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1.  Úvod 

 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila historii lékárenství v Karlových 

Varech. Jedním z důvodů volby právě tohoto tématu byl fakt, že prozatím nebylo 

zpracováno. V Českém farmaceutickém muzeu na Kuksu věnují velkou pozornost 

historii lékárenství v jednotlivých městech. Věřím, že má práce bude přínosem, jelikož 

bych tím mohla vyplnit prázdné místo v otázkách historie lékárenství jednotlivých měst.  

Podklady pro zpracování mé diplomové práce se pokusím vyhledat ve Státním 

okresním archivu Karlovy Vary, Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu, Muzeu 

Karlovy Vary, Muzeu Jana Bechera a v odborné literatuře, jako je Časopis českého 

lékárnictva, Praktický lékárník, Lékárnické listy, Pharmaceutischer Kalender, 

Farmaceutické prehľady a jiné. Plánuji získávat údaje o historii, ale i současném stavu 

lékárenství pomocí osobních setkání a rozhovorů s majiteli a zaměstnanci lékáren. 

Mým cílem je zjistit, v jakých obdobích lékárny vznikaly, na jakých místech, 

kolik lékáren se nacházelo ve městě v určitém období a jak ovlivňovalo lázeňství 

existenci lékáren. Karlovy Vary jsou významným lázeňským městem, které je díky 

svým léčebným termálním pramenům vyhledávaným místem lidmi z celého světa. Leží 

v česko-německém pohraničí, kde byl život tamějších obyvatel odjakživa ovlivňován 

vztahy mezi Čechy a Němci, výrazné bylo období v 19. století a v první polovině 

20. století. Karlovy Vary byly součástí Sudet v období před druhou světovou válkou 

a v jejím průběhu. Jedním z cílů mé práce je také zjistit, jaká byla situace lékáren 

ve městě v tomto těžkém období. Po skončení druhé světové války se výrazně změnila 

celá oblast týkající se lékárenství. Došlo ke znárodnění lékáren, tudíž bych ráda zjistila, 

jaká byla situace lékáren ve městě v období socialismu. Zatím poslední velká změna, 

která se dotkla lékárenské oblasti, byla revoluce v roce 1989, pozdější privatizace 

a postupné zvyšování počtu nových lékáren. Dalším cílem mé práce je zmapovat 

současný stav lékáren ve městě.   
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2.  Město Karlovy Vary 

 

2.1  Historie města 

 

Podloží celého Karlovarska a jeho okolí je tvořeno obrovským žulovým tělesem, 

které zde vzniklo koncem prvohor z magmatu a krystalických hornin. Tlak rostoucích 

Alp u nás obnovil tektonické linie, na kterých docházelo k vylévání magmatu 

čedičového typu. Dodnes se čas od času projevuje uvolňování tlaků mezi jednotlivými 

bloky zemětřesením. Díky těmto neotektonickým pohybům vznikaly pukliny, kudy dnes 

proudí k povrchu minerální prameny. Minerální vody se tvoří ze srážkových vod. 

Na základě archeologických nálezů bylo prokázáno, že první lidé se zde 

nacházeli již ve střední době kamenné. Obývali však oblast kolem řeky Ohře. Prvními 

obyvateli, kteří se zde usadili natrvalo, byli Slované. Své osady budovali hlavně kolem 

řek a hlavních cest, protože krajina na Karlovarsku byla hodně hornatá a zalesněná. 

Mezi tyto první osady patřily Stará role, Sedlec, Tuhnice, Tašovice, Dalovice, 

Všeborovice, Božíčany, Bohatice, Drahovice, Ostrov a Svatava. Roku 1230 přesídlila 

krajská správa na hrad Loket. V té době také začala postupná německá kolonizace 

tohoto území. Dějiny Karlových Varů jsou úzce spjaty s dějinami Lokte, hlavně 

za vlády Šliků. Díky dolování cínu, olova a mědi přicházelo na toto území stále více 

Němců. Vznik Karlových Varů se datuje na počátek 14. století, kdy na území dnešních 

Karlových Varů vznikla velká obora, která patřila k hradu Lokti.  

Podle pověstí měl Karlovy Vary založit Karel IV. na místě vyvěrajících 

pramenů. Pověst vypráví, jak se Karel IV. vydal se svou družinou na lov lesní zvěře, 

dlouho žádnou neobjevili, až se po celém dni před nimi objevil statný jelen. Karel IV. 

ho chtěl ulovit. Jelen před nimi utíkal, až se dostal na skalní výběžek, ze kterého skočil 

dolů k pramenům, aby unikl psům. Psi ho pronásledovali po svahu dolů do údolí a jeden 

z nich spadl do horkých pramenů. Lovci slyšeli vytí psa a vydali se na místo. Našli 

místo, kde ze země vytékal horký pramen. Karel IV. byl místem tak unesen, že se 

rozhodl postavit zde hrad.  

A tak opravdu Karlovy Vary jako takové založil Karel IV., když v roce 1358 

nechal postavit menší hrádek na místě dnešního Tržiště. Hrádek roku 1604 při velkém 

požáru města vyhořel. Na jeho místě byla roku 1608 postavena Zámecká věž.  
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V roce 1766 prošla věž přestavbou a byla zachována do dnešních dní. Z původního 

hrádku se zachovala jen podzemní místnost, která zřejmě sloužila jako vězení.  

Karel IV. vystavil městu 14. srpna 1370 listinu, ve které zdejším obyvatelům 

udělil svobodu a stejná práva, která mělo královské město Loket. Tato nová práva je 

zbavila poddanských povinností. Obyvatelé tak mohli svobodně hospodařit a zapojovat 

se do politického dění. Poskytl jim také ochranu proti tlakům okolních feudálů. Za to 

museli obyvatelé města ubytovat návštěvníky, kteří se přijeli léčit k minerálním 

pramenům, a museli se o ně starat. Karel IV. rád jezdil do svého hrádku a využíval 

léčebných účinků pramenů. Údajně si zde léčil zranění z bitvy u Kresčaku a také dnu. 

S císařem vždy přijela celá jeho družina a město ožilo čilým ruchem.  

Během 14. století se život soustředil do okolí Vřídla a na obou březích řeky 

Teplé. Začaly se zde stavět dřevěné domy, stál tu císařský hrádek a hlavně zde byly 

léčivé prameny, které se využívaly převážně ke koupelím. K městu patřily rozlehlé lesy, 

které mu daroval Karel IV.  

I král Václav IV. měl Karlovy Vary ve velké oblibě. Roku 1401 udělil městu 

právo azylu. To znamenalo, že ve městě se nesměli stíhat zločinci, měšťanem se zde 

mohl stát člověk poddaný feudálům, šlechta a jiná města nesměla proti Karlovým 

Varům vojensky vystupovat. Město nemělo ani žádná opevnění, ale platil zde zákaz 

nošení zbraní. Díky tomu všemu se z městečka stávalo stále více navštěvované město. 

I křižácké výpravy v letech 1421 a 1427 se mu vyhnuly, jelikož město leželo mimo 

hlavní cesty a nemělo strategický význam, vždy byl obsazen Loket.  

Bohužel radost obyvatel města netrvala dlouho. Císař Zikmund dal roku 1434 

město do zástavy Šlikům, kteří pocházeli z Horního Bavorska. Jejich nadvláda zde ale 

neměla příliš dlouhého trvání. Šlikové brzy zastavili město rytíři Polackému z Poláků, 

ale ponechali si některá lenní práva, což vedlo k neustálým sporům, které trvaly až 

do roku 1547. V tomto roce odebral Ferdinand I. Šlikům zástavu. 

 I když se během 15. století odehrála řada bitev a válek, městu se koncem 

15. století velmi dařilo, dokonce vzkvétalo. Rozšiřovala se zástavba nových budov. 

Tržiště, nejstarší část města, která se nachází na levém břehu řeky Teplé pod Karlovým 

hrádkem, se neustále rozrůstalo. Místním obyvatelům však dělaly starost horké 

prameny, které se po určité době ucpávaly, což vedlo k výbuchům, které způsobovaly 
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velké škody na okolních stavbách. Ale právě díky těmto horkým pramenům byly naše 

lázně známy za hranicemi země již v 15. století.  

Od začátku 16. století bylo dění v celém loketském kraji poznamenáno spory 

se Šliky. Bohatí Šlikové byli trnem v oku tehdejšímu panovníkovi Ferdinandovi I. 

V roce 1528 omezil Šlikům mincovní právo a v roce 1545 donutil Šliky, aby se vzdali 

dolů v Jáchymově a darovali je královské komoře. V roce 1547 jim zabavil hlavní část 

jejich majetku, což byly stříbrné doly.  Ferdinand potlačil úsilí stavovského odboje, 

a tím pokořil Šliky. Šlikové přestali být loketskými purkrabími, ztratili moc i majetek. 

Na jejich místo přišli roku 1551 pánové z Plavna, ale roku 1562 udělil král hodnost 

krajského purkrabí měšťanům a Loket se tak stává svobodným městem.  

Karlovy Vary si na toto musely ještě dlouho počkat. Od druhé poloviny 

16. století se však karlovarským obyvatelům dařilo postupně se vymaňovat z lenní 

závislosti na Lokti. Díky stále většímu množství lázeňských hostů město bohatlo, 

hospodářsky rostlo a rozrůstalo se i územně. V roce 1520 byla postavena radnice, hned 

vedle ní stála první městská lékárna „U Bílého orla“ a naproti byl špitál Svatého Ducha 

z roku 1531.  

 S otvíráním stříbrných dolů do  Karlových Varů i do okolí města přijíždělo stále 

více německy mluvících obyvatel, kteří se zde usazovali a významně rozšířili 

luteránství. Hlavní obživou zdejších obyvatel přes léto bylo lázeňství, během celého 

roku se věnovali polnímu hospodářství a chovu dobytka, z řemesel tu byli zastoupeni 

hlavně cínaři, pekaři, jehláři, kožešníci, ševci, truhláři, nožíři, puškaři, pláteníci, 

sklenáři, bednáři, tesaři a zámečníci. V roce 1554 přijali zdejší obyvatelé luteránské 

vyznání.  

V roce 1582 postihla město velká povodeň, která úplně zničila 36 domů, 

18 domů značně poškodila a strhla 5 mostů přes řeku Teplou. Neštěstí potkalo Karlovy 

Vary znovu roku 1604, kdy ve městě vypukl obrovský požár. Požár vznikl v domě 

Merkur, který stál na místě dnešního domu Zawojski. Protože byly domy dřevěné 

a foukal silný vítr, oheň se šířil velice rychle a shořelo 99 domů, zachránit se podařilo 

pouze 3 domy. Požárem byl zničen i gotický kostel sv. Maří Magdalény a radnice, v níž 

byl městský archiv, ze kterého se nic nedochovalo. Měšťané se ale touto pohromou 

nenechali odradit a díky různým sbírkám a finančním darům se jim podařilo vystavět 

celé město znovu. Jen místo dřevěných domů se již stavěly domy kamenné. 
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  Císař Rudolf II. odpustil městu roku 1609 daně na dobu pěti let a daroval městu 

statky, které dosud patřily hradu Lokti. Na počátku 17. století přinutil Ferdinand I. 

místní obyvatele přestoupit z luteránství ke katolické církvi.  

Během třicetileté války byly Karlovy Vary několikrát vypleněny švédskými 

a polskými vojáky, v ulicích probíhaly krvavé boje, šířily se zde nemoci, město postihl 

roku 1633 mor, okolní vesnice byly vypáleny. Město bylo na konci třicetileté války 

v žalostném stavu, ale díky lázeňství došlo poměrně rychle k obnově chodu města 

a prosperity. Na konci 17. století město prosperovalo. Návštěva těchto lázní se stávala 

módou, přijížděli sem stále častěji hosté z nejvyšších společenských kruhů, pořádaly se 

zde velké slavnosti a hostiny. Lázním prospívaly návštěvy známých osobností, jako byl 

například císař Petr Veliký.  

Na začátku 18. století získávalo město mezinárodní věhlas. Stále více sem 

přijížděla šlechta z Německa, Rakouska, Ruska a Polska. Roku 1707 povýšil císař 

Josef I. Karlovy Vary na svobodné královské město. Díky přísným hygienickým 

nařízením se z města stalo bezpečné místo, kde se nevyskytovaly epidemie.  

Rozvíjel se společenský život ve městě, proto bylo nutné postavit další budovy, 

kde by se mohli lázeňští hosté ubytovat, scházet se a bavit. Karlovarští stavěli jeden 

dům za druhým, ale město postihla roku 1759 další katastrofa. V domě U tří mouřenínů 

na Tržišti vznikl požár, který zničil celkem 224 domů, příčina požáru nebyla nikdy 

zjištěna. Za pomoci finančních sbírek a darů měli obyvatelé za krátký čas tolik peněz, 

že byli schopni zničené město znovu obnovit v ještě krásnějším a komfortnějším 

provedení. Zmizely všechny městské brány, ulice byly širší, domy stejně vysoké, byla 

zavedena popisná čísla. Císařovna Marie Terezie finančně přispěla na opravu požárem 

poničeného kostela a také na stavbu nové budovy Mlýnských lázní. Ty byly roku 1828 

zbourány kvůli nové stavbě, nicméně svého času patřily mezi nejmodernější lázeňské 

zařízení Rakousko-Uherska.  

Karlovy Vary se postupně staly světovým lázeňským centrem, kam lidé jezdili 

za léčbou, odpočinout si a pobavit se. I během napoleonských válek, kdy Rakousko 

muselo roku 1811 vyhlásit bankrot, Karlovy Vary prosperovaly. Ročně navštívilo lázně 

více jak 1 000 hostů. Pro jejich pohodlí se město stále vylepšovalo, neustále se stavěly 

nové domy, roku 1808 bylo zavedeno plynové osvětlení během letních měsíců, o 19 let 

později se svítilo již po celý rok. Majitelé dřevěných domů mohli využít finančních 
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úlev, když se rozhodli přestavět své dřevěné domy na kamenné s břidlicovými 

střechami namísto šindelových. V této době se také významně rozvíjela myšlenka vnést 

více přírody do města. A tak vzniklo mnoho překrásných parků, vycházkových stezek, 

vyhlídek, sadů a alejí.  

Roku 1807 začal karlovarský lékárník Johann Becher vyrábět svou světově 

proslulou Becherovku, recept na její výrobu mu údajně dal anglický lékař doktor 

Frobring.  

V letech 1812-1847 byl vybudován špitál pro chudé cizince, špitál 

pro služebnictvo a řemeslníky, vojenský léčebný dům a špitál pro chudé Židy. Mezi lety 

1815-1848 se  i v Karlových Varech začal výrazněji projevovat rozdíl mezi 

jednotlivými společenskými třídami a národnostní příslušností (zejména mezi šlechtou).  

Do Karlových Varů jezdila řada významných umělců, hudebníků, spisovatelů 

i vědců. Mezi nejznámější patří Johann Wolfgang Goethe. Město navštívil třináctkrát 

v letech 1785-1823. Karlovy Vary měl velice rád, jezdil se sem léčit, nacházel zde 

inspiraci pro svou tvorbu, zajímal se o botaniku, geologii a mineralogii. Mezi další 

velmi významné hosty, kteří poctili město svou návštěvou, patří Friedrich Schiller, 

Ludwig van Beethoven, Adam Mickiewicz, Carl Maria von Weber, Robert Schumann, 

Richard Wagner, Niccolo Paganini, Josef Dobrovský, Josef Kajetán Tyl, Josef 

Jungmann, Fryderyk Chopin, Jean de Carro.  

Karlovy Vary se neproslavily jen svým lázeňstvím a krásnou architekturou, 

ale také různými produkty. Mezi ně nepochybně patřil porcelán. První porcelánka 

vznikla roku 1792 ve Slavkově. Na přelomu 18. a 19. století vznikly další porcelánky 

v Klášterci nad Ohří, Kysibelu, Březové, Dolním Chodově a v Lokti. Jejich produkty 

měly veliký úspěch, proto vznikly další závody v Dalovicích, ve Staré roli, Rybářích 

a v Doubí. Porcelánky postupně zlepšovaly své technické vybavení, a karlovarský 

porcelán si postupně vybudoval skvělou pověst, vyvážel se do celé Evropy, 

ale i do zemí Ameriky, Afriky a Asie. Až do první světové války to byl velmi výnosný 

obchod.  

K výrobě porcelánu se koncem 19. století přidala ještě výroba skleněných 

předmětů, která dosáhla též světově proslulého věhlasu. Nejznámějšími sklárnami byly 

závody v Novém Sedle, v Oloví a Moserovy továrny ve Dvorech.  
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Od roku 1844 se stáčela a vyvážela minerální voda, což byl opět jeden 

z finančních zdrojů pro město. Od roku 1857 měl vývoz minerálky na starost Heinrich 

Mattoni, v tomto roce také vznikla firma Mattoni. Kolem roku 1880 byla Mattoniho 

firma známá po celém světě.  

Karlovy Vary zažívaly od poloviny 19. století velký rozmach ve všech 

odvětvích. S rostoucím počtem lázeňských hostů vzkvétal i stavební ruch, zpřísnila se 

hygienická nařízení, vše se dělalo pro blaho hostů. Na konci 19. století tvořili Rusové 

v lázeňském městě třetí nejpočetnější klientelu, chtěli zde mít svůj vlastní kostel. 

Z vybraných peněz a za finanční podpory ruské šlechty byl mezi lety 1893-1898 

postaven pravoslavný kostel.  

Na přelomu 19. a 20. století si lázeňští hosté velmi oblíbili nové sporty z Velké 

Británie, hlavně tenis, golf, dostihy, letectví a šerm. V roce 1904 byl založen 

Mezinárodní sportovní klub Karlovy Vary. Věnovali se zde šermu, střelbě, tenisu, 

kopané a golfu. Po první světové válce se klub zaměřil na tenis a golf. Golf má 

v Karlových Varech nejstarší tradici v historii celé naší země.  

Do historie Karlových Varů neodmyslitelně patří osobnost Jindřicha Mattoniho. 

Jindřich Mattoni (1830-1910) pocházel z italského rodu. Roku 1693 přišel jeho předek 

Ottavio do Karlových Varů prodávat citróny, usadil se zde a oženil. Jindřich nežil celý 

život ve městě, více jak 12 let putoval po světě a roku 1857 si domluvil obchod 

s karlovarskou minerálkou. O deset let později už byl nájemcem prodeje kysibelské 

minerálky. Byl tak úspěšný, že v roce 1873 koupil celé panství a za krátký čas vytvořil 

z Kysibelky úspěšné lázně. Mattoniho kyselka se stala nejžádanější v celém Rakousku 

i v celém světě. Za své zásluhy byl Jindřich Mattoni několikrát vyznamenán a císařem 

Františkem Josefem I. byl povýšen do šlechtického stavu.  

Dalším světově známým závodem byly Moserovy sklárny. Založil je Ludvík 

Moser roku 1892 ve Dvorech. Moser dbal na to, aby produkty z jeho továrny byly 

kvalitní a precizně zpracované. Křišťál od Mosera byl ten nejkvalitnější. Vznikaly 

nádherné a ojedinělé umělecké předměty.  

V roce 1900 bylo ve městě 10 579 stálých obyvatel, roku 1911 navštívilo 

Karlovy Vary 70 935 návštěvníků. Velký rozmach a úspěch lázní byl ukončen první 

světovou válkou. Před jejím vypuknutím stálo ve městě přes jeden tisíc domů a žilo zde 
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17 446 obyvatel, Čechů zde v této době žilo zhruba sto. Po první světové válce klesl 

zájem o lázně. Jedním z důvodů byl i ten, že lidé začali preferovat hory a moře. 

K menšímu zájmu o lázně přispěla i mezinárodní situace, světová hospodářská krize, 

hrozba fašismu a rostoucí zbrojení.  

Když vznikla Československá republika, Němci v Karlových Varech vyhlásili 

provincii „Deutschböhmen“ a chtěli toto pohraničí oddělit od Československé 

republiky. Probíhal zde odpor Němců proti vojenským zásahům a proti snahám 

československé vlády zajistit Sudety. V meziválečném období se ve městě stavělo 

mnohem méně. Více než domy se stavěly silnice, mosty, přehrady. Město postihla 

kolem roku 1930 hospodářská krize. Po nástupu Hitlera k moci vznikla roku 1935 

v Karlových Varech Sudetoněmecká strana, která měla místní sídlo právě zde. Když 

v roce 1938 na základě Mnichovské dohody obsadilo německé vojsko Karlovy Vary, 

zdejší němečtí obyvatelé byli nadšeni. Ovšem radost byla brzy vystřídána strachem 

a nejistotou, vypukla druhá světová válka, ve městě probíhala hromadná zatýkání, 

sebevraždy, týrání, zatýkání Židů, konfiskace jejich majetku. Chod lázní prakticky ustal, 

hosté již skoro nejezdili, cizinci odjeli, nastaly velké problémy s dodávkami jídla a léků, 

z města se stal válečný lazaret. Během války nebylo město moc poničeno, ale dva nálety 

na konci války způsobily velké škody.  

Karlovy Vary byly osvobozeny Sovětskou armádou 11. května 1945. Na začátku 

roku 1946 začal hromadný odsun Němců, který skončil až v prosinci 1946. Poté se 

město začalo postupně opravovat, stavěly se nové budovy, aby se sem mohl vrátit 

lázeňský život. Po únoru 1948 se všechna léčebná zařízení a prameny staly národním 

majetkem. Poprvé byly jejich služby pro všechny pracující občany, kteří je potřebovali 

bez ohledu na to, zda si mohli drahý pobyt a léčbu dovolit. Změnila se i samotná léčba. 

Město se snažilo, aby bylo lákavým místem pro turisty.  

Nová výstavba se soustředila převážně na panelová sídliště. Začátkem 

šedesátých let vznikla městská část Tuhnice, v sedmdesátých letech vznikla další 

městská část Drahovice, výstavba probíhala na Růžovém vrchu, ve Staré Roli, 

v Bohaticích a Rybářích. Stavěla se nová obchodní centra, panelové domy, školy, 

zdravotnická zařízení, internáty, sportovní areály. Od konce druhé světové války byly 

postaveny dvě velmi navštěvované stavby – Vřídelní kolonáda (dříve kolonáda Juraje 

Gagarina) a hotel Thermal.  
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V současnosti jsou Karlovy Vary opět turisty velmi oblíbené a vyhledávané 

lázně, nejvíce turistů je zde z Německa, rusky mluvících zemí a také z Asie. Vývoj 

města probíhá hlavně v kulturní a sportovní oblasti, neustále se rekonstruují historické 

budovy, staví se nové hotely a vývojem prochází také lázeňská léčba. V roce 2008 byl 

vybudován silniční průtah městem, který odlehčil velkému zatížení města auty. Kolem 

města se budují další důležité silniční tahy. V roce 2009 byla otevřena nová 

multifunkční KV aréna. Karlovy Vary se pyšní čtvrtým největším mezinárodním 

letištěm v České republice, které se nachází zhruba 5 km za městem (17., 26.).  
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2.2  Architektura města 

 

Stavební ruch v Karlových Varech od počátků města ovlivňovalo Vřídlo, 

rozvíjející se lázeňství a potřeby a nároky lázeňských hostů. Největší rozmach 

ve stavebnictví probíhal v 18. a 19. století. Krátce v této kapitole představím 

nejdůležitější stavby lázeňského města.        

Z archeologických výzkumů vyplývá, že již v dobách pravěku existovala sídla 

na dnešním území Dvorů, Dalovic a Tašovic. V dnešních Drahovicích byly nalezeny 

známky osídlení z doby bronzové a v Sedleci a Tašovicích ze 13. století.  

