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ABSTRAKT

Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra sociální a klinické farmacie
Kandidát: Vojtěch Vitásek
Školitel: Mgr. Jan Babica
Název diplomové práce: Archivní sbírka Českého farmaceutického muzea XIII. Fond
Rozvojové lékárenské středisko II.

V této diplomové práci jsem se zabýval činností Rozvojového lékárenského střediska,
konkrétně výstavbou a vnitřním vybavením lékáren.
Můj cíl v této práci byl zinventarizovat část archivního fondu Rozvojového
lékárenského střediska, která se týkala výstavby lékáren a uvést normy upravující tuto
problematiku a jejich změny v průběhu let, na kterých se podílelo Rozvojové lékárenské
středisko.
Normy byly v této práci uvedeny podle toho, jak se měnily a čeho se týkaly při výstavbě
lékáren.
Část archivního fondu jsem zinventarizoval podle mnou vytvořeného pořádacího klíče,
dokumenty jsem roztřídil, přesunul a některé vyřadil. Na základě toho jsem sepsal
inventář - archivní pomůcku - pro usnadnění práce budoucím badatelům.
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ABSTRACT

Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Social and Clinical Pharmacy
Candidate: Vojtěch Vitásek
Supervisor: Mgr. Jan Babica
Title of diploma thesis: Archives of the Czech Pharmaceutical Museum XIII. Archival
collection Pharmacy Development Centre II.

In my thesis I addressed the activity of the Pharmacy Development Center. In particular
I dealed with the building up and internal equipment of the pharmacies. My goal was to
create an inventory of the part of the archive of the Fond of Pharmacy Development
Center which is related to the building up of the pharmacies and to sumarize the norms
and their ammendments over the years on which the Pharmacy Development Center
took part.
Norms in this thesis are presented according to how they were ammended and what they
concerned during the building up of the pharmacies.
I inventorized a part of the Fond archive according to the registry key. I categorized,
moved and discarded the documents. I created an archiving tool - inventory to ease the
work of further developers.
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1

Úvod

Ve své diplomové práci jsem se zabýval inventarizací a studiem části archivního fondu
Rozvojového lékárenského střediska nacházejícího se v Českém farmaceutickém muzeu
na Kuksu. Tato část fondu obsahuje materiály posudkové činnosti Rozvojového
lékárenského střediska při výstavbě a zařizování lékáren, dále i jiné dokumenty
(piktogramy, dokumenty k hořlavým kapalinám apod.). Materiály Rozvojového
lékárenského střediska se týkají zejména souladu projektů, návrhů vybavení lékáren
s platnými normami, směrnicemi a předpisy, tzn. návrhy, konzultace, posudky.
Inventarizace části fondu byla mým prvním cílem. Navazoval jsem tím na archivní
činnost Jolany Peřinové z roku 1993. (1)
Inventarizoval jsem druhou část archivu pro ty, co ho budou v budoucnu nadále
využívat. Tato práce obnášela řazení velkého množství dokumentace týkající se
výstavby konkrétních lékáren.
Po prostudování archivu bylo nutno vytvořit pořádací klíč, podle něj archiv
přeuspořádat a sestavit inventář. Vše se muselo chronologicky nebo abecedně uspořádat
a spojit dokumenty, které spolu souvisely. Také se musely vyřadit publikace a periodika
a vložit do knižního fondu.
Dalším, druhým cílem mé práce bylo zhodnocení přínosu a podání informací o činnosti
Rozvojového lékárenského střediska pro výstavbu a zařizování lékáren.
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2

Vývoj lékárenského prostředí

Počátky výstavby lékáren nebyly závislé na žádných závazných právních předpisech.
Minimální požadavky, které stanovovaly právní předpisy, vznikly až v 19. století. Jinak
lékárny obměňovaly svoje nábytkové vybavení, prostory a ostatní komponenty
v souladu s uměleckými slohy. (2)
První právní předpis, který definoval prostory a zařízení lékáren, byl zákon ze dne 18.
prosince 1906, čís. 5 ř. z. z. r 1907. Vybavení lékárenského pracoviště se věnoval v 6.
paragrafu. Tento předpis platil až do poloviny 20. století. (3)
Lékárna musela mít oficínu (vlastní lékárna), která byla místem pro vydávání a přípravu
léčivých přípravků. Pro tuto místnost byl typický nábytek - tára s váhou pro činnost
výdejní a výrobní, police na stojatky a další nutné skříně.
Další místností byla laboratoř, která by měla být spojena bezprostředně s oficínou,
většinou umístěna ve vedlejší místnosti (v zadní místnosti). Zde by měla být
nepromokavá podlaha s vodovodem, pracovní stůl určený pro nářadí a skříň pro
reagenční materiál. Dále se pak zde nalézalo místo pro rozdělávání ohně, destilační
přístroje se sušárnou a sterilizační přístroje, lisy, perkolátory a různé kotle a mísy.
Zásobní místnost nacházející se v blízkosti oficíny byla vybavena pracovním stolem
s nářadím, léčivými přípravky a surovinami do zásoby. Tato zásobní část lékárny mohla
být nahrazena půdou, pokud se jednalo o lékárnu s menším provozem.
Ve sklepě byly ukládány léky a minerální vody, které musely být skladovány
v chladných podmínkách. Dále v této prostorné místnosti nalezneme stůl a police jako
v oficíně pro odkládání nádob se surovinami.
Poslední místností byla tzv. inspekční světnice, která byla určena pro personál a musela
odpovídat bytové hygieně. (4)
Když se podíváme na práci lékárníka, tak do počátků 20. století byl hlavním výrobcem
všech léčivých přípravků, které předepsal lékař. Byl odborníkem především na
fyzikálně-chemické vlastnosti surovin a technologii léčivých přípravků (dále jen LP).

9

Na přelomu 19. a 20. století se rozvíjel farmaceutický průmysl a hromadná výroba LP.
To brali lékárníci jako útok na svou odbornou činnost, i když v letech 1891-1920
vycházelo mnoho specialit (léčivý přípravek) z lékárenských laboratoří. Vytěsňování
IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky) hromadnou výrobou dále
pokračovalo a to mělo výrazný dopad na obsah a formu lékárenské práce. (5)
Speciality se dělily do tří skupin:
1. První skupina vznikla na vědeckém a klinickém ověření pro určité indikace. Lékař o
nich měl odborné informace. Byly distribuovány velkými podniky.
2. Druhá skupina se vyráběla v malých výrobnách a laboratořích bez zásahu vědy. Byla
založena pouze na všeobecných, praktických a technologických zkušenostech.
3. Třetí skupina vznikla bez zásahu vědy a byla využívána k laickému léčení. Důležitou
roli hrála finanční stránka. Výrobci tajili složení těchto specialit, často i pacientům
uškodili. (6)
Se změnou formy a vybavení lékáren neodmyslitelně souviselo provozně-technické
vývojové etapy (PTVE). Jejich vývojem se zabýval PhMr. Vladimír Smečka se svým
týmem. Nezabýval se pouze touto problematikou, ale spolupracoval i s různými
odborníky (V. Rusek, B. Melichar etc.), kteří se věnovali dynamice ve vývoji farmacie.
(7)
I. PTVE, kterou jsem zmínil výše, souvisela s právním předpisem z 18. prosince 1906,
který platil do poloviny 20. století.
Postupem času se zvyšoval příliv pacientů do lékáren oproti dobám předešlým. Oficíny
v lékárnách se systémem práce přestaly být vyhovující kvůli nárokům na kvalitu i
kvantitu. Tímto nastává II. PTVE. (8)
Změny spojené s II. PTVE se projevovaly již v meziválečném období a pak dále od
druhé poloviny 20. století ve dvou variantách. Varianta 1 spočívala v přesunu přípravy
léků (tzn. zařízení, stojatky se surovinami a ostatní pomůcky) do místnosti, která k tomu
byla určena. Vznikla tedy laboratorní místnost pro přípravu IPLP. Toto řešení si však
nemohly dovolit všechny lékárny. Varianta 2 spočívala v oddělování příjmu receptů na
léčivé přípravky a jejich výdeje od přípravy přípravků. Došlo k oddělení činností
(výdeje od přípravy), příprava probíhala buď na zakryté části recepturně-expediční táry,
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nebo na zvláštní kryté táře, která však nadále byla v oficíně. Ta část táry, kde se
připravovaly IPLP, byla oddělena od pacientů přepážkou z různých materiálů. Tím měl
lékárník částečně zajištěn klid, a také se zlepšily hygienické podmínky.
Vyvstal však nový problém a to v účelném kontaktu s pacienty a v hygienických
požadavcích. Také bylo nutné pohlížet na efektivnost výdeje přípravku, aby byla co
nejvyšší. Tento problém se vyřešil zúžením prostoru pro styk s pacienty a situováním
výdeje do jednoho místa (tzv. výdejní okno). Toto mělo i své nevýhody, především v
obtížnější komunikaci s pacientem. (7)
Odstraňováním záporů vzniká nové expediční pracoviště a to přináší III. PTVE. Změny
v prostoru expedice ovlivnily vzhled oficíny. Objevuje se zde nová tenze na zamítnutí
obchodnického vzhledu a klade se důraz v manifestaci zdravotnického zařízení. (8)
U III. PTVE vzniká nová místnost, tj. čekárna. Myšlenka na rozdělení vznikla při
pohledu na recepturně-expediční táru, která byla oddělena přepážkou, do takové výše,
že fakticky rozdělovala prostor na dvě místnosti. Vznikal tak pracovní prostor za tárou a
prostor před ní, kde čekali návštěvníci. Přípravky byly vydávány okénky v přepážce.
Z dispozičního hlediska měl vzniknout komplex tří místností (tj. zádveří, čekárna,
výdejní pracoviště). Tato pracoviště na sebe navazovala a měla svůj účel. Zádveří mělo
izolovat hluk od čekárny. (7)
IV. PTVE byla pokusem hlubšího rázu a měla poukázat na spojení technických a
pracovních podmínek. Díky technickému vývoji byla usnadněna práce farmaceutů a
farmaceutických laborantů. (9)
Nově byla vyhrazena pro výdej receptů dispenzační místnost nebo tzv. dispenzační box.
Čekárna zůstala zachována a na tu navazovala zmíněná dispenzační místnost. Druhý
přiléhající prostor byl vybaven výdejním místem, kde se uskutečňoval tzv. rukoprodej.
(7)
Jeden z prvních dispenzačních boxů měl tvar půlkruhu a byl sestaven ze sedmi částí na
sebe navazujících. Každá obsahovala 8 polic, tudíž bylo k dispozici 56 poliček. V
policích byly zabudovány příčky oddělující různé druhy hromadně vyráběných léčivých
přípravků (HVLP). Tři police byly vyčleněny pro IPLP. Ve vnitřním prostoru stolu pro
expedici byly umístěny čaje a tácy s léky, které bylo třeba uchovávat v chladu. Šuplíky
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v horní části stolu byly rozčleněny pro různé druhy analgetik. K venkovní stěně se
připevnila police, kde měl lékárník odborný materiál. Sortiment a HVLP se volil podle
obratu léků. (10)
Pacienti jsou směřováni podle toho, zda přicházejí s receptem nebo bez receptu.
Pacientům bez receptu, tj. volný prodej, může léky prodávat farmaceutický laborant,
kdežto léky s receptem vydává pouze lékárník. Dochází tedy k rozdělení pacientů mezi
jednotlivé pracovníky lékárníky. (7)

