda:  

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

RVP G – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

RVP GSP – Rámcový vzdělávací program   pro gymnázia se sportovní přípravou  

RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje 

školský zákon. (např. Základní umělecké vzdělání) 

 

Z vymezení cílů diplomové práce (strana 8) vyplývá, že při zpracování tématu 

léčiva budu vycházet z rámcově vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G). Léčiva 

jsou v RVP G řazena do oblasti Člověk a příroda, předmět Chemie, vzdělávací obsah 

Organická chemie, učivo - Léčiva, pesticidy, barviva a detergenty. 
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3 Katalog požadavk ů zkoušek spole čné části maturitní 

zkoušky z chemie  

  

Katalog požadavků k maturitní zkoušce (platný od školního roku 2009/2010) 

poskytuje všem jejich uživatelům informace o požadavcích kladených na žáky 

vzdělávacích programů v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Katalog 

definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli osvojit žáci bez ohledu na typ 

navštěvované školy i programového dokumentu, z něhož vychází vzdělávací program dané 

školy. Při zpracování maturitních požadavků byla zohledněna i možnost, že se výsledky 

maturitní zkoušky z chemie stanou součástí přijímacích kritérií na vysoké školy. [4] 

 

Požadavky zařazené do tohoto katalogu vycházejí z platných pedagogických dokumentů:  

• Učební dokumenty pro gymnázia (učební plány a osnovy). Schválilo MŠMT 

s platností od 1.9.1999. Praha, Fortuna, 1999. 

• Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Schválilo MŠMT s platností 

od 12.2.1996. Praha, Fortuna, 1999. 

• Standard středoškolského odborného vzdělávání. Schválilo MŠMT s platností 

od 1997. Praha, VÚOŠ, 1997. 

• Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G). Schválilo MŠMT s platností              

od 1. 8. 2007. Praha, VÚP, 2007. 

• Rámcový vzdělávací program pro střední školy. Praha, NÚOV, 2007. [4] 

 

Maturitní zkouška z chemie bude ověřovat znalosti a dovednosti žáků, které jsou 

zde konkretizovány a rozčleněny podle běžného uspořádání tematických okruhů tak, 

aby byla pokryta výuka chemie v celém jejím rozsahu. Maturitní požadavky jsou 

formulovány pomocí aktivního slovesa, které navazuje na úvodní formulaci „Žák dovede“. 

Tato formulace pro lepší přehlednost není před konkrétními požadavky uváděna. [4] 

 

K tématu Léčiva, které zpracovávám v této práci, jsou požadavky formulovány takto [4]: 

• popsat běžně používaná léčiva (analgetika, antipyretika, anestetika, sedativa aj., 

konkrétně např. Acylpyrin, Panadol aj.) a princip jejich účinku, 
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• uvědomovat si toxicitu a negativní účinek návykové látky (alkohol, nikotin, 

halucinogeny, cannabinoidy, stimulanty, opiáty a těkavé látky). 
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4 Léčiva 
 

4.1 Úvod 
Téma Léčiva je v RVP G zahrnuto do organické chemie, další konkretizaci tohoto 

tématu zde však není uvedena. Větší specifikaci nalezneme v Katalogu požadavků 

k maturitní zkoušce. Zde je uvedeno, že student by měl popsat běžně používaná léčiva 

a vysvětlit princip jejich účinku, a také by si měl uvědomit toxicitu a negativní účinek 

návykových látek. Protože většina vyučujících při přípravě na vyučování vychází 

z učebnic, kde předpokládá, že dané téma najde zpracované, provedla jsem analýzu 

z hlediska zastoupení tohoto tématu v učebnicích pro střední školy a v rozšiřující literatuře. 

Analýze jsem podrobila 8 středoškolských učebnic a 5 knih z rozšiřující literatury. 

 

4.2 Zastoupení tématu Léčiva ve středoškolských učebnicích 

1. Název: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl [5] 

Autor: Aleš Mareček, Jaroslav Honza 

Vydáno: Nakladatelství Olomouc, 2000 

Hodnocení: Učebnice neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiva. 

2. Název: Chemie (organická a biochemie) II pro gymnázia [6] 

Autor: Karel Kolář, Milan Kodíček, Jiří Pospíšil 

Vydáno: SPN, 2005 

Hodnocení: K tématu Léčiva se v učebnici nenachází žádný studijní text. 

V učebnici je však zařazena podkapitola, která k tématu Léčiva obsahuje osm 

otázek. 

3. Název: Přehled středoškolské chemie [7] 

Autor: kol. autorů 

Vydáno: SPN, 1999 

Hodnocení: V učebnici se nachází souvislá kapitola na téma Léčiva. Léčiva jsou 

dělena dle nejběžnějšího způsobu (farmakologická účinnost) na anestetika, 

analgetika, hypnotika a sedativa, psychofarmatika a chemoterapeutika. Ke každé 

skupině léčiv je uvedena jejich charakteristika, k nejznámějším zástupcům jsou 

uvedeny vzorce. Učebnice podává ucelenou informaci k tématu Léčiva. 

4. Název: Odmaturuj z chemie [8] 

Autor: Marika Benešová, Hana Satrapová 
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Vydáno: Didaktis, 2002 

Hodnocení: Učebnice neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiva. 

5. Název: Chemie v kostce II [9] 

Autor: Bohumil Kotlík, Květoslava Růžičková 

Vydáno: Fragment, 1997 

Hodnocení: V učebnici je téma Léčiva zařazeno do kapitoly Prakticky významné 

organické látky. Léčiva jsou rozdělena do skupin, každá skupina je popsána 

charakteristikou, která je velmi stručná (většinou tvořena jednou větou) a jsou 

uvedeny příklady z běžně dostupných léků. Chemické vzorce jsou uvedeny pouze 

u kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu. Samostatná kapitola je věnována 

drogám, kde je uvedena klasifikace drog nealkoholového typu. Učebnice podává 

jen velmi stručný přehled k tématu Léčiva. 

6. Název: Chemie pro střední školy [10] 

Autor: Jiří Banýr a kol. 

Vydáno: SPN, 1995  

Hodnocení: V učebnici existuje samostatná kapitola Léčiva. Léčiva jsou rozdělena 

do skupin – analgetika, anestetika, sedativa a hypnotika. Ke každé skupině autoři 

uvádějí charakteristiku a doplňují vzorci (např. kyselina acetylsalicylová, kyselina 

barbiturová). Na konci kapitoly jsou otázky, které se týkají předchozího textu. 

Učebnice podává ucelenou informaci k tématu. 

7. Název: Chemie pro III. ročník gymnázií [11] 

Autor: Jozef Čárský a kol. 

Vydáno: SPN,  1986 

Hodnocení: Učebnice neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiva. 

8. Název: Chemie pro II. ročník gymnázií [12] 

Autor: Josef Pacák 

Vydáno: SPN, 1985 

Hodnocení: Učebnice neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiva. 

 

4.3 Zastoupení tématu Léčiva v rozšiřující literatu ře 

1. Název: Jak porozumět organické chemii [13] 

            Autor: Josef Pacák 

            Vydáno: Nakladatelství Karolinum, rok 1997 
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            Hodnocení: Kniha obsahuje rozsáhlou kapitolu věnovanou tématu Léčiva. Téma je 

zahrnuto v části Organická chemie kolem nás. Téma Léčiva je přehledně členěno  

podle nejběžnějších kritérií tj. dle farmakologické účinnosti. K jednotlivým typům  

léčiv jsou uváděny nejběžnější zástupci – uváděny jsou jak jejich chemické názvy, 

tak názvy obchodní (firemní). Autor se také věnuje problematice drog, které 

do léčiv patří. Pozitivně hodnotím zařazení samostatné kapitoly Chemická 

antikoncepce. Z mého pohledu je toto téma velmi pěkně zpracováno, text je 

srozumitelný a obsahuje rozšiřující informace pro studenty s hlubším zájmem 

o tuto problematiku. 

2. Název: Úvod do studia organické chemie [14] 

Autor: Josef Pacák 

Vydáno: SNTL, rok 1982 

Hodnocení: Kniha má obdobnou strukturu jako Jak rozumět organické chemii, jen 

je staršího data vydání. 

3. Název: Organická chemie [15] 

Autor: Anna Janeczková, Pavel Klouda 

Vydáno: Nakladatelství Pavel Klouda, 1998 

Hodnocení: Kniha neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiva. 

4. Název: Základy biochemie [16] 

Autor: Pavel Klouda 

Vydáno: Nakladatelství Pavel Klouda, 2000 

Hodnocení: Kniha neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiv.   

5. Chemie pro střední školy 1b [17] 

Autor: Werner Eisner a kol. 

Vydáno: Scientia, 1997 

Hodnocení: Kniha neobsahuje žádný studijní text týkající se tématu Léčiv. 

 

Pokud bych měla vyhodnotit analýzu učebnic, lze učebnice rozdělit do dvou 

skupin – první skupina jsou učebnice, které text či otázky k tématu Léčiva obsahují a druhá 

skupina jsou učebnice, které se k tématu nevyjadřují. Z první skupiny učebnic velmi 

kladně hodnotím „Chemii pro střední školy“ od autora Jiřího Banýra, kde autor podává 

ucelený soubor informací k tématu Léčiva. Velkým zklamáním pro mě osobně byla často 

používaná učebnice od autorů Mareček, Honza: „Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl“, 

ve kterém téma Léčiva vůbec není zahrnuto. V rozšiřující literatuře je podle mého názoru 
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nejlépe zpracovaná kniha od profesora Pacáka „Jak porozumět organické chemii“. 

Obsahuje srozumitelný text, chemické vzorce sloučenin, uvádí příklady z praxe. 

 

4.4 Léčiva – studijní text pro učitele 

 Z analýzy učebnic a rozšiřující literatury vyplynulo, že v současnosti si učitelé 

nemohou příliš vybírat, podle které učebnice téma Léčiva budou vyučovat, tak aby 

odpovídalo požadavkům specifikovaných v Katalogu požadavků k maturitní zkoušce 

z chemie (Kapitola 3). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla vytvořit text vlastní, který má 

následující strukturu: 

 

• Historie léčiv a léčivých přípravků 

• Životní cyklus léčiv 

• Analgetika 

• Antihistaminika 

• Cytostatika 

• Sedativa – hypnotika 

• Anestetika – narkotika 

• Léková závislost 

• Slovníček pojmů 

 

K zařazení Slovníčku pojmů jsem dospěla poté, co jsem si uvědomila, že řadu 

odborných výrazů používáme běžně v komunikaci, ale jejich přesný „obsah“ nám není 

znám. Pojmy zařazené do slovníčku jsou označeny arabskými číslovkami s horním 

indexem např. 3bolest. 

Samotný studijní text vznikl jako kombinace různých zdrojů internetových 

i knižních.  

 

Jaká je historie léčiv a léčivých přípravků? 

(upraveno dle [18], [19] ) 

Pravěké léčitelství (mladší doba kamenná – 2700 př.nl.) bylo obdobím, kdy 

z počátku každý člověk léčil jen sám sebe. Postupem času získával zkušenosti a byl 

schopen je předávat dále. Pravěcí léčitelé měli schopnosti určit chorobu a připravit na ní 

léčivý prostředek. Tyto prostředky byly nejčastěji ve formě odvarů, kaší, placek nebo 
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obkladů. Protože lidé si nedovedli vysvětlit příčinu onemocnění, léčba byla doprovázena 

kouzly, zaklínáním a vyháněním zlých duchů z těla ven. 

Ve starověkem období (4000 př.n.l – 6.st.n.l.) jsou nejdůležitějšími centry rozvoje 

vzdělanosti Mezopotámie, Čína, Indie, Egypt, Řecko a Řím. Dochází k rozdělení činností 

léčitele – vznikají dvě samostatná povolání lékař a lékárník. V Mezopotámii 

zaznamenávají předpisy a seznamy léčivých rostlin pomocí klínového písma na hliněné 

tabulky. Chammurapiho zákoník obsahuje zákony pro léčitelství. Z Egypta je dochovaný 

Ebersův papyrus, který obsahuje 900 lékařských předpisů. V Číně je v té době 

nejpropracovanější systém léčitelství. Mnohé látky a postupy se zachovaly 

až do současnosti (z látek např. ženšen, z metod akupunktura). Řekové uznávali boha 

léčitelství Asklépia a jeho dceru bohyni zdraví Hygienu. Za nejvýznamnějšího léčitele je 

považován Hippokrates (obecně známá je Hippokratova přísaha, kterou skládají lékaři -

jedná se o etický kodex lékaře). Hippokrates rozlišoval v těle 4 lidské šťávy: černá a žlutá 

žluč, sliz a krev, jejich nerovnováha (přebytek nebo nedostatek) byla příčinou nemocí. 

V Římě dosáhl největšího věhlasu Řek Galenos, který byl osobním lékařem římského 

císaře Marca Aurelia. Vypracoval mnoho zásad, kterými se řídíme dodnes, např. kdo 

pracuje s léčivy, musí je znát z vlastní zkušenosti, musí umět určit jejich kvalitu podle 

vzhledu, chuti a vůně, poznat záměnu nebo falšování. 

Chemiatrická etapa (přibližně od roku 1541 n.l. až do počátku 19. století) je 

označována jako zlatý věk lékárenství. Významnou osobností je Theophrastus Bombastus 

von Hohenheim (zvaný Paracelsus), který byl reformátorem medicíny a farmacie. Z jeho 

pohledu byl život především chemickým procesem, lidský organismus představoval 

chemickou laboratoř, a proto procesy v něm se odehrávající, měly být ovlivnitelné 

chemickými látkami. Svoji alchymistickou praxi zaměřil na vyhledávání a výrobu 

anorganických chemických léčiv. Tímto postupem dal základ novému směru v medicíně 

a farmacii tzv. 1chemiatrii. 

Další výrazná etapa začíná izolací morfinu z opia (Švéd Sertürner) a syntézou 

močoviny (roku 1828 německý vědec Wöhler). Dochází k přechodu od léčiv přírodního 

charakteru k léčivům chemického charakteru, který rozšířil možnosti zasáhnout proti 

většímu spektru chorob. Lékárenská výroba již nestačí, a proto se začínají stavět 

farmaceutické továrny. 

Ve 20. století, roku 1929, anglický vědec Alexander Fleming objevuje první 

antibiotikum – penicilin, za svůj objev získal Nobelovu cenu. 
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V současnosti je téměř veškerá výroba léčiv přesunuta do farmaceutických továren, 

v lékárnách se vyrábí jen velmi malé množství léčiv.  

 

Jaký je životní cyklus 2léčiva? 

 

 

Obrázek 2 Životní cyklus léčiva [20] 

 

Objev a vývoj nového léku je proces o několika krocích. Testování molekul začíná 

dnes v laboratorních podmínkách. Cílem je identifikace chemické substance, která má 

šanci vykazovat léčebný účinek. [21]  

Uvedení léčivého přípravku na trh předchází dlouholetý vývoj - klinické hodnocení, 

které probíhá v několika fázích. V první fázi se léčivý přípravek podává zdravým 

dobrovolníkům a sleduje se, jak je nová látka v těle tolerována, případně jaký je její osud 

v organismu. Začíná se podáním nízkých dávek, které se postupně zvyšují a hledá se 

maximální tolerovatelná dávka. V druhé fázi se podává látka malému přesně vybranému 

počtu nemocných, sleduje se reakce organismu, hledá se vhodná dávka a zároveň se 

shromažďují údaje např. o chování organismu a snášenlivosti. Potvrdí-li se v této fázi 

dobrá účinnost a přijatelně nízký výskyt nežádoucích účinků, přechází se do III. fáze. 

To jsou již studie s velkým souborem  zařazovaných osob (stovky až tisíce pacientů), které 

mají na velkém počtu pacientů prokázat účinnost léčivého přípravku. Tedy upřesní, 

zda nový lék je u zvoleného onemocnění, u dané skupiny pacientů a při zvoleném způsobu 
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podávání, účinný. Studie zároveň poskytnou další informace o bezpečnosti hodnoceného 

přípravku. Výsledkem klinického hodnocení je stanovení nejvhodnějšího dávkování 

pro pacienta, kdy je přípravek účinný s minimálním rizikem nežádoucích účinků. Ve IV. 

fázi se shromažďují informace o výskytu nežádoucích účinků, o účincích při dlouhodobém 

podávání, nové informace o možných interakcích s jinými léky, o podávání speciálním 

skupinám osob jako jsou např. staří lidé, děti, gravidní ženy apod. V dlouhodobých 

studiích se např. sleduje, jak léčivo ovlivňuje mortalitu pacientů, tj. zda jeho podávání 

prodlužuje jejich život a zlepšuje jeho kvalitu (či naopak). Další etapou je registrace SÚKL 

(Státní ústav pro kontrolu léčiv), kdy jsou posuzovány předložené výsledky klinického 

hodnocení a další požadavky zákona. Po registraci může být léčivý přípravek uveden 

na trh. V té chvíli začíná jeho hodnocení v praxi. Sleduje se výskyt nežádoucích účinků, 

účinky přípravku, případně interakce s dalšími přípravky. V případě výskytu 

neočekávaných nežádoucích účinků je tato informace zpracována a uvedena v souhrnné 

informaci o přípravku. Pokud se projeví závažnější nežádoucí účinky, je léčivý přípravek 

úplně stažen z oběhu. [20]  

 

Co jsou analgetika? 