Obyvatelé dnes již neexistující obce Obora se berou za první osídlence okolí 

Vřídla. Nejstarší stavbou byl královský hrádek Karla IV. na dnešním Zámeckém vrchu, 

ze kterého se dochovala pouze věž (Obr. 1).  

Bohužel Vřídlo nebylo pro zdejší obyvatele jen přínosem, ale i zkázou. 

V důsledku ucpání průduchu aragonitem docházelo čas od času k neočekávaným 

výbuchům, které způsobovaly nemalé škody na okolních domech. Vřídlo i ostatní 

termální prameny vyvěrají z hloubky dvou kilometrů puklinou ve skále pod kostelem 

sv. Máří Magdalény. Od druhé poloviny 16. století se tyto prameny začaly uměle jímat. 

 V té době již stály domy na obou březích řeky Teplé. Na levém břehu bylo 

náměstí s tržištěm. Lidé od počátku využívali termální prameny hlavně ke koupelím, 

což byl základ lázeňské léčby. Radnice stála na levém břehu řeky pod Karlovým 

hradem na Tržišti. Během své existence dvakrát vyhořela, a to v roce 1604 a 1759. 

Roku 1874 byla definitivně zbourána.  

Vedle radnice stála lékárna „U Bílého orla“. Jejím zakladatelem a prvním 

lékárníkem v Karlových Varech od roku 1590 byl Benedikt Henschel z Jáchymova. 

Bohužel roku 1876 ji nechalo město zbourat kvůli rozšiřování Tržiště (Obr. 1). Naproti 

lékárně byl roku 1531 postaven špitál Svatého ducha pro chudé lázeňské hosty. 

V roce 1582 zasáhla město velká povodeň a roku 1604 zničující požár (viz kapitola 

2.1). Největší hustota domů byla v okolí Vřídla. V přízemí těchto domů se nacházely 

kabiny s dřevěnými vanami, do kterých se voda přiváděla samospádnými koryty 

a sloužily ke koupelím.  
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V roce 1736 byl postaven kostel sv. Máří Magdalény (Obr. 2), který stojí 

v blízkosti Vřídla. Stavitelem byl architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. Bohužel jako 

mnoho jiných staveb, ani kostel nebyl uchráněn před ničivým požárem roku 1759. 

Až roku 1861 byl opraven do své původní podoby. Kostel spravuje řád křížovníků 

s červenou hvězdou. V blízkosti Vřídla se nachází také Spořitelna od architekta Otty 

Seinla, která byla postavena v roce 1906.  

Na Tržišti stojí dodnes zachovaný morový sloup (Obr. 1) z roku 1716, který byl 

postaven jako projev díků za to, že město nepostihl mor v roce 1713. Na sloupu je 

motiv Svaté trojice, dále socha sv. Vojtěcha, Augustina a Floriana.  

Po požáru z 23. května 1759 už se nestavěly hrázděné domy, nýbrž kamenné 

domy s více patry, výstavba města byla promyšlená. Součástí domů byly krásné štukové 

fasády. Díky rychlé obnově se do města začali vracet lázeňští hosté, a tím i finanční 

zisky. Peníze na zkrášlování města a další stavební úpravy se získávaly také z lázeňské 

taxy.  

V 18. století se začalo hojně stavět na Staré louce na levém břehu Teplé. Dodnes 

se z těchto domů zachoval dům Červený orel, kde se ubytoval ruský car Petr Veliký. 

V domě Tři růže, dnes pojmenovaný Mozart, několikrát bydlel Johann Wolfgang 

Goethe, v hotelu Jesenius pobýval Giacomo Casanova. Dodnes je v provozu kavárna 

Elefant, postavená na začátku 18. století, se zlatým slonem nad vchodem.  

Významnou architektonickou památkou byly Mlýnské lázně, s pramenem 

Rusalka, postavené roku 1746 za výrazné finanční pomoci císařovny Marie Terezie. 

Díky velké návštěvnosti lázeňských hostů byl k lázním v roce 1800 přistaven pavilon. 

O 11 let později došlo k dalšímu rozšiřování, byla zde přistavěna stavba s dřevěnou 

podlahou.  

V roce 1869 bylo rozhodnuto, že se u Bernardovy skály vybuduje nová 

kolonáda. Projekt vypracoval architekt Josef Zítek. Mlýnská kolonáda (Obr. 3) byla 

dokončena roku 1882, nachází se zde pramen Mlýnský, Skalní, Libuše, Kníže Václav I 

a Rusalka. Na druhé straně řeky naproti kolonádě opět stojí řada krásných domů 

postavených v 18. století, patří mezi ně například dům Petr, dům Pasteur, hotel 

Kolonáda. Hned vedle Mlýnské kolonády byly postaveny roku 1866 Lázně III. 

architektem Hainem. Mezi kolonádou a Lázněmi III. se nachází pramen Svoboda 
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(Obr. 4), okolo kterého byl postaven roku 1897 altánek. Roku 1881 byla postavena 

Slovanská beseda, kde se setkávali Češi, kterých ve městě neustále přibývalo.  

Pro rostoucí počet lázeňských hostů byly potřeba nové stavby, ale také sady 

a stezky, jelikož procházky byly součástí léčebné kúry. Od konce 19. století vznikly 

v okolí lázní vycházkové cesty s mnoha altánky, čtyřmi rozhlednami, odpočinkovými 

místy a sochami slavných osobností. Většina těchto cest si zachovala původní podobu 

až do dnešní doby.  

Konec 19. století je nazýván „Zlatým věkem” Karlových Varů. Jedním 

z důvodů, který k tomu velmi výrazně přispěl, bylo zavedení železniční trati. První 

zprovozněná trať vedla z Karlových Varů do Chebu, následující rok byla zprovozněna 

trať mezi Karlovými Vary a Prahou, v dalších letech následovala města Mariánské 

Lázně, Johanngeorgstadt a Merklín. Díky tomu se zvedl počet lázeňských hostů, což 

přispívalo k rozvoji podnikání, vznikly závody Mattoni, Becher, sklárna Moser.  

Dalším významným stavitelským krokem bylo zvětšení prostoru kolem Vřídla. 

Bylo kvůli tomu zbouráno mnoho domů v okolí. Projektu se ujali dva architekti z Vídně 

– Ferdinand Fellner a Hermann Gottlieb Helmer. Stavba novorenesanční kolonády 

z litinové konstrukce byla zahájena na podzim roku 1878 a dokončena byla na jaře 

roku 1879. Bohužel tato nová kolonáda neplnila svůj účel příliš dlouho. Na jaře 1939 

musela být zbourána, protože ocelové díly podléhaly korozi a hrozilo zřícení celého 

objektu. Údajně byla litina z této konstrukce použita pro zbrojní účely nacistů.  

Užitečnou stavbou pro lázeňské hosty byl Vojenský lázeňský dům od architekta 

Wenzela Hagenauera z Rothenhausu. Dům byl postaven v letech 1852-1855 a nachází 

se v něm vojenská kaple a atriové nádvoří s kašnou. Naproti Vojenskému lázeňskému 

domu na druhém břehu řeky Teplé byly v roce 1878 postaveny rašelinové lázně, později 

byly pojmenovány jako Lázně IV. Voda do těchto lázní byla přiváděna potrubím přímo 

z Vřídla. Budova prošla rekonstrukcí a dnes je z něj nákupní centrum Atrium.  

V dnešním Dvořákově parku byla roku 1880 pod vedením architektů Fellnera 

a Helmera postavena restaurace s koncertním sálem a zastřešenou promenádou. 

Po druhé světové válce a v době socialismu objekt chátral a roku 1966 byla celá stavba 

zbourána. Z této stavby se do dnešních dnů zachovala pouze Sadová kolonáda 

s pramenem (Obr. 5).  
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Když se vrátím do okolí Vřídla na levý břeh řeky Teplé, nesmím opomenout 

nádhernou dřevěnou stavbu ve švýcarském stylu na úpatí Zámeckého vrchu. Touto 

ojedinělou stavbou je Tržní kolonáda (Obr. 6) z roku 1883, jejíž výstavbu měli 

na starost architekti Fellner a Helmer. Své tesařské dovednosti zde předvedl vídeňský 

tesařský mistr Oesterreicher. Kolonáda zastřešuje dva prameny, Tržní pramen a pramen 

Karla IV. Během let 1991 a 1992 byla celá Tržní kolonáda zrekonstruována 

za 22 miliónů korun.  

Pro lázeňské hosty byl důležitý i kulturní program ve městě. Roku 1786 podal 

zdejší lékař David Becher návrh na výstavbu městského divadla. Výstavbu divadla, 

která byla dokončena v červenci roku 1788, měl na starost architekt Peter Schäck. Díky 

sérii požárů v divadlech po celé zemi a díky vysokému počtu lidských obětí bylo 

divadlo na podzim roku 1884 zavřeno a krátce na to zbouráno. Za dva roky na to už 

stálo nové městské divadlo, které pocházelo opět z ateliéru Fellner a Helmer (Obr. 7). 

Bylo zde poprvé ve městě použito elektrické osvětlení, do té doby se všude využívalo 

plynové osvětlení. Divadelní náměstí hned vedle divadla vzniklo roku 1900 po zbourání 

několika domů a Divadelní kavárny. Slavnostní otevření divadla proběhlo 15. května 

1886. Obnovy a úpravy probíhaly průběžně - prakticky během celého 20. století.  

Podle návrhu ateliéru Fellner a Helmer probíhala v letech 1893 až 1895 stavba 

rašelinových lázní v blízkosti Puppu na místě barokního pivovaru z roku 1732, který byl 

kvůli této stavbě zbourán. Dozor nad průběhem stavby držel Peter Wolf z Andělské 

hory u Karlových Varů. Lázně byly pojmenovány Císařské lázně, dnes jsou známy 

pod názvem Lázně I (Obr. 8). Interiér budovy je bohatě zdobený, na fasádě jsou 

vyobrazeni slavní lékaři působící v Karlových Varech. Tyto lázně byly opravdu 

luxusním zařízením pro lázeňské hosty, bohužel v roce 1898 zasáhl lázně požár. 

Naštěstí škody nebyly příliš velké a byly brzy opraveny. V 50. letech 20. století prošla 

budova velkou úpravou, kterou byly lázně přizpůsobeny k celoročnímu provozu 

a značně zmodernizovány. V 90. letech 20. století zde bylo provozováno kasino, od té 

doby budova chátrala. V současné době probíhá její rekonstrukce. U Lázní I. stojí socha 

Karla IV., která pochází od O. Švece.  

Z dílny ateliéru Fellner a Helmer pochází další významná budova ve městě. Jde 

o Národní dům stojící na třídě T. G. Masaryka, který nechal postavit Karlovarský 

střelecký spolek. Budova měla mít restauraci, varieté, hotel a muzeum. Stavba trvala 
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od 28. března 1899 do 31. prosince 1900 a ujala se jí stavební firma Grimm. Na stavbě 

můžeme pozorovat inspiraci hlavně z období gotiky a renesance. Dům je nyní 

v pronájmu soukromé firmy, která má také na starost jeho rekonstrukci. 

 Jednou z nejznámějších staveb ve městě je jistě Grandhotel Pupp. Vznik tohoto 

komplexu měl opět na starost ateliér Fellner a Helmer. Nicméně historie vzniku Puppu 

sahá již do roku 1701. Tehdy nechal Anton Deiml vystavět „Lusthaus“ pro lázeňské 

hosty na místě dnešního Puppu a nazval ho Saský sál. V roce 1908 nechalo město 

poblíž Saského sálu vystavět druhý „Lusthaus“ a nazvalo ho Český sál. Dále nechal 

Anton Deiml postavit na svém pozemku dům Boží oko. V roce 1759 se přistěhoval 

do Karlových Varů Johann Georg Pupp, který pocházel z Veltrus a byl cukrářem 

hraběte Chotka. Začal pracovat u cukráře Mitterbacha v domě Meloun na Staré louce, 

časem se sblížil s jeho dcerou, kterou si vzal za ženu. Po krátkém čase koupil Český sál. 

Upravil jeho okolí, vysázel zde alej, nechal vyzdobit interiér a díky tomu se Český sál 

stal centrem společenských událostí. Bohužel ani Johann Georg Pupp, ani jeho dva 

synové nebyli úspěšní, když chtěli spojit Český a Saský sál. Až Heinrich Pupp, vnuk 

J. G. Puppa, uspěl. Svolil ke stavbě dřevěného pavilonu, který zde postavilo město 

pro sjezd přírodovědců. Pak pavilon odkoupil, nechal ho zbourat a na jeho místě dal 

v roce 1873 vystavět Cafésalon Pupp. Heinrich měl tři syny – Antona, Julia a Heinricha. 

Ti založili v roce 1872 firmu Pupp, ze společných peněz koupili domy a provozovali 

v nich obchody a restaurace. Roku 1883 otevřeli Parkhotel. V roce 1890 odkoupili 

Saský sál a v roce 1937 dům Boží oko. Konečně mohlo dojít k propojení obou sálů. 

Toho se ujal ateliér Fellner a Helmer. Na místě dřívějšího Cafésalonu vznikl na jaře 

roku 1907 nový slavnostní sál. V roce 1911 byl přestavěn Parkhotel do dnešní podoby. 

I mezi válkami se hotelu dařilo, v roce 1926 byly do Slavnostního sálu nainstalovány 

varhany, které zde stojí dodnes. Po válce byli Puppové odsunuti, hotel přešel roku 1946 

do státní správy, v roce 1951 byl přejmenován na Grandhotel Moskva, po roce 1989 se 

vrátil k názvu Grandhotel Pupp.  

Nejnovější kolonádou je Zámecká kolonáda, dnes nazývána Zámecké lázně 

(Obr. 9), která se nachází u Zámecké věže. Dříve zde stál zámeček, který nechal 

postavit Karel IV. Kolonáda byla postavena v secesním stylu v letech 1911 až 1913 

pod vedením vídeňského architekta Friedricha Ohmanna. Kolonáda zastřešuje Horní 

Zámecký pramen a Dolní Zámecký pramen. V letech 2000 až 2001 prošla celá Zámecká 

kolonáda rozsáhlou rekonstrukcí.  
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Město navštěvovalo stále více ruských hostů. Rozhodli se, že ke dvoustému 

výročí narození Petra Velikého zde nechají vystavět pravoslavný chrám. Proběhla velká 

finanční sbírka a roku 1897 byl slavnostně otevřen kostel sv. Petra a Pavla. Stavbu vedl 

Gustav Wiedermann. Za finanční pomoci lázeňských hostů z Anglie byla v roce 1877 

také dokončena roční stavba anglikánského kostela sv. Lukáše. Architektem byl Josef 

Mothes.  

Přelom 19. a 20. století byl pro architekty velmi důležitý, stavělo se v centru 

i na okrajích města. V centru města byla roku 1904 postavena Hlavní pošta (Obr. 10). 

Roku 1906 byl v dnešní Moskevské ulici pod vedením architekta Förstera postaven 

Okresní soud. Ve stejném roce se začaly stavět další lázně, zvané Alžbětiny lázně 

(Obr. 11), dnes známé jako Lázně V. Stavba byla dokončena roku 1913 a architektem 

byl František Drobný. Roku 1907 byla vybudována a zprovozněna tunelová dráha 

z domu Tři motýli k hotelu Imperial. Hotel Imperial pochází z roku 1912 a ve své době 

byl největším hotelem v českých zemích.  

Karlovy Vary na přelomu 19. a 20. století velice dobře prosperovaly, než začala 

první světová válka, žilo zde 17 446 obyvatel. Vlivem války se město přestalo rozvíjet.  

Hospodářská krize ve 30. letech situaci nijak neulehčila, ve městě se žilo stále hůř, 

město již nenavštěvovalo tolik hostů, a tím ubývala práce pro zdejší obyvatele. 

I ve stavebnictví byl hospodářský úpadek znát, ale přesto se stavělo. Vznikl hotel 

Richmond, Bellevue, Jadran. Roku 1927 byly postaveny pod vedením architekta 

R. Welse Lázně VI., kde se léčilo pomocí plynových a perličkových koupelí. Bohužel 

byly tyto lázně v roce 2006 zbourány. V roce 1933 byl postaven Mariánský kostel 

v Moskevské ulici, ale roku 1984 byl zbourán a na jeho místě byl vystavěn magistrát. 

S příchodem druhé světové války na tom bylo město z hospodářského a společenského 

hlediska stále hůř. V září 1944 a v dubnu 1945 bylo město vystaveno náletům 

spojeneckých vojsk, které značně poškodily Dolní a Horní nádraží, zahynulo několik 

stovek obyvatel, byly poškozeny skoro dvě stovky domů. Dne 8. května 1945 převzal 

Český revoluční národní výbor správu města za přítomnosti americké armády.  

V době komunistického režimu zchátralo či zaniklo mnoho historických budov, 

domů a památek. Jednou z významných budov, pocházející z éry komunismu, je 

Vřídelní kolonáda (Obr. 12) z roku 1975, jejíž stavbu měl na starost profesor Jaroslav 

Otruba z ČVUT v Praze. Stavba trvala 6 let a muselo kvůli ní být zbouráno několik 
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domů. Další známou stavbou z této doby je hotel Thermal z roku 1977. V sedmdesátých 

letech byl postaven hotel a sanatorium Sanssouci, byly opraveny Lázně V, sanatorium 

Švýcarský dvůr. Mezi lety 1976-1978 proběhla rekonstrukce divadla a v roce 1980 byl 

opraven kostel sv. Maří Magdalény a také pravoslavný kostel. Jako jinde po republice 

i v Karlových Varech se během socialismu stavěla hlavně sídliště panelových domů. 

V roce 1983 byl postaven zimní stadion ve čtvrti Rybáře. V novodobé historii města 

byly v roce 1994 postaveny budovy České spořitelny a České pojišťovny. Modernizací 

prošla například Becherovka (Obr. 36), sklárna Moser a porcelánky.  

Po pádu komunismu se začalo také s renovacemi historických budov. 

Renovována byla Tržní a Sadová kolonáda, Malé Versailles, Hlavní pošta, Grandhotel 

Pupp, hotely Richmond, Imperial, dům Zawojski, dům Petr, dům Mozart, řada dalších 

hotelů, renovovalo se i Městské divadlo. V roce 2000 bylo postaveno nové Dolní 

nádraží, původní bylo zbouráno v roce 1988. V posledním desetiletí ve městě vyrostlo 

několik obchodních domů. V roce 2008 byl postaven nový zimní stadion. V současnosti 

probíhají hlavně stavby silnic a silničních obchvatů (27.). 
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2.3  Prameny a lázeňství 

 

Minerální vody vznikají ze srážkových vod. Voda, pocházející z dešťových 

srážek, se puklinami v žulovém podloží dostává až kilometry pod povrch, kde 

se hromadí, ohřívá horkou lávou, obohacuje se o mnoho minerálů a prosycuje 

se oxidem uhličitým, který vzniká sopečnou činností. Tlak oxidu uhličitého a zahřívání 

podzemních vod lávou vytlačují vodu k povrchu, kde tryská v podobě gejzíru. Jelikož 

minerální voda obsahuje velký podíl pevných minerálních látek, při jejím styku 

se vzduchem a povrchem dochází k vysrážení a k tvorbě vřídelního kamene. Vřídelní 

kámen je pevný uhličitan vápenatý, v Karlových Varech zvaný kavernit a aragonit, je 

jediný na celém světě, jelikož má specifické chemické složení. Za tisíce let tryskání 

vznikla z vřídelního kamene několik desítek metrů silná vrstva, která pokrývá povrch 

v údolí řeky Teplé. Jednou za čas se vývod gejzíru ucpal aragonitem a kvůli tlaku oxidu 

uhličitého a horké vody došlo k výbuchu, v dnešní době se tak již neděje díky 

odborným zásahům. Voda karlovarského vřídla je alkalická, prosycená oxidem 

uhličitým a největší podíl minerálů má síran sodný a uhličitan sodný, díky nimž má 

voda slanou a lehce nahořklou chuť. Vzhledem k ojedinělému chemickému složení se 

karlovarské minerální vody využívají k léčbě potíží zažívacího traktu, zlepšují činnost 

jater, slinivky břišní a ledvin.         

 V Karlových Varech se nachází 15 pramenů, které se využívají pro veřejnost. 

Nejznámějším minerálním pramenem je Vřídlo (Obr. 13), který má nejvyšší teplotu 

73,4°C a vydatnost 2000 l/min. Tryská do výšky až 12 metrů a pro lázeňské hosty je 

jeho voda přiváděna do pěti pramenních váz v hale Vřídelní kolonády. V Tržní 

kolonádě se nachází pramen Karla IV. s teplotou 64°C a vydatností necelých 5 l/min. 

Nad jeho pramenní vázou visí reliéf „Objevení horkých pramenů“ z dílny Adolfa 

Zörkela. Tento pramen měl údajně využívat Karel IV. k léčbě jeho zdravotních 

problémů. Druhým pramenem v Tržní kolonádě je Tržní pramen o teplotě 62°C 

s vydatností 5 l/min. V dnešních Zámeckých lázních (dříve Zámecká kolonáda) vyvěrají 

dva prameny. První Zámecký dolní pramen má teplotu 61°C a vydatnost 2,5 l/min, 

u kterého se nachází reliéf „Duch pramenů“. Druhým pramenem této kolonády je 

Zámecký horní pramen se stejnou teplotou i vydatností. Nejvíce pramenů je umístěno 

v Mlýnské kolonádě. Mlýnský pramen, známý již v 16. století, má teplotu 53°C 

a vydatnost 4,5 l/min. Druhým pramenem je pramen Rusalka o teplotě 59°C 
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a vydatnosti 4 l/min. Třetím pramenem je pramen Kníže Václav I o teplotě 64°C 

a vydatnosti 4 l/min, který vyvěrá v Mlýnské kolonádě. V promenádním prostoru před 

kolonádou vyvěrá čtvrtý pramen s názvem pramen Kníže Václav II s teplotou 60°C 

a vydatností pouhé 2 l/min. Předposledním pramenem je pramen Libuše o teplotě 60°C 

a vydatnosti 3 l/min. Posledním pramenem Mlýnské kolonády je Skalní pramen, který 

původně vyvěral přímo v řece Teplé. Jeho teplota je 45°C a vydatnost má pouhé 

2 l/min. Vedle Mlýnské kolonády se nachází překrásný altánek zastřešující pramen 

Svoboda. Jeho teplota je 60°C a vydatnost 5 l/min. Byl objeven při výstavbě Lázní III. 

V objektu Vojenského lázeňského ústavu se nachází Sadový pramen s teplotou 39°C 

a vydatností 2 l/min. V Sadové kolonádě je umístěn Hadí pramen s teplotou 29°C 

a vydatností 1 l/min. U hotelu Richmond vyvěrá velmi slabý a studený pramen 

Štěpánka, který se nevyužívá k pitným kúrám. Jeho teplota je 15°C a vydatnost 

0,2 l/min. 

První náznaky lázeňství můžeme datovat do roku 1350, kdy zde pobýval 

Karel IV. a využíval léčivých účinků termálních pramenů na svá zranění a dnu. 

Od založení města do poloviny 16. století spočívala lázeňská léčba 

v několikahodinových koupelích v minerální vodě po dobu 4 až 5 týdnů, až došlo 

k rozpraskání kůže. Tehdy se domnívali, že takto rozpraskanou kůží se vyplavují 

škodliviny z těla a dochází k léčení.  

V 16. století působil v Karlových Varech známý lékař Václav Payer. Ten 

prosazoval, aby pacienti omezili koupele a začali minerální vodu popíjet. Stejně jako 

v dnešní době, i tehdy lidé novým postupům příliš nevěřili, a tak to trvalo až do konce 

16. století, než začaly být pitné kúry více užívány. Dalším lékařem, který 

upřednostňoval pitnou kúru před koupelemi, byl Johann Stephan Strobelberger. Za jeho 

působení už začaly mít pitné režimy mírnou převahu nad koupelemi. Lékaři se lišili 

v názoru, kolik minerální vody by měl pacient denně vypít.  