Další výhody dispenzačního boxu spočívají v tom, že se lékárník může věnovat
pacientovi, aniž by je ostatní pacienti a případný šum rušil. To zlepšuje činnosti
lékárníka při expedici. Na druhé straně se pak pacient může ptát na problematiku
onemocnění bez ostychu. (10)
Shrneme-li jednotlivé etapy, tak I. - III. etapa nedává vhodné podmínky pro komunikaci
pacienta a lékárníka, není zde podporována intenzivní dispenzační péče (IDP). Ani IV.
etapa není, co se týče soukromí pacienta zcela bez problémů. Přestože pacienti mají
k dispozici různý počet oddělených boxů a tím i zajištěné potřebné soukromí, v případě
většího počtu pacientů dochází ke frontám, kdy se ztrácí výhoda těchto boxů. (6)
Termín IDP znamená, že při výdeji léčivého přípravku je pacientovi poskytována
vyčerpávající a srozumitelná informace o přípravku, o jeho užívání a další případná
upozornění důležitá pro užívání léků. Tento způsob péče zaručuje zvýšenou bezpečnost,
hospodárnost farmakoterapie. (11)
V. PTVE přináší nová organizační a technická opatření, je tedy nutné splnit - hovor
lékárníka s pacientem bez ostatních pacientů a usměrňování příchodu pacienta
lékárníkem. Mnozí pacienti neradi přijímají a získávají informace od lékárníka
v přítomnosti ostatních čekajících. Pouze při osobním kontaktu se zdravotnickým
pracovníkem ztrácí ostych. Nutností je tedy pro pacienty regulovaný vstup (signalizační
zařízení, optické vyznačení diskrétní zóny, vyvolávací kupóny). (7)
I. a II. etapa se vyvinuly spontánně. III. a další etapy již byly výsledkem
organizovaného výzkumu hlavně PhMr. Vladimíra Smečky, který byl prováděn na
příslušných fakultách a za spolupráce s RLS. (7)
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3

Rozvojové lékárenské středisko (RLS)

3.1

Historie

Rozvojového

lékárenského

střediska

(Výzkumného lékárnického střediska)
V roce 1955 bylo vytvořeno Výzkumné lékárnické středisko (v roce 1957 rozhodnutím
MZd přejmenované na Rozvojové lékárenské středisko) se sídlem v Praze 1, U
Půjčovny 2. Tato skutečnost byla příznivě přijata odbornou veřejností.
Jeho vznik umožnilo rozdělení Ústředních technicko-kontrolních laboratoří (dále jen
ÚTKL), ovšem od počátku bylo ovlivněno omezenými finančními prostředky. Část
agendy a pracovníků přešla do Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a z technické
části ÚTKL bylo vytvořeno Výzkumné lékárnické středisko (VLS), zřízené
Ministerstvem zdravotnictví. Prvním ředitelem VLS byl doc. RNDr. PhMr. Zdeněk
Rektořík.
Na začátku působení VLS (RLS) bylo hlavním úkolem stanovit pracovní koncepci pro
zpracování požadavků z terénu a dalším úkolem bylo odstraňování nedostatků při
výstavbě a organizaci lékáren z let předešlých.
První pracovní koncepce přináší pozitivní výsledky v roce 1958. RLS zaměřilo svoji
činnost na problémy, se kterými se lékárník setkává při každodenním výkonu práce.
Novým vedoucím se po RNDr. PhMr. Z. Rektoříkovi stal PhMr. Lumír Kunovský,
který své zkušenosti získal vedením jedné z největších lékáren – pražské lékárny
v Hybernské ulici. (12) (15) (17)
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Oficiální úkoly RLS byly:
1. Příprava léků a možnosti mechanizace - RLS se zabývalo stabilitou a kvalitou léků,
novými technologickými postupy, masťovými základy a inkompatibilitami
2. Výstavba a zařizování lékáren - týkalo se organizace a efektivity provozu
v lékárnách, hygieny a bezpečnosti.
3. Injekční roztoky a kolyria - týkalo se provozního řádu injekčních oddělení, úprav
kolyrií a poznatků z kryoskopie. (12)
Po roce 1960 se postupně začaly měnit plány RLS, některé méně důležité úkoly byly
odsunuty do pozadí, tak bylo možno se věnovat efektivnějšímu plnění hlavních úkolů:
1. Rozvoj zařízení lékárenské služby
2. Přípravná činnost normativní a typizační
3. Rozvoj provozu v lékárenské službě
4. Výzkum technologický
RLS v hlavních úkolech řešilo kategorizaci pracovníků a lékáren, normativní návrhy –
normy projektové, směrnice týkající se vnitřního zařízení lékáren, dále pak typizace
práce, výrobního a pomocného zařízení, obalů a stolů atd.
Dalšími úkoly byly činnosti dokumentační, informační, publikační apod. (14)
Řešení těchto úkolů probíhalo převážně v sídle RLS v Praze. Středisko také pořádalo
různá sympozia, konference a semináře, kde předkládalo výsledky své práce veřejnosti
a v návaznosti nato probíhaly různé diskuze o aktuálních tématech. Příkladem je rok
1959, kdy se RLS zúčastnilo semináře Farmaceutického kongresu v Karlových Varech a
předneslo příspěvky týkající se výstavby a zařízení lékáren a k typizaci lékárenského
nábytku. Další řešení zmíněné problematiky probíhalo za spolupráce s obdobnými
institucemi evropských zemí (NDR, SSSR) a farmaceutických fakult, kde byli též znalí
odborníci z této oblasti. (13)
V roce 1986 odchází do důchodu činorodý ředitel PhMr. L. Kunovský. Jeho nástupkyní
se stala PhMr. J. Menclová a po ní PharmDr. M. Kubištová.
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Měl znalosti v lékárenské problematice a snažil se, aby činnost RLS byla zaměřena na
praxi. On sám byl příkladem velice náročného a zásadového člověka, usilujícího o
zvyšování prestiže lékárenství. Byl mnohokrát oceněn Českou farmaceutickou
společností, kdy obdržel vyznamenání za vzorného pracovníka a čestné uznání. Při jeho
vedení dostalo RLS fakultní medaili od Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové,
stříbrnou medaili od ČFS a k 30letému výročí čestnou medaili od České lékařské
společnosti. (15)
Kromě PhMr. L. Kunovského se aktivně zabývala výstavbou lékáren PhMr. Olga
Urbancová. Velice přesvědčivě s perspektivním rozhledem šířila nové myšlenky ve
zkvalitňování lékárenské práce.

Zaváděla

do praxe i

myšlenky a

návrhy

farmaceutických fakult, jako např. dispenzační box. Prosazovala též důležitost významu
lékárenství ve společnosti. V RLS byla velmi respektovanou osobou i z pohledu
projektantů lékáren. (16)
Po roce 1989 už nebyl zájem se zabývat řešením úkolů RLS z důvodu přecházení
lékáren do soukromého vlastnictví a distribuce léčiv. RLS tedy zaniklo v roce 1992.
(17)

3.2

Úloha RLS při tvorbě norem upravujících výstavbu

lékáren
RLS se též podílelo na normotvorné činnosti a já se v této souvislosti zaměřím
především na normy, které souvisely s výstavbou a vnitřním vybavením lékáren, viz
tabulka na konci kapitoly.
Nutnost tvorby norem pro výstavbu lékáren souvisela s rozvojem činností zásobovacích,
plánovacích a zvyšováním životního standardu. Odstraňovala se namáhavá fyzická
práce pro usnadnění manipulace s pomůckami. Nábytkové vybavení bylo uzpůsobováno
určitým druhům práce, dále se měnily typy lékáren (viz Tabulka 1) v návaznosti na jiná
zdravotnická zařízení. Byly zvyšovány nároky na hygienickou a aseptickou práci.
Středisko toto řeší ve spolupráci s NP Chirana vývojem nových, modernějších zařízení.
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Problematika musela být řešena na základě daného prostředí a demografických aspektů,
které ovlivňovaly činnost jednotlivých lékáren.
Do roku 1960 se uspořádání lékáren řídilo předpisy z počátku století. Od tohoto roku se
výstavba začala řídit úsekovými a oborovými normami. V roce 1960 se započaly práce
na úsekové normě 73 5040 (dále jen ÚN) řídící jednotně výstavbu a projektování
lékáren, vytvořené RLS. Byla revidována v roce 1962. Tato norma byla později
doplněna ÚN 84 5201 - Nábytek pro lékárny.
Výstavba lékáren neprobíhala všude stejně, odborní pracovníci neměli potřebné
znalosti, výstavba se prodlužovala. RLS proto začalo spolupracovat se Studijním
typizačním a vývojovým ústavem pro zdravotnické stavby (STVÚZS) na náčrtech
půdorysů sedmi stavebních typů lékáren. (14) (18)
Kompletní nebo jednotlivý typizovaný, normovaný nábytek dodával NP Labora. Tento
specializovaný podnik svojí výrobou zabezpečoval účelné a úsporné zařízení lékáren
nábytkovým vybavením. (19)
Stavební typy se lišily v počtu oddělení v lékárnách. Lékárna, která byla označena jako
stavební typ 1, tvořila jeden stavební provozní celek.
Stavební typ 2 tvořily dvě oddělení (přípravy a výdeje léků).
Ve stavebním typu 3 byly tři oddělení (výdeje léků, přípravy léků a léčivých přípravků).
Stavební typ 4 se členil na čtyři oddělení (výdeje léků, přípravy léků a léčivých
přípravků, zásob a zdravotnických potřeb).
Výjimka z počtu oddělení byla u stavebního typu 5, 6 a 7, kde nalezneme šest oddělení
(výdeje léků, přípravy léků a léčivých přípravků, zásob, přípravy sterilních léků,
kontroly a přípravy zkoumadel a zdravotnických potřeb). (20)
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Tab. 1 Stavební typy lékáren (TSm Lékárny a vysunutá pracoviště lékárny):