Analgetika (z řečtiny an-bez, algia-bolest) jsou léčiva, která ovlivňují 3bolest 

a 4zánět. Tuto skupinu pak dále dělíme na opioidní analgetika, nesteroidní protizánětlivé 

látky a základní protizánětlivé látky. 

 

Opioidní analgetika 

Opioidní analgetika tlumí bolest středně silné až silné intenzity provázející 

pooperační stav, trauma, infarkt myokardu, nádorová onemocnění aj. Působí 

symptomaticky – tlumí bolest jako příznak onemocnění (poškození), ale nemají vliv 

na příčinu bolesti. Nepůsobí hypnoticky (spánek), nevyvolávají ztrátu vědomí (narkóza). 

Sedace (psychomotorický útlum a únava) bývají častou nežádoucí reakcí. Opioidní 

analgetika získala svůj přívlastek od opia. [22] 

Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého – Papaver somniferum. 

Z opia se podařilo v roce 1803 německému lékárníkovi Sertürnerovi izolovat 

v krystalickém stavu dominantní složku opia - alkaloid morfin. Morfin byl současně 

prvním ze skupiny látek zahrnovaných do početné množiny alkaloidů. Tak se stala 

příprava krystalického morfinu důležitým mezníkem ve studiu těchto druhotných 

rostlinných metabolitů. V opiu byla postupně objevena řada dalších alkaloidů, kterých je 
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v současnosti známo již kolem šedesáti. Z praktického hlediska jsou kromě morfinu 

(vzorec níže) nejdůležitější narkotin, papaverin, kodein (vzorec níže) a thebain. Obsah 

jednotlivých alkaloidů závisí do značné míry na genetickém založení rostlin 

a na podmínkách prostředí, jako jsou například půdní faktory a klimatické podmínky. 

S ohledem na tyto skutečnosti se obsah nejdůležitějších alkaloidů v surovém opiu pohybuje 

v rozmezí hodnot (uvedeny v Tabulce 1). [23]  

 

Tabulka 1: Obsah alkaloidů v surovém opiu 

Látka Obsah v surovém opiu (%) 

Morfin 2,7 – 21,0 

Narkotin 6,0 – 10,0 

Kodein 0,3 – 4,0 

Papaverin 0,8 – 1,0 

Thebain 0,1 – 0,6 
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                    kodein                                                                     morfin 

 

Nesteroidní protizánětlivé látky – antiflogistika - antirevmatika  

Účinky nesteroidních protizánětlivých látek jsou ve srovnání s opioidními 

analgetiky méně účinné. Přinášejí však novou kvalitu účinku: účinek 5antipyretický, 

protizánětlivý. Protizánětlivý účinek se obvykle dostaví až po opakované dávce. [22]  
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Tuto skupinu látek dělíme na dvě velké skupiny a to na analgetika-antipyretika 

a ostatní léčiva s účinky analgetickými a protizánětlivými. Do skupiny analgetik-

antipyretik patří známá kyselina acetylsalicylová, která je obsažena např. v Acylpyrinu, 

Aspirynu. Kyselina acetylsalicylová se osvědčila jako prevence infarktu a mrtvice. 

Má totiž vlastnost, že zabraňuje shlukování krevních destiček a tak předchází vzniku 

sraženin. Na druhou stranu touto svou vlastností zvyšuje riziko krvácení. Léky z této 

skupiny však nejsou doporučeny k podávání dětem, mohlo by u nich dojít k vyvolání 

tzv. Reyeova syndromu tj. ztrátě vědomí, křečím, vysokým teplotám. Další látkou patřící 

do skupiny analgetik-antipyretik je paracetamol (acetaminofen, p - hydroxyacetanilid), 

který je znám pod obchodním názvem Paralen. 
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           kyselina acetylsalicylová                                                                 paracetamol                          

 

 Ve skupině ostatních léčiv s účinky analgetickými a protizánětlivými stojí 

za zmínku deriváty kyseliny propionové, kam patří často používaný ibuprofen. Obsahuje 

jedno stereogenní centrum. Pouze S forma je účinná. Enantiomer R je neúčinný, 

v organismu se však mění na účinnou formu S. Racemická směs R a S formy se v České 

republice prodává pod obchodním názvem Ibalgin. [24]  
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Jaké léky předepíše lékař na alergickou reakci? 

Název antihistaminika je odvozen od  schopnosti blokovat v našem organismu 

účinek sloučeniny histamin (vzorec je uveden na straně 22). Histamin se po kontaktu 

našeho imunitního systému s alergenem (látka vyvolávající alergii) uvolní z buněk a spustí 

alergickou reakci. Je-li zablokován účinek histaminu, dojde i k utlumení alergické reakce. 

S postupem času se vyvíjí nové generace těchto protialergických léků, přičemž novější 

generace účinněji tlumí alergii, a přitom mají méně nežádoucích účinků než jejich 

předchůdci. V současné době jsou v běžném užívání tři generace léků. První generace 

antihistaminik – patří sem například známý lék Fenistil, který se obvykle používá ve formě 

gelu k potírání oteklých míst po bodnutí hmyzem, existuje však i v tabletové 

formě. Nežádoucími účinky první generace antihistaminik jsou poměrně silné tlumivé 

účinky, proto by po jejich užití neměl člověk vykonávat činnosti, kdy je nutná zvýšená 

pozornost - například řízení motorových vozidel. Z těchto důvodů se první generace nesmí 

kombinovat s alkoholem. U dětí se po požití antihistaminik první generace mohou naopak 

objevit opačné účinky - neklid, nespavost, třes apod. Kromě ovlivnění nervového systému 

se objevují i pocity sucha v ústech, či bušení srdce. Do druhé generace antihistaminik patří 

léky jako je Alerid, Analergin, Zyrtec a Zodac (účinná látka cetirizin) nebo léky Flonidan 

a Claritine (účinná látka loratadin). Výhodou těchto léků jsou mírnější až nulové tlumivé 

a uspávací účinky. K třetí generaci antihistaminik řadíme například antihistaminikum 

Xyzal (účinná látka levocetirizin) a Aerius (účinná látka desloratadin). Svými efekty 

a minimem nežádoucích účinků se řadí v oblasti léků proti alergii mezi nejlepší. [25] 

Pozn. Antihistaminika byla dříve používána k léčbě žaludečního a dvanáctníkového 

vředu. V dnešní době je ale jejich použití pro tyto léčebné účely méně časté. [26] 
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Které látky zastavují růst nádorových buněk? 

Slovníková definice říká, že cytostatika jsou látky, které různými mechanismy 

zastavují růst nádorových buněk, používají se spolu s dalšími terapeutickými postupy 

(chirurgické odstranění a ozáření nádoru) k léčbě nádorových onemocnění. Různé typy 

nádorů jsou odlišně citlivé k chemoterapii (léčba cytostatiky) nebo léčbě zářením. Mnoho 

pacientů s určitými typy nádorů může být v současnosti již vyléčeno (pět let bez příznaků 

onemocnění), chemoterapie k tomu z velké části přispívá. [27] 

 

Klasifikace cytostatik podle mechanismu jejich působení:  

1. inhibice syntézy nukleových kyselin,  

2. poškození struktury a funkce již přítomných nukleových kyselin (alkylace, 

rozštěpení DNA),  

3. poškození mikrotubulů a zábrana buněčného dělení,  

4. látky s kombinovanými účinky. [27] 

Při léčbě nádorů se nesmí nikdy zapomínat na vznik nežádoucích účinků cytostatik. 

Cytostatika inhibují i buněčný růst nenádorových buněk a mají řadu dalších vedlejších 

účinků. Velmi často mají také 6teratogenní účinky a protože poškozují strukturu DNA, 

mají i účinky 7mutagenní a 8karcinogenní. [27] 

Jaké léky předepíše lékař na zklidnění nebo spánek? 

Nejspíše předepíše sedativa (hypnotika). Léky z této skupiny mají schopnost 

navodit zklidnění, a nebo podporují spánek. Jsou však určeny pouze ke krátkodobé terapii. 

V historii se dříve používaly barbituráty (deriváty kyseliny barbiturové, její vzorec najdete 

pod textem). Barbituráty byly objeveny v roce 1863 německým vědcem 

Adolfem von Baeyerem. Pojmenovány měly být podle jeho přítelkyně z dětství, Barbary. 

Jiná verze však říká, že objev měl být dne 4. prosince, na den sv. Barbory a podle toho byla 

tedy látka pojmenována. Roku 1903 je představen barbiturát Barbital, který se 

pod obchodním názvem Veronal podával při léčbě nespavosti. Syntetizoval jej německý 

chemik Emil Hermann Fischer. V současné době jsou barbituráty jako hypnotika málo 

používána, a to kvůli snadnému vzniku tolerance, vysokému riziku závislosti a interakcích 

s jinými léky a alkoholem. V roce 1960 byly na trh uvedeny benzodiazepiny, které se 

začaly používat místo barbiturátů (tzv. první generace hypnotik). Benzodiazepiny jsou 
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označovány jako druhá generace a nebenzodiazepinová hypnotika jako třetí generace 

hypnotik. [28]  
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Co lékaři aplikují p řed operací? 

Anestetika (narkotika) se používají k navození stavu bezvědomí-narkózy. Jsou 

schopna navodit relaxaci příčně pruhovaného svalstva, což je vhodné během operací, 

zejména v oblasti břicha. Mechanizmus účinku narkotik je složitý a ne zcela objasněný. 

Obecně dochází po jejich podání k poklesu aktivity neuronů a zvýšení prahu dráždivosti 

CNS (centrální nervová soustava). Narkotika lze rozdělit do dvou velkých skupin – první 

skupina je podle cesty vstupu do organismu a druhá skupina je pak podle charakteru 

působení na CNS. První skupinu dále dělíme na narkotika inhalační (např. diethylether, 

oxid dusný – rajský plyn) a narkotika 9intravenózní (např. thiopental sodný). Druhá 

skupina se dále dělí na asociativní anestetika (komplexně tlumí CNS, např. Halotan) 

a disociativní anestetika (v určitých oblastech CNS působí stimulačně, např. Ketamin). 

[29] 
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Léková závislost 

Dosud jsem informovala o pozitivních stránkách léčiv, je ale nutné si uvědomit, 

že mohou mít i negativní stránky, zde mám na mysli vytvoření lékové závislosti. Ta však 

není způsobena léčivy jako takovými, ale jejich uživateli, kteří si na nich vytvoří závislost.  

Podle definice 10WHO je léková závislost stav psychický nebo fyzický, vyplývající 

z působení účinné látky na organismus. Je charakteristický změnami chování a dalšími 

reakcemi, zejména neodolatelnou touhou, chorobným bažením po opakovaném podávání 

psychotropně působící látky.  

Závislá osoba ztrácí schopnost jednat podle racionálního soudu založeného 

na znalosti a předchozí zkušenosti. Takový stav se označuje jako závislost psychologická. 

Psychologická závislost je často (ne vždy) spojena se závislostí somatickou. Somatická 

závislost je charakteristická abstinenčním syndromem při naléhavém nedostatku (odnětí) 

účinné látky. Například amfetamin a kokain, látky dráždící CNS, potlačující únavu a chuť 

k jídlu a naopak zlepšující náladu. Jejich nedostatek se u závislé osoby projevuje únavou, 

nadměrnou chutí k jídlu a depresemi. Aby závislá osoba předešla abstinenčnímu 

syndromu, snaží se o nepřerušovaný příjem účinné látky, na níž závislost vznikla. Dalším 

charakteristickým rysem somatické závislosti je tolerance (progresivně se snižující účinek 

vyžadující postupné zvyšování dávky). Vysoké dávky účinné látky mohou navodit 

intoxikaci. Dlouhodobější nadužívání vede k nápadným změnám psychiky a chování, 

k předčasnému stárnutí atd. [22] 

Psychotropně účinné látky, jež mohou vést k lékové závislosti (návykové látky), lze 

rozlišit do několika skupin. 

 

Alkohol  

Pokud mluvíme o alkoholu, máme na mysli nápoje, které jsou z největší části směsí 

ochucené vody a ethanolu. Alkohol působí na centrální nervový systém, který všeobecně 

tlumí. Už v malém množství jsou patrné účinky alkoholu na rychlost reakcí, koordinaci 

pohybů, úsudek, rozhodování. Tlumí vnímání bolesti, vysoká koncentrace alkoholu tlumí 

centra pro dýchání a krevní oběh, což může vést až ke smrti. Obzvlášť nebezpečné jsou 

proto kombinace s jinými tlumivými látkami. Bezpečná dávka pro zdravého dospělého 

člověka je podle expertů Světové zdravotnické organizace asi do 20g čistého alkoholu 

za den (16 g pro ženu, 24 g pro muže), což je asi půl litru piva nebo 200 ml vína nebo 

50 ml destilátu. [30] 
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Nikotin  

Nikotin je silně toxická, bezbarvá látka. Jedná se o rostlinný alkaloid obsažený 

v tabáku. Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák, zpravidla na jeho 

kouření. Jiné aplikační formy (speciální žvýkací tabák, šňupání) nejsou příliš rozšířené. 

Pokusy užití jiným způsobem (např. odvar z cigaret) mohou končit někdy smrtí, protože 

nikotin je poměrně toxický. Smrtelná dávka se pohybuje kolem 80mg.  

[31]  

 

N
N

CH3  

nikotin 

 

Halucinogeny 

Halucinogeny (např. LSD) se vyznačují hlavně nepředvídatelným efektem 

působení. Mohou změnit vnímání prostoru, času, barvy a zvuků. Lidé pod vlivem těchto 

halucinogenních látek můžou zůstat při vědomí nebo mohou vstoupit do psychotického 

stavu, v němž všechny smyslové vjemy ztrácí obvyklý smysl. [32] 

Po odeznění účinku může přetrvávat zmatenost. Uživatel má dojem, že se svět 

změnil a nikdy nebude již takový jako předtím. Symptomy odeznívající intoxikace pak 

postupně mizí i několik dní. Potenciálně nejvážnější komplikace užití halucinogenů souvisí 

s  jejich primárním účinkem, tedy schopností vyvolávat halucinace a psychotické stavy. 

Riziko hrozí jednak bezprostředně při intoxikaci, kdy psychická alterace může být příčinou 

nějaké nehody nebo vážné poruchy chování, které mohou vést k  agresivitě proti sobě nebo 

okolí. Existuje také varianta, že psychotické stavy mohou přetrvávat dlouhodobě, 

popřípadě se mohou vracet v podobě tzv. psychotických reminiscencí (flash back, 

echo fenomén). [33] 
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LSD – diethylamid kyseliny lysergové 

 

Cannabinoidy 

Cannabinoidy řadíme mezi látky, které mají halucinogenní účinky. 

Mezi nejvýznamější rostlinu skupiny cannabinoidů patří bezesporu Cannabis, u nás a v 

Evropě nazývána jako marihuana. Cannabinoidy jsou také označovány za iniciační drogy, 

protože jejich uživatelé po čase sahají po drogách se silnějšími účinky. Marihuana je droga 

vyrobená z listů a květů konopí setého, indického, případně rumištního. Nejúčinnější látka 

v marihuaně nese název THC (delta-9-tetrahydrocanabinol) a nejvíce je obsažena 

v samičích květenstvích. Obsah THC se může různě lišit v závislosti na druhu konopí. 