Třicetiletá válka se podepsala na lázeňském životě úbytkem hostů. Jejich počet 

začal výrazněji narůstat až koncem 17. století, kdy lázně navštěvovali nejvíc hosté 

z Ruska, Polska a ze Saska. Ke zvýšení návštěvnosti přispěly i dva pobyty ruského cara 

Petra Velikého v letech 1711-1712. Rostoucí počet návštěvníků vedl k zavedení 

kurlistů, což byly seznamy lázeňských hostů, zprvu psané ručně, později tisknuté 

v místním nakladatelství. V těchto kurlistech jsou zaznamenána jména slavných 
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osobností, jako byl například Johann Wolfgang Goethe, Petr Veliký, král August II., 

císařovna Marie Louisa, král Vilém I., Evžen Savojski, generál Laudon, Friedrich 

Schiller, Nicolo Paganini, Ludwig van Beethoven, Ema Destinová, Frederic Chopin.  

V 18. století ve městě působil velmi významný lékař David Becher (1725-1792). 

Intenzivně se zajímal o chemické složení minerálních pramenů a prováděl jejich 

chemické rozbory. Na základě zjištěných výsledků doporučoval pít minerální vodu hned 

u pramene, dokud nevyprchá rozpuštěný oxid uhličitý, který byl důležitý 

pro vstřebávání minerálních látek z vody při jejím vnitřním užívání, a k pitnému režimu 

ještě doporučoval procházky. To vedlo k budování různých altánků a kolonád 

nad prameny, vznikaly lázeňské parky, promenády, stezky po okolí. Také doporučoval 

pít menší množství minerální vody než dříve a opět doporučoval i koupele v minerální 

vodě, ovšem v omezené míře. Během jeho zkoumání minerální vody přišel 

na jednoduchý, finančně nenáročný způsob, jak získat z minerální vody sůl. Ta se roku 

1764 začala vyrábět ve velkém a prodávat. Ze začátku se nesměla vyvážet z města, 

neboť se místní obyvatelé strachovali, že se sníží počet lázeňských hostů. Dokonce 

na základě jejich žádosti zavedl císař Karel VI. přísný zákaz vyvážení vřídelní soli.  

Léčebné metody Davida Bechera se využívají i v dnešní době. Za jeho působení 

prošla lázeňská léčba významnými změnami. Lázeňská léčba začínala být v této době 

velmi vyhledávaná, počet hostů se neustále zvyšoval a tomu se muselo přizpůsobit celé 

město stavbou budov pro společenské i lázeňské účely. V této době jednoznačně 

určovalo podobu města lázeňství. Město lákalo stále více návštěvníků, lázeňství 

prosperovalo, místním obyvatelům rostly tržby a celé město bohatlo. V roce 1795 byla 

zavedena lázeňská taxa. Takto získané peníze byly využívány ke zlepšování vzhledu 

města a zvyšování komfortu pro lázeňské hosty.  

V roce 1762 byly přestavěny Mlýnské lázně, v roce 1777 byl postaven Vřídelní 

sál, v roce 1792 byla postavena první kolonáda. Město se rozrůstalo a snažilo se 

vytvořit příjemné prostředí pro lázeňské hosty, aby přilákalo ještě více návštěvníků. 

V 19. století pokračovala prosperita města a rozvoj lázeňství. V roce 1826 byly 

postaveny u Vřídla parní lázně, o deset let později byly dostavěny rašelinné lázně 

a o další dva roky později zahájily svůj provoz plynové lázně, které se nacházely 

na místě dnešních Lázní VI. V roce 1844 se začala ve velkém vyvážet minerální voda, 
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byla využívána k léčbě onemocnění zažívacího traktu po celém světě. Její proslulost 

zajistila městu další zvýšení návštěvnosti.  

Před rokem 1848 navštívilo město zhruba 5 000 návštěvníků za sezónu, o 20 let 

později už to bylo přibližně 15 000 návštěvníků a před vypuknutím první světové války 

navštívilo město zhruba 71 000 lidí. Na začátku roku 1850 vzniklo v Karlových Varech 

sídlo okresního hejtmanství. Na konci roku 1869 mělo město 7 276 stálých obyvatel. 

V polovině 19. století se Karlovy Vary staly vyhledávaným léčebným centrem 

pro diabetiky. Lékaři neustále zlepšovali léčebné pitné i koupelové kúry. V průběhu 

druhé poloviny 19. století se prodloužila lázeňská sezóna. Dříve začínala sezóna 

15. června a končila 15. září, nově začínala 1. května a končila 30. září. V této době se 

postupně měnil hlavní účel návštěvnosti. Dříve sem lidé jezdili převážně za zábavou, 

méně kvůli léčbě. Účel návštěvy se v průběhu 19. století více orientoval na opravdovou 

lázeňskou léčbu.  

Lázeňští lékaři stále pracovali na zdokonalování léčebných metod, nejnovější 

poznatky z medicíny využívali při lázeňské léčbě chronických onemocnění trávicího 

ústrojí. V roce 1945 navštívilo lázně jen 3 794 lázeňských hostů, převážně Němců. 

Do roku 1948 si léčbu v lázních hradili lázeňští hosté sami, jak tomu bylo i před válkou. 

V roce 1947 byly ve městě založeny Státní lázně. O léčbu pacientů se starali soukromí 

lékaři. Pojišťovna hradila dvoutýdenní léčbu v lázních zahrnující devět koupelí 

v hodnotě 500 Kčs. Roku 1948 vznikl národní podnik Československé lázně a zřídla 

a byly znárodněny veškeré lázně, sanatoria, hotely a penziony. Po převratu v roce 1989 

začala postupná privatizace jednotlivých objektů. Vznikala samostatná lázeňská 

zařízení, hotely, sanatoria a soukromé společnosti. Město převzalo do své správy 

historický majetek, jako jsou kolonády, přírodní léčivé zdroje, Lázně I, Lázně III 

a Lázně V. Vznikla Správa léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňské zdravotnické zařízení, 

Správa lázeňských parků a Lázeňské lesy (11., 17., 42.).  
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2.4  Česko-německé soužití v pohraničí 

 

Češi a Němci žili společně na území dnešní České republiky již od 13. století. 

Němci sem přicházeli, neboť tu byla volná půda, kterou mohli obdělávat. Rozvíjela se 

zde nová města, ve kterých bylo potřeba mnoho řemeslníků, a rozvinuté oblasti byly už 

docela přelidněné, což nutilo obyvatele z těchto oblastí k hledání nových míst. 

Naše území nebylo v té době osídleno ani z jedné čtvrtiny, obyvatelé osidlovali 

hlavně nížinné a úrodné oblasti. Změny klimatických podmínek a technický rozvoj byly 

příčinou toho, že lidé začali zhruba ve 12. století osidlovat i výše položená a méně 

příznivá místa. Byli to hlavně Slované, kteří se na tato území přesidlovali, až později se 

sem přesunovali obyvatelé z německých oblastí. Osidlovali hlavně pohraničí, s jejich 

příchodem přišly na naše území i jejich zvyky, způsob života a také jejich zákony. 

Častokrát byly výhodnější než české, a tak se postupně vmísily mezi české zákony.  

Rostl počet německých zástupců vyšších vrstev i církve. Měli vliv na domácí 

vyšší vrstvu, byli jim vzorem. Probíhaly svatby mezi šlechtou z českých a německých 

rodin. Důležitou roli hrály rozdíly mezi oběma skupinami, hlavně rozdíly v oblasti 

politické, právní, sociální a hospodářské. Ve 14. století se začaly projevovat rozepře 

mezi českými a německými vyššími i nižšími společenskými vrstvami. Češi se cítili být 

poddanými Němců, ačkoli žili v Českém království. Mezi Čechy se začalo během 

15. století rozšiřovat nacionální cítění, v průběhu 16. století probíhalo to samé mezi 

Němci žijícími na našem území. Negativně se na vztazích mezi Čechy a Němci 

podepsala bitva na Bílé hoře v roce 1620 a události, které následovaly po ní.  

V průběhu 17. a 18. století se dále rozšiřovalo národní uvědomění Čechů 

i Němců, ale to německé bylo důraznější a rychlejší. Rok 1848 nesporně zasáhl 

do česko-německých vztahů. Němci byli ochotni respektovat českou kulturu, 

ale obávali se české nadvlády, pokud by byly uznány české politické nároky. Ani jeden 

z národů si nepřál, aby byl ten druhý u moci.  

Během 19. století se česká strana několikrát pokoušela stát se součástí vedení 

státu, ale veškeré snahy byly marné. Docházelo k rozvíjení nacionalizace v kulturním 

i sociálním životě, v politice i ekonomice. Soužití Čechů a Němců na našem území bylo 

stále více doprovázeno konflikty. 
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Velká změna nastala po skončení první světové války. Rakousko-Uhersko se 

rozpadlo na pět států. Československá republika vznikla 28. října 1918. 

Dne 13. listopadu 1918 byl Tomáš G. Masaryk prohlášen za prezidenta republiky. 

Německé obyvatelstvo se v novém státě stalo menšinou. Úředním jazykem byla 

stanovena čeština v českých zemích a slovenština na Slovensku. Dne 22. prosince 1918 

prohlásil prezident Tomáš G. Masaryk, že území československého státu, na kterém žijí 

Němci, bude vždy součástí našeho státu. Navrhl německému obyvatelstvu, aby zavrhli 

protičeský program a podíleli se na budování státu. Slíbil jim občanskou rovnoprávnost 

a úplná národní práva. Němci však stále toužili po své nadřazenosti a výhodách. 

 Po válce měla německá menšina na území Československa úplný školský 

systém, v polovině dvacátých let měli Němci zastoupení ve vládě a v okresech. Tam, 

kde byla alespoň dvacetiprocentní převaha německého obyvatelstva, mohli jednat se 

státními úřady v němčině. Často však podávali zástupci německé menšiny různé petice 

proti utiskování, nedodržování úmluv či zestátnění lesů. Vždy mělo jít o poškozování 

německé menšiny. Brzy po vzniku Československa vyhlásili němečtí představitelé čtyři 

německé provincie na našem území. Na severozápadě Čech to byla provincie 

Deutschböhmen se správním centrem v Liberci, na severu Moravy a ve Slezsku vznikla 

provincie Sudetenland s centrem v Opavě, na jižní Moravě Deutsch-Südmähren 

s centrem ve Znojmě a poslední Böhmerwaldgau s centrem v Prachaticích. Tyto čtyři 

provincie se měly stát součástí zamýšleného Velkého Německa, které mělo vzniknout 

spojením Německa a Rakouska. Naštěstí Velké Německo nikdy nevzniklo. Na základě 

příkazu československé vlády bylo pohraničí během prosince obsazeno armádními 

pluky a vznikla zde československá správa.  

V roce 1926 se součástí vlády staly německé politické strany. Československu se 

ve dvacátých letech 20. století poměrně dařilo. Světová hospodářská krize v roce 1929 

výrazně zasáhla Československo až v roce 1930. Hospodářská krize zde probíhala 

pomaleji než v Německu. Německo se s krizí rychleji vyrovnalo, úroveň průmyslové 

výroby byla lepší než v období před krizí. V československém pohraničí převládala 

odvětví, která produkovala zboží a byla závislá na vývozu. V době hospodářské krize 

v těchto oblastech rostla nezaměstnanost. Nedařilo se hlavně oblastem s převažujícím 

německým obyvatelstvem, což mělo za následek růst německého nacionalismu. 

Ve volbách v roce 1935 získala největší počet hlasů Sudetoněmecká strana. Přispěla 



27 

 

k tomu hospodářská krize a její rozdílný průběh mezi Německem a Československem, 

politický a vojenský vzestup Hitlerovy říše a vznik Sudetoněmecké strany.  

Ještě před vznikem Sudetoněmecké strany tu byla strana Deutsche 

nationalsocialistische Arbeitspartei (Německá národně socialistická dělnická strana), 

která prosazovala názor o sjednocení všech Němců do jednoho státu i s půdou, na které 

žili. Dále prohlašovala, že Němci jsou národem s vyšší kulturou než ostatní národy 

a vyznávala antisemitismus. Strana byla v roce 1933 u nás zakázána. 

Označení „sudetští Němci“ byl obecný název pro všechny Němce, kteří žili 

na území nově vzniklé Československé republiky. Prvně toto označení začal používat 

německý politik Franz Jesser na začátku 20. století. Sudety byly oblasti našeho území, 

kde žili převážně Němci, tedy pohraničí na východě, jihu, západě a severu. Stále častěji 

se tyto pojmy objevovaly v politice.  

Během třicátých let rostla síla nacismu a upevňovalo se postavení Hitlera. Hitler 

už v roce 1932 toužil po zabrání Československa a vysídlení slovanského obyvatelstva. 

Československo bylo spojencem Francie, toho se Hitler bál a chtěl proti němu udeřit co 

nejdříve. Také tu nacházeli azyl obyvatelé z Německa, kteří nesouhlasili se sílícím 

fašismem v Německu.  

V roce 1935 uzavřela Československá republika a Francie spojenecké smlouvy 

se Sovětským svazem. Situace v Evropě se stále zhoršovala. Na jaře roku 1936 se stále 

více mluvilo o tom, že se Německo chystá na vojenský útok na Československo. Během 

roku 1937 zvyšovala Sudetoněmecká strana nároky na československé politiky 

a na podzim roku 1937 začaly velké přípravy útoku na Československo. Hitler začal 

tvrdě vystupovat proti Československu. V roce 1938 se představitelé naší země snažili, 

aby Francie a Anglie pomohly v případě německého útoku na Československo, 

ale cítili, že ochota těchto zemí mizela.   

V dubnu roku 1938 proběhl v Karlových Varech sjezd Sudetoněmecké strany, 

kde bylo stanoveno osm karlovarských požadavků. Tyto požadavky byly sestaveny tak, 

aby byly nepřijatelné pro československou vládu a aby to byl důvod pro vpád 

německých vojsk na naše území. Po složitých vyjednáváních prezident Edvard Beneš 

přistoupil na těchto sedm návrhů. Sudetoněmecká strana jeho rozhodnutí nepřijala. 

Za důvod k útoku na Československo chtěli využít protestní akce sudetských Němců. 
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Hitlerův projev ze dne 12. září 1938 byl již otevřeným útokem proti Československé 

republice a v pohraničí vyvolal vlnu útoků sudetských Němců. Situace byla natolik 

vážná, že 15. září 1938 přiletěl britský ministerský předseda Chamberlain. Výsledkem 

jednání byla Mnichovská dohoda, která znamenala konec pro Československou 

republiku. 

Po Mnichovské dohodě zabralo Německo zhruba jednu třetinu území, byly 

přerušeny hlavní železnice a silnice na Slovensko a z Čech na Moravu, necelých 

200 000 obyvatel bylo nuceně vyhnáno ze zabraného území do vnitrozemí. Prezident 

Edvard Beneš se dne 5. října 1938 vzdal svého úřadu. Dne 30. listopadu 1938 zvolilo 

Národní shromáždění Emila Háchu jako nového prezidenta. Dne 14. března 1939 

rozhodl Slovenský sněm, že vyhlásí samostatný Slovenský stát. Dne 15. března 1939 

podepsal v Berlíně Emil Hácha a ministr zahraničí Chvalkovský s Hitlerem a ministrem 

zahraničí Ribbentroppem protokol, kde prohlašují, že v zájmu zachování míru vkládá 

osud českého národa do rukou Hitlera, který českému národu zajistí autonomní vývoj. 

Dne 16. března 1939 vydal Hitler rozhodnutí o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. 

Sudetští Němci se stali německými říšskými občany. Na konci října roku 1938 rozhodl 

Hitler o vytvoření Říšské župy Sudety. Sudety se tak staly součástí Německé říše.  

Začala zde likvidace odpůrců nového režimu. Terčem gestapa se stalo židovské 

obyvatelstvo. V září 1939 bylo rozhodnuto, že Židé nesmějí do divadel, lázní, hotelů, 

restaurací, biografů, parků či vybraných ulic, nesměli uzavírat sňatky s nežidovskými 

obyvateli, skončila jejich podpora v nezaměstnanosti, ve vlaku jim byl vyhrazen 

poslední vůz, nesměli jezdit tramvají, lovit ryby, nesměli vycházet ven po osmé hodině 

večerní, nesměli dostávat příděl ovoce a jiných potravin. Od listopadu roku 1938 se 

uskutečňovaly pogromy proti Židům, probíhala konfiskace jejich majetku a odsun 

do koncentračních a vyhlazovacích táborů, do jejich domů a bytů se stěhovali Němci, 

zabrali jejich živnosti a obchody. Řízení židovských továren a podniků převzali říšští 

Němci. Obsazením pohraničí, vysídlení Čechů do protektorátu, povolávání sudetských 

Němců na frontu způsobilo, že během války byl v Sudetech nedostatek pracovní síly. 

Pracovní sílu tu obvykle doplňovali váleční zajatci či dělníci z východní Evropy. 

Po připojení Sudet k Německé říši byli zdejší němečtí obyvatelé nadšení těmito 

změnami, posílali děkovné dopisy Hitlerovi a oslavovali připojení. Od roku 1941 jejich 

nadšení postupně mizelo. Sudetské oblasti měly velké potíže se zásobováním, zvyšovala 
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se nezaměstnanost, utíkali sem němečtí obyvatelé ze zničených měst, v některých jiných 

oblastech byl nedostatek pracovní síly. Obyvatelé cítili nejistotu či negativní dopad 

války na hospodářství, a to vše mělo vliv na smýšlení Němců v sudetské župě. Ke konci 

války se Sudety nevyhnuly válečným bojům, hlavně v západní části sudetské župy 

probíhaly letecké útoky spojeneckých letadel namířené proti průmyslovým zónám, 

později i proti městům. Oblast začali postupně opouštět Němci, kteří sem přišli z jiných 

částí Německa před začátkem války.  

Na jaře roku 1945 se blížila sovětská vojska z východu. Ve východní části Sudet 

byl vyhlášen ústup německých vojsk a německého obyvatelstva. Během jejich ústupu se 

snažili zničit vše, hlavně mosty, silnice a železnice. Nad západní částí Sudet probíhaly 

nálety spojeneckých letadel. Dne 5. května začalo Pražské povstání. Hlavní představitel 

sudetské župy Konrad Henlein odjel dne 7. května 1945 na Karlovarsko s úmyslem 

jednat s americkou armádou. Se svým pobočníkem a tlumočníkem byl zajat, vyslechnut 

a převezen do zajateckého tábora v Plzni. Tam spáchal v noci z 9. na 10. května 1945 

sebevraždu. Dne 8. května 1945 byla naše zem osvobozena. 

Již v roce 1939 se šířila myšlenka o odsunu Němců zpět do Německa. Blížící 

se konec války vyvolával v německém obyvatelstvu strach, protože mnoho Čechů 

toužilo po odvetě a pomstě. Protiněmecká nálada s viditelným koncem války sílila. 

Odchod Němců z našeho území se členil do několika skupin. Hlavně Němci z východu 

Slovenska byli evakuováni před postupující válečnou frontou směrem do protektorátu. 

Druhou skupinou byli Němci, kteří utíkali z bombardovaných oblastí. Třetí skupinu 

tvořili Němci, kteří už byli násilně vyháněni českým obyvatelstvem, kdy byli i vražděni 

a týráni. To byl počátek odsunu Němců a probíhal již před ukončením války.  

Dne 15. června 1945 obdržela československá armáda povolení od vlády, že 

mohla provádět zajišťování nacistických zločinců a odsun Němců. Dne 14. prosince 

1945 schválila vláda návrh na systematický transfer Němců z Československa. Němci 

se na našem území museli často řídit podobnými příkazy, které před válkou zavedli 

Němci pro Židy a Čechy v protektorátu. Členové německé menšiny museli nosit 

viditelné označení, nemohli volit, nesměli pracovat v armádě, uzavírat českoněmecká 

manželství, v pohraničí měli zakázaný volný pohyb, platil pro ně stejný princip přídělu 

potravin jako dříve pro Židy. Při samotném odsunu měli Němci někdy jen pár minut či 

hodin na sbalení svých věcí, směli si s sebou vzít zavazadlo o váze 30 až 60 kilogramů, 
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100 říšských marek, potraviny na 3 až 7 dní, nesměli si s sebou vzít žádné své cennosti. 

Němci vždy byli shromážděni na předem určeném místě. Pak byli odvezeni 

do Německa nebo museli jít pěšky.  

Ze začátku probíhal odsun poměrně zmatečně, později bylo vydáno rozhodnutí, 

že Němci budou vysidlování s ohledem na hospodářské poměry. Prvně byli odsunuti 

přistěhovalci po roce 1938, pak bývalí veřejní zaměstnanci, následně zemědělci 

a majitelé podniků, poté různí živnostníci a poslední dělníci a všichni ostatní. Bohužel 

zloba a pomstychtivost Čechů se při odsunu značně projevila, docházelo k masovým 

vraždám, násilnostem, samosoudům a lynčování. Mnoho masakrů ovšem spáchali 

vojáci československé armády a sovětské armády. Odsun Němců trval od podzimu 

roku 1945 do jara roku 1947 a vznikl speciální Úřad pro odsun Němců při ministerstvu 

vnitra. Agrese Čechů vůči Němcům se mírnily, probíhaly i soudy s pachateli trestných 

činů vůči Němcům.  

V roce 1946 již probíhaly transfery organizovaně (vlakem), zajistily se lepší 

podmínky pro transferované osoby. Na německém území začínaly problémy s nově 

příchozími obyvateli, kteří neměli kde bydlet, měli problémy se začleňováním. Odsun 

kvalifikovaných pracovních sil se projevil v československém hospodářství, kdy odešlo 

mnoho kvalifikovaných pracovníků, kteří se velmi těžko nahrazovali (8.).   

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

3.  Vývoj farmacie 

 

Farmacie a lékárenství jako takové neexistovalo hned od počátku lidské 

civilizace, byl to dlouhý a náročný vývojový proces. Lidé se nejprve museli naučit 

rozpoznávat nemoci a způsoby, jak proti nim postupovat, získávali postupně empirické 

zkušenosti v léčitelství, které rozvíjeli. Níže v textu uvádím stručný přehled vývoje 

farmacie ve světě i na našem území.                          

1. Farmaceutická funkce integrovaná v léčitelství 

Časové zařazení tohoto období je od počátku historie člověka do 5. - 4. století 

př. n. l. Za první péči o zdraví je považováno léčitelství, které vykonával jeden člověk. 

Lidé se teprve učili poznávat nemoci, jejich průběh, způsob a prostředky k léčení. 

Lékařská a farmaceutická funkce byly spojeny v nediferencovaném léčitelství. Toto 

období léčitelství začalo již v pravěku a pokračovalo až do 5. až 4. století př. n. l. 

Během té doby se člověk vyčlenil ze zvířecího světa, živil se sběrem potravy a lovem, 

zhruba v 7. tisíciletí př. n. l. vznikaly první vesnice. Docházelo k třídnímu rozdělení 

společnosti, každý člen plnil svou úlohu, probíhala dělba práce. Vesnice se rozrůstaly 

na velká města a vznikaly první starověké civilizace. Konec tohoto období, kdy 

farmacie byla plně integrovaná v léčitelství, končí zhruba na přelomu 5. a 4. století 

př. n. l. ve starořeckém léčitelství, v té době působili v tehdejší společnosti lidé, kteří se 

zajímali o léčiva a zkoumali je.  

