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Cíl práce: Zmapování historického vývoje lékáren ve městech Svitavy, Polička, Moravská 

Třebová a Březová nad Svitavou od jeho počátků až po současnost. Práce se zaměřuje na 

chronologický popis jednotlivých lékáren, včetně personálií. Závěrečná část je věnována 

změnám lékárenství po roce 1989 a současnému stavu lékáren v uvedeném regionu. 

Použité metody: Základní orientaci v problematice mi poskytly - vedle učebnicových a 

monografických materiálů k dějinám farmacie, historickému vývoji měst a zdravotnictví - 

tištěné prameny z fondů Českého farmaceutického muzea v Kuksu. Důležité místo 

v badatelské práci měly i mé rozhovory s pamětníky, dotazníky pro majitele (odborné 

zástupce) lékáren a studium údajů z internetových zdrojů. 

Výsledky: Svitavy měly lékárnu již v roce 1519. Druhá lékárna ve městě vznikla až v roce 

1910. Po druhé světové válce lékárna zanikla a až do roku 1988 sloužila občanům jen jedna 

lékárna. V současnosti je ve městě šest lékáren. 

V Poličce byla lékárna U Zlatého orla otevřena v roce 1796 a až do roku 1995 zajišťovala 

jako jediná lékárenskou péči. Nyní se ve městě nachází 4 lékárny. 

První zmínku o tzv. Staré lékárně v Moravské Třebové máme z roku 1589. Tzv. Nová lékárna 

vznikla v roce 1768. Druhá lékárna byla založena v roce 1920 a poté přestěhována v roce 

1964 do budovy polikliniky a v roce 2003 do areálu bývalé nemocnice. V současné době jsou 

ve městě tři lékárny. 

První a jedinou lékárnu až dodnes mají v Březové nad Svitavou a to od roku 1864.  

Závěr:  Diplomová práce podává chronologický přehled vývoje lékáren ve městech Svitavy, 

Polička, Moravská Třebová a Březová nad Svitavou od počátků po současnost. 

 