Poločas biotransformace THC je 15 - 35 hodin, 3/4 látky se vyloučí během 3 dnů, většina 

stolicí. Možnost detekce z moči po jednorázovém užití je řádově ve dnech, v případě 

chronického užívání až 1 měsíc, výjimečně i déle. Z krve lze užití konopných drog zjistit 

do 14 dnů. [34] 

C

CH3

O
CH3

CH3

H

H

OH CH3 

THC (delta-9-tetrahydrocanabinol) 
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Stimulanty 

Drogy spadající do skupiny stimulantů působí na centrální nervový systém 

a vyvolávají u uživatelů pocity pohody, zvýšené síly, nadbytku energie a sebevědomí, 

snižují chuť k jídlu, oddalují únavu a spánek. Hlavní drogy v této kategorii představují 

amfetaminy, extáze, kokain, tabák a kofein. Mezi nejmírnější stimulanty patří kofein, 

vyskytující se v mnoha nealkoholických nápojích, např. v kávě, v čaji a v některých lécích 

proti rýmě a kašli. Při zneužívání stimulantů trpí hlavně oběhový systém, což se projevuje 

vysokým krevním tlakem, nepravidelnou srdeční činností, nezřídka srdečními chorobami 

nebo infarkty. [35] 
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Těkavé látky 

Jedná se o skupinu návykových látek. Označují se někdy i jako těkavé látky nebo 

inhalační drogy. Patří mezi ně některá rozpouštědla, ředidla a lepidla, ale i plynné látky, 

například ether a rajský plyn. Jednotlivé prchavé látky se od sebe liší chemickým složením, 

způsobem účinku a klinickým obrazem. Společným znakem po užití je ovlivnění CNS, 

které se projevuje euforií, většinou s útlumem, mohou se objevit zrakové a sluchové 

halucinace. Toluen je v současné době nejrozšířenějším zástupem skupiny inhalačních 

drog u nás. Jedná se o bezbarvou kapalinu, získávanou z ropy, lehkého oleje nebo 

koksových plynů. Toluen je důležité rozpouštědlo a ředidlo, zejména laků. Ether je 

rozpouštědlo tuků a olejů, dříve používaný k narkózám a v souvislosti s tím i zneužívaný. 

Rajský plyn neboli oxid dusný smíšen s kyslíkem vyvolává krátce po vdechnutí opojný 

bezbolestný stav. Používal se ke krátkodobým narkózám. [36] 

                                                                                             

Opiáty 

Účinnou látkou většiny přírodních a semisyntetických (poloumělých) opiátů je 

morfin (vzorec na straně 19) a jeho deriváty, které se v těle vesměs metabolizují zpět 

na morfin. Nejčastěji zneužívanou látkou této skupiny je heroin (diacetylmorfin). 
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Ve dvacátém století byla připravena řada syntetických opiátů, z nichž nejčastěji užívanou 

látkou (především při léčbě závislostí) je metadon. Hlavním důvodem zneužívání 

opiátových drog je fakt, že napodobují účinek některých peptidů, které se přirozeně 

vyskytují v těle (tzv. „vnitřních opiátů“ – endorfinů, enkefalinů a dynorfinů). Tyto peptidy, 

vzbuzující mimořádně příjemné pocity, se do těla vylučují například při pohlavním styku, 

ale i při tělesné námaze, radosti apod. [37] 

    

 

4.5 Důležité pojmy (slovníček) 
1Chemiatrie je zastaralý název pro dřívější vědu, která vysvětlovala pochody v lidském 

organismu pouze na základě chemie. [38] 

 
2Léčiva jsou léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny 

k podání lidem nebo zvířatům, nejde-li o doplňkové látky. [39] 

 
3Bolest je nepříjemný subjektivní vjem, který je nejčastěji pociťován jako reakce na děje 

spojené s poškozením orgánů a tkání. Méně často je důsledkem poškození nervu, jiný 

iniciální podnět již neexistuje, přesto bolest přetrvává dlouhodobě, může být i krutá  

(fantomová noha – tj. vnímání bolesti v amputované končetině). [22] 

 
4Zánět je jedinečným a fylogeneticky nejstarším typem obranné a reparační reakce, kterou 

organismus odpovídá na poškození nejrůznějšími noxami (škodlivinami). Úkolem 

zánětlivé reakce je destrukce a odstranění poškozujícího agens, lokalizace zánětlivých dějů 

na místo poškození, podpora specifické imunitní odpovědi a regenerace poškozené tkáně. 

[40] 

 
5Antipyretický účinek znamená pokles horečky. 

 
6Teratogenní účinek mají chemické nebo fyzikální faktory prostředí, vyvolávající vznik 

vrozené vady. [41] 

 
7Mutagenní účinek mají fyzikální nebo chemické faktory prostředí, které se projevují 

vznikem mutace. Mutace je náhlá změna genetické informace. [42] 
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8Karcinogenní účinek mají látky, které vyvolávají zhoubné rakovinné bujení. [43] 

 
9Intravenózní podání léku je podání do žíly (vény). 

 
10WHO – World Health Organization – Světová zdravotnická organizace 

 

O následujících pojmech zmínka v textu není, ale ve vztahu k léčivům je důležité je 

definovat. 

 

Léčivý přípravek je jakákoli látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo předcházení 

nemoci u lidí nebo zvířat. Za léčivý přípravek se rovněž považuje jakákoli látka nebo 

kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem stanovení lékařské 

diagnózy nebo k obnově, úpravě či ovlivnění jejich fyziologických funkcí. [44] 

 

Generický lék (někdy označován jako generikum) obsahuje stejnou léčivou látku 

ve stejném množství jako příslušný originální přípravek, má i obdobnou lékovou formu, 

např. tablety a tobolky a stejnou biologickou účinnost. Před uvedením na trh 

(před schválením) neprobíhá vlastní vývojová a výzkumná část. V rámci schvalovacího 

procesu se odkazují na výsledky klinického hodnocení některého originálního přípravku. 

[45] 

 

Originální lék (pro účely registrace generik nazýván referenční) je lék, jehož léčivá látka, 

popřípadě i další know – how, jsou chráněny lhůtami duševního vlastnictví majitele 

(tzv. patentově chráněny). Jedná se většinou o první zaregistrovaný léčivý přípravek 

(originál) s konkrétní léčivou látkou. Před uvedením na trh (před schválením) probíhá 

několikaletý vývoj a jeho testování v rámci klinického hodnocení. [46] 
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5 České farmaceutické muzeum 

 

5.1 Exkurze 

Při tvorbě studijních materiálů k tématu Léčiva jsem přemýšlela, zda je k tomuto 

tématu možná exkurze. Při vyhledávání vhodných míst k její realizaci jsem objevila 

Farmaceutické muzeum v Kuksu. Protože na internetových stránkách muzea jsem nenašla 

možnost pro školy využít pracovní listy při realizaci exkurze, kontaktovala jsem paní  

Mgr. Ladislavu Valáškovou, Ph.D., kurátorku muzea, s nabídkou vytvoření pracovních 

listů pro školní exkurze. Při osobní schůzce, která následovala, jsme se dohodly 

na spolupráci. Bylo mi sděleno, že o pracovních listech uvažují dlouho, protože školy o ně 

projevují velký zájem. Mgr. Valášková, Ph.D. mi dala k dispozici průvodcovské listy 

(Kapitola 10.1), tj. listy, z kterých průvodci vycházejí během svého výkladu, jako základ 

pro tvorbu úloh do pracovních listů.  

Během pedagogických praxí jsem měla možnost vyzkoušet si přípravu a realizaci 

exkurzí v podmínkách českých gymnázií. Proto mě zajímalo, jak se k problematice exkurzí 

staví v zahraničí. 

 Při pohledu na problematiku exkurzí v zahraničí zjistíme, že exkurze jsou podobně 

jako u nás běžně zařazovány do výuky. Například ve Velké Británii (exkurze se označuje 

jako educational visit) je každá exkurze velmi dokonale připravena, zejména co se týče 

jejího postavení a smyslu pro výuku. Propracované jsou pracovní materiály, které si učitelé 

připravují sami či je má připravena instituce, která exkurzi zajišťuje po odborné stránce. 

Skupiny studentů obyčejně pracují celý den na zadaných úkolech a někdy ještě dlouho 

do večera. Výsledky jejich práce jsou významnou součástí jejich hodnocení ke konci roku. 

[47] 

V Británii mají učitelé k dispozici internetové stránky www.eriding.net. Stránky 

obsahují databázi míst, která lze v rámci exkurze navštívit v severní Anglii. Databáze 

obsahuje kontakty na instituce (telefonní čísla, emailové adresy, kontaktní osoby), některé 

instituce uvádějí možnost celých workshopů. Workshopy jsou vedeny lektory, mají 

podrobně zpracovaný plán – uvádí například: jaké aktivity studenty čekají, co se naučí 

a jaké dovednosti budou rozvíjeny. Učitelé se z plánu workshopu dozvědí i délku trvání, 

počet žáků, pro které je program určen a jeho cenu. 

V cizojazyčné literatuře existují speciální knihy a příručky k realizaci exkurzí, 

například Off the Premises Handbook: A Comprehensive Guide to Taking Students 
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on Educational Visits, ve které jsou uvedeny informace k plánování, přípravě, realizaci 

a vyhodnocení exkurze. 

 

5.2 Charakteristika muzea 

České farmaceutické muzeum bylo založeno 1. 7. 1994 jako součást Farmaceutické 

fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Převzalo historickou sbírku muzeálií, 

knihovnu a archiv z Oddělení dějin farmacie Katedry sociální a klinické farmacie s úkolem 

vybudovat muzejní expozici farmaceutické profese a farmaceutické muzeologické 

pracoviště. To vše je určeno i pro vědecké práce v dějinách farmacie, zvláště pro potřeby 

diplomantů a doktorandů. [48] 

 Muzeum je umístěno ve státním zámku Kuks (dříve hospitál) nedaleko Dvora 

Králové. Do muzea je možnost se dostat autem, autobusem nebo vlakem (vlakové nádraží 

je vzdáleno 500 metrů od zámku). Prohlídku muzea je možné dopředu objednat (formulář 

je dostupný na stránkách muzea http://www.ceska-apatyka.cz/objednat-prohlidku). 

Základní vstupné je 30 Kč, zlevněné (děti, studenti a senioři) 20 Kč. Uvedené ceny jsou 

platné pro rok 2010. Muzeum je otevřeno od května do září denně mimo pondělí, 

v měsícich dubnu a říjnu je otevřeno jen o víkendech. Otevírací doba je vždy 9-17 hod.  

 

5.3 Prohlídkový okruh 

 Prohlídkový okruh se skládá z šesti místností – Předsíň barokní lékárny, Barokní 

lékárna, Refektář, Materiálka, Sloupová místnost a Lékárna 2. poloviny 20. století 

(upraveno dle [35] a průvodcovských listů Kapitola 11.1). Celým okruhem provádí 

průvodce. 

 První místnosti se nazývá Předsíň barokní lékárny a původně sloužila 

jako laboratoř. Místnost je vybavena dřevěnými stojatkami (lékárenské nádoby na 

uchování léčiv), jež jsou po celé expozici a jsou charakteristickým prvkem doby, ve které 

vznikly. Dále se tu nacházejí majolikové nádoby tj. španělská a italská keramika 

s olovnatociničitou polevou  a lékárenská skříň z přelomu 18. a 19. století. Z historie jistě 

stojí za zmínku, že lékárny byly zřizovány jen na povolení vrchnosti, např. panovníka či 

městské rady. 

Druhá místnost se nazývá Barokní lékárna. Po smrti hraběte Šporka Kuks přešel 

do správy řádu Milosrdných bratří. Ti zde zařídili lékárnu, která nesla jméno 
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U granátového jablka (tak byly označovány všechny lékárny tohoto řádu). Celá místnost je 

zaplněna lékárenským nábytkem, uprostřed je velký lékárenský stůl s železným stromem 

s granátovými jablky, který byl využíván k odkládání pomůcek. V policích je mnoho 

zajímavých léčiv, která v dnešní lékárně dostupná nejsou, např. cranium humanum – části 

lidské lebky, které se používaly v prášku nebo jako destilát pro zmírnění příznaků 

epilepsie. 

 Refektář (Lékárna 19. století a první poloviny 20.století) je třetí místností. 

Tato místnost je věnována historii Lékárny U Zlatého lva, popisu nábytku, který se zde 

nachází a nástrojů a pomůcek, které v té době pomáhaly lékárníkům v jejich práci. 

 Materiálka , je čtvrtou místností, která se během prohlídky navštíví. Z mého 

pohledu je to také místnost nejzajímavější. Byla to zásobárna léčiv. Léčiva se zde 

uchovávala v tzv. zásobnících. Tyto zásobníky obsahovaly léčiva původu rostlinného, 

živočišného a chemického. Nachází se zde zoofarmaka, získávaná například z částí těl 

zvířat – játra, plíce ledviny, či látky získávané z celého organismu (např. švábi proti 

křečím).  

 Pátá místnost se nazývá Sloupová. Jsou tu dvě vitríny věnované vojenské farmacii. 

Dále se zde nacházejí přístroje k ověřování kvality léčiv. Ke kontrole se využívaly 

například postupy stanovení teploty tání a tuhnutí a metoda refraktometrie. Součástí této 

místnosti je také expozice věnovaná etiketám, potřebným k označování vydávaných léčiv. 

 Lékárna 2. poloviny 20. století je poslední místností prohlídky. Zde je vidět, k jak 

velkým změnám ve vývoji lékárnen došlo, např. mizí repositoria (vysoké regály), kryté 

táry (lékárenské stoly), stojatky (nádoby). Výroba se přesouvá do zvláštních místností 

tzv. přípraven. V  2. polovině 20. století v Čechách dochází k zestátnění lékáren. 

Tento počin má velký vliv na další vývoj. Lékárny se stávají funkčně i stavebně typizované 

(stejný nábytek a vybavení laboratoří, vše pouze upravené dle velikosti jednotlivých 

lékáren). Během prohlídky této místnosti si návštěvníci mohou vyzkoušet např. výrobu 

tablety úderem kladiva nebo čípků pomocí ruční vřetenové tabletovačky.  

 

5.4 Návštěvnost muzea 

Z uzávěrky muzea pro rok 2009, která mi byla poskytnuta, vyplývá, že muzeum 

v tomto roce navštívilo 15281 návštěvníků.  

Návštěvníky muzeum člení do několika skupin – dospělí; děti a studenti; senioři, 

ZTP; rodiny; lidé se vstupem zdarma. Ze skupiny děti a studenti (kam školní exkurze 
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spadají) nelze vyčlenit exkurze ze základních a středních škol, protože muzeum si takovou 

statistiku nevede.  Zaměstnanci muzea mi na mojí žádost  vypsali návštěvnost škol 

v rozmezí 15. – 24.6., kdy se v největší míře realizují školní exkurze. V té době navštívilo 

muzeum 135 studentů středních škol, tj studentů, kterým je mnou připravený pracovní list 

určen.  

 

5.5 Okolí muzea 

Při realizaci exkurze se studenty do Českého farmaceutického muzea je možnost 

mezipředmětového (interdisciplinárního) propojení. Jedná se především o předměty 

dějepis a biologie. V rámci dějepisu lze realizovat návštěvu samotného hospitálu v areálu 

Kuksu (velkou výhodou je, že odpadá problematika dopravy, vše je tzv. na jednom místě). 

Po areálu hospitálu jsou organizované prohlídky. Hospitál nemá prohlídky speciálně 

upravené pro školní exkurze, k dispozici nejsou ani pracovní listy.  

V případě biologie je možné využít zoologické zahrady v nedalekém Dvoře 

Králové (vzdálenost Kuks – Dvůr Králové je cca 10km). Zoologická zahrada disponuje 

speciálními programy pro školy (Zoolektor, Zvířátka z blízka – na internetu je možné najít 

popis programu). V nabídce má také pracovní listy, jsou však zpoplatněny (cena za 15 

pracovních listů je 30 Kč, na internetových stránkách se uvádí, že pracovní listy jsou 

vhodné do dvojic a není je třeba dopředu objednávat). 
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6 Pracovní listy ČFM  

 

6.1 Obecná charakteristika 

V současné době se muzea snaží nalákat školy na různé výukové programy 

a přednášky, případně exkurze do okolí. Bohužel se tyto programy týkají převážně 

společenskovědných předmětů. Výukových programů, které se zabývají pouze 

vzděláváním v přírodovědné oblasti, je zatím málo. [49] 

Jak již bylo výše zmíněno, České farmaceutické muzeum nabídku vytvoření 

pracovních listů pro exkurzi velmi uvítalo, protože samo v součastné době nedisponuje 

finančními prostředky ani vhodnými pracovníky, kteří by pracovní listy mohli vytvořit. 

Samotnou tvorbu pracovních listů jsem konzultovala osobně i prostřednictvím emailů 

s Mgr. Ladislavou Valáškovou, Ph.D.. Po vzájemné dohodě jsem vytvořila pracovní listy 

ve dvou provedeních.  

 

Co mají společného obě provedení pracovních listů? 

• Otázky vycházejí z průvodcovských listů (viz. Kapitola 10.1); 

• formát pracovních listů - vzhledem k tomu, že pracovní listy budou pro studenty 

a učitele volně umístěny ke stažení na stránkách muzea, zvolila jsem formát A4, 

protože školy  i studenti běžně disponují tiskárnami na tento formát; 

• typy otázek - otázky rozmanitého typu, např. doplňování slov do textu, přiřazovací 

úkoly, slovní přesmyčky, multiple choice, textové odpovědi, odpověď typu 

Ano/Ne; 

• pracovní listy budou umístěny na internetové stránky muzea, autorské řešení bude 

učitelům poskytnuto na vyžádání. 