V pravěku byl člověk přirozeně chráněn před nemocemi obrannými mechanismy 

organismu, naslouchal svým instinktům a pomáhal si také znalostmi léčivých účinků 

rostlin či minerálních vod. Léčitelské znalosti získával pravěký člověk na základě 

empirických zkušeností. Mnoho příčin nemocí si člověk neuměl vysvětlit, proto je 

přiřadil k nadpřirozeným jevům, označoval je jako trest bohů. Do empirického 

léčitelství se vmísilo náboženství a šamanství. První změny nastaly ve východních 

starověkých civilizacích, kde docházelo k třídnímu rozdělení společnosti. Vládnoucí 

třídy využívaly kněžské léčitelství, poddaní využívali lidové léčitelství. Mezi 

nejvýznamnější oblasti rozvoje léčitelství starověku patří Egypt, Mezopotámie, Řecko, 

Řím, Indie a Čína. Zde se z empirického lidového léčitelství vyvinulo kněžské 

a racionální léčitelství. Léčitelé se soustřeďovali v chrámech, zakládaly se léčitelské 
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školy, rozvíjela se lékařská činnost, zlepšovala se hygiena a vznikala protiepidemická 

opatření.            

2. Farmaceutická funkce se vyděluje z léčitelství 

Přelom 5. a 4. století př. n. l. je dobou, kdy začínala druhá vývojová perioda. 

Ve starém Řecku se rozvíjela léčitelská funkce, zavedla se dělba práce a vznikly 

specializované funkce osob v léčitelství. Jednou z takových funkcí byli rhizotomové 

(kořenáři). Starali se o sběr, zpracování a uchovávání rostlin. Měli velké vědomosti 

o rostlinných léčivech, někteří své znalosti sepsali do literárních děl.  Právě tady došlo 

k vydělení farmaceutické funkce z léčitelství.            

3. Farmaceutická funkce relativně samostatná a jednolitá, nediferencovaná   

V polovině 1. století n. l. se farmaceutická funkce řadí do třetí vývojové periody. 

Nejintenzivněji probíhal vývoj farmaceutické funkce ve starém Římě, kde působilo 

mnoho vzdělaných osobností. Zhruba v polovině 1. století n. l. vzniklo dílo „De materia 

medica“, které můžeme považovat za základní botanické, zoologické a mineralogické 

dílo a které ovlivňovalo další odborníky ještě v 17. století. Prohlubovaly se znalosti 

v oblasti lékařství hlavně díky Galénovi. Jeho názory ovlivňovaly i farmaceutickou 

oblast. Stanovil podmínky a požadavky pro osoby, které zacházely s léčivy.  

Během tohoto období docházelo k dalšímu osamostatňování a rozvíjení 

farmaceutického odvětví. V oboru působili již zmínění rhizotomové, dále 

farmakopolové, ti prodávali léčivé přípravky, migmatopolové, kteří prodávali směsi, 

myropolové, ti měli na starost prodej mastí, a unguentariové, kteří připravovali masti. 

Jak vidíme, vznikly různé funkce podle zaměření činnosti, kterou vykonávali. Hlavním 

přínosem v této éře lékárnictví je příprava léčivých přípravků, kterou dříve vykonávali 

lékaři. Farmakopolové, myropolové a ostatní obchodovali ve stáncích na ulicích, 

prodávali léčivé rostliny, léčivé přípravky, kosmetiku, hygienické prostředky, kořeněná 

vína a mošty. Měli svou vlastní organizaci, tzv. collegium. Římští farmakopolové 

museli dodržovat některá zákonná opatření, která se týkala hlavně výroby a výdeje jedů 

a silně účinných léčivých přípravků. Dohled nad lékárnictvím v Římě vykonávali 

aedilové, což byli úředníci vykonávající policejní dohled nad městem. Později byli 

tímto dohledem pověřeni archiatři, osobní lékaři císaře, nebo obecní lékaři.  
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Na konci 1. století př. n. l. začaly vznikat nemocnice a první nemocniční 

lékárny. Byly charakteru civilního nebo vojenského (valetudinária). Oddělení 

farmaceutické funkce od léčitelství nastalo v období mezi polovinou 1. století 

a 2. stoletím, tedy v době rozvoje řemesel a zlepšování techniky mnohých řemesel. 

Jednotlivé farmaceutické funkce byly všechny vykonávány v lékárně.  

V Byzancii, jejíž kultura ovlivnila slovanské národy, se vycházelo z antického 

léčitelství. Zdravotní péči vykonávala církev a mnišské řády. Farmaceuti se rozlišovali 

podle zaměření stejně jako v Římě. V polovině 5. století začalo být jejich obchodování 

úředně kontrolováno.  

Arabské lékařství bylo prostředníkem mezi antickým lékařstvím a středověkou 

zdravotnickou vědou. Arabští lékaři zkombinovali znalosti ze starého Řecka a Říma se 

svými znalostmi. Tyto znalosti šířili dál přes jižní Evropu směrem na sever. Díky jejich 

znalostem zažilo evropské léčitelství mezi 6. a 10. stoletím velký rozvoj. Spolu 

s lékařstvím se rozvíjely poznatky v oblasti farmacie. Byla sepsána literatura na téma 

lékárenství, byly ustanoveny odborné i etické povinnosti lékárníka, zásady provozování 

lékáren, předpisy o jejich kontrole. To vše se podílelo na vývoji lékárenství. Mezi 

důležitá literární díla té doby patřily i lékopisy. Činnost veřejných lékáren byla 

pod dozorem vysokého státního úřadu. Arabové přispěli k rozvoji lékárenství novými 

znalostmi o léčivých rostlinách, nových aplikačních formách, laboratorních technikách 

i nových chemických léčivech.  

Po pádu západořímské říše bylo evropské léčitelství ovlivněno křesťanstvím, 

lidovým léčitelstvím a znalostmi z antických dob. Na počátku 6. století vznikl 

benediktýnský řád, který se v průběhu dalších dvou století rozšířil po Evropě a šířil 

křesťanství. Benediktýni vyznávali mnišské léčitelství. Léčili ostatní mnichy, obyvatele 

z okolí klášterů a také poutníky. Mnišská léčitelská péče nemohla pomoci všem 

potřebným. Součástí klášterů byl dům lékařů, který se skládal z místnosti pro těžce 

nemocné, tzv. infirmarium, dále z místnosti, která sloužila jako lékárna, tzv. armarium 

pigmentorum, ke každému domu patřila i zahrada léčivých rostlin. Další budova 

sloužila pro trhání zubů, pouštění krve žilou, vymývání a natírání ran či podávání 

projímadel. U kláštera se nacházela i budova, kde byla nemocniční lázeň a kuchyň. 

Pro poutníky z okolí sloužilo tzv. hospitale. Od poloviny 12. století vznikaly hospitály 
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ve městech jako zařízení pro chudé a staré obyvatele. V 17. a 18. století se z hospitálů 

na našem území staly veřejné nemocnice.  

Naše dnešní území začaly osidlovat slovanské kmeny během 4. a 5. století n. l. 

Znalosti staroslovanského léčitelství, založené na empirických zkušenostech, se smísily 

se znalostmi keltských a germánských kultur na našem území. Lidé se v této době 

dožívali průměrně pouze 28 let. Hlavní roli v léčitelství měly v té době ženy, které měly 

bohaté znalosti o účincích rostlin. Menší roli měli muži.  

K léčení se využívaly hlavně rostliny, v menší míře živočišné produkty 

a minerální látky. V první polovině 9. století vznikla Velkomoravská říše. Příchod 

Cyrila a Metoděje roku 863 přinesl do říše křesťanství, písemnictví ve staroslověnském 

jazyce a vzdělanost. Vznikaly kláštery, kde se objevovaly první náznaky lékáren. 

Klášterní lékaři pěstovali v zahradách klášterů  léčivé rostliny, které poté uchovávali 

v určitých místnostech, což sloužilo jako domácí klášterní lékárna. Lidové léčitelství se 

používalo hlavně v nižších společenských třídách. Vyšší společenské třídy, které přijaly 

křesťanství, se díky mnišskému léčitelství dostávaly častěji do kontaktu s novými 

poznatky ze zahraničí.  

Léčitelství na území Velké Moravy bylo významně ovlivněno příchodem 

křesťanství a mnichů. Po zániku Velkomoravské říše v 10. století se upevňovala 

feudální a církevní moc. S rostoucím vlivem mnišského léčitelství bylo potlačováno 

lidové léčitelství. Protože  zdravotní péče mnichů nemohla být poskytnuta všem 

potřebným, udrželo se mezi lidem lidové léčitelství. V tomto období zde vznikalo 

mnoho klášterů hlavně benediktýnského řádu, dále řádu premonstrátů, cisterciánů, 

johanitů a křižovníků. U klášterů byly stavěny hospitály, jako další zařízení 

pro nemocné sloužily městské špitály a klášterní nemocnice. Tyto nemocnice byly 

vybaveny místností pro pouštění krve žilou, místností pro uchovávání léčiv a výrobu 

léčivých přípravků, zahradou léčivých rostlin. Zprvu byla tato zařízení určena hlavně 

nemocným mnichům. Péči o nemocné měl na starost infirmarius, který zde působil jako 

lékař, lékárník, chirurg a učitel. Do našich klášterů přicházeli zpravidla mniši 

z německých a francouzských klášterů, kteří zde působili a kteří k nám přinášeli nové 

poznatky z oboru léčitelství a výroby léčiv. V dobách jejich působení na našem území 

vznikaly první klášterní lékárny, začala se rozvíjet laboratorní výroba léčiv. 
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V roce 1130 byla léčitelská činnost mnichům zakázána, ale pokračovali v ní 

až do 14. století, kdy bylo mnišské léčitelství nahrazeno laickým lékařstvím. 

Nová laická medicína měla své základy ve starém antickém léčitelství, které 

se zachovalo hlavně v Itálii a Francii, a v mnišském léčitelství, které nahradilo antické 

léčitelství. Konkurence mnišského léčitelství se zrodila na jihu Itálie v Salernu, kde 

vznikla v 9. století lékařská škola. Mísily se zde znalosti z řeckého, byzantského 

i arabského světa. Vrcholný úspěch zažila tato škola ve 12. století. Na salernské 

lékařské škole se začala překládat různá odborně zaměřená literární díla, což vedlo 

k dalšímu rozvoji studia lékařství. Od 13. století probíhala výchova nových lékařů 

hlavně na evropských univerzitách.  

První klasické lékárny vznikaly v jižní Itálii, Francii, Španělsku a na Sicílii, což 

byla oblast největšího působení arabské medicíny. Prvopočátky lékárenství a lékáren se 

datují do doby 11. a 12. století. První farmaceuti vzešli s největší pravděpodobností 

z bylinářů a kořenářů v jižní Evropě. Již v této době byly činnosti, povinnosti a práva 

lékařů a lékárníků upravovány nařízením panovníků, městských rad a profesních 

kolegií. Lékárny se v této době rozlišovaly na městské a měšťanské. Městská lékárna 

patřila městu a lékárník byl nájemcem nebo správcem. Měšťanská lékárna byla 

soukromým majetkem lékárníka.  

V 15. století už měly lékárny svou ustálenou podobu, skládaly se z několika 

místností. První místnost byla výdejní a recepturní, tzv. oficína, kde veškerá 

komunikace s pacienty probíhala skrz okénko směřující na ulici, lidé nevstupovali 

dovnitř, to bylo zavedeno v průběhu 17. až 18. století. Druhou důležitou místností byla 

laboratoř, kde se vyráběly léčivé přípravky, vedle laboratoře se nacházela skladovací 

místnost a suchá skladovací místnost. Ve sklepě bylo zřízeno aquarium, což byla 

chladná místnost pro uložení olejů, tuků a vod. Naopak v půdním prostoru se nacházelo 

herbarium, místnost pro skladování léčivých rostlin.  

Rozvoj lékárenství na našem území byl spjat s rozvojem větších měst, která byla 

hospodářskými, obchodními a správními centry. Na rozvoj lékárenství měly také vliv 

úzké vztahy s Itálií a Německem, odkud k nám přicházeli vzdělaní odborníci v oblasti 

lékařství a lékárnictví. Založení Karlovy univerzity v Praze roku 1348 mělo 

pro lékárenství velký význam hned z více důvodů. Prvním důvodem byli domácí lékaři, 

kterým se museli lékárníci přizpůsobovat. Druhým důvodem byla touha lékařské fakulty 
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po přímé kontrole lékáren. Zřejmě vznikla i jistá nařízení, podle kterých byli lékárníci 

závislými na univerzitě, tudíž spadali pod její pravomoc a skládali přísahu, která je 

zavazovala k tomu, že budou mít kvalitní léčiva a budou připravovat léčiva přesně 

podle lékařského předpisu, nevydají bez předpisu silně účinné přípravky, nebudou 

libovolně nahrazovat předepsaná léčiva, nebudou svévolně vytvářet cenu léčivých 

přípravků a nebudou vykonávat léčebné zákroky.  

Během válek v 15. století vliv lékařské fakulty značně oslabil. Řízení 

zdravotnických záležitostí převzaly městské rady za pomoci městských lékařů. 

V první polovině 14. století vydal Karel IV. Řád pro lékaře, lékárníky a ranhojiče. 

S postupným rozvíjením oboru bylo nutné vymezit práva a povinnosti lékárníků 

a lékařů, což vedlo k tvorbě různých nařízení a řádů. Lékárníci patřili ze společenského 

hlediska k vyšší třídě, měli obvykle velký majetek a často zastávali důležité funkce 

ve vedení města.  

Pracovní náplň lékárníka ve 14. století byla příprava léčivých přípravků, 

kosmetiky, různých pochutin, které sloužily jako léčivé přípravky, a technických 

prostředků. Prodávali koření z cizích zemí, vína, různé jiné nápoje a barvy. Díky 

husitským válkám v první polovině 15. století zaniklo několik klášterních lékáren 

a svou činnost zahájilo mnoho městských lékáren. Na venkově zatím lékárny příliš 

nevznikaly. Funkci lékárníka a lékaře v mnoha městech a vesnicích vykonával jeden 

člověk. Mnoho lékárníků působících na našem území pocházelo ze zahraničí, hlavně 

z Německa a Itálie. Na konci 15. století již byla poměrně běžná vlastní výroba léčivých 

přípravků v lékárnách.        

K velkému rozvoji lékárenství došlo v období 17. až 19. století hlavně díky 

vývoji chemie, medicíny a botaniky. Tím se zdokonalila příprava léčiv v lékárnách. 

Velká města umožňovala vznik městských, měšťanských, zámeckých a klášterních 

lékáren a městských špitálů, čímž docházelo k rozvoji zdravotnické péče. Byly 

vydávány infekční a morní řády, protože města byla často zasažena různými 

epidemiemi. Během 17. a 18. století začala významně růst moc a síla panovníků 

a zmenšoval se vliv šlechtické samosprávy. To vedlo k mnohým zásahům panovníka 

do různých oblastí, byla vydávána i centrální nařízení v oblasti zdravotnictví. Stát 

převzal dohled nad řízením zdravotnictví, vzděláváním zdravotníků, nemocniční 

a hygienickou péčí a zvýšil důraz na prevenci. Koncem 18. století se začínaly objevovat 
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první náznaky diferenciace farmaceutických funkcí. Docházelo k rozvoji školství, 

výzkumu, tovární výroby léčiv i laboratorní výroby v lékárnách. To ovšem znamenalo, 

že lékárna ztratila na své jedinečnosti, jelikož činnosti původně vykonávané pouze 

v lékárně se začaly vykonávat i v jiných zařízeních. Během prvních desetiletí 19. století 

začaly vznikat základy farmakognozie, farmakologie, farmaceutické technologie 

a farmaceutické chemie.          

V 16. století docházelo i na našem území k rozvoji měst, což přispělo i k růstu 

počtu lékáren. Činnost lékáren byla již v této době řízena zákonnými předpisy 

a nařízeními, která mohl vydávat panovník, městské rady, zemský stavovský sněm 

či feudálové na svých panstvích. Mezi nejznámější předpisy patřily policejní řády 

Ferdinanda I. z let 1542 a 1552 a policejní řád Rudolfa II. z roku 1605. Ten nakázal 

existenci sdružení majitelů lékáren, jehož hlavní úloha byla v zajišťování kvalitní 

výchovy učňů a tovaryšů a chodu lékáren. Roku 1592 sepsal a vydal Dr. Adam 

Zalužanský ze Zalužan Řád apathekářský. Ten nařizuje pravidelné kontroly lékáren 

lékaři, stanovuje povinné vzdělání pro výkon povolání, vybavení lékáren, povinnost mít 

zahradu léčivých rostlin u lékárny, pravidla uchovávání léčiv, pravidla výroby léčivých 

přípravků a jejich výdeje, stanovuje ceny léčivých přípravků.  

Časté epidemie ovlivňovaly tvorbu zdravotnických zákonů i činnost lékáren, 

zřizovaly se zvláštní komise. Koncem 16. století byli zvoleni zemští lékaři, kteří měli 

dohlížet na zdravotnictví v jednotlivých krajích. Přelom 16. a 17. století se vyznačuje 

velkou snahou ovlivnit chod lékáren zákonnými opatřeními. Třicetiletá válka v letech 

1618-1648 měla neblahé důsledky na celé hospodářství země. Následkem toho řada 

lékáren zanikla nebo byly zničeny během války. Díky nadvládě Habsburků se stále více 

projevovala germanizace i v oblasti lékárenství. V této době opět rostlo postavení a moc 

církevních řádů, a  tím docházelo také k rozvoji klášterů a klášterních lékáren. Lékárny 

zřizovali jezuité, premonstráti, cisterciáci a milosrdní bratři. Lékaři v té době 

nahrazovali měšťanské lékárny svými domácími lékárnami.  

Významným rokem byl rok 1623, kdy byla obnovena činnost lékařské fakulty 

v Praze. V roce 1651 přebírá dohled nad zdravotníky, jejich výuku a zkoušení lékařská 

fakulta v Praze, tím se zvýšila kvalita zdravotnické péče. Na Moravě měl na starost 

dohled nad zdravotníky Královský tribunál. V roce 1671 bylo vydáno Leopoldovo 

privilegium pro lékárníky, kterým se upravovaly podmínky a povinnosti lékárníků 



38 

 

i činnosti konkurence. V této době se také začaly připravovat chemické léčivé 

přípravky. Ceny léčivých přípravků upravovala lékárenská taxa. V 17. a 18. století 

docházelo k velkému rozvoji přípravy chemických léčiv, spolu s tím se vylepšovalo 

i laboratorní vybavení. V průběhu 18. století dochází k rozvoji manufakturní výroby. 

Během druhé poloviny 17. století a v 18. století vytvořily úřady dobrou organizaci 

úředních, župních, městských a zemských lékařů, kteří vykonávali pravidelný dohled 

nad zdravotníky. V lékárenství to zajistilo dobrou úroveň výuky a výchovy nových 

lékárníků a také kvalitnější služby v lékárnách.  

Za vlády Marie Terezie a Josefa II se projevovala snaha o zavedení 

centralizované státní správy a vznikalo mnoho reforem. Byly zrušeny samostatné 

zemské vlády a vznikly centrální politické a soudní úřady. Došlo i k reformám 

ve školství, vedení univerzit převzal stát. Oblast zdravotnictví upravoval Všeobecný 

medicinální řád vydaný roku 1753. Z řádu vyplývalo, že lékárníci nesměli léčit, lékaři 

nesměli připravovat léčivé přípravky, klášterní lékárny směly být jen ve venkovských 

městech, kde nebyla měšťanská lékárna. Provizor v takové lékárně musel podstoupit 

zkoušky, každý rok probíhala vizitace lékárny, lékárník nebo provizor musel absolvovat 

zkoušku na lékařské fakultě či u zdravotní komise. Povolení pro zřízení nové lékárny 

vydávaly nejvyšší zemské úřady. Zdravotnictví v Čechách měl na starost předseda 

zemské medicinální a sanitní komise, na Moravě vznikla zemská zdravotní komise. 

Zřizování nových lékáren měl na starost zemský úřad.  

Vydáním výše zmíněného řádu se začalo soustředit řízení zdravotnictví 

do jednoho centra. Tato centralizace byla dokončena vydáním Generálního zdravotního 

normativu v roce 1770. Sjednotil zdravotnictví v Čechách a na Slovensku. Ve Vídni 

vznikla hlavní zdravotní dvorská deputace, v každé zemi vznikly zemské zdravotní 

komise, v krajích krajské zdravotní komise. Upravoval podmínky vysokoškolského 

studia farmacie, zřizování lékáren, lékárnické organizace, nařídil založení grémia 

lékárníků, jednotný lékopis a jednotnou lékárenskou sazbu. Povolení pro zřízení nové 

lékárny vydával správní úřad, který uděloval i lékárenské koncese.  

Podle typu provozního práva existovaly dva typy lékáren. Prvním typem lékáren 

byly lékárny s reálným právem, které bylo nezávislé na osobě, to znamenalo, že 

vlastníkem mohl být i nefarmaceut. Toto právo se dále dělilo na radikované, vázalo se 

na konkrétní dům a pozemek, a neradikované, což bylo volně prodejné, nevázané právo. 
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Druhým typem lékáren byly lékárny s osobní koncesí. Tato koncese se udělovala pouze 

konkrétní farmaceuticky vzdělané osobě. Osobní právo skončilo smrtí dotyčného, nebo 

pokud se ho vzdal. Vdova nebo děti mohly po určitou dobu lékárnu provozovat. Toto 

rozdělení koncesí zaniklo roku 1950, kdy byly lékárny znárodněny a převzaty národním 

podnikem Medika. Samostatně mohl lékárnu vést lékárník po absolvování 

předepsaného studia a  následného tzv. kvinkvenia, což byla pětiletá praxe ve veřejné 

lékárně.  

Dodatek GZN z 10. 4. 1773 nařizoval vznik grémií lékárníků. Nahradily dříve 

existující farmaceutická kolegia. Majitelé, provizoři a nájemci lékáren byli povinni být 

členy grémia. V roce 1950 grémia zanikla. Koncem 18. století došlo k reformám 

nemocniční a ústavní péče a vojenského zdravotnictví. Na počátku 19. století se začala 

výroba léčivých přípravků a chemických léčiv přemisťovat z lékáren do továren, které 

se staly konkurencí lékáren. Tímto krokem byly položeny základy pro nové 

farmaceutické odvětví – výrobu léčiv. Rok 1848 byl charakteristický přechodem 

od feudalismu ke kapitalismu a tento přechod se odrazil i v oblasti lékárenství. 

4. Farmaceutická funkce relativně samostatná, vnitřně diferencovaná (1830/48-1945/48) 

Zhruba mezi polovinou 19. století a polovinou 20. století byla farmacie relativně 

samostatným zdravotnickým oborem skládajícím se z několika odvětví, kdy každé 

odvětví plnilo pouze určitou dílčí funkci ve farmacii. První výraznější rozčleňování 

farmacie se odehrávalo v oblasti vědy. Po revoluci v roce 1848 se začal rozvíjet 

farmaceutický průmysl, velkoobchod s léčivy a lékárenství. To často vedlo 

ke konkurenčnímu boji, kdy se do popředí dostával spíše ekonomický zájem, 

a zapomínalo se na hlavní úlohu celé farmaceutické oblasti, která spočívala 

v zajišťování kvalitní zdravotní péče a množství léčiv. 

Na druhou stranu tento rozvoj v oblasti farmacie umožňoval přístup k léčivům 

stále většímu počtu lidí. Bylo to způsobeno poklesem cen přípravků a zvýšením jejich 

množství v lékárnách. Velkou roli sehrálo i zavedení nemocenského pojištění, které také 

zpřístupnilo zdravotní péči a dosažitelnost léčiv více lidem.  