Typ 1

Pro tříobvodové ZS pro území do
12 000 obyvatel

Typ 2

Pro územní polikliniku pro území
20 000 až 30 000 obyvatel

Typ 3

Pro územní polikliniku pro území
30 000 až 50 000 obyvatel

Typ 4

Pro NsP I. typu s kapacitou lůžek do
400

Typ 5

Pro NsP II. typu s kapacitou lůžek
401 – 800

Typ 6

Pro NsP II. typu s kapacitou lůžek
801 – 1200

Typ 7

Pro NsP III. typu

Dle funkce se lékárny dělily do tří typů (I-III):
I. typ se staral o přípravu a výdej léků a zdravotnických potřeb pro obvodní služby
s počtem obyvatel 10 000 – 30 000.
Lékárna II. typu poskytuje služby v rozsahu pro služby obvodní, NsP I nebo pro
polikliniku.
III. typ poskytuje specializované služby v plném rozsahu pro ambulantní a ústavní péči.
(20)
Součinností RLS a STVÚZS vznikla v roce 1961 oborová norma (dále jen ON) 73
5010, která mimo jiné určovala povinnost okresnímu lékárníkovi předat podklady pro
výstavbu investorovi. Revizí této ON byla ON 73 5080, která třídila lékárny podle
poskytovaných služeb, a k těmto typům byly vytvořeny různé varianty návrhů. (21)
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Výsledkem vývoje byl vznik normy ON 84 5405 – Vnitřní vybavení lékáren, v roce
1968. Umožnila modernizaci lékáren a snazší jednání s investory stanovením a
sloučením požadavků. V této normě také proběhl návrh na revizi, při níž byl sestaven
návrh pro vybavení jednotlivých místností a po připomínkách byla norma dokončena.
(22)
Mimo této ON byl vydán seznam obsahující sortiment přístrojové techniky, různých
pomůcek, nádobí a dalšího nutného materiálu k provozu lékáren. (23)
V roce 1970 byla norma 84 5405 revidována a další návrh vychází z ON 73 5080 Lékárny a výdejny, která obsahovala předpisy pro projektování výstavby lékáren a
Typizační směrnici. To byl doplněk této normy ve formě „katalogu“ pro vybavování
lékáren. Sestavil se návrh na vybavení jednotlivých místností a doplnila se dosavadní
ON 84 5405. (22)
V průběhu let 1969 a 1970 se finanční situace ve výstavbě a vnitřním vybavením
podstatně zlepšila. Ke zlepšení došlo v hlavním městě Praha, Jihomoravském,
Severočeském a Západočeském kraji. (24)
Počátkem května 1975 vstoupilo v účinnost několik ON 84 5202-5, které se týkaly
nábytku pro zdravotnická zařízení a lékárny. Ty však obsahovaly chyby, které bylo
nutno opravit. Opravy chyb spočíval1y v uvedení přesné nomenklatury stolů, v
úpravách, poznámkách a označení pro skříně a police, a také v úpravě výkresů skříněk.
(25)
V roce 1977 byla zpracována TSm – Typizační směrnice zdravotnických staveb –
LÉKÁRNY – předpisy pro projektování investiční výstavby. (26)
K Novému roku 1988 byla provedena novela této směrnice v souladu s novými trendy
v lékárenství. Novelizovaná TSm lékárny a vysunutá pracoviště lékáren definovala
přesněji druhy zařízení (lékárna, oddělení lékárny, výdejny, okresní - krajská galenická
laboratoř). Dále určila návaznost lékárny na zdravotnické zařízení a specifikovala
členění lékárny z organizačního a provozního hlediska, a také jednotlivé místnosti.
Důležitou částí TSm je příloha, která obsahuje výkresy pro funkční prvky a výkresy
místností s požadovaným vybavením. (20)

18

Tab. 2 Normy a směrnice upravující výstavbu a vnitřní vybavení lékáren
ÚN 73 5040

Předpisy pro
projektování –
Lékárny

1960

ÚN 84 5201

Nábytek pro lékárny
Společná ustanovení

1961

ON 73 5010

1961

ON 73 5080 a TSm

Předpisy pro
projektování
investiční výstavby –
Obvodní ZS a
polikliniky
Předpisy pro
projektování
investiční výstavby –
Lékárny
Vnitřní vybavení
lékáren
Lékárny a výdejny

ON 84 5202-5

Nábytek pro lékárny

1975

TSm

Předpisy pro
projektování
investiční výstavby
Lékárna a vysunutá
pracoviště lékárny

1977

ON 73 5080

ON 84 5405

TSm
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1963

1968
1970

1988

3.3

Vliv RLS na organizaci lékárenského pracoviště

3.3.1

Postup práce RLS

Při řešení úkolů výstavby a modernizace lékáren RLS postupovalo komplexně a
zodpovědně. Zdravotnická zařízení měla svoji rozmanitost, od tohoto aspektu se stavba
a projekce navazujících lékáren odvíjela. Na výstavbu měla vliv řada faktorů, kterými
jsou možnosti poskytování služeb, místo a samozřejmě finanční stránka. Tyto faktory
nám ukazují, že výstavba zdravotnických zařízení a lékáren je velice specifická.
Projekty se často předělávaly z důvodu přizpůsobení se potřebám a podmínkám. (26)

Proces postupu práce probíhal následovně:
1. Bylo nutno vypracovat dokumentaci ke studiím vznikajících lékáren s přihlédnutím k
tomu, kde budou umístěny a zda budou v souladu s předpokládanou výstavbou ostatních
objektů. Dále také přizpůsobit stavební programy, aby odpovídaly platným normám a
TSm.
2. Rozhodnutí o objektu – výběr vhodné varianty pro výstavbu nebo přestavbu lékárny,
včetně jejího umístění
3. Vyhotovení ideových návrhů a návrhů dispozic lékáren ve zdravotnických zařízeních
a i v jiných vhodných objektech.
4. Zhodnocení RLS předprojektové a projektové dokumentace lékárenských zařízení
v souladu vyhláškou Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj číslo
163/1973 Sb. o dokumentaci staveb
5. Upravení dispozičního řešení v projektovém úkolu (PÚ), úvodním projektu (ÚP) a
prováděcím projektu (PP)
6. Spolupráce s odborníky (projektanti a architekti), kteří vypracovávali projekty. Účast
na jednání o schválení projektu a řešení těchto projektů na jednání s komisemi.
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7. Dozor nad dodržováním předpisů z hlediska odbornosti, stavebních a technických
parametrů.
8. Uplatňování nových snah (návrhy na prostory a vybavení)
9. Stanovení hygienických požadavků při přípravě léčiv.
10. Vypracovávání návrhů na vybavení lékáren potřebným zařízením a konzultace s
odborníky
11. Revize projektů lékáren při zaostávání při realizaci

Jedno oddělení RLS mělo za úkol koordinovat činnosti ve výstavbě lékáren. Spoluprací
s architekty docílilo RLS nejen koordinace, ale i cíleně mohlo prosazovat a realizovat
požadavky na modernizaci lékáren. Vycházelo se ze zkušeností ve stavebnictví i v
lékárenské technice. Vyjádření k projektové dokumentaci spočívalo v aktivní spolupráci
s projektanty na stavbě a budování objektů. Výsledky této kooperace dávaly podněty
pro vznik norem, na kterých RLS spolupracovalo se Zdravoprojektem nebo třeba
s PhMr. V. Smečkou. (26)
Zdravoprojekt spolupracoval s RLS při konzultační činnosti ve výstavbě a přestavbě
lékáren. Řešil také návrhy dispozičního řešení a vybavení lékáren. (27)

Pro příklad zde uvedu dvě lékárny.
Lékárna v Chomutově
V roce 1976 proběhlo úvodní jednání, které se týkalo studie (dispoziční řešení) lékárny
za přítomnosti RLS, KÚNZ a Zdravoprojektu. Projednávalo se dispoziční řešení
některých místností (skladů - pro herby, lahve, minerálky a hořlaviny). Sklad hořlavin
nebyl v souladu s normou týkající se hořlavých kapalin kvůli velkému množství
hořlavin. Dále byla vznesena připomínka ke komplexnímu zásobování, které nebylo
řešeno. To byl dosti závažný problém. Nakonec byla projednávána otázka řešení
projektu interiéru. (28)
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O dva roky později, tedy v roce 1978 zaslal okresní lékárník rozpočet a požadavky
investičnímu oddělení na vybavení lékárny. (29)
V roce 1979 RLS zaslalo upravené výkresy (půdorysy) s ohledem na technologii
stavebního podniku okresnímu lékárníkovi. (30)
RLS obdrželo vyjádření k dispozici a po podrobném rozboru poukázalo na normy
týkající se aseptické práce, hygienických aspektů a správné výrobní praxe. Dále byla
projednávána dispozice, která se nejvíce dotýkala výdejní části lékárny a vycházela
z TSm. Také byly projednávány otázky filtrace, klimatizace, sterilizátorů na OPSL
(oddělení přípravy sterilních léčiv), skladu hořlavin, výtahů a podlahových krytin. RLS
pak následně vyžadovalo znovu zaslání dispozice k vyjádření. (31)
Dalším bodem k řešení byl návrh vnitřního vybavení. RLS uvedlo požadavky, při
kterých mělo dojít k úpravě dveří a v suterénu se měly upravit kádě na dezinfekci,
police na kyseliny a sklad sudů měl být přemístěn.
V 1. nadzemním podlaží se řešila čelní stěna, zda bude opatřena okny nebo skleněnými
stěnami, dále se projednávalo rozdělení místnosti galenické laboratoře a přípravny na
žádanky.
V 2. nadzemním podlaží bylo nutné se držet ON 84 5051 (Předpisy pro aseptickou
práci). Týkalo se to především čistoty prostředí i místnosti sterilizace a samotné
laboratoře.
Všechna tato stavební provedení musela odpovídat platné TSm.
RLS se vyjádřilo k vnitřnímu vybavení, kde byla lékárna vybavena typizovaným
nábytkem a automatickými dispenzačními boxy. Zařízení lékárny by mělo odpovídat
ON 84 5405 (Vybavení lékáren). (32)
Automatický dispenzační box tvořil samostatný celek s vchodem, kterým pacienti
vstupovali k výdejním místům. V tomto boxu byly výsuvné regály, které se vysunovaly
na zmáčknutí příslušného tlačítka pomocí motorků. Lékárník si regály vysouval podle
potřeby.
Přední stěna dispenzačního boxu byla tvořena výdejním oknem a spodní část byla
místem pro výdej LP. V horní části bylo osvětlení.
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Do dispenzačního boxu se vcházelo jednotlivě a lékárník na výdejním místě seděl na
pohyblivé židli. (33)

RLS v roce 1979 zaslalo stavebnímu podniku Chirana návrh na vnitřní vybavení
lékárny, které bylo odsouhlaseno ve spolupráci s okresním lékárníkem. Byl to například
destilační

přístroj

apyrogenní

FINN-AQUA,

filtrační

membránové

zařízení

SARTORIUS, lékárenský robot ERWEKA. Další přístroje a pomůcky se týkaly výdeje
bez předpisu, přípravny na žádanky, laboratoří, pracoven a kanceláří. Vše výše uvedené
muselo být v souladu s ON 84 5405 (Vybavení lékáren). (34)
Tuto stavbu kontrolovalo i Ministerstvo zdravotnictví v rámci korespondence
s okresním lékárníkem. (35)
Další problematika se týkala úpravy technologického projektu, která se vztahovala
k náhradě zařízení na výrobu apyrogenní vody. Bylo svoláno i jednání, kde se řešily
případné náhrady přístroje, které by odpovídaly platnému lékopisu nebo případné
změně dispozičního řešení. Nutností pro tuto lékárnu bylo i vybavení mycími přístroji.
(36)
Následně pak v roce 1985 byla uskutečněna služební cesta RLS do Chomutova, kde
byla provedena fotodokumentace a následující den i jednání s okresním lékárníkem.
Závěrem bylo zmíněno, že je nutno opravit výsuvné skříně.
zkonstatováno, že výstavba dopadla velmi zdařile. (37)
Tato výstavba lékárny se řešila tedy poměrně dlouho.
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Na závěr bylo

Lékárna v Brně – Vinohradech
Proběhla konzultační jednání, k nimž se bohužel žádné doklady nedochovaly.
Prvním zachovaným a archivovaným dokumentem byl upravený projekt z roku 1988
zaslaný Zdravoprojektem do RLS. K tomuto projektu se středisko vyjádřilo tak, že
dispozice lékárny odpovídá dohodě z konzultačního jednání a TSm. Minimální
připomínky mělo ke skladu hořlavin a skladu obalů. (38)
Po malém přepracování dispozice nebylo dále podstatnějších námitek. (39)
Na závěr v roce 1990 se RLS vyjádřilo ke stavebnímu provedení lékárny, vybavení
nábytkem a dále doporučilo konzultaci s interiéristou. (40)
Proces navrhování a schvalování proběhl v tomto případě rychle.
Při své archivní práci jsem zjistil, že dokumentace při výstavbě lékáren, co se týče počtu
dokumentů, byla velmi různá. Jednak některé projekty byly složitější a vyžadovaly
značnou korespondenci a dokumentaci, jiné projekty proběhly rychle a v zásadě
s minimem dokladů. Samozřejmě také záleží na tom, jestli se zachovala všechny
dokumentace nebo pouze její části.
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4