 

Čím je první provedení pracovního listu odlišné  (pracovní list dle požadavků 

muzea)? 

• Počtem otázek – v pracovním listu je ke každé místnosti jedna otázka, celkem tedy 

šest otázek; 

•    grafické zpracování – jeden z hlavních požadavků Mgr. Ladislavy Valáškové, 

Ph.D. byl, aby pracovní listy byly doplněny ilustracemi. Protože splnění tohoto 
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úkolu nebylo v mých silách, oslovila jsem studentku grafiky Ladu Lickovou, 

která po vzájemných konzultacích pracovní listy doplnila ilustracemi (pracovní 

listy jsou zařazeny v Kapitole 10.3). Při tvorbě ilustrací vycházela z fotografií, 

které jsem v muzeu pořídila.  

Čím je druhé provedení pracovních listů odlišné (pracovní list, který jsem navrhla)? 

• Počtem otázek – ke každé místnosti v muzeu jsem vytvořila minimálně dvě otázky, 

k některým místnostem až čtyři otázky, celkem pracovní list obsahuje dvacet dva 

otázek;  

• rozšiřující otázky – jsou označeny + a jsou to otázky, na které je třeba hledat 

odpověď v jiných zdrojích (odborná literatura, učebnice, internet) než je výklad 

průvodce; 

• fotografie – pracovní listy jsou doplněny původními autorskými fotografiemi, které 

jsem pořídila v muzeu během svých návštěv.  

 

Metodika postupu práce s pracovními listy 

Pracovní listy by studenti měli od vyučujícího obdržet již ve škole, aby si 

s vyučujícím otázky prošli a vyřešili případné nejasnosti. Samotné vyplnění pracovních 

listů by se mělo realizovat až po ukončení výkladu průvodce (tj. v poslední místnosti – 

Lékárna 2. poloviny 20. století). Může se stát, že odpověď na otázku z pracovního listu 

během výkladu nezazní, protože každý průvodce si text upravuje podle sebe. Studenti jsou 

na tuto skutečnost upozorněni v úvodu pracovních listů, mohou se bez obav obrátit 

na průvodce, který jim potřebnou informaci doplní. O možnosti, že tato situace může 

nastat, průvodce informuje vedení muzea.  

I když je pracovní list určen primárně středním školám, myslím si, že i žáci vyšších 

ročníků škol základních by měli být schopni úkoly vyplnit. Stejně tak, pokud bude mít 

muzeum pracovní listy k dispozici na pokladně (zdarma či za poplatek), lze je využít 

i pro rodiny se staršími dětmi (zde se přikláním k využití prvního provedení, které 

neobsahuje rozšiřující otázky). 

V pracovních listech se vyskytují pojmy, které jsou zvýrazněny podtržením. Jedná 

se o pojmy, které nejsou v běžné komunikaci používány, jejich význam není po přečtení 

zřejmý. Proto jsem se rozhodla na konci Kapitoly 6 zařadit slovník těchto pojmů, který je 

vysvětluje. 
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6.2 Pracovní listy  

1. Předsíň barokní lékárny 

 

A. Pomocí šipek přiřaď obrázek ke správnému názvu. 

dřevěná stojatka majoliková nádoba 
nádoba na uchovávání 

theriaku 

   

   
 

B. V předsíni barokní lékárny byla zmínka o dryácích. Vysvětli tento pojem. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

C. Během vyprávění jsi se od průvodce dozvěděl mnohé o řádu Milosrdných bratří, který 

založil sv. Jan z Boha ve španělské Granadě v roce 1537. Jaké školení musel každý 

člen řádu absolvovat? Mohl si po „základním školení“ rozšířit svoji odbornost? Pokud 

ano, o jaké obory se jednalo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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D. Z jakých částí se skládal znak řádu Milosrdných bratří? Kdy a kde se řád poprvé 

objevil v Českých zemích? 

Znak řádu (jeho části) Rok založení 

1.  

2. Místo založení 

3.  

 

 

2. Barokní lékárna 

 

A. Po smrti hraběte Šporka, který zámek Kuks odkázal řádu 

Milosrdných bratří, dochází k otevření lékárny. Jaké nesla jméno? 

(malá nápověda, stejné jméno měly i ostatní lékárny tohoto řádu) 

.………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

B. Nad dveřmi vchodu vyčnívá do středu oficíny hlava koně, z jehož 

čela vybíhá dlouhý ostrý spirálovitě kroucený roh – údajně hlava 

bájného jednorožce. Roh je však rohem narvala a byl kdysi ceněn 

jako významný léčivý prostředek proti všem jedům a hadímu 

uštknutí. Jednorožec, o němž jsou zmínky již ve 4. století před 

Kristem, je divoké zvíře podobné koni. Měl žít na pomezí starověké 

Persie a Indie. Vysokou cenu rohu určoval údajně nesnadný způsob 

získávání. Mohl být chycen jen tehdy (vyber pokračování textu), 

• spatřil-li člověka s dobrým srdcem. 

• spatřil-li čistou pannu.                                                            

• spatřil-li malé dítě. 
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Co následovalo poté, kdy uviděl „správnou“ osobu? 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

C. V barokní lékárně jsou vystaveny dřevěné stojatky s velmi zajímavým obsahem. Pokud 

jsi pozorně poslouchal výklad, nebude pro tebe problém pomocí šipek přiřadit latinské 

názvy stojatek k českým „překladům“. 

název na stojatce  český pojem 

OSS. DE COR. CERV (Ossa de corde cervi) 

  

račí oka neupravovaná 

OCUL. 9 CRUD (Oculi cancrorum crudi) 

  

pravý jednorožec 

UNICORN. VER (Unicornu verum)   

  

kůstky z jeleního srdce  
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D. Doplň do textu chybějící slova. 

Cranium humanum - v překladu znamená lidská lebka. Části lidské 

lebky se používaly v prášku nebo jako destilát proti …………. . 

Lidská lebka jako lék došla neobyčejného rozšíření hlavně v dobách 

30-ti leté války a později za krvavých bojů s Turky. Nejúčinnější 

část lidské lebky byla ze ………. člověka, který zahynul násilnou 

smrtí na popravišti. Cena lidské lebky byla …………. během válek, 

když bylo k dispozici dostatečné množství tohoto léčiva z hlav 

vojáků a zločinců. Toto léčivo se používalo až do  ……... století.  

  

E. + Odpověz na následující otázky  

Byli Kosma a Damián patroni lékařů a lékárníků? 

………………………………………………………………………... 

Byli tito muži v příbuzenském vztahu, pokud ano v jakém?  

………………………………………………………………………... 

Jaké byly jejich původní profese?  

……………………………………………………………………….. 

Jak skončil jejich život? 

      ……………………………………………………………………….. 
 

 

3.Refektář - lékárna 19. století a první poloviny 20. století 
  

A. Poradíš si s následujícími přesmyčkami? Řešení dopiš do rámečků. 

        1. T I L A M G I S T E R A R                 

(nápověda: označení léčiva, které předepíše lékař a lékárník toto léčivo vyrobí) 

 

      

 

     2. T I C E R M A F A C U K Á         P I C A T E S A L I 

(nápověda: léčivo hromadně vyráběno v továrnách)  
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B. Když mluvíme o tárách a repositoriích, jaké části lékárny to jsou? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

C. V tabulce pomocí šipek přiřaď k obrázkům správné pojmenování přístrojů a nástrojů, 

které sloužily v lékárně k výrobě léčiv.  

skleněný perkolátor pro 
přípravu tinktur 

průtokovou extrakcí 
rostlinných směsí 

porcelánový hmoždířek  strojek k plnění mastí do 
tub 

   

   
 

D. V expozici se nachází porcelánový hmoždířek z let 1914 - 1918, ten nahradil původní 

bronzový. Dokážeš vysvětlit, proč byl původní bronzový hmoždířek nahrazen 

porcelánovým? Jako nápovědu ber uvedený letopočet a události, které se v tomto 

období staly. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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E. Ukázka pomůcek a přístrojů 

v refektáři dokládá, že každá 

lékárna měla i svojí laboratoř. Pro 

laboratoř se používalo speciální 

označení. Jaké?  

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

F. +  Podtržením označ správnou odpověď.  

1. Doba bronzová byla:   

• po době železné  

• před dobou železnou, po době kamenné 

• po době železné, před dobou kamennou 

2. Bronz je slitina 

• mědi a zinku  

• mědi a cínu 

• mědi a stříbra 

3. Zastaralý výraz pro bronz je: 

• spec 

• splež 

• spěž 

 

 

4. Materiálka  

 

A. V materiálce se ve vitrínách nachází velké množství zoofarmak. Pocházejí z částí těl 

velkých živočichů a nebo celých těl živočichů malých. Tvým úkolem je uvést alespoň 

dvoje zoofarmaka – z těl jakých živočichů byly vyrobeny a na co byly části jejich těl 

používány při léčbě. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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B. Jak se označovala léčiva, ke kterým se vztahují následující texty? 

Označení:………………………     

Tato léčiva jsou uchovávaná ve stojatkách s křížovými zátkami, signaturami psanými 

bílým písmem na černý podklad štítku s uvedenou maximální dávkou jednotlivou a denní. 

Zvláštní tvary zátek, dávkování i výrazné barvy názvů, mají farmaceuta upozornit 

na nebezpečí hrozící pacientovi při předávkování léčivem. 

Označení: ……………………… 
 
Musí se uchovávat odděleně ve zvláštní uzamykatelné skříni, ve stojatkách s křížovou 

zátkou a signaturami psanými červeným písmem na bílém podkladu štítku. Tato léčiva 

byla charakteristická svým silným účinkem nebo zápachem.      

 

 

5. Sloupcová místnost 

 

A. Ve sloupcové místnosti jsi na levé stěně (u dveří, které vedou do místnosti následující) 

mohl vidět tuto dřevěnou „věc“. K čemu byla používána? 
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B. V tabulce pomocí šipek přiřaď k názvům přístrojů jejich fotografie. 

Lis na tinktury Tabletova čka Pilulkovnice 

   

 

 

 
 

C. Bylo označení pro začínající lékárníky (učně) tyron? Vyber odpověď. 

ANO       NE 

 

 

6. Lékárna 2. poloviny 20. století 

 

A. V lékárně 2. poloviny 20. století jsi si měl možnost vyzkoušet výrobu léčiv. 

Na následujících obrázcích jsou jednotlivé přístroje zobrazeny. Pod každý obrázek 

doplň, k čemu jsi přístroj používal. 
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B. K jakým nejvýraznějším změnám došlo ve vybavení a uspořádání lékáren během 

2. poloviny 20. století? (uveď alespoň dva příklady) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...... 
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6.3 Pracovní listy – autorské řešení 

 (využito průvodcovského textu Kapitola 10.1) 

 

1. Předsíň barokní lékárny 

 

A.  

majoliková nádoba nádoba na uchovávání 
theriaku 

dřevěná stojatka  

   

   
 

B. Tzv. dryáky byly léčivé přípravky, které se zpočátku užívaly jako prostředek proti 

jedům, kousnutí jedovatými zvířaty a později jako všehojící lék. Obsahovaly desítky 

léčiv, mnohokrát velice zajímavých a exotických. Dryáky se vyráběly do 18. stol 

a množství v nich obsažených léčiv odpovídalo tehdejšímu názoru – čím více léčiv 

dryák obsahoval, tím více chorob mohl vyléčit. 

 

C. Každý člen řádu musel absolvovat odborné školení v péči o nemocné, rozšířit si 

ho mohl studiem na profesi ranhojiče, doktora medicíny nebo chirurgie, případně 

lékárníka. 

Znak řádu (jeho části) Rok založení 

1. granátové jablko s křížem 1605 

2. trnová koruna Místo založení 

3. hvězda nad jablkem Valtice 
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2. Barokní lékárna 

 

A. Lékárna nesla název „U granátového jablka“. 

 

B. Spatří-li pannu. Pokud spatřil pannu, položil jí hlavu do klína a usnul. V tu chvíli mu 

mohl být roh odebrán. 

 

C.  

Název na stojatce  Český překlad 

OSS. DE COR. CERV(Ossa de corde cervi)  kůstky z jeleního srdce 

OCUL. 9 CRUD (Oculi cancrorum crudi)  račí oka neupravovaná 

UNICORN. VER (Unicornu verum)  pravý jednorožec 

 

D. epilepsii, spánku, klesala, 18. stol. 

 

E. + 

Ano, byli patroni lékařů a lékárníků. 

Byla to dvojčata. 

Oba byli původně lékaři. 

Za Diokleciánova pronásledování křesťanů zatčeni, mučeni a popraveni. 

    

 

3. Refektář - lékárna 19. století a prvé poloviny 20. století 

 

A.  

1. magistraliter 

2. farmaceutická specialita 

 

B. tára = lékárenský stůl 

      repositoria = regály 
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C. 

strojek k plnění mastí do 
tub 

skleněný perkolátor pro 
přípravu tinktur 

průtokovou extrakcí 
rostlinných směsí  

porcelánový hmoždířek 

   

   
 

D. Bronzový hmoždířek se musel odevzdat ve válečných letech na výrobu kanónů. 

 

E. Laboratoř se označovala za tzv. latinskou kuchyni. 

 

F. +  

1. po době kamenné, před dobou železnou 

2. mědi a cínu 

3. spěž 

 

 

4. Materiálka 

 

A. Patří sem např. švábi (proti křečím), svinky (proti žloutence a vodnatelnosti), sušené 

bobří žlázy, včelí vosk, sušená kozlí krev (při krvácení, zánětu plic), červec opálový, 

košenila (k barvení přípravků), španělské mušky (dříve užívané jako afrodisiakum). 

K živočišným drogám s obsahem vápenatých sloučenin patřily račí oka (vápenaté 

konkrementy mezi vnitřní a vnější kůží žaludku raka říčního, vkládaly se i pod oční 

víčka k odstranění cizího tělesa, vyvolaly slzení), račí klepeta, červený a bílý korál, 

sépiová kost (do zubních prášků, proti horečce a žaludečním potížím), škeble. 

 

 



 

48  

B. venena (velmi účinná léčiva) 

     separanda (látky se silným účinkem nebo zápachem) 

 

 

5. Sloupová místnost 

 

A. Dřevěný zásobník, kam se ukládaly nastříhané etikety.  

  

B.  

Tabletovačka Pilulkovnice Lis na tinktury  

   

 

 

 
 

C. ANO 
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6. Lékárna 2. poloviny 20. století 

 

A.  

 

 

 

   

vylisování čípku 
výroba tablety 

úderem dřevěným 
kladivem 

výroba tablety vřetenovou 
ruční tabletovačkou 

 

B. Zmizela repositoria a s nimi i stojatky a kryté táry, neboť recepturní výroba se 

přesunula do zvláštních místností – přípraven. Do popředí lékárenské oficíny se dostaly 

pestrobarevné obaly na hromadně vyráběné léčivé přípravky (speciality), které 

vytvořily zázemí přepážky určené k výdeji volně prodejných přípravků, 

anebo uzavřených výdejních boxů. V nich sedící lékárník (nemusel již běhat kolem 

dlouhé táry) vydával pacientům přípravky na lékařské recepty a radil jim, jak je užívat, 

odpovídal nerušeně na jejich dotazy. Lékárenský nábytek byl typizován 

a z jednotlivých modulů se daly sestavovat kombinace pro daný prostor přípravny, 

kontrolní laboratoře, skladovací místnosti. Také lékárny byly funkčně a stavebně 

typizovány, snahou toho všeho bylo snižování provozních nákladů a především 

racionalizace práce. 
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6.4 Slovník pojmů a seznam osobností k pracovním listům 

30-ti letá válka – datuje se do období let 1618 – 1648, byla to poslední evropská 

náboženská válka 

 

hrabě Špork – celým jménem František Antonín Špork, žil v rozmezí let 1662 – 1738, 

zakladatel zámku, kostela, lázní a hospitálu v Kuksu 

 

Kosma a Damián – patroni lékařů a lékárníků 

 

kořenila - karmínový pigment získávaný z červce druhu Dactylopius coccus 

(červec nopálový), který žije na jednom druhu kaktusu v Mexiku a střední Americe [50] 

 

majoliková nádoba – hliněná nádoba s glazurou 

 

materiálka - místnost pro sklad zásob, sloužila k uchovávání léčiv tří říší: rostlinné, 

živočišné, chemické a minerální 

 

narval – mořský savec z řádu kytovců  

 

oficína - pracovna 

 

repositorium – vysoké regály ve spodní části se soustavou zásuvek v několika řadách 

nad sebou, horní část tvoří otevřené nebo prosklenými dvířky uzavřené police, na kterých 

jsou pravidelně rozestavěné lékárnické nádoby [51] 

 

řád Milosrdných bratří – celosvětově působící řád, který pečuje o nemocné a raněné 

 

stojatka – nádoba – mohla být dřevěná, cínová, porcelánová (lékárenskou hantýrkou také 

označovány za štandky)  

 

separanda – silně účinná léčiva 

 

signatura – popis na lékovce 
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sv. Jan z Boha – označován za zakladatele řádu Milosrdných bratří, řád vznikl až po jeho 

smrti, on sám neměl v úmyslu řád zakládat, sv. Jan z Boha za svého života pečoval 

o nemocné a raněné [52]  

 

tára – lékárenský stůl 

 

theriak (dryák) - léčivé přípravky, které se zpočátku užívaly jako prostředek proti jedům, 

kousnutí jedovatými zvířaty a později jako všehojící lék, obsahovaly desítky léčiv, 

mnohokrát velice zajímavých a exotických 

 

venena – velmi silně účinná léčiva  

 

zoofarmaka – léčiva živočišného původu 
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7 Laboratorní práce 

 
V této kapitole uvádím soubor laboratorních úloh, které lze zařadit v rámci 

probírání tématu Léčiva. Výběr úloh k tomuto tématu není jednoduchý. Využila jsem 

zdrojů z naší Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze u úloh Příprava 

hydratačního krému a Příprava kyseliny acetylsalicylové z předmětu Experimenty 

ve výuce chemie II (kód předmětu MC280C05) a zdrojů z Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové k úlohám na Přípravu borové masti, Příprava 

kozlíkové tinktury a Příprava tekutého pudru (tyto tři postupy jsou stále v lékárnách 

používány). Všechny vybrané úlohy lze ve školní laboratoři snadno realizovat, nejsou 

náročné na vybavení laboratoře, ani na chemikálie. Úlohy jsem ověřila v laboratoři 

Katedry učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

a fotograficky zdokumentovala.  