Od poloviny 19. století zažívala věda a výzkum velký úspěch v různých 

oblastech, což mělo vliv i na vývoj výzkumu ve farmacii. Nové objevy v bakteriologii, 

imunologii, nové aplikační formy léčiv, zavedení sterilizace, výroba krevních přípravků, 
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objev vitaminů a hormonů, syntetická léčiva, objev antibiotik a mnoho dalších objevů 

se podílelo na vývoji farmaceutického výzkumu. Také průmyslová výroba chemických 

léčiv zažívala svůj rozkvět. Dále se v továrnách vyráběly galenické přípravky, 

speciality, imunobiologické přípravky. Díky rozvoji průmyslové výroby byly léčivé 

přípravky levnější a dostupnější většímu počtu obyvatel. Po vzniku Československé 

republiky v roce 1918 vzniklo mnoho nových továren, ale konkurence ze zahraničí 

způsobila řadě z nich brzký zánik. Rozvoj farmaceutického průmyslu byl omezován 

špatnou celní politikou a příliš dlouhými procesy povolování výroby specialit. 

Ve 30. letech 20. století se tato situace mírně zlepšila, hlavně mnohými úspěchy 

v oblasti výroby nových preparátů, ovšem jen do začátku druhé světové války.  

Dalším odvětvím farmacie, které zaznamenalo pokrok, byla kontrola léčiv. Stále 

pokračovala vnější kontrola, kterou prováděli úřední lékaři vizitací lékáren, 

velkoobchodů a výroben. Vnitřní kontrola se rozvíjela s tím, jak se vyvíjely vědecké 

a technické znalosti v této oblasti. Výzkum léčiv probíhal ve farmaceutickém průmyslu 

i na vysokých školách. Státní kontrola léčiv a léčivých přípravků se uskutečňovala 

ve státních kontrolních ústavech.  

Lékárenství zažilo od poloviny 19. století do poloviny 20. století velké a zásadní 

změny. Zprvu zahrnovalo veškeré činnosti od výzkumu po výdej léčiva pacientovi. 

S rozvojem vědy, průmyslu, technologií však lékárenství přicházelo o svou jedinečnost, 

neboť vznikala nová farmaceutická odvětví, která byla lékárníky a majiteli lékáren 

chápána jako konkurence. Ti se snažili modernizovat vybavení svých lékáren, aby 

přilákali více pacientů. Počet lékáren v této době vzrůstal hlavně ve městech, kde se 

rozvíjel průmysl a rostl počet obyvatel. Lékárny soupeřily o své klienty s drogeriemi, 

lékárníci a laboranti požadovali lepší pracovní podmínky, kratší pracovní dobu, vyšší 

platy a lepší ubytování. To byla pro majitele lékáren velká zátěž. Výrobní činnost 

v lékárnách postupně klesala, naopak lékárny vykonávaly hlavně výdejní činnost, 

jelikož se zvyšovalo množství léčiv vyráběných v továrnách. Povolení k provozování 

lékáren bylo poskytováno pouze farmaceutům formou osobní koncese zemskými úřady. 

Osobní lékárny bylo možné pronajímat. Často se také využívalo převodu osobní 

koncese na magistra farmacie, který koupil zásoby a zařízení v dané lékárně.  

Vývoj lékárenství, tedy ústup výrobní činnosti a vzestup výdejní činnosti, se 

odrážel i ve vybavení lékáren. Přibylo vybavení pro kontrolní a analytickou činnost, 
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pomůcky pro výrobu různých lékových forem, ubylo vybavení pro chemickou výrobní 

činnost. Aby lékárny měly dostatečný zisk, začala se v nich prodávat i kosmetika, vína, 

likéry, dietetické přípravky, dezinfekce a různé zdravotnické prostředky.  

Vývojem prošlo také řízení lékárenství. Od roku 1848 mělo řízení na starost 

ministerstvo vnitra. Po vzniku Československé republiky převzalo řízení ministerstvo 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, v první polovině druhé světové války bylo 

řízením pověřeno ministerstvo sociální a zdravotní správy a v druhé polovině války to 

bylo opět ministerstvo vnitra. Na okresní úrovni se podílelo na řízení lékárenství 

zemské a okresní hejtmanství, od roku 1922 to byly okresní úřady. Grémia pak 

dohlížela na to, aby veškerá nařízení byla aplikována do praxe. Hlavním zákonem, který 

upravoval fungování celého zdravotnictví, byl zákon č. 68 říšského zákoníku 

z 30. dubna 1870 o organizaci veřejné zdravotní služby. Lékárenství bylo specificky 

řízeno zákonem č. 5 říšského zákoníku o úpravě lékárnictví, který vyšel 

18. prosince 1906.  

Změny proběhly také ve farmaceutickém školství, které bylo jedním odvětvím 

diferencované farmacie. Kdo chtěl pracovat v lékárně jako lékárník, musel absolvovat 

dvouleté studium na lékařské fakultě v Praze, to platilo od roku 1834. Později probíhalo 

toto studium na lékařské a filosofické fakultě a od roku 1920 na lékařské 

a přírodovědecké fakultě. Středoškolské vzdělání také prošlo změnami. Budoucí 

lékárník musel od roku 1809 absolvovat 4 roky na gymnáziu, od roku 1889 to bylo 6 let 

a od roku 1920 musel mít 8 tříd zakončené maturitou. Praxe v lékárně se zkrátila z 8 let 

na 2 roky. Absolventi vysoké školy získali diplom a titul PhMr. Farmaceut, který chtěl 

pracovat v jiném farmaceutickém odvětví, než bylo přímo lékárenství, musel dalším 

studiem získat titul doktor chemie, doktor farmacie, doktor filozofie nebo doktor 

přírodních věd. Až do konce 19. století mohli studovat farmacii pouze muži. Laboranti 

v lékárnách neměli až do roku 1950 žádnou odbornou průpravu, přicházeli do lékárny 

nezkušení a vše se učili až svou praxí v lékárně.   

5. Farmaceutická funkce relativně samostatná a diferencovaná, plně integrovaná 

do zdravotnictví (1945/48 – dodnes) 

V tomto období byl vývoj farmacie nejvíce ovlivňován vývojem vědy 

a techniky. Farmaceutická funkce byla relativně samostatná a vnitřně diferencovaná. 

V polovině 20. století docházelo k organizačnímu začlenění farmacie do zdravotnictví. 
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Zároveň s tím začínalo propojování a společné využívání lékařských a farmaceutických 

znalostí, aby se dosáhlo lepší komplexní péče o pacienty.  

Vlivem socialistického období, kdy probíhalo spojování továren, výrobních 

podniků, velkoobchodů s léčivy, se snížila konkurence v jednotlivých farmaceutických 

odvětvích. Byly zavedeny socialistické formy spolupráce, jednotlivá farmaceutická 

odvětví se stala součástí jednotného organizačního svazku zdravotnictví. Na základě 

dekretů prezidenta republiky byly v roce 1945 kromě jiného znárodněny i farmaceutické 

továrny, velkoobchody s léčivy a lékárny. Na začátku roku 1946 vznikly z těchto 

znárodněných továren a velkoobchodů dva národní podniky. V Praze vznikl podnik 

Spojené farmaceutické závody (SFZ) a v Bratislavě Lučobné a farmaceutické závody 

(LFZ). Znárodněny ale zatím nebyly všechny továrny, lékárny a jiná zařízení. V této 

době se majitelé lékáren snažili všemožně bojovat proti rozšiřujícímu se socialismu, 

který znamenal konec soukromého vlastnictví. V roce 1947 došlo v národním podniku 

SFZ k reorganizaci velkoobchodu. Na základě zákona č. 114/1948 Sb. byly po únoru 

1948 znárodněny zbylé, dosud neznárodněné, farmaceutické továrny a velkoobchody 

s léčivy a byly připojeny k národním podnikům SFZ a LFZ. Lékárny musely objednávat 

zboží z předem určeného skladu léčiv. Bylo zakázáno prodávat léčiva v drogériích 

a drogistické zboží v lékárnách. Existence n. p. SFZ zaručovala kvalitu léčiv, protože se 

v nich prováděly kontroly jakosti léčiv, což se v minulosti často nedělalo. Dovoz léčiv 

ze zahraničí měl na starost podnik Chemapol, který se zabýval zahraničním obchodem. 

O výrobu a distribuci zdravotnických potřeb se staral národní podnik Sanitas, který byl 

založen na základě vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 2338 z 23. září 1948. 

V únoru 1948 bylo také rozhodnuto znárodnit veškeré lékárny. Celý vývoj zdravotnictví 

v této době směřoval k poskytování zdravotní péče všem obyvatelům bez ohledu 

na sociální a finanční poměry a také k převzetí zdravotní péče do rukou státu. Tomu 

nasvědčovalo znárodnění přírodních léčivých zdrojů a lázní, léčebných 

a ošetřovatelských zařízení, dalších podniků, velkoobchodů a závodů.  

V tomto období se vyzdvihla důležitost celé farmacie, naplňoval se požadavek 

na bezplatnou léčebnou péči pro všechny obyvatele. Během socialistické éry stále 

pokračuje farmaceutická výzkumná a vědecká činnost zaměřená na léčiva. Prohlubovaly 

se znalosti o struktuře léčiv na molekulární úrovni, vylepšovalo se technické zařízení 

výzkumných laboratoří i postupy výzkumné činnosti, pracovalo se na zlepšování 

výrobních technologií, jako byla např. automatizace výrobních linek. Celý tento pokrok 
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se odrážel i ve vzdělávání odborníků. Vznikaly výzkumné ústavy, které zajišťovaly 

rozvoj a bezpečnost léčiv, výroby a jiných činností. Od roku 1951 se zdravotnický 

a farmaceutický výzkum řídil pětiletými plány.  

Zákonem č. 190 Sb. z roku 1948 bylo zavedeno čtyřleté studium farmacie, 

zrušila se dvouletá aspirantská praxe, která byla novým zákonem včleněna do studia 

v pozměněné formě. Studium farmacie probíhalo na lékařských fakultách v Praze, Brně 

a Bratislavě. Tento nový způsob studia farmacie začal ve školním roce 1948/1949.  

Lékárny v individuální národní správě přešly 1. ledna 1949 do správy 

Ústředního svazu nemocenských pojišťoven. V tomto roce také nabyl platnosti zákon 

č. 271/1949 Sb. o výrobě a distribuci léčiv. Měl zásadní význam v oblasti lékáren. 

Stanovilo se v něm, že lékárny bude provozovat stát prostřednictvím národního 

podniku, všechny lékárny budou veřejné, povolení ke zřízení lékárny bude udělovat 

KNV. Odpovědný vedoucí správce lékárny musí být magistr farmacie s minimálně 

tříletou praxí, zrušily se dřívější koncese radikované, osobní, možnost nájmu lékárny 

a domácí lékárny lékařů. Tímto zákonem byl v roce 1950 zřízen národní podnik 

Medika. Dne 1. ledna 1950 převzal tento podnik 434 lékáren, během roku 1950 

pokračovalo znárodňování lékáren a na konci roku 1950 byly skoro všechny lékárny 

součástí n. p. Medika. Také domácí lékárny lékařů byly převzaty n. p. Medika. Dozor 

nad tímto podnikem drželo ministerstvo zdravotnictví.  

S proměnou celého zdravotnictví muselo být schváleno mnoho nových předpisů. 

Zákonem o zdravotnických povoláních se zrušily zájmové organizace zdravotnických 

pracovníků s povinným členstvím, což byla lékárnická grémia a výbory kondicinujících 

farmaceutů. Dále v roce 1950 došlo k mírnému zlevnění cen léčiv a navýšení platů 

laborantů a magistrů. Do roku 1950 se nevyžadovalo žádné odborné vzdělání 

farmaceutických laborantů. Národní podnik Medika založil v roce 1950 laborantskou 

školu v Českém Krumlově, o rok později byla přemístěna do Brna a stala se součástí 

střední zdravotnické školy. Od školního roku 1951/1952 probíhalo studium farmacie 

pouze na vysoké škole v Brně.  

Farmaceutická kontrola se uskutečňovala po roce 1945 hlavně 

ve farmaceutickém průmyslu. V roce 1946 byl založen Výzkumný a kontrolní ústav 

SFZ, z něj se o několik let později oddělil Kontrolní ústav farmaceutický. Zákon 

č. 271/1950 nařizoval povinnost kontrolovat léčiva a léčivé přípravky v jednotlivých 
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farmaceutických odvětvích. V roce 1951 byly založeny Ústřední technicko-kontrolní 

laboratoře, které patřily k n. p. Medika. Téhož roku vznikly Krajské kontrolní laboratoře 

národního podniku Medika. Roku 1952 byl založen Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

který byl pomyslným vrcholem kontroly léčiv na všech úrovních ve všech 

farmaceutických odvětvích.  

Koncem roku 1951 byla založena farmaceutická sekce Československé lékařské 

společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Na jaře roku 1952 proběhla decentralizace 

národního podniku Medika a vznikly samostatné krajské národní podniky Medika. 

Z národního podniku Sanitas se oddělila opravářská činnost a prodej laboratorních 

potřeb. Zbytek podniku se rozdělil na dva národní podniky Sanitas – zdravotnické 

sklady v Praze a v Bratislavě. Na ministerstvu zdravotnictví byla spuštěna činnost 

hlavní správy lékáren, která měla na starost řízení a kontrolu lékáren. Vládním 

nařízením č. 50/1952 byla zajištěna existence samostatných farmaceutických fakult 

v Brně a Bratislavě. Farmaceutická fakulta v Brně byla slavnostně otevřena 

28. listopadu 1952. V lednu 1953 se oddělil od n. p. Sanitas národní podnik Oční optika 

a k n. p. Sanitas byla připojena Ústředna antibiotik. V polovině roku přešla velká část 

činností n. p. Sanitas na oblastní sklady zdravotnického zboží při Krajských národních 

podnicích Medika. 

 Cílem veškerých snah v 50. letech bylo zajistit dobré zásobování obyvatelstva 

a zdravotnických zařízení léčivy a zdravotnickými potřebami, zvýšit dostupnost 

a úroveň poskytovaných služeb v lékárnách, měnila se síť lékáren, vznikaly výdejny 

léčiv na pracovištích a u lékařů, zvýšila se kontrola léčiv pro jejich vyšší bezpečnost, 

proběhla reforma studia farmacie, docházelo k stále výraznější feminizaci oboru, což 

přinášelo svá úskalí při rozmisťování pracovníků podle potřeb zdravotnictví. Lékárny se 

potýkaly s nedostatkem magistrů farmacie. Z důvodu rostoucího počtu obyvatel 

a pojištěnců, rozvíjení léčebné a preventivní péče a zvyšování počtu zdravotnických 

zařízení začala stoupat spotřeba léčiv, která vedla k problémům s jejich výrobou 

a s následným zásobováním obyvatel a zařízení léčivy.  

V roce 1954 bylo zavedeno pětileté studium farmacie. V tomto roce převzalo 

ministerstvo zdravotnictví řízení farmaceutické výroby od ministerstva chemického 

průmyslu. Roku 1956 se hlavně plánoval rozvoj lékárenství, plánovalo se navyšování 

počtu lékáren a výdejen u lékařů, vzdělávání magistrů a laborantů, spotřeba léčiv 
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a jejich zásoby, sestavovaly se seznamy volně prodejných léčiv. V témže roce přešel 

n. p. Oční optika do rukou Hlavní správy lékáren. Na začátku roku 1957 bylo převedeno 

řízení KNP Medika jako krajských správ lékáren na zdravotnické odbory rad KNV. To 

se týkalo i provozoven n. p. Oční optika. Tímto krokem se zrušily KNP Medika, n. p. 

Oční optika a zdravotnické sklady n. p. Sanitas. Hlavní správa lékáren na ministerstvu 

zdravotnictví zanikla, její práva a povinnosti převzaly zdravotnické odbory rad KNV. 

Na ministerstvu zdravotnictví byly založeny lékárenské odbory místo HSL. Na jaře 

1958 na základě vládních usnesení č. 222/1958 a č. 262/1958 byla zrušena Hlavní 

správa výroby léčiv a Hlavní správa výroby zdravotnických potřeb a 1. dubna 1958 

vznikl podnik SPOFA v Praze, ve stejném období vznikl Ústav sér a očkovacích látek 

v Praze. Vládním usnesením č. 560/1958 byla nařízena změna organizace řízení 

zdravotnictví na krajské a okresní úrovni, vznikl Krajský ústav národního zdraví 

(KÚNZ). K 1. červenci 1960 se novou územní organizací stal Okresní ústav národního 

zdraví (OÚNZ), který převzal všechny lékárny, provozovny oční optiky, výdejny léčiv, 

lékařské pohotovostní lékárničky, prodejny zdravotnických potřeb a prodejny léčivých 

rostlin. Všechna tato zdravotnická zařízení tvořila celek označovaný jako Lékárenská 

služba, kterou řídil okresní lékárník. 

 Celý tento vývoj měl za cíl vytvořit z lékáren skutečná zdravotnická zařízení, 

jelikož do té doby byly chápány spíše jako obchody s léčivy. Realizovala se snaha, jak 

co nejvíce vyhovět lidem a co nejlépe jim poskytnout lékárenskou péči. Otevíraly se 

výdejny léčiv a upravovala se síť lékáren na celém území, měnil se interiér a zařízení 

lékáren. V roce 1960 bylo zavedeno studium farmacie při zaměstnání. Vládním 

usnesením č. 120/1960 bylo rozhodnuto o sloučení farmaceutických fakult v Brně 

a Bratislavě, čímž vznikla jedna celostátní v Bratislavě.  

Po celou dobu provázely snahy o zlepšování zdravotnické péče problémy 

s nedostatkem léčiv v lékárnách. Plánování spotřeby léčiv neodpovídalo realitě, 

vznikaly problémy s dodávkami jednotlivých surovin či materiálů pro výrobu léčiv, 

spotřebu léčiv ovlivňovaly nepředvídatelné vlivy, jako například počasí a různé 

epidemie. Ve školním roce 1961/1962 bylo otevřeno dvouleté nástavbové studium 

s maturitou na středních zdravotnických školách, obor lékárenský laborant. Na základě 

vládního usnesení č. 230/1963 byl založen nový národní podnik Zdravotnické 

zásobování, který vznikl z krajských skladů léčiv a zdravotnického materiálu 

a Ústředního zdravotnického skladu. Lékárny se již od dob války potýkaly 
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s nedostatkem lékárníků i laborantů a stále se jim nedařilo tento stav změnit, jelikož 

nebyl dostatečný počet studentů. Ke zhoršení situace přispělo i zřízení celostátní fakulty 

v Bratislavě, kdy fakulta v Brně přestala vykonávat svou činnost.  

Další příčinou neuspokojivého stavu byla rostoucí feminizace oboru, která 

dosáhla již 83%. Po studiích ženy měly nastoupit na pracovní místa, která jim byla 

určena. To absolventky odmítaly, neboť chtěly pracovat v místě svých bydlišť a rodin. 

Vláda vydala v roce 1964 usnesení č. 76/1964, kde ukládala povinnost vybírat 

v lékárnách poplatek za recept, který činil 1 Kčs. Snahy vlády zabezpečit obyvatelstvo 

kvalitní zdravotní péčí stále provázely problémy s nedostatečnou výrobou a distribucí 

léčiv. Roku 1966 vešel v platnost významný zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, 

který do oboru lékárenství zasahoval mimo jiné úpravami podmínek přípravy a výdeje 

léčiv a zdravotnického materiálu. Bohužel ani v tomto roce nedošlo k výraznějšímu 

zlepšení zásobování. Roku 1969 byla vydána vyhláška MZ ČSR č. 81/1969 Sb. 

o registraci HVLP. Podle nařízení vlády ČSR č. 100/1969 byla založena farmaceutická 

fakulta Karlovy univerzity v Hradci Králové. Téhož roku byla založena Československá 

farmaceutická společnost, která se skládala z České farmaceutické společnosti 

a ze Slovenské farmaceutické společnosti. Společnost byla tvořena spolky farmaceutů. 

Československá farmaceutická společnost byla součástí České lékařské společnosti Jana 

Evangelisty Purkyně.  

Po dohodě ministerstva zdravotnictví s ministerstvem zemědělství a výživy, 

ministerstvem obchodu, s Českým svazem výrobních družstev a s Českým svazem 

spotřebních družstev v roce 1971 bylo rozhodnuto o výdeji léčiv a jiného sortimentu 

mimo lékárny. Mezi tento sortiment byly zařazeny potřeby intimní hygieny, dietetické 

potraviny, léčiva používaná k technickým účelům, léčiva jako součást dezinfekčních 

a dezinsekčních přípravků, které nebyly určeny k přímému použití u člověka či zvířete, 

léčiva jako součást kosmetických přípravků, kožní čistící přípravky.  

Všechny tyto kroky vedly k lepší dostupnosti služeb lékáren veřejnosti, 

lékárenství se stalo neodmyslitelnou součástí zdravotnictví. Mělo to ovšem i své stinné 

stránky. Špatná ekonomická politika způsobila nemalé problémy v zásobování léčivy, 

dovoz léčiv ze zahraničí byl velmi omezený, v objednávání a dodávání léčiv se 

projevovaly velké nedostatky. Nespokojenost byla i mezi personálem, který nebyl dobře 

finančně ohodnocen, což bylo demotivující. Na druhé straně se velmi zlepšila kvalita 
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léčiv, prováděly se intenzivní kontroly kvality léčiv vyráběných jak v podnicích, tak 

v lékárnách.    

S ubývající výrobní činností v lékárně a s přibývající výdejní činností se měnilo 

i provozně-technické vybavení lékáren zejména během 20. století. Oficína se začala 

rozdělovat na část výrobní a část výdejní, později vznikaly čekárny, prostory se od sebe 

oddělovaly neprůhlednými přepážkami. Dalším vývojem došlo v 60. letech 20. století 

k oddělení výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis a výdeje volně 

prodejných přípravků. Každá změna měla své klady a zápory, nové nápady se ověřovaly 

v praxi.  

Změny se netýkaly jen prostorového uspořádání, ale i nábytku. Lékárenský 

nábytek byl ovlivňován jednotlivými uměleckými styly. Ve druhé polovině 20. století se 

spíše hledělo na užitečnost a efektivnost uspořádání nábytku než na estetičnost. Cílem 

bylo získat co nejvíce úložného prostoru, velký úspěch zaznamenal například kruhový 

dispenzační box. Stále se ale nedařilo zavést funkční diskrétní zónu pro pacienty. To se 

změnilo během 70. – 80. let 20. století, kdy se začaly využívat izolované dispenzační 

boxy. V  dnešní době ale nestačí celkové kapacitě léčiv a z lékáren téměř vymizely. 

Celkový vývoj lékárenství ve 20. století, kdy se z lékárníka stával odborný 

poradce, konzultant a výdejce hromadně vyráběných léčiv, ovlivňoval velkou měrou 

vysokoškolské vzdělávání studentů farmacie. Výuka se mnohem více zaměřila 

na farmakologii, medicínské znalosti, zavedla se výuka klinické farmacie, do lékárenské 

praxe se zavedla lékárenská péče.  