Inventarizace fondu

4.1

Původ fondu

Základní pojmy v archivnictví
Archivní fond – je soubor dokumentů uložených v archivu, které vznikly činností
osoby, skupiny nebo institucí. (41)
Archivní sbírka – na rozdíl od fondu je soubor písemností a podobných dokumentů,
které vznikly více či méně uvědomělou prací archivní instituce či jedinců, jejichž osobní
fondy byly přebrány do archivu nebo cílevědomě sestavené dokumenty téhož typu
(noviny, grafiky, fotografie). Je to pouze výčet jednotlivin, které nejsou propojeny
vzájemně. (42)
Inventář – je základní typ archivní pomůcky, obsahující soupis jednotlivin popisu
archivního celku. Je doplněn informacemi o historii autora archivního fondu. (41)

Archivní fond Rozvojové lékárenské středisko je fond, kde jsou soustředěny dokumenty
vztahující se k práci RLS.
Po zániku RLS v roce 1992 byl fond uměle rozdělen. První část fondu byla převezena
do Českého farmaceutického muzea na Kuksu, druhá část na Veterinární a
farmaceutickou univerzitu v Brně. Část fondu nacházející se v Českém farmaceutickém
muzeu byla zpracována J. Peřinovou. (1)
V roce 2007 byla i druhá část fondu převezena do Českého farmaceutického muzea. Její
inventarizace je předmětem této práce. Po přivezení byla tato část rozdělena provizorně
do krabic.
Původně byl fond převážně ve stavu, kdy se dokumenty v jednotlivých obálkách
většinou nacházely v uspořádání chronologicky vzestupně. Výkresy a půdorysy nebyly
většinou přiřazeny k dokumentu, kterému náležely. Také byl zde případ, kdy se výkres
vztahoval k jiné lékárně. Je možné, že RLS to využívalo k porovnání lékáren.
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4.2 Práce s fondem
Základní členění fondu bylo na kraje, okresy, města a lékárny. Toto členění je podrobně
vysvětleno v následné kapitole 4.3 Pořádací klíč.
Při mé práci s fondem jsem pokračoval v práci Jolany Peřinové. (1)
Jolana Peřinová zpracovávala v diplomové práci dokumenty týkající se základních
otázek lékárenství, přípravné činnosti normativní a typizační, rozvoje lékárenského
provozu, technologického a aplikovaného výzkumu, činnosti informační, publikační,
přednáškové, spolupráce s organizacemi a institucemi tuzemskými a činnosti provozní.
Já navazuji na její systém číslování a na ní zvolenou inventární jednotku.
Tu jsem vytvořil tak, že jsem zkompletoval dokumenty týkající se určité lékárny.
V případě, že bylo dokumentů více, byly vloženy do další obálky, která tímto tvoří další
inventární jednotku.
Tedy fyzickou formou jednotky je zde obálka s vloženými dokumenty, jak bývalo
v RLS zvykem. Podle tohoto systému jsem přiřadil ke každé obálce její inventární číslo.
Číselná řada samozřejmě navazuje na předchozí číslování Jolany Peřinové. Ovšem
zpracovávaný obsah se v mém případě týká, jak je již výše zmíněno, dokumentace v
oboru vnitřního uspořádání lékáren, tj. dokumenty projektové, stavební a s nimi
související.
Obsahem valné většiny inventárních jednotek (obálek, složek) jsou dokumenty, týkající
se dispozičního řešení lékáren, výkresy, zápisy z jednání a schůzí, různá korespondence,
projektová dokumentace, ideové návrhy, studie, projektové úkoly, žádosti týkající se
zařízení lékáren apod. V inventáři jsou u těchto dokumentů uvedeni účastníci, kteří se
vztahovali k danému dokumentu. Pokud není uveden žádný účastník, týká se tento
dokument RLS.
Samozřejmě druhy dokumentů v jednotlivých obálkách jsou různé, není přesně
stanoven povinný obsah obálky, záleželo na řešených problémech daných lékáren.
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Archivní krabice dostaly též své číslo dle navázání na poslední číslo předchozí části
archivního fondu.

4.3

Pořádací klíč

Pořádací klíč byl vytvořen tímto způsobem:
- bylo zachováno původní označení RLS uvedené na obálkách. K části obálek jsem
uvedl své označení, protože RLS zde neuvedlo, čeho se dokumenty v obálkách týkaly
- ke každé obálce bylo přiřazeno inventární číslo
Číslování krajů zůstalo původní na základě tehdejšího úředního číslování krajů (např.
Kraj 08 – Západoslovenský; okres 05, 06, 07 a 08). K dané archivní krabici bylo
přiřazeno číslo a inventární čísla obálek, které ke krabici patří.

Dokumenty jsou řazeny:
- podle krajů - dle původního číslování (Praha 00, Kraj Středočeský 01 apod.)
- podle okresů – jsou řazeny abecedně, mají i svoje číslování, to bylo také původní
- podle měst – jsou v rámci okresu řazeny abecedně
Od inventárního čísla 499 nalezneme v inventáři jiné typy dokumentů. Jsou to ideové
návrhy vybraných lékáren, pak dále nábytkové vybavení (stoly, police a chladící
zařízení), které nalezneme v části Stoly aj. V poslední části jsou uvedeny Piktogramy aj.
Tyto dokumenty se týkají hořlavých kapalin, piktogramů, hospodářských smluv apod.
Z fondu RLS při jeho inventarizaci byly vyřazeny jiné typy dokumentů (publikace a
periodika), než jsou archiválie - Studie vazby místností v lékárně z Československé
farmacie, Výrobky registrované v České a Slovenské republice od firmy Merck, Zprávy
Rozvojového lékárenského střediska a jejich přílohy, Tabulky doporučených
terapeutických hodnot pro děti a Tabulky pro výpočty množství kotonizační přísady do
kolyrií a následně budou vloženy do knižního fondu Českého farmaceutického muzea.
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Další položkou, která byla vyřazena, se nazývá Generel. Pravděpodobně nesouvisela
s výstavbou lékáren a činností RLS, ale souvisela s činností Zdravoprojektu, který se
zabýval investiční výstavbou lékáren ve Středočeském kraji.
Poslední dokumenty, které se vyřadily, byly fotografie a fotonegativy. Nebyly to
standardní součásti archivu RLS, protože to byly archiválie jiného typu. V Českém
farmaceutickém muzeu se totiž nachází podobná fotodokumentace, která bude jednou
z předmětových skupin v archivní sbírce Výstavby lékáren. Předpokládá se, že se
najdou i další fotografie lékáren.
Dále jsem sloučil volně vložené dokumenty týkající se lékárny v Dobrušce pod
inventární číslo 387, protože tyto dokumenty spolu souvisely. Podobně tomu tak bylo u
inventárního čísla 360, kde jsem spojil volné dokumenty, které se týkaly lékárny
v Lovosicích v okresu Litoměřice. K Západoslovenskému kraji byl přiřazen podle
pořádacího klíče okres Galanta s lékárnou ve městě Mostová. Následně byly řazeny
dokumenty týkající se hořlavých kapalin pod inventární číslo 515.
V souboru dokumentů týkajících se výstavby v Okříškách s inventárním číslem 426 byl
zařazen výkres z pražské čtvrti Lhotka z ulice Sulická. Ponechal jsem ho zde, protože
není jasné, zda tento dokument nebyl určen RLS pro porovnání lékáren.
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5 Inventář fondu Rozvojového lékárenského střediska

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.1 Kraj Praha 00
Praha 3 (okres 03)

179

Praha 3 – Bezovka

- žádost ÚNZ pro ONV o zařazení do stavebního programu polikliniky
(příloha I. (požadavky na prostory lékárny) a příloha II. (přístrojové
vybavení, pracovníci))

1987

- připomínky k výstavbě a řešení této problematiky s RLS

1987

Praha 4 (okres 04)
180

Praha 4 – Kavčí Hory

29

32

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

181

Praha 4 – Krč, Budějovické nám.

- oznámení pracovníků lékárny č. 119
- záznamy o šetření- průzkum provozu
- připomínky k provozu lékárny- počet a činnost lékárníků, laborantek
- zpráva o průběhu kontroly činnosti
- ideový návrh na vybavení výdeje na lékařský předpis
- výkresy

182

Praha 4 – Lhotka, Sulická ul.

- zápisy z konzultací
- výkresy

1989

183

Praha 4 – Nusle

- žádost ÚNZ o konzultaci
- výkresy

1965,
1988

184

Praha 4 – Podolí

- připomínky k rozšíření lékárny o nové prostory pro nevyhovující plochu
- výkres

1988

185

Praha 4 – Podolí

- žádost ÚNZ o návrh vybavení a vnitřního řešení
- výkresy

1990

30

1985

32

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Praha 5 (okres 05)

186

Praha 5 – Motol

- projekt
- návrh stavebního programu
- zápisy z jednání
- uspořádání prostoru lékárny
- výkresy

187

Praha 5 – Motol

- žádost o ideový návrh vnitřního vybavení a návrh
- zápis z jednání
- výkresy

1986
1987

188

Praha 5 – Motol

- studie
- výkresy

1988

Praha 5 – Motol

- zápisy z jednání
- návrh stavebního programu
- původní návrh a upravený návrh
- výkresy

1989

189

1985
1988

31

32

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Praha 10 (okres 10)
Praha 10 – Hostivař

- zápis z jednání

1987

191

Praha 10 – Michle, Na Bohdalci

- poznámky
- lokalitní program
- návrhy stavebního programu
- zápis z jednání
- dokumentace pro výměru
- výkresy

1973,
1980,
1982,
1986

192

Praha 10 – Michle, Na Bohdalci

- ideový návrh vybavení
- výkresy

1988

Praha 10 – Michle, Na Bohdalci

- návrh PÚ
- ideový návrh vnitřního vybavení
- zápis z jednání
- vyjádření k ÚP
- připomínky k prováděcímu projektu a prováděcí projekt
- výkresy

1986
1988,
1990

190

193

32

32

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

- žádost ÚNZ o spolupráci
- výkresy

1985
1986

Praha 10 – Uhříněves

- zápis z jednání

1989

Praha 10 – Vinohrady

- žádost o směrný stavební program a směrný stavební program

1985

- zpráva Zdravoprojektu
- výkresy

1973
1974

194

Praha 10 – Strašnice, V Olšinách
41

195
196

5.2 Kraj
Středočeský 01
KÚNZ

197

Lékárna KÚNZ, Praha 1,
Klimentská 9

33

33

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

198

Lékárna KÚNZ, Praha 1,
Klimentská

- zápis z jednání
- korespondence (lékárna a RLS)
- faktura
- tabulka nábytku
- výkresy

1975
1976,
1978

199

Lékárna KÚNZ, Praha 1,
Klimentská

- připomínky Zdravoprojektu k možnosti přístavby

1979

200

Lékárna KÚNZ, Praha 1,
Klimentská

- vyjádření k pracovišti
- výkres

1979

201

Středočeský kraj - Infuzní
laboratoř

- zápisy z jednání
- návrh vybavení - funkční výstavba a příloha
- výkresy

1960,
1962

202

KÚNZ Středočeský kraj

- objemová studie

1975

203

Středočeský kraj, Říčany

- zápis z jednání
- stavební program

1980

34

33

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Benešov (okres 01)

204

Benešov

- návrh na přestavbu oddělení nukleární medicíny
- návrh nábytkového vybavení a tabulka nábytku
- studie
- PÚ
- návrh koncepčního uspořádání
- zprávy ze služebních cest
- záznam z telefonického rozhovoru
- návrh na přestavbu ONM pro účely lékárny
- výkresy

205

Benešov

- výkresy

1989

206

Čechtice - výdejna léků

- žádost okresního lékárníka o vypracování ideových návrhů
- ideové návrhy vnitřního vybavení
- výkresy

1968,
1973

207

Čechtice – lékárna

- dokumentace k lékárně
- výkresy

1985

208

Čerčany

- výkres

1972

35

1974,
1976,
1979

33

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Divišov

- tabulka nábytku
- žádost o vypracování ideového návrhu vybavení
- výkresy

1972

Neveklov

- korespondence o výdejně léků (RLS, Zdravoprojekt a KÚNZ)
- záznam telefonického hovoru
- návrh stavební úpravy
- opisy a zápisy dokumentů k výstavbě
- výkresy
- dokumentace Zdravoprojektu - PÚ I. Etapa

1972
1973

211

Sedlec – Prčice

- žádost okresního lékárníka o vypracování ideového návrhu
- návrh dispozičního řešení a tabulka nábytku
- výkresy

1974

212

Týnec nad Sázavou

- návrh nábytkového vybavení
- výkres

1972

Vlašim

- zprávy ze služebních cest
- adaptace lékárny
- dokumentace k akcím ve Vlašimi
- návrh dispozičního řešení přístavby
- výkresy

1963
1966

209

210

213

36

33

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Votice

- výkresy

nedat.