Úlohy mají tuto strukturu: Cíl, Téma, Časová náročnost, Pomůcky, Chemikálie, 

Pracovní postup, Fotodokumentace, Otázky k zadání před laboratorní prací, Otázky 

k zadání po laboratorní práci. U úloh Příprava hydratačního krému a Příprava kyseliny 

acetylsalicylové jsem pracovní postup převzala bez další modifikace. Úlohy Příprava 

borové masti, Příprava kozlíkové tinktury a Příprava tekutého pudru vycházejí z Českého 

lékopisu rok vydání 1997 respektive 2002. Zpracování úloh v Českém lékopise je 

pro využití na střední škole nevhodné (chemikálie jsou uváděny latinsky, chybí použité 

pomůcky a postup práce je velmi stručný), proto jsem u těchto úloh provedla celkovou 

úpravu. 

Ke každé laboratorní úloze jsem vypracovala otázky, které jsem rozdělila  do dvou 

skupin. První skupinu tvoří otázky, které je vhodné zadat studentům před samotnou 

laboratorní úlohou (např. jako domácí úkol). K zjištění odpovědi na tyto otázky je třeba 

využití knižních nebo internetových zdrojů. Tím, že student na zadané otázky odpoví, 

částečně se připraví na laboratorní práci (k úplnému připravení je třeba nastudovat si 

návod). Druhou skupinu otázek lze studentům zadat po ukončení laboratorní úlohy. Na tyto 

otázky by studenti měli být schopni odpovědět bez další přípravy. Otázky se týkají 

prováděné laboratorní práce.  

Do příloh diplomové práce jsem zařadila templáty k laboratorním úlohám. 

Templáty jsou upravené tak, aby je učitel mohl zadat studentům bez dalších úprav. 
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7.1 Příprava pleťového a hydratačního krému  

Cíl úlohy: Vyrobit pleťový a hydratační krém. 

 

Téma: Chemie kolem nás. 

 

Časová náročnost: Cca 35 min.  

 

Pomůcky: Kádinky, plastová nebo dřevěná vidlička na šlehání (lze nahradit i lžičkou), 

kahan, teploměr. 

 

Chemikálie: Lanolin, bílá vazelína, glycerol, voda. 

 

Pracovní postup: Na počátku rozpustíme 15 kapek glycerolu v 50 ml vody v kádince             

o objemu 250 ml. Do kádinky o objemu 100 ml navážíme 1 g bezvodého lanolinu 

a přidáme 21 ml bílé vazelíny. Pak vložíme 100 ml kádinku do větší kádinky s vodou 

a glycerolem a zahříváme nad kahanem na teplotu 50°C. Poté vypneme kahan a pečlivě 

smícháme lanolín s vazelínou (používáme dřívka), pak za stálého šlehání a míchání 

přilijeme trochu vody s glycerolem (směs by měla zhoustnout a zakalit se). 

Pak po troškách vmícháváme vodu s glycerolem a šleháme, mícháme, jako když se 

připravuje domácí majonéza). Do homogenního krému lze zašlehat kapky parfému. Lze jej 

naplnit do kelímku a použít jako hydratační krém na ruce. Nezapomeňte krém uchovávat 

v lednici, maximálně však po dobu tří týdnů. V případě alergické reakce krém přestaňte 

používat. [53] 
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Fotodokumentace: 

Výsledný produkt – pleťový krém 

 
 

 

  

 

 

Otázky k zadání před laboratorní prací 

1. Mezi jaké přírodní látky zařadíš lanolin? Jaké je jeho chemické složení (stačí obecně)? 

2. Lanolin se izoluje z jednoho hospodářského zvířete. V následující nabídce vyber 

správné zvíře a do připravené tabulky pod vybraný obrázek dopiš, z jaké části jeho těla 

se izolace provádí.  

 

   

[54]                                              [55]                                              [56]  

   

 

3. Jaké je chemické složení bílé vazelíny? 
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Otázky k zadání před laboratorní prací – autorské řešení 

1. Lanolin řadíme mezi lipidy → vosky. Lanolin obsahuje mastné kyseliny (C12 – C28) 

vázané do esterů, alkoholy a steroly.  

2. Ovce je správná odpověď. Izolace lanolinu se provádí z ovčí vlny. 

3. Jedná se o směs uhlovodíků s počtem uhlíkových atomů v molekulách převážně vyšším 

než  25. [57]  

 

Otázky k zadání po laboratorní práci 

1. Nakresli vzorec glycerolu. 

2. Co je to emulze? Uveď příklad. 

3. Lidem je doporučováno, aby se v zimě nemazali hydratačním krémem. Zdůvodni toto 

tvrzení. 

 

Otázky k zadání po laboratorní práci – autorské řešení 

1.  

OH

OH

OH

 

C3H8O3 

2. Emulze je heterogenní směs dvou nemísitelných kapalin např. voda v oleji, olej 

ve vodě. 

3. Protože hydratační krém obsahuje vodu a ta při nízkých teplotách mrzne. 

 

7.2 Příprava kyseliny acetylsalicylové  

Cíl úlohy: Připravit základní složku běžně dostupného a používaného léku. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Časová náročnost: Cca 30 min. 

 

Pomůcky: Zkumavka, kapátko, mikrovlnná trouba, skleněná tyčinka. 

 

Chemikálie: Acetanhydrid, kyselina salicylová, koncentrovaná kyselina sírová, voda, led. 
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Pracovní postup: Acetylaci kyseliny salicylové s použitím acetanhydridu provádíme            

ve zkumavce. 1 g krystalické kyseliny salicylové smícháme s 1 ml acetanhydridu, 

pak přidáme 1 kapku koncentrované kyseliny sírové a zahřejeme v mikrovlnné troubě 

po dobu 1 minuty, opatrně vyjmeme a obsah promícháme (směs nesmí zhnědnout, teplota 

musí být 120-130°C). Opět zahřejeme v mikrovlnné troubě po dobu 30 sekund, vyjmeme 

a vlijeme do kádinky s 20 ml studené vody, promícháme a necháme stát asi 10 minut. 

Nakonec ochladíme kostkou ledu. Produkt vysrážený na dně odsajeme a vysušíme. [53]  

 

Poznámka: Pokus lze rozšířit o důkaz přítomnosti kyseliny acetylsalicylové. [58] 

 

Princip:  Důkaz přítomnosti kyseliny acetylsalicylové se zakládá na specifické reakci 

fenolického hydroxidu s chloridem železitým. Zatím co surovina, kyselina salicylová,  

poskytuje pozitivní  reakci  svým volným  hydroxylem,  produkt, kyselina acetylsalicylová 

reakci neposkytuje. [58] 

 

Provedení: Do zkumavky dáme kyselinu salicylovou v množství, odpovídajícím cca třem 

zápalkovým hlavičkám. Do druhé zkumavky dáme přibližně stejné množství kyseliny 

acetylsalicylové. Do obou zkumavek vlijme asi 1/2 objemu vody a obě suspenze 

intenzivně třepeme několik sekund. Pak do obou zkumavek přidáme po 3-5 kapkách 

roztoku chloridu železitého. Porovnáme zbarvení. [58] 

Fotodokumentace:  

Výsledný produkt –  složka „acylpyrinu“ – kyselina acetylsalicylová 
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Otázky k zadání před laboratorní prací 

1. Obsahuje Acylpyrin a Aspirin stejnou účinnou látku? Pokud ano, o jakou látku se 

jedná? 

2. Acylpyrin lékaři podávají jako prevenci proti některým  civilizačním chorobám,           

o která onemocnění se jedná? 

 

Otázky k zadání před laboratorní prací – autorské řešení 

1. Ano obsahuje, účinná látka je kyselina acetylsalicylová. Acylpyrin a Aspirin jsou dva 

různé obchodní názvy se stejnou účinnou látkou. 

2. Prevence infarktů a mrtvice. 

 

Otázky k zadání po laboratorní práci 

1. Je kyselina acetylsalicylová rozpustná, málo rozpustná nebo nerozpustná ve vodě?  

2. Napiš rovnici reakce kyseliny salicylové s acetanhydridem v kyselém prostředí 

a vysvětli princip této reakce. 

 

Otázky k zadání po laboratorní práci – autorské řešení 

1. Nerozpustná ve studené vodě, rozpustná v horké vodě. 

 

O OH

OH O

CH3

O

O

CH3

+
O

OH

O

O

CH3

O

CH3

OH+
H2SO4

 
2. Princip: 

Kyselina acetylsalicylová vzniká reakcí kyseliny salicylové s acetanhydridem v kyselém 

prostředí. Reakce se nazývá esterifikace. S anhydritem reaguje skupina OH kyseliny 

salicylové. 
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7.3 Příprava kozlíkové tinktury   

Cíl úlohy: Připravit kozlíkovou tinkturu. 

 

Téma učiva: Léčiva. 

Časová náročnost: Cca 15 min + 7 dní extrakce. 

Pomůcky: Kádinka, hodinové sklo, lžička.  

Chemikálie: Sušený kořen kozlíku lékařského, 60% vodný roztok ethanolu.  

Pracovní postup: Do kádinky dáme jeden hmotnostní díl kozlíkového kořene a 6 

hmotnostních dílů 60% ethanolu, zamícháme. Necháme extrahovat po dobu sedmi dnů při 

pokojové teplotě. Výsledný produkt je čirá hnědá tekutina charakteristického zápachu. 

Metodická poznámka: Kořen kozlíku lékařského lze sehnat v prodejnách zdravé výživy, 

nebo objednat na internetu, např. www.prodejbylin.cz. Cena 200g kořene kozlíku  

lékařského je 195 Kč (cena zahrnuje poštovné i balné). [59] 

Fotodokumentace: 

Usušený kořen kozlíku lékařského  
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Výsledný produkt 

 

Tinktura po jednom dni extrakce Tinktura po  sedmi dnech  extrakce 

  

 

Otázky k zadání před laboratorní prací  

1. V následující přesmyčce je ukryt latinský název kozlíku lékařského. Doplň jeho 

druhové a rodové jméno do tabulky. 

 

ARIAAVLEN SIANFIFOCIL      

rodové jméno druhové jméno 

  

 

2. Kořen kozlíku charakteristicky zapáchá, dříve si lidé mysleli, že tento zápach láká 

jedno domácí zvíře. O které zvíře se jedná?  
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3. Jaké má tato bylina krajové označení? Správnou odpověď označ. 

boldrián 

badrián 

baldrián 

4. Pokud budeš kozlík lékařský užívat, od jakých problémů by ti měl pomoci? 

 

Otázky k zadání před laboratorní prací – autorské řešení 

1. Valeriana officinalis  

2. kočka  

3. baldrián 

4. od problému s nespavostí, neurotické problémy (např. strach před zkouškou) 

 

Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce 

1. V laboratorní úloze jsi extrahoval kořen kozlíku lékařského. Následující text je definice 

extrakce, obsahuje však chyby. Tvým úkolem je chyby označit a opravit. 

 

Extrakce (vyluhování) je proces oddělování složky (složek) ze směsi pevných látek nebo 

z kapalné směsi na základě jejich stejné rozpustnosti v jiné kapalině (extrahovadle – 

rozpouštědle). Extrakce není selektivní, rozpouští-li se v extrahovadle jen žádoucí složka 

směsi. Složku ze směsi pevných látek získáme v čistém stavu po extrakci zahuštěním 

extrahovala. Je-li extrahovanou složkou kapalina, můžeme ji od extrahovadla oddělit 

sublimací. Extrahovat z kapalné směsi lze pouze takovým rozpouštědlem, které se 

s kapalinou mísí. 

 

2. Lékárník pro ověření, že do lékárny přišla správná surovina nebo léčivý přípravek 

provádí tzv. zkoušku kvality. U kozlíkové tinktury se používá metoda TLC. Jakou 

metodu tato písmena charakterizují a jaký je princip této metody? 
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Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce – autorské řešení 

1. Správný text: Extrakce (vyluhování) je proces oddělování složky (složek) ze směsi 

pevných látek nebo z kapalné směsi na základě jejich rozdílné rozpustnosti v jiné 

kapalině (extrahovadle – rozpouštědle). Extrakce je selektivní, rozpouští-li se 

v extrahovadle jen žádoucí složka směsi. Složku ze směsi pevných látek získáme 

v čistém stavu po extrakci odpařením extrahovala. Je-li extrahovanou složkou kapalina, 

můžeme ji od extrahovadla oddělit destilací. Extrahovat z kapalné směsi lze pouze 

takovým rozpouštědlem, které se s kapalinou nemísí. [60] 

 

2. Chromatografie na tenké vrstvě (zkratka TLC - thin layer chromatography) je metodou 

analytické chemie. V principu jde o rozdělování jednotlivých látek mezi postupující 

pohyblivou (mobilní) fázi rozpouštědla a pevnou (stacionární) fázi tenké vrstvy. 

V případě TLC je stacionární fáze nejčastěji hliníková destička pokrytá sorbentem 

(silikagel,oxid hlinitý) a mobilní fází jsou organická rozpouštědla - tzv. vyvíjecí 

soustava. [61]  
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7.4 Příprava borové masti  

Cíl úlohy: Připravit borovou mast. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Časová náročnost: Cca 30 min. 

 

Pomůcky: Kádinka, kahan, trojnožka, třecí miska, lžička. 

 

Chemikálie: Kyselina boritá, bílá vazelína (čistá z lékárny). 

 

Pracovní postup: Nejprve 3 g kyseliny borité rozetřeme v třecí misce. 97 g bílé vazelíny 

roztavíme v 250 ml kádince opatrným zahříváním do olejovité konzistence nad kahanem. 

Následně obě látky smícháme, kyselinu boritou přidáme do kádinky s kapalnou vazelínou 

a v míchání pokračujeme až do úplného vychladnutí obsahu kádinky. 

Fotodokumentace: 

Výsledný produkt – borová mast 
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Otázky k zadání před laboratorní prací 

1. K ošetření jakých poranění se využívá borová mast? 

2. Farmaceutický průmysl není jediné odvětví, kde se využívá bílá vazelína. Jaké je jiné 

využití bílé vazelíny?  

 

Otázky k zadání před laboratorní prací – autorské řešení 

1. Indikace u masti může být: pomocné léčivo u drobných poranění pokožky či popálenin 

I. stupně malého rozsahu doprovázených rizikem vzniku infekce,  nebo jako pomocné 

léčivo u bércových vředů. [62] 

2. Využívá se např. k promazávání pohonů (ozubené převody, řetězové pohony), zámků, 

pantů, ložisek apod.  

 

Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce 

1. Napiš vzorec kyseliny borité? Jaký je systematický název kyseliny borité? 

2. Popiš vzhled kyseliny borité. Jakou barvou barví při plamenné zkoušce oheň? Označ 

barvu v tabulce. 

barva plamene barva plamene barva plamene 

 

3. Z pracovního postupu odvoď, jaký je hmotnostní zlomek kyseliny borité v připravené 

masti. 