S pádem komunistického režimu roku 1989 nastaly změny, které se týkaly 

lékáren i celého lékárenství jako takového. V tomto roce existovalo na našem území 

912 státních lékáren, z nichž 80 lékáren bylo nemocničních, a na jednu lékárnu 

připadalo 10 000 obyvatel. Lékárny se vrací do soukromého vlastnictví. Je opět 

zavedena možnost, kdy může lékárnu vlastnit nelékárník, tak jak tomu bylo před druhou 

světovou válkou. Zaměstnanci ovšem musí být odborně vzdělaní. Za odborný chod 

lékárny zodpovídá vysokoškolsky vzdělaný farmaceut. Zřizování nových lékáren již 

není početně omezováno. Ve  21. století dochází k významnějšímu rozvoji řetězcových 

lékáren.  
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Dle vyhlášky č. 52/1998 Sb., byla zavedena nová kategorie léčiv – vyhrazená 

léčiva, která se mohou prodávat i jinde než v lékárně při splnění vyhláškou daných 

podmínek. Cílem je, aby tato ověřená léčiva byla dostupná co největšímu počtu 

obyvatel. Technické požadavky na prostory a požadavky na vybavení lékáren jsou dány 

vyhláškou. Majitelé dnešních lékáren si zakládají na interiérovém vybavení svých 

zařízení, přičemž se stále setkáváme s problémem, jak se co nejlépe postarat o soukromí 

pacienta při výdeji léčiv.  

V období před rokem 1989 musely mít lékárny zásobu léčiv na tři měsíce 

a existoval pouze jeden dodavatel léčiv. Dnes je situace úplně jiná. Na trhu působí 

mnoho velkodistribučních firem, které mají své sklady rozmístěny na celém území 

České republiky a jsou schopny většinu léčiv dodat do druhého dne. Tím se významně 

snížily nároky na skladovací prostory v lékárnách. Lékárny samotné nechtějí mít příliš 

velké zásoby léčiv a ostatního sortimentu, neboť v tom jsou vázány jejich finanční 

prostředky, které by případně mohly využít pro jiné účely. Úložná zařízení v lékárnách 

neustále prochází vývojem, nejrozšířenější jsou dnes zásuvkové skříně.  

Nejnovějším trendem je zřizování lékáren v  obchodních centrech s cílem 

přiblížit se lidem. Interiér takových lékáren velice často umožňuje samoobslužný 

prodej, nabízí zde nejrůznější sortiment volně prodejných léčiv, parafarmaceutik či 

kosmetiky. Od lékáren se v dnešní době zejména očekává, že budou pacientovi 

poskytovat komplexní lékárenskou péči, jejíž součástí je výdej léčivých přípravků, 

poskytnutí veškerých potřebných informací o užívání léčiv, o možném riziku užívání, 

poskytování odborného poradenství při výběru volně prodejných léčiv a konzultační 

činnost. Zavádí se snahy o vedení dokumentace o každém pacientovi a jeho léčení. 

Fenoménem posledních let je zavedení elektronické preskripce, nicméně prozatím 

nesplňuje svůj účel. Podle výroční zprávy za rok 2010 České lékárnické komory bylo 

v České republice 2 444 lékáren, na jednu lékárnu tak připadalo 3 902 obyvatel. 

Všechna farmaceutická odvětví se řídí mnoha zákony a vyhláškami. Pro oblast 

lékárenství je zásadní zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, kterým se stanovují základní 

podmínky pro činnosti v jednotlivých odvětvích farmacie, zároveň obsahuje definice 

základních pojmů. Je doplněn řadou vyhlášek. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových 

látkách, obsahuje seznamy návykových látek a upravuje podmínky zacházení s těmito 

látkami. Důležitý je také zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a zákon 
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č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Farmaceutické vzdělání je ošetřeno dvěma hlavními 

zákony, a to zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, 

a zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, které jsou 

doplněny vládními nařízeními a vyhláškami. Oba tyto zákony v současnosti mění zákon 

č. 346/2011 Sb. Zákon FS ČSSR č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, byl nahrazen 

zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

který nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012. Jedním ze zákonů, kterým se řídí oblast 

zdravotního pojištění, je zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.  

Na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byly 

v České republice od 1. ledna 2008 zavedeny regulační poplatky u lékaře, v lékárnách 

a jiných zdravotnických zařízeních. Jejich hlavním účelem bylo omezit zneužívání 

zdravotních služeb. Pacienti tak začali v lékárnách platit poplatek 30 Kč za položku 

na receptu. Lékárny na tuto situaci reagovaly tím, že začaly pacientům poskytovat různé 

slevy, výhody či bonusy. Na základě zákona č. 298/2011 bylo toto změněno. 

Od 1. prosince 2011 lékárny nesměly poskytovat jakákoli zvýhodnění, která by 

pacientům kompenzovala výše zmíněné poplatky.  Od 1. ledna 2012 se hradí regulační 

poplatek za celý recept, nikoli za každou položku na receptu. Zákonem č. 369/2011 Sb., 

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, se změnily 

podmínky pro poskytování výhod pacientům. Lékárny smí poskytnout pacientům 

kompenzaci za regulační poplatky, ale zároveň ji musí poskytnout i zdravotní 

pojišťovně.  

Činnosti v lékárnách se řídí mnoha dalšími zákony a vyhláškami, mezi něž patří 

např. zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické 

komoře a České lékárnické komoře, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, nový zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně či zákon ČNR 

č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 

pojišťovnách (10., 15., 35., 36., 37., 130. - 135.). 
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4.  Lékárny v Karlových Varech 

 

4.1  Lékárny v Karlových Varech do roku 1945 

 

4.1.1  První lékárna v Karlových Varech 

 

Zmínky o nejstarší lékárně v Karlových Varech pochází z 16. století. Lékárník 

z Jáchymova Benedikt Henschel zde chtěl v roce 1589 založit pobočku své 

jáchymovské lékárny. Jeho žádosti by bylo vyhověno pouze tehdy, kdyby se 

do Karlových Varů přestěhoval nebo kdyby určil svého zástupce v lékárně. Až 6. září 

1590 mu městská rada dala povolení, aby mohl lékárnu v Karlových Varech zřídit. Jeho 

lékárna s názvem „U bílého orla“ stála v domě na Tržišti vedle městské radnice. Tento 

dům byl zbourán roku 1877 (9.).  

4.1.2   Lékárna rodiny Becherů 

 

Druhou nejstarší lékárnou byla lékárna v domě U tří skřivanů, který patřil rodině 

Becherů. V 17. století zde působil lékárník Jiří Becher, jehož lékárna byla jedinou 

ve městě. Syn Ondřej Becher, který se narodil v roce 1646, nastoupil na místo svého 

otce a byl v Karlových Varech opět jediným lékárníkem. Toto výjimečné postavení si 

chtěl zachovat, proto požádal císaře Leopolda o privilegium, které by mu takové 

postavení zaručilo. Císař Leopold mu toto privilegium vydal dne 1. června 1688. V roce 

1699 vizitovali jeho lékárnu dva luteránští lékaři z Drážďan.  

Lékárník Ondřej Becher měl dva syny. Syn Ignác Becher se stal také 

lékárníkem, diplom získal na univerzitě v Praze 3. října 1728. Dne 7. dubna 1730 získal 

privilegium zaručující, že po svém otci Ondřeji Becherovi bude opět jediným 

lékárníkem v Karlových Varech. Podle dochovaných záznamů téhož roku Ignác zemřel. 

Jeho otec Ondřej žádal o privilegium pro svého druhého syna Františka Bechera. 

Dne 8. ledna 1732 František privilegium obdržel, což mu také zaručovalo, že jeho 

lékárna mohla být jediná v Karlových Varech. Lékárnu museli každý rok vizitovat dva 

lékaři z Chebu a starší lékárník ze Žatce. Dne 1. září 1746 za vlády Marie Terezie došlo 

k potvrzení tohoto privilegia. Vizitaci museli vykonávat městští lékaři v Karlových 

Varech a jeden lékař z Prahy.  
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Rod Becherů významně proslavil Josef Vitus Becher, který se narodil 

v roce 1769 v domě U dvou řetězů Regině a Johannu Wenzelovi Becherovým. 

Vystudoval gymnázium v Doupově. Na přelomu 18. a 19. století zdědil dům svých 

rodičů s názvem dům U tří skřivanů, kde se ubytovávali lázeňští hosté a v přízemí se 

nacházel koloniální obchod s  lékárnou. Pronajal si i vinopalnu, protože rád 

experimentoval s výrobou likérů. V roce 1805 ubytoval ve svém domě hraběte 

Maxmiliána Plettenberga von Mietingena s družinou a s jeho lékařem Dr. Frobrigem. 

Anglický lékař si velice rozuměl s lékárníkem Josefem Becherem a při odjezdu mu 

věnoval recept na bylinný likér.  Do roku 1807 vylepšoval Josef Becher složení tohoto 

bylinného likéru, který začal v témže roce prodávat ve své lékárně jako lék na žaludeční 

obtíže pod názvem Karlovarská Anglická hořká (Obr. 15).  

Josef měl dva syny a pět dcer. Syn Johann Nepomuk Augustin Becher se narodil 

v roce 1813, vystudoval chebské gymnázium, poté absolvoval praxi v koloniálním 

obchodě v domě U tří skřivanů a také v Plzni. V roce 1837 obdržel živnostenské 

oprávnění a o rok později převzal otcův koloniální obchod a výrobu likérů v domě U tří 

skřivanů. Dne 16. ledna 1840 zemřel Josef Vitus Becher a Johann zdědil celý dům. 

Další osud lékárny v domě U tří skřivanů není znám, rodina Becherů se soustředila 

zejména na výrobu výše uvedeného bylinného likéru.  

Johann je považován za skutečného zakladatele Becherovky. V roce 1867 nechal 

postavit novou továrnu na výrobu Becherovky na Steinberkách. V roce 1872 dům U tří 

skřivanů prodal a roku 1911 byl zbourán. Johann vedl továrnu do roku 1871, kdy ji 

přenechal svému synovi Gustavovi. Johann Becher zemřel v roce 1895. Gustav 

pojmenoval firmu po svém otci Johannovi a nechal zaregistrovat ochrannou známku 

u Obchodní komory se sídlem v Chebu. Za jeho vedení začala být Becherovka plněna 

do  typické ploché zelené láhve.  

Gustav v roce 1901 prodal svůj podíl ve firmě svému nevlastnímu bratrovi 

Rudolfovi. Po Gustavovi zůstala krásná vila v ulici Krále Jiřího, kde má dnes své sídlo 

interaktivní galerie města Karlovy Vary. K Rudolfovi se přidal jeho bratr Michael 

a od roku 1910 stáli v čele firmy. Dalším nástupcem byl Michaelův syn Alfréd, který se 

narodil v roce 1883. Za jeho vedení prošla firma modernizací a byl rozšířen sortiment. 

Na začátku druhé světové války v roce 1940 Alfréd zemřel a na jeho místo nastoupila 

jeho dcera Hedda, která se narodila v roce 1914. Byla jediná, která znala složení likéru. 



52 

 

Po válce byla donucena toto složení prozradit a poté musela v rámci poválečného 

odsunu Němců odejít do Německa. Podnik byl znárodněn. V letech 1997 až 2001 

probíhala privatizace podniku a v současnosti je majitelem francouzský koncern Pernod 

Ricard. Z továrny na Steinberkách je dnes Muzeum Jana Bechera (Obr. 14). (41.) 

4.1.3  Lékárna „U bílého orla“ („Zum weißen Adler“)  

 

Založena byla roku 1733 na základě radikovaného reálného práva. 

Z dochovaných záznamů vyplývá, že majitelkou byla v polovině 19. století vdova 

po Becherovi, která zaplatila inkorporační poplatek 28. srpna 1856. Na místo provizora 

nastoupil 7. ledna 1856 PhMr. Adolf Heinzl, který se narodil v nedalekém Sokolově 

a diplom získal na univerzitě ve Vídni 12. ledna 1855. V roce 1860 se stal novým 

provizorem PhMr. Eduard Preisig, který získal diplom na univerzitě v Praze 

27. července 1858 a do lékárny nastoupil 1. září 1860. Dne 1. ledna 1874 nastoupil 

do lékárny PhMr. Josef Wilhelm Haydt jako nájemce, který svůj diplom získal 

na univerzitě v Praze v roce 1862 a 13. června 1877 byl inkorporován. Dalším 

nájemcem lékárny se stal PhMr. Franz Worliček v roce 1877, který získal diplom 

na univerzitě v Praze 20. července 1869. V roce 1896 tuto lékárnu koupil a stal se jejím 

majitelem. V roce 1900 se stal provizorem této lékárny PhMr. Matyáš Krásný a působil 

zde až do roku 1910. PhMr. Matyáš Krásný se narodil 6. srpna 1865 v Doudlevci. 

Diplom získal na univerzitě v Praze roku 1888 a kvinkvenium absolvoval v Karlových 

Varech roku 1892. V roce 1910 získal koncesi k otevření lékárny v Českých 

Budějovicích s názvem „U bílého orla“. V roce 1922 se stal zkušebním komisařem 

u aspirantských zkoušek budějovického grémia. Po PhMr. Franzi Worličkovi převzal 

vlastnictví lékárny PhMr. Josef Worliček, který nastoupil do lékárny 1. prosince 1912 

a inkorporován byl 3. března 1913 (Obr. 16). Po válce se stal národním správcem 

PhMr. Karel Dvořák. Od 1. března 1947 byl národním správcem PhMr. Leopold 

Leisner, který se narodil 5. září 1907, diplom získal na univerzitě v Praze 24. června 

1932 a inkorporován byl 21. dubna 1949. Ještě v dubnu téhož roku byla lékárna 

uzavřena (1., 5., 14., 16., 28. - 34., 38., 39., 40., 44., 49., 62., 63., 70., 89. - 129.). 

4.1.4  Lékárna „U české koruny“ („Zur böhmischen Krone“)  

Tato lékárna byla založena roku 1824, koncese již byla osobní. Majitelem byl 

PhMr. Hugo Göttl, který se narodil v Jindřichovicích. Diplom získal na univerzitě 
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v Praze 28. listopadu 1844, inkorporován byl 22. května 1846 a do zaměstnání nastoupil 

1. března 1847. Zemřel 26. srpna 1896. Po něm se stal majitelem PhMr. Hugo Richard 

Lippmann, který získal vzdělání na univerzitě ve Vídni 6. února 1877, do lékárny 

nastoupil 3. července 1877 a inkorporován byl 13. září 1877 (Obr. 17). PhMr. Wilhelm 

Kohlmünzer nastoupil do lékárny jako provizor 5. října 1903. Narodil se 23. května 

1856 v Kematinu v Tyrolsku. Diplom získal na univerzitě v Praze 12. července 1880, 

kvinkvenium absolvoval v Karlových Varech a zakončil jej dne 23. března 1892. Jeho 

inkorporace proběhla 5. března 1904. Lippmannovu lékárnu odkoupil Ph.Mr. Wilhelm 

Wollisch, který se narodil ve městě Tlumacz v Haliči 13. listopadu 1865. Diplom získal 

na univerzitě ve Lvově v červenci 1886, kvinkvenium absolvoval ve Vídni a ukončil jej 

5. prosince 1895. Do lékárny nastoupil 1. března 1905 a inkorporován byl 27. března 

1905 (Obr. 18). Posledním majitelem této lékárny byl jeho syn PhMr. Arnošt Wollisch, 

který se narodil v Karlových Varech 21. srpna 1905. Diplom získal na univerzitě 

v Praze 28. června 1929, do lékárny nastoupil 1. dubna 1935 a inkorporován byl 

31. srpna 1935 (Obr. 19). Hned po válce roku 1945 byla lékárna uzavřena a v roce 1950 

znárodněna a převzata národním podnikem Medika (1., 5., 14., 16., 28. - 34., 38., 39., 

40., 43., 54., 56., 89. - 129.). 

4.1.5  Lékárna „U zlatého kříže“ („Zum goldenen Kreuz“)  

Koncem roku 1896 byla v první instanci udělena osobní koncese pro zřízení třetí 

lékárny v Karlových Varech PhMr. Augustu von Rühlingovi. Toto rozhodnutí bylo 

potvrzeno koncem roku 1897 a dne 9. dubna 1898 PhMr. August von Rühling otevřel 

novou lékárnu. PhMr. August von Rühling se narodil v Karlových Varech roku 1853, 

diplom získal na univerzitě v Praze roku 1877 a kvinkvenium absolvoval a ukončil 

ve Vídni roku 1880. Do lékárny nastoupil 9. dubna 1898 a inkorporován byl 28. dubna 

1898. Zemřel již v roce 1900. PhMr. Hans Lindner se stal provizorem v této lékárně 

1. listopadu 1900. Narodil se v Chlumu sv. Maří, diplom získal na univerzitě ve Vídni 

28. července 1892, kvinkvenium absolvoval ve Vídni 21. října 1897 a inkorporován byl 

13. listopadu 1900 (Obr. 20). Dalším provizorem byl PhMr. Eduard Berndt, narozený 

v Lodži 22. listopadu 1870. Diplom získal na univerzitě ve Štýrském Hradci 

19. července 1892, kvinkvenium absolvoval v Gratzu 4. dubna 1897. Před nástupem 

do této lékárny působil v lékárně „U orla“ ve Vídni. Do lékárny nastoupil 28. prosince 

1901 a jeho inkorporace se uskutečnila 31. prosince 1901. Třetím provizorem se stal 

PhMr. Otto Horner, který se narodil v Opavě 6. července 1873. Diplom získal 
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na univerzitě ve Vídni 24. července 1894, kvinkvenium absolvoval v Olomouci 

11. listopadu 1899, do lékárny nastoupil 28. prosince 1902 a ještě téhož měsíce byl 

inkorporován. V roce 1912 žádal o koncesi ku zřízení lékárny v Karlových Varech, ale 

v polovině roku 1913 byla jeho žádost zamítnuta. PhMr. Hans Lindner, který byl dříve 

provizorem této lékárny, se stal od 1. ledna 1908 jejím majitelem. Po válce měla lékárna 

tři národní správce. Prvním byl PhMr. Karel Dostál, druhým byl PhMr. Jan Tunys 

a třetím se stal PhMr. Blahoslav Samek. Blahoslav Samek se narodil v Křížlicích, 

diplom získal v Praze 23. června 1937 a do lékárny nastoupil 16. října 1948. Od 1. ledna 

1949 se stal odpovědným správcem lékárny, dne 21. dubna 1949 byl inkorporován, ale 

v roce 1950 byla lékárna znárodněna a převzata národním podnikem Medika (1., 5., 14., 

16., 28. - 34., 38., 39., 40., 45. - 48., 50., 52., 75., 77., 78., 97. - 102., 108. - 129.).  

4.1.6  Lékárna „U zlatého anděla“ („Zum goldenen Engel“)                      

Než vznikla čtvrtá lékárna v Karlových Varech, proběhlo v roce 1902 nejprve 

úřední šetření, zda je vůbec nová lékárna potřebná. Tohoto roku obývalo město 14 637 

stálých obyvatel. V roce 1903 byla c. k. náměstnictvím pro království České povoleno 

zřízení čtvrté lékárny v Karlových Varech. Lékárna měla být zřízena nad pravým 

břehem řeky Teplé naproti městským sadům. V roce 1904 bylo výnosem ministerstva 

vnitra potvrzeno povolení čtvrté lékárny ve městě. M. von Rühlingová, vdova 

po Augustu von Rühlingovi a majitelka lékárny „U zlatého kříže“, a PhMr. F. E. 

Worliček ale podali námitky proti zřízení této čtvrté lékárny. Konkurz na zřízení nové 

lékárny byl až do začátku roku 1905 pozastaven, ale v červnu roku 1905 byl opět 

vyhlášen konkurz na zřízení nové lékárny.  

Nová lékárna se měla nacházet přibližně v oblasti dolní části Pražské ulice 

směrem ke Kostelnímu náměstí a ke Kostelní ulici. Žadatelé o koncesi na čtvrtou 

lékárnu museli své žádosti opatřit kolkem za šest korun a podat na c. k. okresním 

hejtmanství v Karlových Varech do 1. července 1905. K žádosti museli přiložit rodný 

list, vysvědčení zachovalosti, důkaz o získání státního občanství v Rakousku, 

tyrocinální vysvědčení, originál diplomu magistra spolu s úřední klausulí o vykonaném 

kvinkveniu, důkaz, že má žadatel dostatek peněz na zřízení nové lékárny, doklady o své 

dosavadní činnosti a prohlášení, kterým žadatel slibuje, že lékárnu povede nejméně 

deset let, pokud mu bude udělena koncese. Zároveň musel každý žadatel prokázat 

znalost řečí.  
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Dne 18. prosince 1906 byla okresním hejtmanstvím v Karlových Varech udělena 

osobní koncese ke zřízení čtvrté lékárny ve městě PhMr. Wilhelmovi Kohlmünzerovi 

(Obr. 21, obr. 22, obr. 23). PhMr. Wilhelm Kohlmünzer se narodil v Kematinu 

23. května 1856, diplom získal na univerzitě v Praze 12. července 1880, svou lékárnu 

otevřel 15. března 1907 a inkorporován byl 23. dubna 1907. Dříve pracoval jako 

provizor v lékárně „U české koruny“. Zemřel 20. května 1911. Druhým majitelem se 

stal PhMr. Josef Kohlmünzer narozený v Krumlově 8. listopadu 1873. Diplom získal 

17. července 1896 na univerzitě v Praze, do lékárny nastoupil 26. června 1911 

a inkorporován byl 15. července 1912. V roce 1912 koupil v Brně lékárnu pana 

Fleugera. Třetím majitelem lékárny byl PhMr. Adolf Metall, který se narodil ve městě 

Chorostków (Halič) 15. května 1873. Diplom získal na univerzitě ve Lvově 

12. července 1894 a v lékárně začal pracovat 1. srpna 1912, inkorporace proběhla 

15. listopadu 1912. V roce 1912 odkoupil lékárnu PhMr. Jan Worliček, který se narodil 

v Karlových Varech 24. března 1889. Na podzim roku 1927 se pokusil spáchat 

sebevraždu otravou narkotiky v Rakouských lázních, ale díky rychlé pomoci byl 

zachráněn. Zemřel 27. září 1935 a lékárnu zdědila Marie Worličková. Posledním 

provizorem před válkou se stal PhMr. Heinrich Mader, který se narodil v obci Rybáře 

dne 7. října 1893, diplom získal na univerzitě v Praze 28. dubna 1919, do lékárny 

nastoupil 29. září 1935 a inkorporován byl 1. června 1937. Po válce se národním 

správcem stal PhMr. Jaroslav Škvrna, který se narodil 9. listopadu 1911 a diplom získal 

na univerzitě v Praze 16. října 1934. Dne 9. září 1946 přešla lékárna do správy Ústřední 

národní pojišťovny a PhMr. Jaroslav Škvrna se stal od 1. ledna 1949 odpovědným 

správcem lékárny. V roce 1950 byla lékárna znárodněna a převzata národním podnikem 

Medika (1., 4., 5., 14., 16., 28. - 34., 38. - 40., 51., 53., 55., 57. - 61., 64., 66., 67., 71., 

73., 74., 76., 81., 98. - 102., 113. - 129.).     

4.1.7  „Chebská lékárna“ („Egerländer Apotheke“)   

 Založena byla v roce 1922 na základě udělené osobní koncese PhMr. Vilému 

Markertovi (Obr. 24). Ten zaplatil taxu za udělení koncese ke zřízení a samostatnému 

provozování nové veřejné lékárny v Karlových Varech ve výši 1000 Kč. Jelikož splnil 

všechny podmínky dané zákonem, zemská správa politická v Praze mu udělila koncesi 

na novou lékárnu. Umístěna měla být na Hlavní třídě v bloku domů počínaje domem 

č. p. 54 s názvem Lord Russel  a konče domem na rohu Josefského náměstí, případně 
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na Nádražní třídě až ke kavárně Westend nebo na Střelecké třídě. Lékárna byla otevřena 

na Nádražní třídě č. p. 727. 