215

Votice

- žádost okresního lékárníka o vypracování ideového návrhu
- připomínky a doporučení RLS ke stavebním úpravám a vybavení
- výkresy

1968
1969

216

Vraždovy Lhotice

- návrh dispozičního řešení
- zápisy z jednání
- výkresy

1967
1968

- pozvánka na projednávání prováděcího projektu
- dokumentace k výstavbě
- zápisy z jednání
- vyjádření okresního lékárníka k dispozici lékárny
- žádost RLS pro KÚNZ o odsouhlasení projektu
- připomínky k dispozičnímu řešení
- návrh vnitřního zařízení a tabulka nábytku
- výkresy
- technická zpráva KPÚ
- zpráva o protipožární ochraně

1974
1975,
1981

214

Beroun (okres 02)

217

Beroun

37

34

Inv.č. Název

218

Zdice

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

- žádost Chirany o spolupráci

1982

- výkres

1988

- připomínky Zdravoprojektu a výkresy
- požadavky na projekt lékárny
- zápis z jednání
- žádost okresního lékárníka o spolupráci
- výkresy

1957,
1972,
1974
1975

Kladno (okres 03)
219

Kladno

Kolín (okres 04)

220

Kolín 01-04-02

38

34

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

221

Kolín 01-04-02

- zápisy z jednání
- zpráva ze služební cesty
- připomínky ke konstrukci
- dokumentace k rekonstrukci centrální lékárny
- žádost o výtvarné řešení vstupních prostor
- ideový návrh lékárny
- výkresy

222

Kolín 01-04-02

- dokumentace upraveného návrhu
- návrh vybavení lékárny
- výkresy

1978
1979

223

Kolín 01-04-02

- výkresy

nedat.

- dispoziční řešení z KPÚ
- vyjádření k výkresům
- výkresy

1974

1977

Kutná Hora (okres 05)

224

Kutná Hora – Rejskovo nám. 62

39

34

Inv.č. Název

225

Kutná Hora – Rejskovo nám. 62

226

Kutná Hora – Rejskovo nám. 62

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

- zápisy z jednání
- korespondence (RLS a okresní lékárník)
- návrh vybavení a tabulka nábytku lékárny
- sjednání schůzky s architektem (RLS a okresní lékárník)
- vyjádření ÚNZ k projektu
- žádost OÚNZ pro architekta o projektovou dokumentaci
- připomínky okresního lékárníka ke změnám objednávky
- dokumentace k provedení stavby
- dokumentace ke studii
- nábytkového vybavení
- návrh na zřízení oddělení zdravotnického materiálu
- výkresy a poznámky

- výkresy
- průvodní technická zpráva ke změně návrhu interiérů novostavby

40

1969,
1971,
1974
1976

1975
1976

34

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Mladá Boleslav (okres 07)
1989
1990

227

Kosmonosy

- objemová studie
- výkresy

228

Mladá Boleslav

- žádost architekta o odbornou pomoc při zpracování studie lékárny
- výkresy

1990

229

Mladá Boleslav

- vyjádření k návrhu dispozičního řešení
- dispoziční řešení lékárny
- výkresy a poznámky

1990

- pasportizační údaje
- tabulka nábytku
- výkres

1969

Nymburk (okres 08)

230

Lysá nad Labem

41

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Městec Králové

- tabulky nábytku a výkresy

1965

Milovice

- korespondence (RLS a Zdravoprojekt)
- návrh vnitřního vybavení
- výkresy

1985

233

Nymburk

- záznam o telefonickém hovoru
- koncept objednávky na projekt
- žádost OÚNZ o spolupráci při zřízení výdejny
- výkresy a poznámky

1976,
1978

234

Nymburk

- připomínky ke konzultaci k výstavbě veterinární lékárny
- zápis z jednání

1977

235

Poděbrady

- korespondence (RLS, KÚNZ a krajský lékárník)
- návrh dispozičního řešení

1982

- návrh vnitřního vybavení lékárny a tabulka nábytku
- pasportizační údaje
- údaje o rekonstrukci lékárny
- výkresy

1968,
1969,
1974

231

232

Praha-východ (okres 09)

236

Brandýs nad Labem

42

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Čelákovice 01-09-03

- žádost okresního lékárníka o návrh na adaptaci
- pasportizační údaje
- zpráva ze služební cesty
- žádost o prostorové vybavení
- návrh vnitřního vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

1965
1966,
1970,
1973

238

Čelákovice 01-09-01

- výstavba lékárny podle směrnice
- zápis z jednání
- návrh vybavení lékárny
- žádost Chirany o vypracování návrhu vybavení
- výkresy

1977,
1980

239

Kbely

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku

1967

240

Klecany

- zápis z jednání
- pasportizační údaje
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

1968
1969

241

Mnichovice

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení laboratoře a tabulka nábytku

1967

237

43

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Odolena Voda

- půdorys lékárny
- návrh na řešení lékárny
- záznam z telefonického rozhovoru
- vyrozumění k vnitřnímu zařízení lékárny
- zápis z jednání
- výkresy a poznámky

1966,
1968

243

Říčany

- žádost okresního lékárníka o výpočet prostorového vybavení
- pasportizační údaje
- žádost okresního lékárníka pro investorský útvar na výstavbu lékárny
- plán lékárny
- záznam z telefonického hovoru
- adaptace lékárny a tabulka nábytku
- výkresy a jiné

1968,
1970,
1974
1975

244

Stará Boleslav

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku

1967

Uhříněves

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

1967

242

245

44

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

246

Újezd nad Lesy

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- plán domu
- poznámky

247

Úvaly

- zápis ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- výkres

1967

Velké Popovice

- plán lékárny
- zpráva ze služební cesty
- návrh na vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

1971

- plán lékárny
- korespondence (Zdravoprojekt a OÚNZ)
- návrh vybavení a tabulka nábytku

1967
1968

248

1967
1968

Příbram (okres 11)

249

Březnice

45

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

1979
1980

250

Dobříš, Sedlčany

- zápisy z jednání
- úvodní projekt pro Dobříš

251

Jince

- plán lékárny
- záznam z telefonického hovoru
- návrh vybavení

1975

252

Nový Knín

- návrh vybavení a tabulka nábytku
- zprávy ze služebních cest

1965,
1967

Příbram - Březové Hory

- zápis z jednání
- plán místností
- adaptace domu č. 257
- návrhy vybavení a tabulky nábytku

1961,
1969

Příbram – 01-11-01

- zápisy z jednání
- připomínky k projektové dokumentaci
- návrh nábytkového vybavení a tabulka nábytku
- výkresy a poznámky

1960
1961,
1963

253

254

46

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

255

Příbram – 01-11-01

- závěry o úpravách a poznámky
- zápis z jednání
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- pozvánka na kontrolní den stavby

256

Příbram – 01-11-03

- návrhy vybavení laboratoře

1974

257

Příbram

- zakázka z Chirany
- výkresy

1980

Rožmitál pod Třemšínem

- žádost okresního lékárníka o spolupráci
- plán lékárny
- návrhy vybavení a tabulky nábytku
- zápisy z jednání
- nábytkové vybavení lékárny
- vyrozumění k projektu
- výkresy a poznámky

1961,
1972

258

47

1968,
1973

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Rakovník (okres 12)

259

260

261

Jesenice

- žádost okresního lékárníka o termín návštěvy
- žádost OÚNZ o navrácení plánu a plán
- zprávy ze služebních cest
- návrh vybavení a tabulky nábytku
- plán lékárny
- nábytkové vybavení lékárny a tabulka nábytku
- poznámky a jiné

1968
1969

Křivoklát

- návrh nábytkového vybavení
- žádost okresního lékárníka o spolupráci na úpravě lékárny
- zpráva ze služební cesty
- návrh vybavení a tabulka nábytku
- poznámky

1966
1967

Rakovník

- žádost okresního lékárníka o spolupráci
- záznamy telefonického hovorů
- zápis z jednání
- nábytkové vybavení a tabulka nábytku
- poznámky a jiné

1962,
1976

48

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.3 Kraj

Jihočeský

02
České Budějovice (okres 01)
262

263

Borovany

- výdejna léků v obvodním zdravotnickém středisku Borovany

1980

České Budějovice

- zápis z jednání
- korespondence (lékárník a RLS )
- studie
- návrhy interiérů pro lékárnu v poliklinice JIH
- zprávy ze služebních cest
- korespondence (krajský lékárník a Zdravotnické zásobování)
- vyjádření k oddělenému výdeji
- studie
- výkresy

1966
1967,
1969,
1972,
1977,
1979

49

35

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

264

České Budějovice, Tř. Míru

- návrh na řešení lékárny v přestavbě domu čp. 57
- korespondence pro RLS
- zápis z jednání
- výkresy
- zpráva ze služební cesty

265

České Budějovice, Tř. Míru

- připomínky ke způsobilosti skladovacích prostor lékárny
- kontrola stavby – návrh na opatření

1972

České Budějovice - Čtyři Dvory

- návrh vybavení a tabulka nábytku
- korespondence (okresní lékárník a Chirana)
- výkresy a poznámky
- zpráva ze služební cesty

1974,
1976

České Budějovice - Čtyři Dvory

- korespondence (RLS, KÚNZ a Chirana)
- technická zpráva k návrhu interiérového řešení prostoru čekárny pacientů a
výdeje léků
- výkresy

1975
1978

České Budějovice

- žádost Projekty pro RLS o odbornou pomoc
- vyjádření k návrhu lékárny
- PÚ
- pracovní dokumentace
- výkresy

1990

266

267

268

50

1970
1971,
1976

36

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

269

Hluboká nad Vltavou

- připomínky ke studii lékárny
- korespondence (RLS, KÚNZ a Chirana)
- vyjádření k výstavbě lékárny
- výkresy

270

Nové Hrady

- připomínky k úpravě lékárny
- plán zdravotního střediska
- dispoziční řešení lékárny

1972
1973

271

Týn nad Vltavou

- korespondence (RLS, Chirana a OÚNZ)

1987

Černovice

- žádost Chirany o zpracování návrhu
- plány zubního ZS a lékárny
- korespondence (Chirana a RLS)
- vnitřní vybavení lékárny