 

Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce – autorské řešení 

1. H3BO3, kyselina trihydrogenboritá. 

2. Kyselina boritá je bílá krystalická látka. Plamen barví zeleně.  

3. Hmotnostní zlomek kyseliny borité v připravené masti je 3%. 
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7.5 Příprava tekutého pudru 

Cíl úlohy: Připravit tekutý pudr. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Časová náročnost: Cca 30 min. 

 

Pomůcky: Třecí miska s tloučkem, kádinka, kahan (elektrický vařič), trojnožka, lžička. 

 

Chemikálie: Oxid zinečnatý, mastek, bentonit, 85% vodný roztok glycerolu, destilovaná 

voda. 

 

Pracovní postup: Nejprve připravíme bentonitové magma. Odvážíme 7 g bentonitu 

a přivedeme k varu 93 g destilované vody. Za stálého míchání bentonit přisypáváme 

do vody. Vzniklé bentonitové magma odložíme na pracovní stůl. Do třecí misky odvážíme 

25 g oxidu zinečnatého a 25 g mastku, postupně přidáváme 25 g 85% vodného roztoku 

glycerolu a 25 g bentonitové magma. V třecí misce vše důkladně promícháme. Vzniklý 

produkt je bílé barvy, lehce tekutý a po nanesení na pokožku zasychá. 

 
Poznámka: Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě zbarvená hornina 

složená z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu. Bentonit dále obsahuje další 

jílové minerály (kaolinit, illit, beidellit), sloučeniny železa, křemen, živce, sopečné sklo 

atd., které představují nečistoty a úpravou se pokud možno odstraňují. Použití bentonitu je 

mnohostranné a řídí se jeho mineralogickým složením a technologickými vlastnostmi. 

Nejvíce se ho spotřebuje jako pojiva ve slévárenství, dále se používá jako sorbent 

(odbarvování, katalyzátory, rafinace, filtrace, vysoušedla, čištění odpadních vod, nosiče 

pesticidů), do vrtných výplachů, jako plnidla (barvy, laky, farmacie, kosmetika) a suspenze 

(mazací oleje), ve stavebnictví (těsnicí materiál), zemědělství atd. V poslední době výrazně 

stoupá spotřeba bentonitu jako sorbentu exkrementů domácích zvířat ("kočkolit") a pojiva 

granulovaných krmiv. [63] 

Bentonit lze sehnat ve firmách se stavebním materiálem, je ale zřejmé, že tento 

bentonit nebude dosahovat kvalit farmaceutického. Pokud takový použijeme při přípravě 

tekutého pudru, nelze výsledný produkt aplikovat na pokožku. Pokud bentonit budeme 
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shánět, je ideální, aby byl co nejjemněji namletý. V případě, že bychom chtěli využít 

bentonit farmaceutický, je vhodné se obrátit na výrobce chemikálií, od kterého odebíráte 

chemikálie do školní laboratoře (při hledání jsem našla kontakt na firmu Verkon, která 

nabízí 1 kg za 1300 Kč). Mastek lze zakoupit v lékárně (bílý jemný prášek). 

Fotodokumentace: 

  

Výsledný produkt – tekutý pudr 

 

 

 

Otázky k zadání před laboratorní prací 

1. Jaké je praktické využití tekutého pudru? Jaké jsou jeho vlastnosti? 

2. Co je to bentonit? 

3. Co je to mastek? 

 

Otázky k zadání před laboratorní prací – autorské řešení 

1. Využívá se k léčbě pokožky, řadí se mezi tzv. dermatologikum. Jeho vlastností je, 

že má krycí a vysoušecí účinek. 

2. Bentonit je měkká velmi jemnozrnná nehomogenní různě zbarvená hornina složená 

z podstatné části z jílového minerálu montmorillonitu. Bentonit obsahuje další jílové 

minerály (kaolinit, illit, beidellit), sloučeniny železa, křemen, živce a sopečného skla. 

[63] 
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3. Mastek je minerál, který je na stupnici tvrdosti nejměkčí. Složením se jedná 

o křemičitan hořčíku s obsahem vody.  

 

Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce 

1. Popiš barvu, strukturu a rozpustnost ve vodě oxidu zinečnatého.  

2. Kde se oxid zinečnatý kromě farmacie využívá? 

3. Oxid zinečnatý je amfoterní, vysvětli tento pojem. Napiš v iontové formě rovnici 

reakce oxidu zinečnatého s kyselinou a se zásadou.   

 

Otázky k zadání po ukončení laboratorní práce – autorské řešení 

1. Bílý prášek, který je nerozpustný ve vodě.  

2. Používá se v malířství jako bílý pigment pod označením zinková běloba. 

3. Amfoterní sloučenina reaguje s kyselinou i se zásadou.  

ZnO (s) + 2 H+ (aq) → Zn2+ (aq) + H2O (l) 

ZnO (s) + 2 OH- (aq) + H2O (l) → [Zn(OH)]2- (aq) 
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8 Závěr a diskuze 

 
V diplomové práci jsem zpracovala studijní text pro učitele, vytvořila pracovní listy 

pro realizaci exkurze do Farmaceutického muzea v Kuksu, navrhla a ověřila soubor 

laboratorních úloh. Všechny části diplomové práce jsou určeny pro střední školy, 

především gymnázia.  

 Studijní text obsahuje dělení léčiv podle farmakologické účinnosti na analgetika, 

antihistaminika, cytostatika, anestetika. Součástí textu jsou i podkapitoly o historii léčiv 

a léčivých přípravků, o lékové závislosti a slovníček pojmů. 

 Pracovní listy, které vznikly na základě spolupráce s Farmaceutickým muzeem 

v Kuksu, jsem vytvořila ve dvou provedeních. U obou provedení vycházejí otázky 

z průvodcovských listů (Kapitola 10.1). První provedení pracovního listu je však na žádost 

muzea doplněno o graficky zpracované obrázky. Druhé provedení pracovních listů je 

doplněno fotografiemi, které jsem pořídila při návštěvě  muzea. Vytvořené pracovní listy 

budou volně k dispozici na webových stránkách muzea a měly by sloužit při exkurzi škol. 

 Laboratorní úlohy, které jsou součásti diplomové práce jsou vybrané tak, aby si 

studenti mohli vyzkoušet práci lékárníka (Příprava borové masti, Příprava tekutého pudru, 

Příprava kozlíkové tinktury) a zároveň si pomocí otázek, které jsou součástí každé úlohy 

rozšířili a upevnili své vědomosti a dovednosti. Všechny laboratorní práce uvedené 

v diplomové práci byly ověřeny v laboratoři Katedry učitelství a didaktiky chemie 

Univerzity Karlovy v Praze a fotograficky zdokumentovány. Fotografie produktů jsou 

zařazeny u každé laboratorní práce. 

 Doufám, že studijní text i laboratorní úlohy najdou své uplatnění ve školách 

a že pracovní listy v muzeu budou mezi studenty a učiteli oblíbené.  



 

68  

9 Seznam použité literatury a internetových zdroj ů  

 
[1] www.rvp.cz – cit. 1. 3. 2008 

[2] http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPG-2007-07_final.pdf  

      cit  6.7. 2010 

[3] http://www.scio.cz/skoly/rvp/odstavec.asp?odstavecID=1060 – cit. 25.7.2010  

[4] http://www.novamaturita.cz/chemie-1404033120.html – cit. 6.7.2010 

[5] Mareček, A., Honza, J.: Chemie pro čtyřletá gymnázia 3. díl. Nakladatelství Olomouc 

      2000 

[6] Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie (organická a biochemie) II pro gymnázia. 

      SPN 2005 

[7] kol. autorů: Přehled středoškolské chemie. SPN 1999 

[8] Benešová, M., Satrapová, H., Odmaturuj z chemie. Didaktik 2002 

[9] Kotlík, B., Růžičková, K.: Chemie v kostce II. Fragment 1997 

[10] Banýr, J. a kol: Chemie pro střední školy II. SPN 1995 

[11] Čarský, J. a kol.: Chemie pro III. ročník gymnázií. SPN 1986 

[12] Pacák, J.: Chemie pro II. ročník gymnázií. SPN 1985 

[13] Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Nakladatelství Karolinum 1997 

[14] Pacák, J.: Úvod do studia organické chemie. SNTL 1982 

[15] Janeczková, A., Klouda, P.: Organická chemie. Nakladatelství Pavel Klouda 1998 

[16] Klouda, P.: Základy biochemie. Nakladatelství Pavel Klouda 2000 

[17] Eisner, W. a kol.: Chemie pro střední školy 1b. Scientia 1997 

[18] http://www.fp.tul.cz/kch/texty/fp/HIC/062sirova-leky.pdf - 29.6.2010 

[19] historie.apatykar.info/clanek-28/ - cit 8.7.2010 

[20] http://www.leky.sukl.cz/encyklopedie/jaky-je-zivotni-cyklus-leciva - cit. 11.2.2009 

[21] http://www.czechurol.cz/dwnld/0902_141_148.pdf – cit. 31.8.2010  

[22] Martínková, J., Chládek, J., Mičuda, S., Chládková, J.: Farmakologie pro studenty 

        zdravotnických oborů. Grada Publishing, a.s. 2007. 

[23] http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rpas.htm - cit. 12.2.2009 

[24] McMURRY, J. Organická chemie. 1st ed. Brno: VUTIUM, 2007. 

[25] http://www.stefajir.cz/index.php?q=leky-proti-alergii – cit. 18.8.2010 

[26] http://leky.vitalion.cz/antihistaminikum/ - cit.18.8.2010 

 



 

69  

[27] http://www.medicabaze.cz/index.php?&sec=term_detail&termId=3021&tname= 

        Cytostatika – cit. 19.8.2010 

[28] http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbitur%C3%A1t – cit. 10. 3. 2009 

[29] camelot.lfhk.cuni.cz/farmakol/cz/narkotika.doc – cit. 10. 3. 2009 

[30] http://www.icm.cz/drogy-a-jine-zavislosti-alkohol – cit.19.8.2010 

[31] http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=115&list=115&s 

        w=100056-  cit.19.8.2010 

[32] kol. autorů: Organic Chemistry. Worth Publisher 1976 

[33] http://www.drogovaporadna.cz/halucinogeny.html – cit.19.8.2010 

[34] http://www.drogovaporadna.cz/cannabinoidy/cannabinoidy-uvod.html – cit. 19.8.2010 

[35] http://drogy.ezin.cz/pages/stimulanty.html – cit. 19.8.2010 

[36] http://www.drogy-info.cz/index.php/info/legalni_drogy/tekave_latky 

[37] http://www.drogy-info.cz/index.php/info/ilegalni_drogy/opiaty/opiaty_podrobne 

        cit.19.8.2010 

[38] http://www.klinikazdravi.cz/slovnik/chemiatrie/ - cit. 31.8.2010 

[39] http://www.tulenka.net/pracovni_listy/FAL_obecna.pdf 

[40] MEDICÍNA 2 / Roč. IX / Strana 21, 22 rok 2002, únor 

[41] http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/teratogen – cit. 31.8.2010 

[42] http://elearning.cir.cz/1551242/mutagenni-ucinky.html – cit. 31.8.2010 

[43] http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/karcinogen – cit. 31.8.2010 

[44] http://www.lekarnici.cz/download/povinne-info/B01.HTM - cit. 11.2.2009 

[45] http://www.leky.sukl.cz/encyklopedie/co-to-jsou-genericke-leky – cit. 15.8.2010 

[46] http://www.leky.sukl.cz/encyklopedie/co-jsou-originalni-leky – cit. 15.8.2010 

[47] Tišl, P.:Exkurze – její postavení v ŠVP. Biologie, chemie, zeměpis Časopis pro výuku 

        přírodovědných předmětů za základních a středních školách, roč. 16, 2007, č.1,  

        str.   31-35 

[48] http://www.ceska-apatyka.cz/historie-muzea/ cit - 7.8.2009 

[49] Jandová, J.:Využití muzeí a přírodovědných sbírek ve výuce, DP – dána do tisku září 

        2010 

[50] http://www.hmyz.net/clanek006.htm – cit. 9.6.2010 

[51] http://www.spilberk.cz/?co=barokni-lekarna&pg=zobraz – cit. 27. 6. 2010 

[52] http://www.valtice.cz/default.aspx?id=11 – cit. 27.6.2010 

[53] Šulcová, R., Böhmová, H. a kol. Netradiční experimenty z organické a praktické 

       chemie. UK v Praze, PřF. Praha: 2007. 



 

70  

 

[54] http://www.wrotamalopolski.pl/root_SIOW/Rolnicze+skarby/lokalne+odmiany+ 

        zwizat/koza+karpacka.htm – cit. 30.7.2010  

[55] http://valassky.denik.cz/zpravy_region/treti-ovcacky-den-pripomene-chov- 

        ovci20090623.html – cit. 30.7.2010  

[56] http://ww.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/vedci-precetli-kravu-pomuze-to- 

        zemedelstvi-i-medicine_116413.html cit- 30.7.2010  

[57] http://cs.wikipedia.org/wiki/Vazelina – cit. 20.8.2010 

[58] kch.agrobiologie.cz/4_cv.doc – cit 30.7.2010 

[59] http://www.prodejbylin.cz/kozlik_koren/index.html – cit. 15.7.2010 

[60] kol. autorů.: Přehled středoškolské chemie. SPN 1999 

[61] http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromatografie_na_tenk%C3%A9_vrstv%C4%9B  

        cit. 14.7.2010 

[62] kol. autorů.: Remedia compendium. Panax 2009. 

[63] http://www.geofond.cz/dokumenty/nersur_rocenky/rocenkanerudy99/html/bentonit. 

        html – cit. 1.8.2010 



 

71  

10 Přílohy 
 

10.1 Průvodcovský list 

České farmaceutické muzeum, středisko Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutické 

fakulty v Hradci Králové otevřelo první expoziční prostory na Hospitálu v Kuksu v roce 

1996 a tímto krokem vyústila stoletá snaha o vybudování muzea farmaceutické profese. 

1. PŘEDSÍŇ BAROKNÍ LÉKÁRNY. 

Předsíň barokní lékárny, ve které se nacházíte, sloužila původně jako laboratoř 

lékárny. Dřevěné stojatky, zastoupené v této místnosti, pocházejí z 18. – 19. století. 

Stojatky jsou lékárenské nádoby na uchovávání léčiv. Z léčiv se dále v lékárnách nebo 

ve farmaceutických továrnách vyrábějí léčivé přípravky. Stojatky budete potkávat v celé 

expozici muzea. Jsou malými uměleckými dílky, které reprezentují dobu, v které vznikaly. 

Kromě praktického užití, dotvářely stojatky krásné prostředí starých lékáren. 

 Nádoby na uchovávání theriaku z pražské kameniny. Tzv. dryáky byly léčivé 

přípravky, které se zpočátku užívaly jako prostředek proti jedům, kousnutí jedovatými 

zvířaty a později jako všehojící lék. Obsahovaly desítky léčiv, mnohokrát velice 

zajímavých a exotických. Některé z nich uvidíte v další místnosti muzea. Dryáky se 

vyráběly do 18. stol   a množství v nich obsažených léčiv odpovídalo tehdejšímu názoru – 

čím více léčiv dryák obsahoval, tím více chorob mohl vyléčit. 

 Dalšími nádobami v této místnosti jsou majolikové nádoby. Majolika je termín 

označující španělské a italské keramiky s olovnatociničitou polevou. V 1. polovině 15. stol. 

společný název pro výrobky španělsko – maurských a italských hrnčířů. První stopy jsou 

doloženy ve 14. stol., kdy se mohla dovážet z oblastí Východu, Persie, Sýrie a snad 

i Sicílie. Majolika jako umělecký fenomén se obrozuje  vždy novými impulzy do nových 

aktuálních výtvarných forem, vždy s příznačnou lokální osobitostí. Počet zachovaných 

italských majolik ve světových sbírkách dokazuje její důležitost. Zastoupeny jsou 

v různých typech výrobků: hrnce, talíře, mísy, podnosy, různé láhve a baňaté nádoby, 

pro účely lékárnické to jsou konvice, džbány na léčivá vína, octomedy a albarella 

na lektvary nebo masti. 

V minulosti povolovaly zřizování lékáren různé vrchnosti, církevní nebo světští 

feudálové, městské rady i panovník. Ten také jmenoval své osobní lékárníky nebo jim 

uděloval privilegia a tituly. Tuto skutečnost dokládá např. privilegium vlastnoručně 
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podepsané císařovnou Marií Terezií, kterým jmenuje v r. 1763 Mathiase Salabu, lékárníka 

„U černého orla“ na Malé Straně v Praze, královským českým lékárníkem. 