 Proti zřízení této nové lékárny podal námitku PhMr. Hans Lindner, majitel 

lékárny „U zlatého kříže“. Podle něho měla nová lékárna ohrožovat existenci jeho 

lékárny. Na základě úředního šetření bylo ale rozhodnuto, že námitka je neoprávněná 

a byla zamítnuta. PhMr. Vilém Markert se narodil v Neumarktu dne 20. června 1881 

a diplom získal na univerzitě ve Vídni 26. ledna 1907. Kvinkvenium absolvoval 

v Karlových Varech 26. ledna 1912, lékárnu otevřel 23. května 1923 a inkorporován byl 

29. prosince 1929. V zimě roku 1935 mu bylo povoleno rozšířit prostory jeho lékárny. 

Dne 9. května 1936 získal titul RNDr. na Německé univerzitě v Praze. Po válce přešla 

lékárna pod správu Ústřední národní pojišťovny a národním správcem se stal 

PhMr. Arnošt Engel. PhMr. Arnošt Engel se narodil v Bohumíně dne 13. ledna 1911, 

diplom získal na univerzitě v Praze 27. června 1935 a do lékárny nastoupil 15. dubna 

1946, jeho inkorporace proběhla 21. dubna 1949. Dne 1. ledna 1950 byla lékárna 

znárodněna a převzata národním podnikem Medika (1., 5., 7., 16., 28. - 34., 38. - 40., 

79., 80., 86., 98. - 102., 129.). 

4.1.8  Lékárna „Orion“ („Orion“ Apotheke)                    

V roce 1923 zažádal PhMr. Karel Kocura, toho času adjunkt v lékárně ve Vídni, 

o povolení k provozování veřejné lékárny v Karlových Varech u zemské správy 

politické v Praze. Stanoviště lékárny mělo být v Sadové třídě, na Mlýnském nábřeží či 

ve Vojenském lázeňském domě. Povinností žadatelů bylo zaplatit taxu za udělení 

koncese, v té době činila 1000 korun. Ještě v roce 1923 mu byla udělena koncese 

ke zřízení a samostatnému provozování veřejné lékárny v Karlových Varech 

se stanovištěm na Nové louce. PhMr. Karel Kocura se narodil v Klatovech 7. července 

1870, od 15. září 1888 do 15. září 1890 byl asistentem u lékárníka Emila Polla 

ve Velvarech. Diplom získal na univerzitě v Praze 3. června 1893, kvinkvenium 

dokončil 31. srpna 1896. Lékárnu otevřel 30. května 1924 a inkorporován byl 

31. srpna 1924. 

 Lékárna se nacházela v domě „Rebenstock“, který prošel roku 1928 

rekonstrukcí. Prostory lékárny byly také rekonstruovány. Ještě předtím však musel 

PhMr. Karel Kocura zažádat u Politické okresní správy v Karlových Varech, aby 

prostory pro přestavbu zkontrolovala a schválila komise Živnostenského úřadu. 
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Dne 17. září 1928 v 10 hodin dopoledne proběhla stavební policejní komise. 

PhMr. Karel Kocura byl místními úřady žádán, aby lékárnu po přestavbě otevřel co 

nejdříve. Cílem bylo zajistit lázeňským hostům komfortní lázeňskou péči, do které 

patřily v této době i lékárny.  

Druhým majitelem lékárny byl PhMr. Richard Teichmann (Obr. 25, obr. 26), 

který lékárnu od PhMr. Karla Kocury koupil. 29. září 1928 se PhMr. Karel Kocura 

vzdal osobního práva k provozování veřejné lékárny ve prospěch PhMr. Richarda 

Teichmanna. Ten v listopadu roku 1929 zažádal o udělení koncese k provozování této 

veřejné lékárny. V dubnu 1930 zaplatil taxu za udělení koncese ve výši 3000 Kč. 

Protože splnil všechny zákonem dané podmínky, udělil mu zemský úřad v Praze 

koncesi na provozování této lékárny. V roce 1935 se novou majitelkou lékárny stala 

PhMr. Helena Hellová-Brychtová. Narodila se v Brně 18. srpna 1889, diplom získala 

na univerzitě v Praze 19. července 1913 a do lékárny nastoupila 1. června 1935. Její 

inkorporace se konala 26. září 1935. V roce 1950 byla lékárna znárodněna a převzata 

národním podnikem Medika (1., 4. - 7., 16., 29. - 34., 38. - 40., 79., 80., 85., 98. - 102.).  

4.1.9  Lékárna „U Matky Boží“                   

Lékárna byla založena v roce 1933 v dříve samostatné obci Tuhnice, kdy osobní 

koncesi na zřízení lékárny získal PhMr. Karel Sturm. Na jaře roku 1935 se stal 

provizorem PhMr. Adolf Ritter. PhMr. Amálie Tauberová–Kutinová se 8. srpna 1945 

stala národním správcem lékárny (Obr. 27, obr. 28). Narodila se v Rouchovanech 

na Moravě 22. června 1898. Jejím otcem byl učitel Jan Tauber a matkou byla Amálie 

Matějíčková. Roku 1902 se celá rodina odstěhovala do Štítné nad Vláří. Zde rodina 

zůstala do roku 1908 a Amálie tu navštěvovala obecnou školu. V roce 1908 utrpěl její 

otec úraz a rodina přesídlila do Valašského Meziříčí, kde Amálie navštěvovala 

gymnázium. V roce 1916 absolvovala maturitní zkoušku a odjela do Tábora 

na povinnou lékárenskou praxi, kde byla po celou dobu první světové války.  

V roce 1920 absolvovala studium farmacie na Karlově univerzitě v Praze. Téhož 

roku se v Praze provdala za Ing. Jana Kutinu, kterého potkala v jeho nakladatelství. 

Dne 8. srpna 1922 se jim narodila dcera Marie Kutinová, která po vzoru své matky 

vystudovala farmacii na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze 

v roce 1946. Lékárenskou praxi absolvovala v Křinci u Nymburka v letech 1941-1943. 
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V roce 1943 si vzala za manžela PhDr. Jaroslava Kubáta. Marie Kubátová je známá 

česká spisovatelka a dramatička.  

V roce 1933 žádala PhMr. Amálie Kutinová o koncesi na zřízení nové lékárny 

v Karlových Varech, tu ale získal PhMr. Karel Sturm, který byl německé národnosti. 

PhMr. Amálie Kutinová se stala jeho společníkem, jelikož měla dostatek finančních 

prostředků, které PhMr. Karel Sturm potřeboval. V roce 1937 mu odprodala svůj podíl, 

ale Sturm jí nikdy nezaplatil. Během války zemřel v boji.  

V průběhu druhé světové války byla správkyní lékárny v Křinci u Nymburka. 

Po válce ji vyzvalo Ministerstvo zdravotnictví, aby se ujala správy lékárny v Karlových 

Varech, ve které dříve působila. Inkorporována byla 20. dubna 1949. V roce 1950 byla 

lékárna znárodněna národním podnikem Medika. Po znárodnění lékárny v Karlových 

Varech se odstěhovala ke své dceři PhMr. Marii Kubátové do Vrchlabí, kde se věnovala 

psaní a sběru folkloru i se svou dcerou. PhMr. Amálie Kutinová byla úspěšnou 

spisovatelkou již od třicátých let. Napsala knižní řadu Gabra a Málinka (1935-1947), 

dále knihy Naši pacienti I. (1946), Naši pacienti II. (1947), Farmaceutka (1947), 

Krkonošské pohádky (1957) a mnoho dalších knih inspirovaných Krkonošemi. Zemřela 

zde dne 30. března 1965 (1., 5., 16., 29. - 34., 40., 83., 84., 88.). 

4.1.10  Neúspěšní žadatelé o koncesi 

 

Dne 9. ledna 1911 podal mag. pharm. Robert Richter, adjunkt lékárny ve Vídni, 

u c. k. místodržitelství v Praze žádost o udělení koncese ke zřízení a samostatnému 

provozování nové veřejné lékárny v Karlových Varech. Lékárna se měla nacházet 

na jedné či druhé straně Třídy císaře Františka Josefa.  

Dne 28. února 1911 podal žádost o udělení koncese na zřízení nové veřejné 

lékárny v Karlových Varech mag. pharm. Antonín Woska, nájemce lékárny 

ve Vejprtech. Stanoviště lékárny bylo plánováno na Třídě císaře Františka Josefa, 

na levé straně třídy v jednom z domů od  č. p. 820 s názvem Kuhlohaus až k domu 

č. p. 859 s názvem Vindobona. Na pravé straně Třídy císaře Františka Josefa bylo 

stanoviště plánováno od domu č. p. 282 až k domu č. p. 854 s názvem Glaspalast. Obě 

tyto žádosti byly na konci léta roku 1911 c. k. místodržitelstvím v Praze zamítnuty.  
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V roce 1912 podal žádost o koncesi na novou lékárnu Otto Horner z Plané. Také 

Antonín Woska podal opět žádost o koncesi na zřízení nové lékárny se stanovištěm 

na Třídě císaře Františka Josefa, která byla později přejmenována na Nádražní třídu. 

Na podzim téhož roku německá sekce lékařské komory pro království České zamítla 

zřizování nových lékáren v Karlových Varech, dále v Českých Budějovicích, Lanově 

a Chotěšově.  

Na podzim v roce 1921 žádal o koncesi ke zřízení nové lékárny 

Pharm. mag. Josef Javůrek, který byl v té době major lékárníkem v Praze 2. Lékárna se 

měla nacházet v obci Rybáře, které se později staly součástí města Karlovy Vary. 

Umístění lékárny mělo být po obou stranách Hlavní třídy od katolického kostela a školy 

ve Starém městě k potoku Rolava nebo v Císařské aleji až k rozcestí do Lokte a Staré 

Role. Josef Javůrek ale během tohoto řízení získal koncesi na lékárnu v Teplicích. 

Protože směli mít pouze jednu koncesi na provozování lékárny, stala se jeho žádost 

o koncesi na lékárnu v Rybářích bezpředmětnou.  

Podle říšského zákona č. 5, § 6, odstavec 3 zákona o úpravě lékárnictví 

z roku 1907 bylo v roce 1924 zavedeno, že lékárny v Karlových Varech s německým 

názvem byly označeny i českým názvem, který měl být na prvním místě a ve stejné 

velikosti jako německý nápis.  

Na jaře roku 1934 podal žádost o koncesi ke zřízení nové lékárny v Karlových 

Varech PhMr. Rudolf Votruba, který pocházel z Prahy-Bráníku č. p. 505. Stanoviště 

nové lékárny mělo být v Zahradní třídě v úseku od Mlýnského nábřeží až k domu č. p. 3 

na jedné straně řeky, stejný úsek byl vymezen i na druhé straně řeky, dalším 

možným místem byl Vojenský lázeňský ústav na Mlýnském nábřeží nebo  dům č. p. 5, 

popř. dům č. p. 1 v Sadové třídě. Námitky mohly být podány do 20. dubna 1934 

u okresního soudu v Karlových Varech.  

Na jaře roku 1937 zažádal PhMr. Rudolf Pavlovský o koncesi na zřízení nové veřejné 

lékárny. Lékárna se měla nacházet v Chebské ulici v úseku od domu Kurfürst, 

v Schillerově horní ulici, Schillerově dolní ulici, v Křížové ulici až k domu 

Lorbeerkranz. Námitky mohly být podány u okresního úřadu v Karlových Varech 

do 7. dubna 1937. Se svou žádostí neuspěl (69., 70., 72., 76., 77., 82., 87.).   
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4.2  Lékárny v Karlových Varech v letech 1945-1989 

 

Dne 1. června 1946 bylo rozhodnuto, že se obnoví lékárnické grémium bývalého 

kraje chebského, které bylo zrušeno v roce 1939. Zahajovací schůze, která proběhla 

dne 16. června 1946, se zúčastnil lékárenský rada ministerstva zdravotnictví 

DrMr. J. Hladík, okresní lékař MUDr. K. Ježek, vládní rada JUDr. Josef Koska a mnoho 

lékárníků z pohraničí. Schůzi zahájil PhMr. Karel Dvořák. Lékárenský rada ministerstva 

zdravotnictví DrMr. J. Hladík na schůzi prohlásil, že ministerstvo zdravotnictví povolilo 

obnovu grémia bývalého kraje chebského, nyní se sídlem v Karlových Varech. Během 

schůze se také konaly volby představenstva grémia. Starostou byl zvolen PhMr. Karel 

Dvořák, místostarostou PhMr. J. Procházka, jednatelem PhMr. Karel Dostál 

a pokladníkem PhMr. O. Mazanec. Na schůzi se dále řešily otázky, které se týkaly 

národních správců, znovuotevírání dočasně uzavřených lékáren v Karlových Varech 

a řada dalších odborných otázek. Vzhledem k faktu, že v  roce 1946 žilo v Karlových 

Varech 12 000 obyvatel, nebylo otevírání nových lékáren potřebné.  

Dne 20. listopadu 1946 proběhla další schůze grémia, kde se řešilo vlastnictví 

lékáren, reforma studia farmacie a zajištění dodávek léčiv do nemocnice v Karlových 

Varech v následujícím roce 1947. Ve dnech 27. a 28. prosince 1946 navštívili Karlovy 

Vary lékárenský rada DrMr. J. Hladík a ministerský rada PhMr. J. Klouček. Přijeli se 

informovat o situaci lékáren ve městě. Oba byli zaskočeni špatným stavem a špatným 

vybavením téměř všech lékáren v Karlových Varech. Druhý den jejich návštěvy se 

konala gremiální schůze, na které vystoupil ministerský rada PhMr. J. Klouček. 

Poukázal na stav lékáren a navrhl různá řešení, jak lékárny obnovit a vylepšit (65.).  

Po únoru 1948 docházelo k zestátnění všech lékáren na celém území. Některé 

lékárny vedli po válce majitelé těchto lékáren, jiné národní správce. V roce 1950 byly 

všechny lékárny v Karlových Varech znárodněny a převzaty národním podnikem 

Medika. Po znárodnění již lékárny nepoužívaly původní názvy, ale byly označeny 

číslem. Např. lékárně „U zlatého anděla“ bylo přiděleno číslo 433. Později se přešlo 

na nový způsob číslování lékáren. Např. již zmíněná lékárna „U zlatého anděla“ byla 

označena 03-03-02, přičemž první dvojčíslí označovalo kraj a příslušný krajský ústav 

národního zdraví (03: Západočeský kraj, Krajský ústav národního zdraví Plzeň), druhé 

dvojčíslí označovalo okres a příslušný okresní ústav národního zdraví (03: okres 
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Karlovy Vary, Okresní ústav národního zdraví Karlovy Vary), poslední dvojčíslí 

označovalo konkrétní lékárnu (02: bývalá lékárna „U zlatého anděla“).      

Z dochovaných archivních materiálů (měsíčník Karlovarská medika – závodní 

časopis ROH, zaměstnanců Medika, r. 1952) vyplývá, že v padesátých letech musela 

každá lékárna posílat pokladní výkazy za uplynulý měsíc vždy první den po ukončení 

sledovaného období do účtárny krajské správy, ale lékárníci často tyto termíny nestihli 

dodržet. V této době se řada lékáren přestavovala za účelem zvětšování skladovacích 

prostorů pro léčiva, odstraňovalo se zastaralé vybavení a probíhala modernizace. 

Lékárny měly povinnost odvádět denní tržby, vést doklady o příjmu a vydání, 

na kterých muselo být razítko lékárny a podpis odpovědného správce. To lékárny často 

neplnily. V lékárnách se vedly knihy omamných látek, kde se musely dělat měsíční 

součty spotřeby omamných látek, to samé bylo prováděno v elaboračních knihách. Dále 

musely každoročně hlásit počáteční a konečné množství omamných látek ve svém 

skladu a jejich pohyb během roku. Dodávání léčiv probíhalo ve dvoutýdenních cyklech 

a lékárny byly povinny dodržovat lhůty  dodávání zakázek do skladu, což se velice 

často nedělo a vznikaly problémy s dodáváním léčiv do lékáren. Pokud měl lékárník 

pochybnosti o pravosti receptu, vyžádal si od pacienta občanský průkaz a na zadní 

stranu receptu opsal číslo občanského průkazu a jméno pacienta. V lékárnách 

pravidelně probíhaly inventury, ale mnoho lékárníků nedodržovalo termíny. Stávalo se, 

že lékárny neodeslaly zpět léčiva, která se měla vrátit do krajského skladu. Byly 

vydávány pokyny, na základě kterých měly lékárny odstranit ze svých zásob léčiva 

a suroviny s blížící se expirací. Při kontrolách bylo zjištěno, že tak mnohokrát neučinily. 

Když bylo při inventurách zjištěno, že některá lékárna měla nadbytek určitého léčiva či 

suroviny, měla tato léčiva sama nabízet jiným lékárnám. Lékárny měly povinnost 

informovat okolní lékaře o stavu zásob léčiv v lékárně. Správci lékáren nesměli 

do lékárny přijmout žádné nové zaměstnance bez souhlasu podnikového ředitelství (2., 

3.).                             

Stav lékáren v Karlových Varech ke dni 30. ledna 1946 (6.): 

Lékárna „U bílého orla“ - národní správce PhMr. Karel Dvořák             

Lékárna „Orion“ - majitelka PhMr. Helena Hellová-Brychtová             

Lékárna „U Matky Boží“ - majitelka PhMr. Amálie Kutinová             

Lékárna „U zlatého kříže“ - národní správce PhMr. Karel Dostál              
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Lékárna „U české koruny“ - uzavřena                

Lékárna „U zlatého anděla“ a „Chebská lékárna“ - nejsou žádné informace 

Rok 1947-1948 (25.): 

Lékárna „U bílého orla“ - národní správce PhMr. Karel Dvořák, Tržiště č. 31       

Lékárna „Orion“ - majitelka PhMr. Helena Hellová-Brychtová, Nová Louka č. 5 

Lékárna „U Matky Boží“ - majitelka PhMr. Amalie Kutinová, Moskevská č. 22    

Lékárna „U zlatého kříže“ - národní správce PhMr. Karel Dostál, Bezručova č. 1 

Lékárna „U zlatého anděla“ - národní správce PhMr. Jaroslav Škvrna, Vřídelní č. 33 

„Chebská lékárna“ - národní správce PhMr. Arnošt Engel, Eisenhowerova tř. č. 1 

„Mariánská lékárna“ - národní správce RNDr. PhMr. Vilém Funk, Vítězná tř. č. 41, 

Drahovice (samostatná obec, později městská část Karlových Varů)            

Lékárna „Neopharma“ - majitel PhMr. Vilém Janovec, Hálkova č. 12, Rybáře 

(samostatná obec, později městská část Karlových Varů) 

Rok 1958 (12.): 

PhMr. K. Samková - Dimitrovova 3, vedena pod číslem 432     

PhMr. Jaroslav Škvrna - bývalá lékárna „U zlatého anděla“, Vřídelní 33, vedena 

pod číslem 433            

PhMr. Otakar Mazanec - bývalá lékárna „U Matky Boží“, Moskevská 22    

RNDr. PhMr. Vilém Funk - bývalá „Mariánská lékárna“, Vítězná 41, Drahovice, 

vedena pod číslem 436          

PhMr. Helena Hellová - Majakovského 12, vedena pod číslem 437 

Rok 1964 (13.): 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, vedena pod číslem 03-03-01    

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 15, vedena pod číslem 03-03-02     

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 41, vedena pod číslem 03-03-03     

PhMr. Jan Raba - lék. nemocnice, vedena pod číslem 03-03-16 

Rok 1973 (18.): 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, vedena pod číslem 03-03-01    

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 39, vedena pod číslem 03-03-02     

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 41, vedena pod číslem 03-03-03     
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PhMr. Marie Vyskočová - Majakovského 12, vedena pod číslem 03-03-04   

PhMr. Jan Raba - lék. nemocnice, vedena pod číslem 03-03-16 

Rok 1977-1978 (19.): vedeny pod čísly výše zmíněnými 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, lékárna měla pohotovostní službu, lék. typu II 

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 39, lék. typu II       

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 39, lék. typu I        

PhMr. Marie Vyskočová - Majakovského 12, lék. typu I      

RNDr. PhMr. Jan Raba - Bezručova 8, nemocniční lékárna,poskytovala zdravotnický 

materiál, lék. typu III 

Rok 1979-1980 (20.): vedeny pod čísly výše zmíněnými 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, lékárna měla pohotovostní službu, lék. typu II 

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 39, lék. typu II       

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 39, lék. typu I        

PhMr. Marie Vyskočová - Majakovského 12, lék. typu I      

RNDr. PhMr. Jan Raba - Bezručova 8, nemocniční lékárna,poskytovala zdravotnický 

materiál, lék. typu III 

Rok 1981-1982 (21.): vedeny pod čísly výše zmíněnými 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, lékárna měla pohotovostní službu, lék. typu II 

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 39, lék. typu II       

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 39, lék. typu I        

PhMr. Marie Vyskočová - Majakovského 12, lék. typu I      

RNDr. PhMr. Jan Raba - Bezručova 8, nemocniční lékárna,poskytovala zdravotnický 

materiál, lék. typu III 

Rok 1983-1984 (22.): vedeny pod čísly výše zmíněnými 

PhMr. Maryan Kadlec - Dimitrovova 3, lékárna měla pohotovostní službu, lék. typu II 

PhMr. Marie Zíbová - Vřídelní 39         

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 35         

PhMr. Marie Vyskočová - Majakovského 12        

RNDr. PhMr. Jan Raba - Bezručova 8 
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Rok 1987-1988 (23.): vedeny pod čísly výše zmíněnými 

PharmDr. Michal Dvořák - Dimitrovova 3, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. typu, 

lékárna měla pohotovostní službu               

PharmDr. Josef Pešek - Vřídelní 39, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. typu   

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 35, obvodní lékárna           

PhMr. Marie Vyskočová - Čankovského ul., obvodní lékárna     

RNDr. PhMr. Jan Raba - Americká 3-5, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. typu 

4.3 Lékárny v Karlových Varech po roce 1989 

 

Po roce 1989 přechází lékárny opět do rukou soukromých vlastníků. Mohou je 

znovu vlastnit lékárníci i nelékárníci, tak jak tomu bylo před druhou světovou válkou, 

přičemž zaměstnanci musí být středoškolsky a vysokoškolsky odborně vzdělaní. 

Za odborný chod lékárny zodpovídá vysokoškolsky vzdělaný farmaceut. Zřizování 

nových lékáren není početně omezováno.  

Rok 1991-1992 (24.):  

PharmDr. Vladimír Čejka - Dimitrovova 3, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. 

typu, lékárna měla pohotovostní službu            

Mgr. Miroslava Richterová - Vřídelní 39, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. typu 

PhMr. Jan Hrubeš - Vítězná 35, obvodní lékárna          

Mgr. Jaroslava Šmerdová - Železniční 1, obvodní lékárna            

PharmDr. Ivo Švec - Americká 3-5, lékárna při nemocnici s poliklinikou II. typu 

Rok 2012: 

Lékárna „Pharmaland“ (Obr. 29)         

Majitel/ provozovatel: společnost Pharmaland                

Adresa: Dr. Davida Bechera 827/ 3, Karlovy Vary                

Odborný zástupce: Mgr. Bronislava Fábryová         

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 5     
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Lékárna „U Drahomíry“ (Obr. 30) 

Majitel/ provozovatel: Mgr. Jaroslava Šmerdová                

Adresa: Vítězná 194/ 35, Karlovy Vary                

Odborný zástupce: Mgr. Jaroslava Šmerdová         

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 0 

Lékárna „Čankov“ (Obr. 31, obr. 32) 

Majitel/ provozovatel: Lékárna ČEDVO s.r.o., Dukelských hrdinů 102, Žlutice  

Adresa: Železniční 887/ 1, Karlovy Vary               

Odborný zástupce: do 30. června 2010 PharmDr. Michal Dvořák, od 1. července 2010  

PharmDr. Dana Srpová            

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 2           

Společnost Lékárna ČEDVO byla založena 13. srpna 1995, majiteli jsou 

PharmDr. Michal Dvořák a PharmDr. Vladimír Čejka.  