1990

Český Krumlov

- zápis z jednání
- žádost okresního lékárníka o posouzení studie na výstavbu lékárny
- žádost okresního lékárníka o zaslání prospektů a návrhů k výstavbě lékárny
- korespondence (RLS a OÚNZ)

1963,
1972,
1977

1976
1977

Český Krumlov (okres 02)

272

273

51

36

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Český Krumlov

- výkresy

1978

Český Krumlov

- vyjádření krajského lékárníka k PÚ na výstavbu okresní lékárny
- korespondence (krajský lékárník a RLS)

1978
1979

276

Horní Planá

- vyjádření krajského lékárníka k výstavbě ZS s výdejnou léků
- plán ZS
- článek z časopisu Jihočeská pravda
- článek z časopisu Pro zdraví občanů

1981,
1985

277

Kaplice

- vyjádření MZd k výstavbě

1979

Velešín

- korespondence (krajský lékárník a OÚNZ)
- korespondence (OÚNZ a KÚNZ) a vyrozumění krajského lékárníka
- zápis z kontrolního dne na stavbě ZS
- návrhy vnitřního vybavení výdejny

1972

274

275

278

52

36

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Jindřichův Hradec (okres 03)

279

Jindřichův Hradec

- studie
- zápisy z jednání
- korespondence (RLS a lékárník)
- výkresy

280

Jindřichův Hradec

- zápis z jednání

1974

Jindřichův Hradec

- žádost ředitele OÚNZ o výjimku z TSm
- vyjádření KÚNZ k návrhu PÚ
- vyjádření okresního lékárníka ke stavbě OS Hvězdárny
- zápis z jednání
- PÚ
- článek ze Zdravotnických novin
- výkresy

1974

281

53

1963,
1967
1968

36

Inv.č. Název

282

283

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Jindřichův Hradec - Vajgar

- zápis z jednání
- připomínky k jednání krajského lékárníka
- korespondence (Zdravoprojektu, krajský lékárník a KÚNZ)
- vyjádření krajského lékárníka ke studii
- korespondence krajského lékárníka
- přepracovaný návrh lékárny
- připomínky k návrhu vybavení lékárny (korespondence RLS a Chirany)
- výkresy

1974
1976,
1978,
1980

Studená

- půdorys lékárny
- žádost o návrh vybavení
- návrh okresního lékárníka o stavebních úpravách a vnitřním zařízení
- korespondence (RLS a Chirana)

1986

- návrh na rekonstrukci a výkresy
- zápis z jednání
- návrh dispozičního řešení a vnitřního vybavení (korespondence RLS a
Zdravoprojekt)
- výkresy

1982
1983

Pelhřimov (okres 04)

284

Kamenice nad Lipou

54

36

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

285

Pacov

- vyjádření MZd ke stavbě
- korespondence (RLS a MZd)
- korespondence krajského lékárníka

286

Pacov

- půdorys lékárny

1986

Pelhřimov

- pozvánka okresního lékárníka na konzultaci
- záznam z telefonického rozhovoru
- zpráva ze služební cesty
- zápis z jednání

1974
1975,
1980

- korespondence krajského lékárníka
- žádost MZd o udělení výjimky z TSm
- dokumentace k PÚ
- studie
- vyjádření k povolení výjimky z TSm
- zápisy z jednání
- připomínky k PÚ
- korespondence (MZd, RLS a okresní lékárník)
- výkresy

1976,
1979
1980

287

1979

Písek (okres 05)

288

Milevsko

55

36

Inv.č. Název

289

Písek

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- pozvánka ekonomického náměstka na prohlídku a konzultaci + výkresy
prostoru
- zpráva ze služební cesty
- zápis z jednání
- návrh dispozičního řešení
- výkres

1966

1973
1974

Prachatice (okres 06)

290

Prachatice

- průvodní zpráva Zdravoprojektu
- záznam z telefonického rozhovoru
- návrh vnitřního vybavení a tabulka nábytku
- připomínky okresního lékárníka Chiraně k návrhu vybavení
- výkresy

291

Prachatice

- studie

1973

292

Prachatice

- zápisy z jednání
- výkresy

1981,
1984

293

Prachatice

- připomínky ke studii lékárny
- výkresy

1988

56

37

Inv.č. Název

294

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- návrh úprav ve směrném stavebním programu lékárny
- zápis z jednání
- vzor stavebního programu

1990

Blatná

- dispoziční řešení a nábytkové a přístrojové vybavení
- seznam nábytkového a přístrojového vybavení
- výkresy

1992

Strakonice

- korespondence (RLS a MZd)
- vyjádření krajského lékárníka k novým jednotkám lékárenské služby
- korespondence (RLS, MZd a Odbor zdravotnictví JčKNV)
- vyjádření k odvolání MZd
- plány prostorů lékárny
- poznámky a výkresy

1972
1974

Vimperk

Strakonice (okres 07)

295

296

57

37

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.4 Kraj
Západočeský 03

Domažlice (okres 01)
297

Domažlice

- žádost OÚNZ o posouzení lékáren
- připomínky k rozšíření výdejny léků o pracoviště koncentrované přípravy

1988

298

Domažlice

- výkresy
- půdorys stavu budovy pro lékárnu

1990

299

Kdyně

- provozní ukazatelé
- žádost OÚNZ o posouzení
- připomínky k lékárně z hlediska TSm

1988

300

Poběžovice

- provozní ukazatelé
- žádost OÚNZ o posouzení
- připomínky k lékárně z hlediska TSm

1988

58

37

Inv.č. Název

301

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- žádost OÚNZ o posouzení lékárny
- připomínky k lékárně z hlediska TSm
- žádost OÚNZ o návrh schématu lékárny
- návrh dispozičního řešení

1988
1989

Aš

- návrh dispozice
- žádost o konsultaci při řešení dispozice
- zápisy z jednání
- výkresy

1990

Aš

- návrh dispozičního řešení oddělení zdravotnických prostředků
- přehled výkonů fakturovaných odběratelům
- výkresy

1990

Staňkov

Cheb (okres 02)

302

303

59

37

Inv.č. Název

304

305

306

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Cheb

- korespondence (architekt, RLS a KIO)
- projekt
- upravený projekt
- zpráva o analýze provozu v lékárně
- zprávy ze služebních cest
- zápisy z jednání
- záznam z telefonického hovoru
- dispoziční návrh lékárny
- korespondence (okresní lékárník, RLS a Stavoprojekt)
- ideové návrhy lékárny
- žádost lékárny o spolupráci na dostavbě
- výkresy

1969
1970,
1975,
1977,
1986

Cheb

- návrh dispozičního řešení
- poznámky
- výkresy

1989

Mariánské Lázně – Ušovice

- tabulka nájemného
- ideový návrh přístavby
- výkresy
- poznámky

1962,
1986

60

37

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Karlovy Vary (okres 03)

Karlovy Vary

- zápis z jednání
- korespondence (RLS, ÚONZ, okresní lékárník a Stavební projekt)
- výkresy
- fotografie
- poznámky

1979
1980,
1990

308

Karlovy Vary

- pozvánka na prohlídku objektu
- dispoziční řešení a koncept lékárny
- dokumentace stávajícího stavu
- ceník licích forem na čípky a globule (firma MARO a HEROS)
- výkresy
- pozvánka Zdravoprojektu na vstupní výrobní výbor
- výkresy

1991
1992

309

Žlutice

- koncept dispozičního řešení

1988

- korespondence (RLS a OÚNZ)
- výkresy

1985

307

Klatovy (okres 04)
310

Horažďovice

61

37

Inv.č. Název

311

312

313

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Klatovy

- návrh dispozičního řešení
- plocha místností podle stavebního typu
- připomínky ke koncepci řešení lékárny
- žádost OÚNZ o vyjádření a dokumentace k PÚ

1986
1988

Klatovy

- žádost OÚNZ o vyjádření k dispozici a vyjádření
- žádost projektového střediska o posouzení půdorysů
- vyjádření k dispozici
- vyjádření k návrhu dispozičního řešení
- výkresy

1990

Železná Ruda

- připomínky k dispozičnímu řešení
- žádost o xerokopie TSm a vyrozumění horského lékárníka
- vyjádření ke spolupráci RLS a Stavoprojektu
- zápisy z jednání
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1988
1989

62

38

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Plzeň (okres 05)

314

315

316

Plzeň

- připomínky MÚNZ k návrhu výstavby
- vyjádření ÚŽZ o určení typu lékárny
- vyjádření ÚŽZ o zřízení a typizaci lékárny a dostavba lékárny
- výkresy
- připomínky MÚNZ k dostavbě lékárny

1989

Plzeň – Košutka

- objemová a zastavovací studie
- návrh dispozičního řešení
- připomínky k dispozičnímu řešení a výkresy
- žádost KIO o vyjádření k PÚ
- výkresy

1989
1990

Plzeň – Košutka

- připomínky k dispozičnímu řešení
- žádost KIO o vyjádření k PÚ
- PÚ
- nepotvrzená HS
- výkresy

1990

63

38

Inv.č. Název

317

Plzeň – Vinice

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- dokumentace KIO pro konzultaci
- zápis z jednání
- ideový návrh dispozičního řešení pro úpravu
- žádost Stavoprojektu o vyjádření k ideovému návrhu
- vyjádření k dispozičnímu řešení
- výkresy

1988
1989

Plzeň (okres 06)
318

Blovice

- studie
- výkresy

1989

319

Nepomuk

- zápis z jednání
- návrh dispozičního řešení

1985

Stod

- zápis z jednání
- návrh řešení k objektu lékárny
- studie
- připomínky ke stavbě
- výkresy

1985
1986

320

64

38

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Plzeň (okres 07)

Horní Bříza

- poznámky
- dopisní obálka pro RLS
- ideový návrh na řešení dispozice lékárny
- dispoziční řešení
- žádost KPO o vypracování jednostupňového projektu
- seznam vybavení lékárny
- návrh na vybavení lékárny
- zakázka
- výkresy

1984
1988

322

Chrást u Plzně

- obálka pro RLS
- ideový návrh technologického vybavení
- zápisy z jednání
- žádost Chirany o zpracování návrhu vybavení
- zápis z jednávání akce lékárna a seznam zařizovacích předmětů
- výkresy

1982,
1985
1988

323

Kralovice

- výkresy

1989

321

65

38

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Třemošná

- PÚ
- obálka pro RLS
- zápis z jednání
- vyjádření k PÚ

1986,
1989

325

Třemošná

- žádost o vyjádření k investiční akci
- ideový návrh dispozičního řešení
- žádost pro odsouhlasení projektu
- připomínky k dispozičnímu řešení
- zápis z jednání
- výkresy

1988
1989

326

Třemošná

- návrh dispozičního řešení
- výkres

1990

Rokycany

- výkres

1985

Rokycany

- žádost KPO o vyjádření k návrhu situačního umístění
- dispozičního řešení
- ideový návrh dispozičního řešení
- výkresy

1988

324

Rokycany (okres 08)
327

328

66

38

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Sokolov (okres 09)

329

330

331

Horní Slavkov

- výkres
- korespondence (lékárna a RLS)
- ideový návrh dispozičního řešení
- dokumentace k rekonstrukci a investiční záměr
- dokumentace k dispozičnímu řešení
- PÚ
- připomínky k PÚ
- objemová a zastavovací studie
- ideový dispoziční a technologický návrh
- výkresy

1986,
1988
1989

Sokolov

- zápis ze služební cesty
- žádost OÚNZ o dispoziční řešení a vnitřní vybavení náhradních prostorů
- dispozičního řešení a nábytkového vybavení
- výkresy