 Pozoruhodné dřevěné polychromované podstavce pod hmoždíře v podobě pidimuže 

a pidiženy, patřící do 17. století, nebyly pouze estetickým doplňkem lékárny, 

ale lékárníkovi také usnadňovaly práci v hmoždíři. 

 Dřevěná lékárenská skříň z přelomu 18. a 19. století je z lékárny v Jáchymově. 

Práci a působení členů řádu Milosrdných bratří (MB) dokládají dva portréty provinciálů 

řádu, část lékárenské skříně a klasicistní vývěsní štít kukské lékárny. Řád Milosrdných 

bratří /Merciful Brethren/ založil sv. Jan z Boha ve španělské Granadě v roce 1537. Každý 

člen řádu musel absolvovat odborné školení v péči o nemocné, které si mohl rozšířit 

studiem na profesi ranhojiče, doktora medicíny nebo chirurgie, případně lékárníka. 

Znakem řádu je granátové jablko s křížem, trnovou korunou a hvězdou nad jablkem, který 

je vidět také na stojatkách i hmoždířích v původní kukské hospitální lékárně. Řád se 

poprvé ve střední Evropě usadil v r. 1605 ve Valticích. V kukském Hospitálu pečovali MB 

od roku 1743 o staré muže z okolního panství. V roce 1933 řád Milosrdných bratří 

v Československu zahrnoval 11 konventů s 11 vlastními lékárnami, 1229 nemocničními 

lůžky a sloužilo v nich 127 bratří. Z konventů v Českých zemích lze jmenovat Prahu 

(založen 1620), Nové Město nad Metují (1692), Prostějov (1733), Kuks (1743), Brno 

(1747), Letovice (1750), Vizovice (1781). Po roce 1989 obnovil řád přerušenou činnost 

z let 1950-89 ve Valticích, Prostějově, Brně, Letovicích a Vizovicích. 

2. BAROKNÍ LÉKÁRNA. 

  Hrabě František Antonín Špork (pro překlad Sporck), který zemřel v roce 1738, 

odkázal kukský hospitál nadační listinou z roku 1711 do správy  řádu Milosrdných bratří. 

K otevření hospitálu došlo však až v roku 1743. Prvních pět Milosrdných bratří přišlo 

do Kuksu 27. 8. 1743. Mezi nimi byl i lékárník Theodosius Hüder, který tu rozvinul 

postupně svou činnost. Samozřejmě od začátku neměl k dispozici vybavení, jež tu vidíte. 

Lékárník si asi z pražského konventu přivezl jen nejnutnější léčiva a vybavení. Od června 

1749 do září 1750 chybí jakékoliv záznamy o příjmech a výdejích lékárny. Z toho možno 

usuzovat, že lékárna nebyla v provozu pro veřejnost a že asi v této době byl instalován 

dodnes zachovalý nábytek oficíny. Lékárna nesla název „U granátového jablka“, jak to 

bylo pravidlem i u ostatních lékáren řádu MB. 

 Regály (repositoria), rozložené po celém obvodu oficíny, jsou přerušovány jen 

okny a dveřmi a jsou ve svém celku řešeny architektonicky. Tvoří je spodní pásy širších 

zásuvkových skříní se čtyřmi řadami zásuvek nad sebou. Na nich jsou postaveny užší 
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otevřené skříně s osmi řadami polic. Celý pás skříní je vertikálně rozčleněn do sektorů 

sloupy, zdobenými řezbou a ukončenými nahoře figurálními podporovacími články – 

hermami, které nesou na svých hlavách a ve vztyčených pažích římsu. Ta vytváří horní 

zakončení všech skříní a v klidné křivce probíhá po celém obvodu místnosti. Na římse, 

vždy v rozhraní sektorů, stojí vázy s pestrými plody a květy. V prostoru mezi nimi – 

zasazeny do barokních, avšak rokoko připomínajících kartuší – jsou rozmístěny 

olejomalby patronů lékařů a lékárníků – Kosmy a Damiána, v jiných neurčené portréty 

dalších osob, světců či členů řádu. 

 Vedle repositorií se zachoval lékárenský stůl, tzv. tára, v jejímž středu je vsazen 

železný granátový strom se zlatými jablky. Původně byl umístěn v laboratoři, v suterénní 

místnosti pod lékárnou, určené pro přípravu větších množství léčiv a léčivých přípravků. 

Do jeho větví se zavěšovaly lékárenské ruční vážky, nůžky, motouz, případně jiné 

pomůcky. 

 Původní dřevěné stojatky jsou červené a mají štítky se signaturami (názvy) ve zlaté 

barokové kartuši s granátovým jablkem na vrcholu. Byly určeny k uchovávání pevných 

léčiv a přípravků. Naproti tomu bílé baňaté fajansové stojatky na vazké, polotuhé 

přípravky, lektvary, extrakta, masti. Tyto nádoby se uzavíraly zvířecí blanou nebo papírem, 

převázaným motouzem. 

V policích (repositoriích) je mnoho nádob na léčiva, která byste v dnešních 

lékárnách marně hledali, např.: 

CRANIUM HUMANUM – části lidské lebky, které se používaly v prášku nebo jako 

destilát proti epilepsii. Lidská lebka jako lék došla neobyčejného rozšíření hlavně v dobách 

30. leté války a později za krvavých bojů s Turky. Nejúčinnější část lidské lebky byla 

ze spánku člověka, který zahynul násilnou smrtí na popravišti. Byli to nejčastěji lidé, 

oběšenci, dosud plni životní síly! Cena lidské lebky klesala během válek, když bylo 

k dispozici dostatečné množství tohoto léčiva z hlav vojáků a zločinců. Léčivo se 

používalo až do 18. stol. 

OCUL. 9 CRUD. - Oculi cancrorum crudi – račí oka neupravovaná (surová); 

DENT. CASTOR. - Dentes castorei – bobří zuby;  

OSSA DE ♥ CERVI – Ossa de corde cervi – kůstky z jeleního srdce. 

Za prosklený sektor se ukládaly zvlášť účinná a jedovatá léčiva, která musela být 

pod zámkem.  

 Nad dveřmi vchodu vyčnívá do středu oficíny hlava koně, z jehož čela vybíhá 

dlouhý ostrý spirálovitě kroucený roh – údajně hlava bájného jednorožce. Roh je však 



 

74  

rohem narvalím a byl kdysi ceněn jako významný léčivý prostředek proti všem jedům 

a hadímu uštknutí. Jednorožec, o němž jsou zmínky již ve 4. století před Kristem, je divoké 

zvíře podobné koni, které mělo žít na pomezí starověké Persie a Indie. Vysokou cenu rohu 

určoval údajně nesnadný způsob získávání. Mohl být totiž chycen jen tehdy, spatřil-li 

čistou pannu. To zkrotl, položil hlavu do jejího klína, usnul a roh mu být odebrán. Dodnes 

nejsou doloženy zprávy, že by se to někdy podařilo. Proto jej nahradil roh narvalí. 

 Strop lékárny je vyzdoben nástropním středovým zrcadlem ve štukovém rámu 

vyplněném freskou, dnes již méně zřetelnou. Znázorňuje lékárnu a v ní Krista 

jako lékárníka, k němuž hledí postavy zakladatele řádu Milosrdných bratří a jeho 

spolubratří. Motivem stejná freska zdobí i strop předsíně lékárny. 

Řád Milosrdných bratří byl v Českých zemích německými okupanty násilně 

rozpuštěn, po r. 1948 znovu potlačován, vyhnán ze svých konventů. Nemocnice byly 

znárodněny v roce 1949, lékárny o rok později v roce 1950. Řád se znovu na některých 

místech obnovuje po r. 1989. 

3.   REFEKTÁŘ - lékárna 19. století a prvé poloviny 20. století 

Vedle malované skříňky z Jáchymova je umístěn mosazný hmoždíř z brněnské 

lékárny „U černého medvěda“ v Budišově nad Budišovkou PhMr. Johanna Biera z roku 

1800 na dřevěném podstavci – medvědovi. 

Historie lékárny „U zlatého lva“: 

Lékárnu „U zlatého lva“ v pražské Nerudově ulici koupil v roce 1814 lékárník Vincenc 

Dittrich. Tři roky poté ji přesunul do jiného domu ve stejné ulici. Lékárna v roce 1846 

přešla na syna Vincence, Josefa Dittricha (1818-1898), (obr. XY), který byl mezinárodně 

uznávaným odborníkem v oblasti farmacie. Kromě toho vlastnil farmakognostickou sbírku 

čítající kolem 30.000 položek. Angažoval se také ve veřejném životě jako poslanec 

českého sněmu. Dalšími majiteli byli lékárníci z rodiny Grimů původem z Týna 

nad Vltavou: od roku 1907 František Grim, v letech 1938-1952 syn Karel. Po znárodnění 

se stala lékárna součástí farmaceutické expozice Lékárenské služby. V roce 1973 

zakoupilo mobiliář lékárny Národní muzeum do připravované Expozice historických 

lékáren. Ke konci roku 2008 byla z ekonomických důvodů uzavřena a byla zapůjčena 

Českému farmaceutickému muzeu v Kuksu.  

Popis mobiliáře: 

Mobiliář je vybudován ve výtvarném stylu na pomezí klasicizmu a biedermeieru. 

Repositoria netvoří pravoúhlou sestavu, ale má oblé křivky. Dolní část repositorií stojících 
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na nožkách tvoří řada šuplíků v pěti řadách. V místě styku dvou stěn repositorií musely být 

zásuvky z konstrukčních důvodů nahrazeny skříňkou s dvířky. Aby nebyl narušen jednotný 

řád mobiliáře, imituje povrch dvířek čela zásuvek. Vrchní část repositorií tvoří řada polic, 

které jsou ukončeny uzamykatelnými skříňkami na uchovávání jedů a nebezpečných látek 

(separanda a venena). Jednotlivé regály jsou odděleny toskánskými sloupky. Vertikální 

členění je přerušeno vsazením dveří, které vedly do zázemí oficíny. Nade dveřmi 

z repositorií vystupují hodiny, kterým dominuje soška zlatého lva – symbol lékárny.  

 Uprostřed lékárny stojí tára s mohutnou mramorovou deskou, která oddělovala 

prostor pro personál lékárny od prostoru přístupného pacientům.  

Lékárenství 18. století reprezentuje skříňka na léčiva z chotěbořské lékárny, s čely 

zásuvek krásně malovanými imaginárními krajinami a zvířaty, repositorium z lékárny 

v České Kamenici z roku 1792 se zdejšími  původními stojatkami (obsahujícími zbytky 

původního obsahu).   

Dvacáté století je zastoupeno nábytkem oficíny z berounské "Nové lékárny“, který 

1937 navrhoval arch. Václav Kubík (1903-1966) ve svém typickém funkcionalistickém 

stylu třicátých let. Ve skříňkách tár jsou ukázky našich i zahraničních továrních léčivých 

přípravků, drobné výrobní nástroje, obalový materiál, homeopatická lékárnička a oddělení 

kontrolně analytické s mikroskopem.  

Součástí nábytkového vybavení „Nové lékárny“ jsou i dvě lékárenské táry. Prvá, 

na níž stojí automatická prodejní pokladna značky „National“, je určena ke styku 

s pacientem, který přišel koupit lék nebo přinesl recept od lékaře. Na něj mu lékárník vydal 

tovární přípravek, tzv. farmaceutickou specialitu, nebo se podle předpisu lék  

tzv. magistraliter vyráběl na druhé, kryté táře, aby magistr nebyl rušen přítomnými 

pacienty. Výrobní činnost na tomto stole znázorňuje jednak tárovací váha, jednak několik 

třenek (porcelánová, skleněná, nerezová), v nichž si návštěvníci mohou příležitostně zkusit 

rozdrobňování a mísení látek.  

V rohové zasklené skříni (nalevo od vchodu do čtvrté místnosti) jsou k vidění 

výtvarně zajímavé porcelánové stojatky vyrobené ve vídeňské porcelánce roku 1794 

pro lékárnu „U milosrdného samaritána“, kterou tehdy v Lanškrouně zakládal vynikající 

lékárník PhMr. Christian Polykarp Friedrich Erxleben (1765-1831). Jsou asi prvým 

datovaným použitím porcelánových nádob pro léčiva v  lékárnách Českých zemí (ČZ).  

Ve všech regálech (repositoriích), jsou vývojově sestaveny lékárenské stojatky, 

nádoby na uchovávání léčiv a přípravků, z různého materiálu (plech, dřevo, kamenina, 
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fajáns, černý hyalit, porcelán, sklo, červené-rubínové, zelené-uranové, modré, hnědé) 

od konce 18. do poloviny 20. století.  

Lékárenskou výrobu připomínají některé pomůcky a přístroje v nice; jsou to 

např. skleněný perkolátor pro přípravu tinktur průtokovou extrakcí rostlinných směsí, 

např. lihem, kovový lis, strojek na roztírání a plnění mastí do tub, sterilizátor, síto, měděná 

pánev, tuhové žíhací kelímky, porcelánový hmoždířek z válečných let 1914-1918 

(„Aus grosser Zeit“) jako náhrada za bronzový, který se musel odevzdat na výrobu kanónů, 

zásobnice na vyrobené přípravky aj. Tato výrobní zařízení dokládají, že lékárna vždy měla 

i laboratoř (tzv. latinskou kuchyni) pro výrobu léčiv a přípravků.  

4.  MATERIÁLKA 

Materiálka –místnost pro sklad zásob, sloužila k uchovávání léčiv tří říší: rostlinné, 

živočišné, chemické a minerální. Tyto zásoby léčiv se uchovávaly v tzv. zásobnicích, které 

byly rozměrem a objemem obsáhlé a z nejrůznějších materiálů a tvarů – dřevěné soudky, 

truhly, plechové nádoby, kameninové a skleněné láhve, plechové či lepenkové válce. 

 Do té doby, než chemie začala svou velkolepou pouť, převažovala rostlinná 

a živočišná léčiva. V současnosti tato léčiva nahrazují převážně léčiva chemická. 

 Nejzajímavějším obsahem vitríny po levé straně místnosti jsou léčiva živočišného 

původu, zoofarmaka. Pocházela buď jen z částí velkých živočichů (odebíraly se plíce, 

játra, srdce, lidská lebeční kost), anebo celých živočichů malých. Upravovaly se sušením 

nebo spálením a používáním popela. Patří sem např. švábi (proti křečím), svinky (proti 

žloutence a vodnatelnosti), sušené bobří žlázy, včelí vosk, sušená kozlí krev (při krvácení, 

zánětu plic), červec opálový, košenila (k barvení přípravků), španělské mušky (dříve 

užívané jako afrodisiakum). K živočišným drogám s obsahem vápenatých sloučenin patřily 

račí oka (vápenaté konkrementy mezi vnitřní a vnější kůží žaludku raka říčního, vkládaly 

se i pod oční víčka k odstranění cizího tělesa, vyvolaly slzení), račí klepeta, červený a bílý 

korál, sépiová kostice (do zubních prášků, lidově proti horečce a žaludečním potížím), 

škeble. Vzácná je ukázka pravé egyptské mumie se zbytkem kůstky. Obsahovala asfalt 

a pryskyřice užívané k balzamování. Užívala se do „zázračných“ léků a do náplastí. Často 

byla falšována. 

 Skříňka u východu z materiálky sloužila k uchování pod zámkem a přísnou 

evidencí jedů a velmi silně účinných léčiv, tzv. venen. Tato léčiva jsou uchovávaná 

ve stojatkách s křížovými zátkami, signaturami psanými bílým písmem na černý podklad 

štítku, s uvedenou maximální dávkou jednotlivou a denní. Zvláštní tvary zátek, dávkování 
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i výrazné barvy názvů, mají farmaceuta upozornit na nebezpečí hrozící pacientovi po užití 

předávkovaného nebo zaměněného venena. 

Látky se silným účinkem nebo zápachem, tzv. separanda, se musí uchovávat 

odděleně ve zvláštní uzamknutelné skříni, ve stojatkách s křížovou zátkou a názvy 

(signaturami) psanými červeným písmem na bílém podkladu štítku. Opiáty, tj. léčiva 

návyková, mají navíc přes štítek modrý pruh, jsou uložena rovněž pod zámkem a přísně 

kontrolována.  

Manipulaci s větším množstvím léčiv dokládají decimální váhy. 

Čtyři kresby rostlin, představují čtyři nejznámější jedovaté rostliny naši zeměpisné oblasti 

– Rulík zlomocný, Náprstník červený, Durman-Panenská okurka, Oměj Šalamounek. 

Na zdi pověšený roh z mečouna sloužil také jako léčivo. 