Lékárna „Moskevská“ (Obr. 33) 

Majitel/ provozovatel: Lékárna ČEDVO s.r.o., Dukelských hrdinů 102, Žlutice   

Adresa: Moskevská 1179/ 20, Karlovy Vary              

Odborný zástupce: PharmDr. Michal Dvořák         

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 1/ 3                

Lékárna je v provozu od roku 1998. 

Lékárna „U gymnázia“ (Obr. 34, obr. 35) 

Majitel/ provozovatel: Lékárna ČEDVO s.r.o., Dukelských hrdinů 102, Žlutice   

Adresa: Národní 19/1, Karlovy Vary                 

Odborný zástupce: PharmDr. Vladimír Čejka         

Počet Magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 2               

Lékárna je v provozu od roku 1996. 

Lékárna „Dvory“ (Obr. 36, obr. 37) 

Majitel/ provozovatel: Mgr. Drahoslava Bartošová                

Adresa: Kpt. Jaroše 318/ 4, Karlovy Vary                 

Odborný zástupce: Mgr. Drahoslava Bartošová         
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Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 1/ 2               

Lékárna je v provozu od roku 1993.  

„Lázeňská lékárna“ (Obr. 38, obr. 39) 

Majitel/ provozovatel: KARLOPHARMA spol. s r.o., Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary 

Adresa: Mlýnské nábřeží 507/ 5, Karlovy Vary                

Odborný zástupce: v letech 1995 až 2005 RNDr. PhMr. Jan Raba, od roku 2005 

Mgr. Vlastimil Kakrda            

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 3/ 6           

Společnost KARLOPHARMA spol. s r.o. byla založena v roce 1995, zakladatelem byl 

RNDr. PhMr. Jan Raba, od roku 1996 byl v čele firmy Němec Norbert Niemann 

a od roku 2006 vede firmu Němec Tobias Niemann. V letech 1996 až 2006 zastupoval 

vedení firmy v České republice RNDr. PhMr. Jan Raba, od roku 2006 zastupuje vedení 

firmy Mgr. Vlastimil Kakrda. Od roku 1995 je lékárna v provozu. 

Lékárna „Atrium“ (Obr. 40) 

Majitel/ provozovatel: KARLOPHARMA spol. s r.o., Mlýnské nábřeží 5, Karlovy Vary 

Adresa: ulice Karla IV. 505, Karlovy Vary                 

Odborný zástupce: Mgr. Miluše Hulínová          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 1/ 2 

Lékárna „Medea“ (Obr.41, obr. 42) 

Majitel/ provozovatel: APOTHECIUM spol. s r.o., Přemilovická 166, Sedlec 

u Karlových Varů                    

Adresa: nám. Dr. M. Horákové 1359/ 7, Karlovy Vary             

Odborný zástupce: PharmDr. Ivo Švec          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 3/ 3           

Společnost APOTHECIUM spol. s r.o. vznikla v roce 1997. Majitelem je PharmDr. Ivo 

Švec se svou manželkou Mgr. Janou Švecovou. Lékárna „Medea“ byla otevřena 

v roce 1997. 

Lékárna „Pharmaland“ (Obr. 43) 

Majitel/provozovatel: společnost Pharmaland                

Adresa: nám. Dr. M. Horákové 1313/ 8, Karlovy Vary             
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Odborný zástupce: PharmDr. Jitka Novotná          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 3/ 4                

Lékárna je v provozu od roku 1993.  

Lékárna „Pasáž“ (Obr. 44, obr. 45) 

Majitel/ provozovatel: Mgr. Tomáš Jarolímek                

Adresa: T. G. Masaryka 941/ 47, Karlovy Vary              

Odborný zástupce: V letech 2002 až 2006 PharmDr. Jitka Novotná, od roku 2006 

do současnosti Mgr. Kateřina Kaukalová          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 2               

Lékárna byla založena v roce 2002, majitelem byl Ing. Emil Haramia. Od ledna 2012 je 

novým majitelem Mgr. Tomáš Jarolímek.  

Lékárna „Na růžovém vrchu“ (Obr. 46) 

Majitel/ provozovatel: Lékárna Atrium, s.r.o., Československé armády 543, Hradec 

Králové                     

Adresa: Sedlecká 761/ 5, Karlovy Vary               

Odborný zástupce: PharmDr. Daniel Chládek                   

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 1                     

Společnost Lékárna Atrium, s.r.o. byla založena v roce 2002. Majiteli jsou 

PharmDr. Martin Mašát a Mgr. Pavel Jaroš. Od roku 2003 spadá pod společnost 

IPC Group, a.s. Lékárna je v provozu od listopadu roku 2007.  

Lékárna „Salvus“ (Obr. 47) 

Majitelem/ provozovatelem: Lékárny PhMr. L. Mráze s.r.o., Husova 1205, Přeštice 

Adresa: Bezručova 10, Karlovy Vary               

Odborný zástupce: Do roku 2011 Mgr. Adéla Hamáčková, poté Mgr. Jitka Černošková 

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 1                

Původním provozovatelem byla společnost Hasal Medifa spol. s r.o., která vznikla 

v roce 2000. Jednatelkou této společnosti byla Mgr. Adéla Hamáčková. V říjnu roku 

2010 převzala lékárnu společnost Lékárny PhMr. L. Mráze s.r.o. v čele 

s MUDr. Ladislavem Mrázem. 
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„Ústavní lékárna“ (Obr. 48) 

Majitel/ provozovatel: Karlovarská krajská nemocnice, a.s.              

Adresa: Bezručova 19A, č. p. 2082, Karlovy Vary              

Odborný zástupce: PharmDr. Iva Tomisová          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 3/ 7               

Lékárna je v provozu od roku 2002.  

„Dr. Max“ lékárna (Obr. 49) 

Majitel/ provozovatel: Česká lékárna, a.s., Palackého 105, Brno               

Adresa: Obchodní centrum Fontána, Chebská 81A/ 370, Karlovy Vary           

Odborný zástupce: Mgr. Martin Štroncer          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 2/ 4               

Lékárna je v provozu od června roku 2004.  

„Dr. Max“ lékárna (Obr. 50) 

Majitel/ provozovatel: Česká lékárna, a.s., Palackého 105, Brno              

Adresa: Obchodní centrum Varyáda, Kpt. Jaroše 375/ 1, Karlovy Vary           

Odborný zástupce: Mgr. Natalija Denysyuk          

Počet magistrů/ farmaceutických asistentů: 3/ 5               

Lékárna je v provozu od roku 2008.  
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5.  Závěr 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vývojem lékáren v Karlových Varech 

od nejstarší lékárny až po současný stav.  

První lékárnou v Karlových Varech byla lékárna „U bílého orla“ lékárníka 

Benedikta Henschela z Jáchymova. Lékárna vznikla v roce 1590 a stála v centru 

tehdejšího města na Tržišti v blízkosti Vřídla.  

Druhou lékárnou byla lékárna rodiny Becherů, která se nacházela v jejich domě 

U tří skřivanů u Tržiště. Lékárnu zde provozovali od 17. století, prvním lékárníkem byl 

Josef Becher, postupně pak přebírali provoz a vedení lékárny další potomci. V roce 

1769 se narodil slavný Johann Vitus Becher, který se proslavil svou Becherovkou. I on 

vedl rodinnou lékárnu, ale jeho synové se už spíše soustředili na výrobu bylinného 

likéru.  

Domnívám se, že lékárna, kterou vlastnili členové rodu Becherů v domě U tří 

skřivanů, v 19. století pokračovala jako lékárna „U bílého orla“, kterou vedla vdova 

po jednom z Becherů. Bohužel jsem nenašla žádné konkrétní záznamy, které by mi tuto 

domněnku potvrdily nebo které by objasnily založení lékárny „U bílého orla“ 

pod vedením Becherovy vdovy. Dochované záznamy o této lékárně pocházejí právě až 

z poloviny 19. století.  

V 19. století prošly Karlovy Vary velkým rozmachem, přibýval počet obyvatel 

i lázeňských hostů, stavěly se lázeňské domy. Docházelo k rozvoji města ve všech 

ohledech, nejen rozlohou, ale i životní úrovní, kterou město nabízelo obyvatelům 

i lázeňským hostům. Zvyšující se počet obyvatel a lázeňských hostů kladl nároky 

na lékárenské služby ve městě. V 19. století tedy vznikly další dvě lékárny. V roce 1824 

otevřel PhMr. Hugo Göttl lékárnu „U české koruny“ a v roce 1898 zprovoznil 

Ph.Mr. August von Rühling třetí lékárnu ve městě pod názvem „U zlatého kříže“.  

Od začátku 20. století do vypuknutí druhé světové války vznikly v Karlových 

Varech další čtyři lékárny. V roce 1907 byla otevřena lékárna „U zlatého anděla“. 

Prvním majitelem byl Ph.Mr. Wilhelm Kohlmünzer. Pátá lékárna s názvem „Chebská 

lékárna“ vznikla ve městě v roce 1923, prvním majitelem byl Ph.Mr. Vilém Markert. 

Na jaře roku 1924 byla otevřena šestá lékárna s názvem „Orion“, koncesi na její zřízení 
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získal Ph.Mr. Karel Kocura. Poslední lékárnou, která byla založena před druhou 

světovou válkou, se stala v roce 1933 lékárna „U Matky Boží“. Prvním majitelem byl 

Ph.Mr. Karel Sturm.  

V období před vypuknutím druhé světové války v roce 1939 bylo v Karlových 

Varech sedm otevřených lékáren. Mezi první patřila lékárna „U bílého orla“ s majitelem 

PhMr. Josefem Worličkem a stanovištěm na Náměstí. Druhou lékárnou byla lékárna 

„U české koruny“ s majitelem PhMr. Arnoštem Wollischem, která stála v Mlýnské 

ulici. Třetí lékárnu ve městě „U zlatého kříže“ vlastnil PhMr. Jan Lindner a nacházela 

se v ulici s názvem Prof.-Lößl.-Straße 921. Čtvrtá lékárna stála ve Vřídelní ulici č. 33 

v domě Billroth. Jmenovala se „U zlatého anděla“ a majitel byl tehdy PhMr. Jan 

Worliček. Další lékárnou byla „Chebská lékárna“ v Nádražní ulici č. 1 v domě Seitz 

s majitelem PhMr. Vilémem Markertem. Šestá lékárna „Orion“ se nacházela na Nové 

louce č. 5 v domě Rebenstock a majitelkou byla PhMr. Helena Hellová. Poslední 

lékárnou byla lékárna „U Matky Boží“ v ulici Labitzkyho a majitelem byl PhMr. Karel 

Sturm. V roce 1939 po mnichovské konferenci bylo zrušeno několik lékárnických 

grémií, mezi která patřilo i grémium bývalého kraje chebského. 

V dostupných materiálech, které jsem studovala, jsem nenašla žádné informace 

o situaci lékáren v Karlových Varech během druhé světové války.  

Po skončení druhé světové války bylo v roce 1946 obnoveno lékárnické 

grémium se sídlem v Karlových Varech. V provozu byly jen čtyři lékárny. Lékárna 

„U bílého orla“ a „U zlatého kříže“ byly pod vedením národních správců, lékárnu 

„Orion“ a „U Matky Boží“ vedly jejich majitelky. O rok později byly v provozu 

všechny lékárny, které existovaly před vypuknutím druhé světové války, kromě 

uzavřené lékárny „U české koruny“.  

Mezi lékárny města Karlovy Vary se po druhé světové válce přiřadila 

„Mariánská lékárna“ v Drahovicích a lékárna „Neopharma“ v Rybářích (Drahovice 

a Rybáře byly před válkou samostatné obce), o jejich založení a další existenci jsem 

v dostupných materiálech žádné informace nenašla. 

V roce 1958 bylo ve městě v provozu pět lékáren. Z předválečných sedmi 

lékáren zůstaly otevřeny jen dvě, lékárna „U zlatého anděla“ a lékárna „U Matky Boží“. 

V roce 1964 už zůstala z předválečných lékáren pouze jediná, a to lékárna „U zlatého 
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anděla“. Během celého socialistického období se v Karlových Varech nacházelo pět 

lékáren. Mezi lety 1964 až 1984 se neměnili správcové lékáren, ani jejich stanoviště. 

Po roce 1989 se počet lékáren znatelně navýšil. V roce 1991 vznikla lékárna 

v Železniční ulici, dnešní lékárna „Čankov“, vedoucí lékárnicí byla Mgr. Jaroslava 

Šmerdová. V roce 1993 vznikla lékárna „Dvory“ v ulici Kpt. Jaroše, majitelkou je 

dodnes Mgr. Drahoslava Bartošová. Ve stejném roce byla otevřena lékárna na nám. 

Dr. M. Horákové, dnes lékárna „Pharmaland“, kterou provozuje společnost Pharmaland. 

V roce 1995 vznikla „Lázeňská lékárna“ na Mlýnském nábřeží. Lékárnu provozuje 

společnost KARLOPHARMA s.r.o., kterou zakládal v roce 1995 RNDr. PhMr. Jan 

Raba. Od roku 2007 provozuje tato společnost i lékárnu „Atrium“ v nákupním centru 

Atrium v ulici Karla IV. V roce 1996 byla společností ČEDVO založena lékárna 

„U gymnázia“ v Národní ulici. V roce 1997 vznikla lékárna „Medea“ na nám. Dr. M. 

Horákové. Lékárnu založila společnost APOTHECIUM, kterou vede PharmDr. Ivo 

Švec s manželkou Mgr. Janou Švecovou. O další rok později v roce 1998 založila 

společnost ČEDVO svou třetí lékárnu v Karlových Varech v Moskevské ulici. Lékárna 

nese název „Moskevská“.  

V novém tisíciletí bylo uvedeno do provozu dalších šest lékáren. V roce 2000 

vznikla lékárna „Salvus“ v Bezručově ulici, dnes patřící společnosti Lékárny 

PhMr. L. Mráze. V roce 2002 vznikla lékárna „Pasáž“ v ulici T. G. Masaryka, kterou 

vlastní Mgr. Tomáš Jarolímek. Téhož roku byla uvedena do provozu „Ústavní lékárna“ 

v Bezručově ulici, jejím provozovatelem je Karlovarská krajská nemocnice. 

V roce 2004 byla v obchodním centru Fontána otevřena lékárna „Dr. Max“ společnosti 

Česká lékárna, a.s. Roku 2007 uvedla do provozu společnost Lékárna Atrium s.r.o. 

lékárnu „Na růžovém vrchu“ v Sedlecké ulici. Zatím poslední lékárna v Karlových 

Varech byla otevřena v roce 2008 v obchodním centru Varyáda. Jde o lékárnu 

„Dr. Max“ společnosti Česká lékárna, a.s.  

V současné době se v Karlových Varech nachází 16 lékáren. Podle mého názoru 

není rozmístění jednotlivých lékáren v některých případech ideální. Zejména v centru 

města je mnoho lékáren jen několik desítek či stovek metrů od sebe, naopak v jiných 

částech města, často s hustým osídlením, není síť lékáren dostačující. 

Největším úskalím mé práce byl nedostatek pramenů, ze kterých jsem mohla 

čerpat. Řada archivních fondů byla nepřístupná, např. archivní fond Lékárenská služba 
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Karlovy Vary ve Státním okresním archivu Karlovy Vary. Muzeum Jana Bechera se 

soustředí na informace a expozice spojené s výrobou bylinného likéru, historii 

lékárenství rodiny Becherů se nevěnuje, tudíž nebylo možné dohledat zde informace 

k tématu mé diplomové práce. Muzeum Karlovy Vary se zaměřuje zejména na historii 

města spojenou s lázeňstvím a tradičními řemesly. Ani zde jsem tedy nenašla žádné 

údaje o lékárenství města.  

Bylo pro mne překvapující, v jak velké míře jsem se setkala s neochotou 

zainteresovaných osob, které mi mohly svými vědomostmi pomoci při shromažďování 

údajů o historii lékárenství v Karlových Varech. Na začátku mé práce jsem plánovala 

získat informace přímo od majitelů či zaměstnanců lékáren (např. podrobnější 

informace z dob komunistického režimu, ale i informace o situaci současné), bohužel 

jsem jimi byla v naprosté většině případů v tomto ohledu odmítnuta.  

Karlovy Vary byly silně zasaženy událostmi druhé světové války, mnoho 

materiálů zmizelo nebo bylo zničeno. V důsledku toho bohužel nebylo možné dohledat 

informace o situaci lékáren během druhé světové války. Doufám, že jsem svou prací, 

zaměřenou na lékárenství v Karlových Varech, přispěla k rozšíření vědomostí o historii 

lékárenství v jednotlivých městech naší země, kterými se intenzivně zabývá České 

farmaceutické muzeum v Kuksu. 
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6.  Obrazová příloha 

 

 Většina fotografií, které jsem použila v obrazové příloze, pochází z mého 

osobního archivu. Fotografie, týkající se architektury města a současných lékáren, jsem 

pořizovala přímo v ulicích města. Fotografie, zobrazující razítka, etikety, obalové 

materiály, reklamy na sortiment lékárny, osobní fotografie PhMr. Amálie Kutinové, 

jsem pořídila ve Státním okresním archivu Karlovy Vary nebo mi je poskytlo České 

farmaceutické muzeum na Kuksu.  
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Obr. 1  Tržiště se Zámeckou věží a morovým sloupem (136.) 

 

Obr. 2  Kostel Sv. Maří Magdalény (136.) 
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Obr. 3  Mlýnská kolonáda (136.) 

 

Obr. 4  Pramen Svoboda (136.) 
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Obr. 5  Sadová kolonáda (136.) 

 

Obr. 6  Tržní kolonáda (136.) 
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Obr. 7  Městské divadlo (136.) 

 

Obr. 8  Lázně I. (136.) 
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Obr. 9  Zámecké lázně (136.) 

 

Obr. 10  Hlavní pošta (136.) 
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Obr.11  Alžbětiny lázně (136.) 

 

Obr. 12  Vřídelní kolonáda (136.) 
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Obr. 13  Vřídlo (136.) 

 

Obr. 14  Muzeum Jana Bechera (136.) 
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Obr. 15  Reklama na Becherovu Karlovarskou Anglickou hořkou (138.) 

 

Obr. 16  Inzerát na lékárnu „U bílého orla“ (137.) 
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Obr. 17  Reklama na výrobek lékárny „U české koruny“ (138.) 

 

Obr. 18  Etiketa lékárny „U české koruny“ (138.) 
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Obr. 19  Reklama na lékárnu „U české koruny“ (137.) 

 

 

Obr. 20  Razítko lékárny „U zlatého kříže“ (138.) 
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Obr. 21  Etiketa lékárny „U zlatého anděla“ (138.) 

 

Obr. 22  Objednací lístek na přípravek Fluorin z lékárny „U zlatého anděla“ (138.) 
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Obr. 23  Obalový materiál přípravku Fluorin z lékárny „U zlatého anděla“ (138.) 

 

Obr. 24  Reklama na „Chebskou lékárnu“ (137.) 
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Obr. 25  Obalový materiál lékárny „Orion“ (138.) 

 

Obr. 26  Obalový materiál lékárny „Orion“ (138.) 



87 

 

 

Obr. 27  Razítko lékárny „U Matky Boží“ (137.) 

 

Obr. 28  PhMr. Amálie Kutinová (138.) 
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Obr. 29  Lékárna „Pharmaland“ (136.) 

 

Obr. 30  Lékárna „U Drahomíry“ (136.) 
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Obr. 31  Lékárna „Čankov“ (136.) 

 

Obr. 32  Interiér lékárny „Čankov“ (136.) 
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Obr. 33  Lékárna „Moskevská“ (136.) 

 

Obr. 34  Lékárna „U gymnázia“ (136.) 
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Obr. 35  Interiér lékárny „U gymnázia“ (136.) 

 

Obr. 36  Lékárna „Dvory“ (136.) 
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Obr. 37  Interiér lékárny „Dvory“ (136.) 

 

Obr. 38  „Lázeňská lékárna“ (136.) 
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Obr. 39  Interiér „Lázeňské lékárny“ (136.) 

 

Obr. 40 Lékárna „Atrium“ (136.) 
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Obr. 41  Lékárna „Medea“ (136.) 

 

Obr. 42  Interiér lékárny „Medea“ (136.) 
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Obr. 43  Lékárna „Pharmaland“ (136.) 

 

Obr. 44  Lékárna „Pasáž“ (136.) 
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Obr. 45  Interiér lékárny „Pasáž“ (136.) 

 

Obr. 46  Lékárna „Na růžovém vrchu“ (136.) 
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Obr. 47  Lékárna „Salvus“ (136.) 

 

Obr. 48  „Ústavní lékárna“ (136.) 
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Obr. 49  „Dr. Max“ lékárna (136.) 

 

Obr. 50  „Dr. Max“ lékárna (136.) 
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8.  Použité zkratky  

HSL – Hlavní správa lékáren          

HVLP – Hromadně vyráběné léčivé přípravky         

KNP – Krajský národní podnik           

KNV – Krajský národní výbor        

KÚNZ – Krajský ústav národního zdraví            

LFZ – Lučobné farmaceutické závody                

n. p. – národní podnik          

OÚNZ – okresní ústav národního zdraví             

SFZ – Spojené farmaceutické závody 
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9.  Abstrakt v českém jazyce 

 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala historií lékárenství v Karlových 

Varech. Hlavním cílem této práce bylo zjistit, kdy vznikly jednotlivé lékárny ve městě, 

kdo a ve které době byl jejich majitelem, provizorem, nájemcem či odborným 

zástupcem, kolik lékáren zde bylo ve sledovaných obdobích. Současně jsem se snažila 

nalézt jakákoli dostupná fakta na téma lékárenství v Karlových Varech.  

V první části své diplomové práce jsem se zabývala historií, architekturou 

a lázeňstvím ve městě, ale také soužitím Čechů a Němců v pohraničí. V další části jsem 

stručně popsala vývoj farmacie od jejího prvopočátku až do současnosti, její jednotlivé 

vývojové etapy a ke konci kapitoly jsem se zaměřila hlavně na vývoj farmacie na našem 

území. Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala vývoji lékáren v Karlových Varech.  

Proto, abych získala potřebná fakta, jsem využila možnosti prostudovat dostupné 

podklady v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu, ve Státním okresním archivu 

Karlovy Vary, v Muzeu Jana Bechera, v Muzeu Karlovy Vary. Dále jsem čerpala 

informace z příslušné odborné literatury a navštívila jsem všechny současné lékárny 

v Karlových Varech za účelem získání co nejvíce údajů o historii i současnosti 

jednotlivých lékáren. 
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10.  Abstract  in English 

 

In my dissertation (diploma work) I occupied myself with the history 

of pharmacy in Carlsbad. The main aim of this work was to find out when each 

chemist’s arose in the town, who and when its owner, commissioner, tenant 

or professional deputy was, also how many chemists’ there were in the monitored time. 

Concurrently, I tried to discover any accessible facts with the topic of pharmacy 

in Carlsbad. 

In the first part of my dissertation I occupied myself with the history, 

architecture and spa theme in the town, but also with the coexistence of Czechs 

and Germans in the frontier. In the next part, I described briefly the development 

of pharmacy from its very beginning until the present, its particular developmental 

periods and, in the end of the chapter, I focused mainly on pharmacy development 

in our country. In the fourth chapter I dealt with the chemists’ development in Carlsbad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                