1988

Sokolov

- výkresy
- žádost Zdravoprojektu o projednání dispozice a poznámky
- žádost OÚNZ o projednání změn lékárny

1989

67

39

Inv.č. Název

332

333

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Sokolov

- žádost OÚNZ o spolupráci při řešení oddělení veterinárních léčiv
- žádost MNV o vyjádření k PÚ
- vyjádření k PÚ
- připomínky k dispozičnímu řešení k oddělení veterinární
- výkresy

1989
1990

Sokolov – Vítězná

- dokumentace pro jednání
- zápisy z jednání
- žádost Stavoprojektu o vyjádření k dispozičnímu řešení lékárny
- vyjádření OÚNZ k dispozičnímu řešení
- ideový návrh na úpravu dispozičního řešení
- připomínky OÚNZ pro Stavoprojekt k projektu
- žádost Chirany o vypracování návrhu pro projekt
- ideový návrh technologického vybavení
- žádost o navrácení dokumentace
- výkresy

1986
1989

68

39

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Tachov (okres 10)

334

335

Stříbro

- srovnání objemu práce
- plány na rekonstrukci
- zápisy z jednání
- vyjádření OÚNZ k přístavbě a k plochám místností
- výkresy a poznámky

1980,
1986
1987

Stříbro

- zápis z jednání
- obálka pro RLS
- ideový návrh vnitřního vybavení
- výkresy
- vyjádření ředitele odboru výstavby a techniky pro OÚNZ o výjimce z TSm

1987

69

39

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.5 Kraj
Severočeský 04

Ústí nad Labem (okres 00)
Ústí nad Labem

- stavební program
- výkres

1985

337

Ústí nad Labem

- plošná výměra
- seznam požadavků na přístrojové vybavení
- vyjádření k ÚP
- žádost o spolupráci na návrhu vnitřního vybavení
- seznam dovozů
- výkresy a poznámky

1984
1986

338

Ústí nad Labem

- dokumentace ke zpracování prováděcího projektu
- výkresy

1987

336

70

39

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- dokumentace ÚP
- ideový návrh vybavení lékárny
- korespondence (RLS a KÚNZ)
- přístrojové vybavení
- výkresy

1987
1988

Česká Lípa

- žádost lékárníka o konzultaci objektu
- výkresy

1988

341

Česká Lípa

- poznámky
- žádost lékárny (ředitele lékárenské služby) o konzultace a vypracování
dispozičního řešení
- dispoziční řešení
- výkresy

1978,
1990
1991

342

Mimoň

- návrh dispozičního řešení
- výkresy

1984

343

Mimoň

- žádost OÚNZ o posouzení studie lékárny
- výkresy

1989

339

Ústí nad Labem

Česká Lípa (okres 01)
340

71

40

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Mimoň

- zápis z jednání
- výkres

1989

Mimoň

- dokumentace k objektu pro lékárnu
- plány objektu
- návrh dispozičního řešení
- výkres

1983,
1986
1987,
1990

Děčín

- žádost okresního lékárníka o vypracování návrhu dispozičního řešení
- výkresy

1985

347

Dolní Poustevna

- průvodní zpráva
- žádost OÚNZ o vypracování dispozičního návrhu
- ideový návrh dispozičního řešení výdejny léků
- výkres

1987

348

Jílové – Martiněves

- korespondence (RLS a OÚNZ)
- výkresy

1987

344

345

Děčín (okres 02)
346

72

40

Inv.č. Název

349

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- ideový návrh dispozičního řešení a seznam vybavení
- dispoziční řešení
- seznam přístrojového vybavení
- výkresy

1986,
1989

Chomutov

- studie
- projekt
- vyjádření k dispozičnímu řešení lékárny
- návrh vnitřního vybavení lékárny
- korespondence (okresní lékárník a MZd)
- údaje dle původního projektu
- žádost OÚNZ o informační materiál a faktura
- TP
- zápisy z jednaní
- vysvětlení požadavků OÚNZ na mycí zařízení pro lékárnu
- zpráva ze služební cesty
- výkresy

1976,
1979
1982,
1985

Desná v Jiz. horách

- TP
- ideový návrh technologického vybavení výdejny a soupis nábytku
- výkres

1990

Rumburk

Chomutov (okres 03)

350

351

73

40

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

352

Jablonec n. Nisou

- zprávy ze služebních cest
- žádost lékárny o přehodnocení výdeje na předpis
- ideový návrh přehodnocení dispozice
- poznámky
- výkresy

353

Jablonec n. Nisou - Vysoká

- žádost OÚNZ o posouzení studie
- vyjádření ke studii
- výkres

1988

Rychnov n. Nisou

- návrh na výstavbu výdejny
- ideový návrh dispozičního řešení
- dispoziční řešení
- ideový návrh vybavení a půdorys
- výkresy

1986,
1988

- výkresy
- stavební program
- ideový návrh dispozičního řešení

1990

354

1985
1986

Liberec (okres 05)

355

Hrádek nad Nisou

74

40

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Liberec - Gottwaldovo nám.

- zápisy z jednání
- korespondence (RLS a OÚNZ)
- návrh na adaptaci okresní lékárny a tabulka nábytku
- zpráva ze služební cesty
- zápis z jednání
- výkresy
- technická zpráva
- poznámky

1960
1961,
1964,
1987

357

Liberec - Jablonecká ul.

- připomínky k výdejně léků
- vyjádření Zdravoprojektu k připomínkám
- článek z časopisu
- vyjádření k připomínkám
- výkresy

1982
1986

358

Liberec – Kunratická

- dispoziční řešení výdejny
- výkresy
- ideový návrh dispozičního řešení a tabulka nábytku

1980,
1982,
1987

359

Liberec

- zápis z jednání

1988

356

75

40

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Litoměřice (okres 06)
360

- výkresy
- studie

1994

Janov – Hamr

- žádost Stavoprojektu o odsouhlasení návrhu a návrh dispozičního řešení
- žádost OÚNZ o posouzení výkresů
- ideový návrh dispozičního řešení lékárny
- výkres

1985

Janov – Hamr

- dokumentace k výdejně
- ideový návrh dispozičního řešení
- žádost OÚNZ o pomoc při vybavení lékárny
- ideový návrh vnitřního vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

1985
1986

Most

- původní a přepracovaný projekt
- ideový návrh na úpravu dispozice
- výkresy

1971,
1988

Lovosice

Most (okres 08)

361

362

363

76

41

Inv.č. Název
364

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- ideový návrh dispozičního řešení
- výkresy

1988

Bílina

- zápis z jednání a poznámky
- výkresy

1985
1986

Duchcov

- technické zprávy
- stavební úpravy Agrostavu
- žádost o dispoziční řešení přestavby lékárny
- výkresy a poznámky

1989
1990

Teplice

- plány Chirany
- ideový návrh vnitřního vybavení
- návrh vnitřního vybavení
- výkresy a poznámky

1983,
1985

Most

Teplice (okres 09)

365

366

367

77

41

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Ústí nad Labem (okres 10)

368

Ústí nad Labem - Božtěšice Skorotice

- vyjádření k předloženému dispozičnímu řešení
- připomínky k žádosti o posouzení ÚP výdejny
- výkres

1987
1988

369

Ústí nad Labem - Bukov

- výkresy
- ideový návrh na dispoziční řešení lékárny

1988

370

Ústí nad Labem

- projekt

1990

78

41

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.6 Kraj
Východočeský
05
Havlíčkův Brod (okres 01)
371

372

Golčův Jeníkov

- jednání o projektu
- připomínky k výkresu dispozičního řešení

1988

Havlíčkův Brod

- žádost OÚNZ o konsultaci úprav lékáren
- dispoziční řešení
- návrh vybavení lékárny a tabulka nábytku
- zpráva ze služební cesty
- zápis z návštěvy lékárny
- rekonstrukce lékárny
- žádost o zapůjčení dokumentace
- adaptace polikliniky
- vnitřní vybavení lékárny při rekonstrukci a tabulka nábytku
- korespondence (RLS a okresní lékárník)
- výkres

1970,
1977
1981,
1985

79

41

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

373

Chotěboř

- žádost OÚNZ o spolupráci na přestavbě
- výkresy a poznámky

1986

374

Chotěboř

- korespondence (RLS a OÚNZ)

1989

375

Chotěboř

- výkresy

1989

376

Křížová

- žádost RLS pro OÚNZ o posouzení
- vyjádření k výstavbě
- výkresy

1988

Hradec Králové (okres 02)

377

Hradec Králové

- zápisy o práci
- poznámky
- výkresy

1980,
1982,
1985

378

Hradec Králové - Hořická ul.

- studie
- výkresy
- poznámky

1988

379

Hradec Králové

- směrný stavební program

1987
80

41

Inv.č. Název

- výkresy

1990

Heřmanův Městec

- studie a výkresy

1985

Chrást u Chrudimi

- zápisy z jednání
- ideový návrh vnitřního vybavení
- korespondence (RLS a OÚNZ)
- výkresy

1984
1985,
1987

383

Chrudim

- poznámky
- půdorys dispozičního řešení
- dokumentace dispozičního a technologického vybavení
- dokumentace pro rozpočet
- zápis z jednání
- výkresy
- projekt Chirana

1986
1988

384

Nasavrky

- ideový návrh dispozičního řešení
- výkresy

1988

380

Hradec Králové

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Chrudim (okres 03)
381

382

81

42

Inv.č. Název

385

Seč u Chrudimi

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- vyjádření ke zřízení lékárny
- připomínky k návrhu dispozičního řešení
- návrh dispozice lékárny
- zápisy z jednání
- výkresy

1989
1990

- poznámky
- studie
- výkresy
- uživatelský program a návrh stavebního programu
- půdorysné řešení lékárny
- žádost Stavoprojektu o vyjádření k půdorysnému řešení

1986

Rychnov nad Kněžnou (okres
07)

386

Borohrádek

82

42

Inv.č. Název

387

388

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Dobruška

- výkresy
- zápis z jednání
- plány lékárny
- průvodní zpráva ke studii
- studie
- oznámení porady
- dokumentace na výstavbu
- poznámky a účet

1974,
1977,
1982

Dobruška

- plány lékárny
- zápis ze služební cesty
- dispoziční návrh úprav
- korespondence (RLS a OÚNZ)
- zápis z jednání
- korespondence (Zd. Žbánek a OÚNZ)
- korespondence (RLS a OÚNZ)
- výkres

1969
1970,
1972,
1973

83

42

Inv.č. Název

389

390

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Dobruška

- poznámky
- transportní zařízení
- studie
- dokumentace rekonstrukci lékárny a tabulka nábytku
- korespondence (RLS,vedoucí projektu a OÚNZ)
- zápis z prověrky vybavenosti
- prospektová dokumentace
- výkresy

1982
1984

Kostelec nad Orlicí

- výstavba lékárny typu 2
- korespondence (Zdravoprojekt, OÚNZ a RLS)
- připomínky k výstavbě
- korespondence a obálka (RLS a OÚNZ)
- studie
- korespondence a korespondenční lístek (RLS a OÚNZ)
- zápis z jednání
- připomínky OÚNZ k PÚ
- výkresy

1984
1985

84

42

Inv.č. Název

391

392

Kostelec nad Orlicí

Opočno

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- žádost OÚNZ o výkresy ideového návrhu technologického vybavení
- zápis z jednání RLS
- studie lékárny
- připomínky k poslednímu nákresu lékárny
- zápis z návštěvy lékárenské služby
- korespondence (Zdravoprojekt a OÚNZ)
- zápis z jednání
- upravená studie lékárny
- kopie na akci lékárna
- zápis z jednání
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