5.  SLOUPOVÁ MÍSTNOST 

Při vstupu do místnosti jsou vlevo dvě vitríny věnované vojenské farmacii – 

klobouk vojenského lékárníka, vojenská lékárnička a hranaté skleněné stojatky, kterým 

tento tvar umožňoval úsporné uložení do dřevěné a v povoze po bojišti přemísťované 

lékárně. 

 V další vitríně jsou ukázky přístrojů ke kontrole jakosti léčiv a léčivých přípravků. 

Kontrola zaručuje, že pacientovi se dostane takového léku, který mu skutečně pomůže 

a neublíží. Nejdostupnější a nejpoužívanější kontrolní metody jsou fyzikální 

(např. stanovení bodu tání látek) a chemické. Jimi se nejenom ověří totožnost zkoušené 

látky, ale také určí její množství a vyloučí se přítomnost případných nečistot. 

Ve vertikálních vitrínách jsou vystavena některá kontrolní zařízení a přístroje, 

např. skleněný Kippův přístroj na přípravu vodíku, analytická váha, polarimetr, 

refraktometry, aj.  

V dalších stolových vitrínách se nabízejí příklady rukopisných i tištěných receptářů 

a lékopisů dle nichž se výroba LČ a LP řídila. 

V levém rohu místnosti je zásuvková skříň, v níž v lékárně skladovali etikety, 

potřebné k označení zhotovených a k vydání pacientovi přichystaných přípravků 

v lékovkách, masťovkách, krabičkách. V rámu na zdi je možno si prohlédnout příklady 

etiket různé doby vzniku: starších závěsných nebo mladších nalepovacích. Obojí bývaly 

tištěny v celých arších. Bylo zpravidla úkolem začínajícího lékárníka, tyrona-učně, 

z takových archů etikety do zásoby vystříhat. Ukládaly se pak např. do podobného 
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dřevěného „zásobníku“, který visí na boční zdi. Návštěvník má možnost vyrobit si 

na skříňce lékárenský štítek otiskem z řady razítek, které tu má k dispozici.  

Pravou část zdobí velká luneta akad. sochaře J. Horejce ve stylu art deca, 

znázorňující postavy bohyň léčitelství.  

Farmaceutickou výrobu v malém představuje starodávná přenosná železná pícka 

k výrobě léčivých povidel, laboratorní rukodělné přístroje (válová pilulkovnice, užívaná 

od sklonku 18. století (1771), mechanizovaná kovová pilulkovnice se dvěma noži, plnička 

mastí do tub a zařízení na jejich uzavírání, autokláv (sloužil ke sterilizaci injekcí, obvazů 

aj.). V něm se nasycenou vodní parou pod tlakem usmrcovaly mikroorganismy. Tyto 

přístroje prezentují již moderní lékárenskou výrobu od poloviny 19. zhruba do poloviny 

20. století.  

Výrobu ve velkém v továrnách dokládají živě fungující průmyslové stroje: 

výstředníková tabletovačka firmy Kilian pro výrobu briket (velkých tablet) a míchačka 

mastí a past. Výrobu tinktur a extraktů vyluhováním lihem nebo vodou prezentuje vysoký 

a objemný kameninový perkolátor. Zbytek vyluhovadla z extrahované rostlinné drogy se 

získával v lisu  

6.   LÉKÁRNA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ 

Šestá místnost, kterou zdobí reliéf „farmacie“ sochaře Josefa Kubíčka, je věnována 

lékárně druhé poloviny 20. století, která je ve srovnání s předchozími etapami vývoje 

vzhledově i organizačně výrazně jiná. Zmizela repositoria a s nimi i stojatky, kryté táry, 

neboť recepturní výroba se přesunula do zvláštních místností – přípraven. Do popředí 

lékárenské oficíny se dostaly pestrobarevné hromadně vyráběné léčivé přípravky 

(speciality), které vytvořily zázemí přepážky určené k výdeji volně prodejných přípravků, 

anebo uzavřených výdejních boxů. V nich sedící lékárník (nemusel již běhat denně kolem 

dlouhé táry) vydával pacientům přípravky na lékařské recepty a radil jim, jak je užívat, 

odpovídal nerušeně na jejich dotazy.  

Lékárenský nábytek byl typizován a z jednotlivých modulů se daly sestavovat 

kombinace pro daný prostor přípravny, výrobní galenické nebo kontrolní laboratoře, 

skladovacích místností. Také lékárny byly funkčně a stavebně typizovány, snahou toho 

všeho bylo snižování provozních nákladů a především racionalizace práce. Takovou situaci 

zachycují fotografie v rámech na zdích. Vše usnadňovalo to, že lékárny byly ve státním 

vlastnictví, jednotně řízeny a postupně organizačně začleněny do ústavů národního zdraví.  
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Vystaveny jsou příklady typizovaných laboratorních stolů s příručními otočníky 

a na nich potřebnými stojatkami. Moderní typy vah a vážek, zařízení na pevné uchycení 

třenek při výrobě mastí, přístroj na plnění oplatek, infralampa k tavení masťových, 

čípkových základních hmot, dokládají možné přístrojové vybavení výrobní lékárenské 

laboratoře. 

Část lékárny určená pacientům s receptem je doložena kruhovým výdejním boxem, 

na kterém jsou vystaveny soudobé tovární přípravky. Některý z návštěvníků si v něm může 

zkusit roli lékárníka.  

Podobně u velkého laboratorního stolu si návštěvníci pravidelně sami zkoušejí 

vyrobit tablety jednak v jednoduché, prapůvodní formě úderem dřevěného kladiva, jednak 

technicky složitější vřetenovou ruční tabletovačkou a hned je mohou i okusit (jsou z cukru 

a škrobu), nebo vylisovat z kakaového másla čípky, které se však zkoušet na místě 

nedoporučuje.  

V místnosti jsou i dvě skleněné vitríny, které tématicky navazují ještě na předchozí 

místnost. Prvá s ukázkami trojrozměrných (sošek) reklam na rybí tuk a na sirupy, 

s příklady stojatek a továrních sirupů v historických originálních, neporušených baleních; 

druhá, se soškou mnišky-zdravotní sestry, propagující vatu a ukázkami obvazového 

a chirurgického šicího materiálu, jehož výdej patří do náplně lékáren.  

 V závěru exkurze je možno zakoupit si pohlednice, plakát, literaturu k dějinám 

farmacie nebo k náplni muzea, případně repliky lékárenských keramických, skleněných 

nebo dřevěných stojatek. 

 Vedení Českého farmaceutického muzea s povděkem přivítá, zapíše-li nám 

návštěvník do pamětní knihy své dojmy z prohlídky nebo připomínky k průvodcovskému 

výkladu. Také se těší, že návštěvu muzea doporučí svým přátelům a známým a že ho zase 

v muzejní expozici (od roku 2007 rozšířené) uvítá. 
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10.2 Templáty laboratorních prací 

10.2.1 Příprava pleťového a hydratačního krému  
Cíl úlohy: Vyrobit pleťový a hydratační krém. 

 

Téma: Chemie kolem nás. 

  

Pomůcky: Kádinky, plastová nebo dřevěná vidlička na šlehání (lze nahradit i lžičkou), 

kahan, teploměr. 

 

Chemikálie: Lanolin, bílá vazelína, glycerol, voda. 

 

Pracovní postup: Na počátku rozpustíme 15 kapek glycerolu v 50 ml vody v kádince             

o objemu 250 ml. Do kádinky o objemu 100 ml navážíme 1 g bezvodého lanolinu 

a přidáme 21 ml bílé vazelíny. Pak vložíme 100 ml kádinku do větší kádinky s vodou 

a glycerolem a zahříváme nad kahanem na teplotu 50°C. Poté vypneme kahan a pečlivě 

smícháme lanolín s vazelínou (používáme dřívka), pak za stálého šlehání a míchání 

přilijeme trochu vody s glycerolem (směs by měla zhoustnout a zakalit se. Pak po troškách 

vmícháváme vodu s glycerolem a šleháme, mícháme, jako když se připravuje domácí 

majonéza). Do homogenního krému lze zašlehat kapky parfému. Lze jej naplnit 

do kelímku a použít jako hydratační krém na ruce. Nezapomeňte krém uchovávat v lednici, 

maximálně však po dobu tří týdnů. V případě alergické reakce krém přestaňte používat. 

 

Závěr: 
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Otázky, které vyřešíš jako domácí přípravu před laboratorní prací 

1. Mezi jaké přírodní látky zařadíš lanolin? Jaké je jeho chemické složení (stačí obecně)? 

 

 

 

2. Lanolin se izoluje z jednoho hospodářského zvířete. V následující nabídce vyber 

správné zvíře a do připravené tabulky pod vybraný obrázek dopiš, z jaké části jeho těla 

se izolace provádí.  

   

  

   

 

3. Jaké je chemické složení bílé vazelíny? 

 

 

 

Otázky, které vyřešíš po dokončení laboratorní práce 

1. Nakresli vzorec glycerolu. 

 

 

2. Co je to emulze? Uveď příklad. 

 

 

3. Lidem je doporučováno, aby se v zimě nemazali hydratačním krémem. Zdůvodni 

      toto tvrzení. 
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10.2.2 Příprava kyseliny acetylsalicylové  
Cíl úlohy: Připravit základní složku běžně dostupného a používaného léku. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Pomůcky: Zkumavka, kapátko, mikrovlnná trouba, skleněná tyčinka. 

 

Chemikálie: Acetanhydrid, kyselina salicylová, koncentrovaná kyselina sírová, voda, led. 

 

Pracovní postup: Acetylaci kyseliny salicylové s použitím acetanhydridu provádíme            

ve zkumavce. 1 g krystalické kyseliny salicylové smícháme s 1 ml acetanhydridu, pak 

přidáme 1 kapku koncentrované kyseliny sírové a zahřejeme v mikrovlnné troubě po dobu 

1 minuty, opatrně vyjmeme a obsah promícháme (směs nesmí zhnědnout, teplota musí být 

120-130°C). Opět zahřejeme v mikrovlnné troubě po dobu 30 sekund, vyjmeme a vlijeme 

do kádinky s 20 ml studené vody, promícháme a necháme stát asi 10 minut. Nakonec 

ochladíme kostkou ledu. Produkt vysrážený na dně odsajeme a vysušíme.  

 

Závěr: 
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Otázky, které vyřešíš jako domácí přípravu před laboratorní prací 

1. Obsahuje Acylpyrin a Aspirin stejnou účinnou látku? Pokud ano, o jakou látku se 

jedná? 

 

 

2. Acylpyrin lékaři podávají jako prevenci proti některým  civilizačním chorobám,           

o která onemocnění se jedná? 

 

 

Otázky, které vyřešíš po dokončení laboratorní práce  

1. Je kyselina acetylsalicylová rozpustná, málo rozpustná nebo nerozpustná ve vodě?  

 

 

2. Napiš rovnici reakce kyseliny salicylové s acetanhydridem v kyselém prostředí a 

      vysvětli princip této reakce. 
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10.2.3 Příprava kozlíkové tinktury  
Cíl úlohy: Připravit kozlíkovou tinkturu. 

 

Téma učiva: Léčiva. 

Pomůcky: Kádinka, hodinové sklo, lžička.  

Chemikálie: Sušený kořen kozlíku lékařského, 60% vodný roztok ethanolu.  

Pracovní postup: Do kádinky dáme jeden hmotnostní díl kozlíkového kořene a 6 

hmotnostních dílů 60% ethanolu, zamícháme. Necháme extrahovat po dobu sedmi dnů 

při pokojové teplotě. Výsledný produkt je čirá hnědá tekutina charakteristického zápachu. 

Závěr: 
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Otázky, které vyřešíš jako domácí přípravu před laboratorní prací  

1. V následující přesmyčce je ukryt latinský název kozlíku lékařského. Doplň jeho 

druhové a rodové jméno do tabulky. 

 

ARIAAVLEN SIANFIFOCIL      

rodové jméno druhové jméno 

  

 

2. Kořen kozlíku charakteristicky zapáchá, dříve si lidé mysleli, že tento zápach láká 

jedno domácí zvíře. O které zvíře se jedná?  

 

 

3. Jaké má tato bylina krajové označení? Správnou odpověď označ. 

boldrián 

badrián 

baldrián 

 

4. Pokud budeš kozlík lékařský užívat, od jakých problémů by ti měl pomoci? 

 

 

Otázky, které vyřešíš po dokončení laboratorní práce 

1. V laboratorní úloze jsi extrahoval kořen kozlíku lékařského. Následující text je definice 

extrakce, obsahuje však chyby. Tvým úkolem je chyby označit a opravit. 

Extrakce (vyluhování) je proces oddělování složky (složek) ze směsi pevných látek nebo 

z kapalné směsi na základě jejich stejné rozpustnosti v jiné kapalině (extrahovadle – 

rozpouštědle). Extrakce není selektivní, rozpouští-li se v extrahovadle jen žádoucí složka 

směsi. Složku ze směsi pevných látek získáme v čistém stavu po extrakci zahuštěním 

extrahovala. Je-li extrahovanou složkou kapalina, můžeme ji od extrahovadla oddělit 

sublimací. Extrahovat z kapalné směsi lze pouze takovým rozpouštědlem, které se 

s kapalinou mísí.  
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2. Lékárník pro ověření, že do lékárny přišla správná surovina nebo léčivý přípravek 

provádí tzv. zkoušku kvality. U kozlíkové tinktury se používá metoda TLC. Jakou 

metodu tato písmena charakterizují a jaký je princip této metody? 
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10.2.4 Příprava borové masti  
 

Cíl úlohy: Připravit borovou mast. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Pomůcky: Kádinka, kahan, trojnožka, třecí miska, lžička. 

 

Chemikálie: Kyselina boritá, bílá vazelína (čistá z lékárny). 

 

Pracovní postup: Nejprve 3 g kyseliny borité rozetřeme v třecí misce. 97 g bílé vazelíny 

roztavíme v 250 ml kádince opatrným zahříváním do olejovité konzistence nad kahanem. 

Následně obě látky smícháme, kyselinu boritou přidáme do kádinky s kapalnou vazelínou 

a v míchání pokračujeme až do úplného vychladnutí obsahu kádinky. 

 

Závěr: 
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Otázky, které vyřešíš jako domácí přípravu před laboratorní prací 

1. K ošetření jakých poranění se využívá borová mast? 

 

 

2. Farmaceutický průmysl není jediné odvětví, kde se využívá bílá vazelína. Jaké je jiné 

využití bílé vazelíny?  

 

 

Otázky, které vyřešíš po dokončení laboratorní práce 

1. Napiš vzorec kyseliny borité? Jaký je systematický název kyseliny borité? 

 

 

 

2. Popiš vzhled kyseliny borité. Jakou barvou barví při plamenné zkoušce oheň? Označ 

barvu v tabulce. 

 

barva plamene barva plamene barva plamene 

 

 

3. Z pracovního postupu odvoď , jaký je hmotnostní zlomek kyseliny borité v připravené 

masti. 
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10.2.5 Příprava tekutého pudru 
Cíl úlohy: Připravit tekutý pudr. 

 

Téma: Léčiva. 

 

Pomůcky: Třecí miska s tloučkem, kádinka, kahan (elektrický vařič), trojnožka, lžička. 

 

Chemikálie: Oxid zinečnatý, mastek, bentonit, 85% vodný roztok glycerolu, destilovaná 

voda. 

 

Pracovní postup: Nejprve připravíme bentonitové magma. Odvážíme 7 g bentonitu 

a přivedeme k varu 93 g destilované vody. Za stálého míchání bentonit přisypáváme 

do vody. Vzniklé bentonitové magma odložíme na pracovní stůl. Do třecí misky odvážíme 

25 g oxidu zinečnatého a 25 g mastku, postupně přidáváme 25 g 85% vodného roztoku 

glycerolu a 25 g bentonitové magma. V třecí misce vše důkladně promícháme. Vzniklý 

produkt je bílé barvy, lehce tekutý a po nanesení na pokožku zasychá. 

 
Závěr: 
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Otázky, které vyřešíš jako domácí přípravu před laboratorní prací 

1. Jaké je praktické využití tekutého pudru? Jaké jsou jeho vlastnosti? 

 

 

2. Co je to bentonit? 

 

 

3. Co je to mastek? 

 

 

Otázky, které vyřešíš po dokončení laboratorní práce 

1. Popiš barvu, strukturu a rozpustnost ve vodě oxidu zinečnatého.  

 

 

2. Kde se oxid zinečnatý kromě farmacie využívá? 

 

 

3. Oxid zinečnatý je amfoterní, vysvětli tento pojem. Napiš v iontové formě rovnici 

reakce oxidu zinečnatého s kyselinou a se zásadou. 
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10.3 Pracovní listy - grafika 
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