- předprojektová příprava
- objednávka č. 920
- HS
- poznámky
- projekt
- vnitřní vybavení lékárny
- připomínky k výkresům
- připomínky k návrhu vybavení
- vnitřní vybavení a tabulka nábytku
- výkresy

85

1980,
1985
1986,
1988
1989

1990
1991

43

Inv.č. Název
393

394

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Rychnov nad Kněžnou

- korespondence (RLS a OÚNZ) a plán

1988

Solnice

- návrh uživatelského a stavebního programu
- studie
- vyjádření OÚNZ ke studii
- výkresy

1986,
1989

- dokumentace ke zpracování studie
- zápis z jednání
- nábytek pro lékárnu
- náklady na vybavení
- zápisy z jednání ke stavbě (IS, OÚNZ a NV)
- projekt
- hlavní seznam
- výkresy
- dokumentace lékárenské technologie
- žádost IS o ukončení prací

1988
1990

Dvůr Králové (okres 10)

395

Dvůr Králové

86

43

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.7 Kraj
Jihomoravský 06
Brno (okres 02)
396

397

398

Brno – ČSD

- stížnost za nedodržení předpisů
- korespondence (ŽZÚ a MÚNZ)

1988

Brno - Královo Pole

- žádost Zdravoprojektu o posouzení studie
- vyjádření k prostudované dokumentaci
- PÚ
- vyjádření k přepracovanému návrhu
- výkresy

1989

Brno – Líšeň

- zápis z jednání
- žádost Stavoprojektu o posouzení dispozice lékárny
- vyjádření k žádosti
- připomínky k upravenému dispozičnímu řešení
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1977,
1985
1986

87

43

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Brno – Tišnov

- zápis z jednání
- ideový návrh dispozičního řešení
- výkresy

1987

Brno – Vinohrady

- dokumentace Stavoprojektu
- připomínky k výkresům půdorysů
- dispoziční řešení
- vyjádření k dispozičnímu řešení lékárny
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1988,
1990

401

Brno - Vrázová ul.

- poznámky
- žádost OÚNZ o ideové řešení technologického projektu
- projekt
- korespondence (Stavoprojekt a RLS) a obálka
- faktura
- vnitřní vybavení lékárny
- výkresy
- ideový návrh vnitřního vybavení

1990
1991

402

Brno - Vychodilova ul.

-studie
-výkresy

1989

399

400

88

43

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Gottwaldov (okres 05)
403

404

405

Gottwaldov

- vyjádření okresního lékárníka k projektu lékárny

1986

Slušovice

- stavební program lékárny
- zápis z jednání
- ideový návrh dispozičního řešení
- žádost Stavoprojektu k projednání zastavovací a objemové studie
- dokumentace ke studiím
- dokumentace pro Chiranu a obálka
- výkresy

1988
1989

Vizovice

- žádost OÚNZ o posouzení návrhu dispozičního řešení
- dokumentace ke studii
- vyjádření ke studii
- žádost KÚNZ o posouzení dispozičního řešení nové lékárny
- plány lékárny
- připomínky k dispozičnímu řešení a poznámky
- dokumentace k výstavbě a ideový náčrtek úpravy
- zápis z jednání
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1982,
1986,
1988

89

44

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Hodonín (okres 06)

406

Hodonín

- vyjádření OÚNZ ke stavbě objektu ZS
- plány lékárny ZS
- vyjádření KÚNZ k výdejně léků
- návrh vnitřního vybavení
- výkresy

407

Hodonín

- projekt

1985

Hodonín

- žádost OÚNZ o zakreslení vnitřního vybavení
- plán lékárny
- návrh konečných úprav dispozice
- výkresy
- dokumentace k projektu
- připomínky k technologickému projektu

1984
1985

408

90

1984
1985

44

Inv.č. Název

409

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- žádost Stavoprojektu o posouzení dispozice
- zápisy z jednání
- dispoziční řešení OPSL ve skladu
- žádost Zdravoprojektu o zakreslení technologického vybavení
- ideový návrh technologického vybavení OPSL
- výkresy

1987

Jihlava

- plány prostorů
- poznámky z jednání
- plán areálu nemocnice
- ideový návrh dispozičního řešení OPSL a OKL
- výkresy

1966,
1988
1989

Jihlava

- žádost ZZ o propočet vybavení
- pracovní dokumentace
- žádost Stavoprojektu o technickou konzultace
- dokumentace k HS
- dispoziční dokumentace pro zpracování finančního návrhu
- dispoziční řešení lékárny
- dispoziční řešení OPSL
- výkresy

1990

Kyjov

Jihlava (okres 07)

410

411

91

44

Inv.č. Název

412

413

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Jihlava

- dispoziční řešení lékárny
- návrh úpravy dispozice lékárny
- výkresy

1990

Polná

- poznámky
- koncept upravený dle konzultace
- ideový návrh úpravy dispozice
- dispoziční řešení k výstavbě
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1989
1990

Kroměříž (okres 08)
414

Chropyně

- stavební program lékárny

1989

415

Koryčany

- výkres

1983

92

44

Inv.č. Název

416

417

418

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Kroměříž – Bělidla

- žádost o vyjádření Stavoprojektu k půdorysu
- zápis z konzultace rozpracovaného PÚ
- připomínky k dispozičnímu řešení
- žádost Stavoprojektu o posouzení dispozičního řešení
- připomínky k přepracované dispozici
- výkresy

1985,
1987

Kroměříž

- připomínky k návrhu dřevěného objektu
- provizorium lékárny
- plány lékárny
- provizorium
- připomínky k provizoriu
- poznámky
- výkresy

1974,
1985
1987,
1990

Kroměříž

- studie
- zápis z jednání
- dispoziční řešení lékárny
- žádost Stavoprojektu o posouzení výsledného řešení v úrovni zadání
- vyjádření k výslednému řešení
- dispozice

1990
1991

93

45

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

419

Kroměříž - Velké náměstí 24

- situační návrh místností
- zápis z jednání a poznámky
- návrh vnitřního vybavení lékárny
- dokumentace k rekonstrukci
- ideový návrh technologického vybavení
- ceník lékárenského nábytku a vybavení
- výkresy

420

Kroměříž

- studie
- žádost OÚNZ o vyjádření ke studii

1986

421

Kvasice

- úprava dispozičního řešení lékárny
- zápis z jednání
- výkres

1988

422

Morkovice

- studie
- připomínky a vyjádření k Areálu MNV Morkovice
- ideový návrh dispozičního řešení a poznámky

1985
1986

94

1980,
1985

45

Inv.č. Název

423

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- ideové dispoziční řešení
- ideový návrh dispozičního řešení a poznámky
- dokumentace pro technické zařízení
- ideový návrh technologického vybavení
- PÚ
- výkresy

1986
1987

Budišov

- PÚ
- přepracovaný návrh lékárny
- ideový návrh technologického vybavení
- rozpočet
- plán lékárny
- výkresy

1985,
1988

Dukovany

- žádost Energoprojektu o odsouhlasení PÚ
- připomínky k předloženému řešení
- PÚ
- vyjádření k PÚ
- výkresy

1989

Zdounky

Třebíč (okres 10)

424

425

95

45

Inv.č. Název

426

427

428

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Okříšky

- dokumentace pro dostavbu lékárny
- dispozice lékárny
- připomínky k dispozičnímu řešení
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1988

Třebíč – Borovina

- vyjádření KÚNZ pro OÚNZ k výstavbě lékárny
- žádost Elektroprojektu o vyjádření návrhu lékárny
- studie
- výkresy

1986

Třebíč

- dokumentace ke studii
- žádost Stavoprojektu na konzultaci
- výkresy
- poznámky

1990

96

45

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Uherské Hradiště (okres 11)

429

430

Uherské Hradiště

- vyjádření okresního hygienika pro Stavoprojekt ke studii
- půdorysy
- žádost OÚNZ o vyjádření k návrhu půdorysu
- připomínky k půdorysům lékárny
- výkresy
- dokumentace pro lékárnu v okrskovém centru
- připomínky k dispozičnímu řešení
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- poznámky

1985,
1989

Uherský Brod

- oznámení příjezdu OÚNZ RLS
- ideový návrh dispozičního řešení lékárny
- dokumentace k opravě lékárny
- připomínky k dispozičnímu řešení
- ideový návrh vnitřního vybavení
- úmrtní list
- dispozice lékárny
- studie
- ideový návrh technologického vybavení a stavební úpravy lékárny
- výkresy

1978,
1980
1981,
1987

97

45

Inv.č. Název

- zápis z jednání

1987

Bučovice

- zápis z jednání
- situační řešení lékárny
- návrh úpravy dispozice
- návrh technologického vybavení lékárny
- výkresy a poznámky

1987

433

Hrušovany

- výkresy
- žádost okresního lékárníka pro ZZ o dodání nábytku
- pozvánka OÚNZ pro podnik Dílo na jednání krajské umělecké komise
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- výkresy a poznámky

1983,
1985
1986

434

Jaroslavice

- výkres

1989

431

Uherský Ostroh

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Vyškov (okres 12)

432

98

46

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- plochy výdejny
- PÚ
- připomínky KÚNZ k návrhu výdejny
- vyjádření k návrhu výdejny
- poznámky

1988

Bystřice nad Perštýnem

- výkresy
- zápis z jednání

1986
1987

437

Měřín

- korespondence (RLS a OÚNZ)
- objemová studie
- výkresy
- návrh lékárny a výkres
- ideový návrh technologického vybavení

1986,
1989
1990

438

Nové Město na Moravě

- dispoziční řešení lékárny
- ideový návrh dispozičního řešení
- výkresy

1990

435

Prosiměřice

Žďár nad Sázavou (okres 14)

436

99

46

Inv.č. Název

439

440

441

442

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Svratka

- žádost okresního lékárníka o vypracování ideového návrhu vnitřního
vybavení
- návrh vnitřního vybavení lékárny a tabulka nábytku
- výkres

1984
1986

Svratka

- žádost OÚNZ o vyjádření k dispozičnímu řešení
- ideový návrh na úpravu dispozičního řešení
- výkresy a výpočty

1985

Velké Meziříčí

- vyjádření za zpracování návrhu a návrh
- rekonstrukce lékárny a tabulka nábytku
- žádost Stavoprojektu o dispoziční řešení
- návrh úpravy dispozičního řešení
- výkresy

1973,
1990

Žďár nad Sázavou

- žádost OÚNZ o vyjádření k PÚ
- dokumentace k PÚ
- zápis z jednání
- korespondence (RLS a architekt)
- ideový návrh vnitřního vybavení
- projekt
- žádost OÚNZ o úpravy místností lékárny a vyrozumění k žádosti
- výkresy

1985
1987

100

46

Inv.č. Název
443

Žďár nad Sázavou

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- žádost Stavoprojektu o konzultaci dispozičního řešení
- výkresy

1990

1989
1990

Bruntál (okres 01)

444

Albrechtice

- připomínky OÚNZ k návrhu studie lékárny
- dokumentace k návrhu studie
- připomínky k předložené dokumentaci
- žádost Stavoprojektu o vyjádření k výkresům
- projekt
- výkresy

445

Jindřichov ve Slezsku

- zápis z jednání

1989

Krnov

- zápis z jednání
- investiční záměr
- studie
- ideový návrh úpravy dispozičního řešení
- výkresy a poznámky

1987,
1989

Krnov

- výkresy
- ideový návrh technologického vybavení

1987,
19891990

446

447

101

47

Inv.č. Název

448

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

- návrh na částečnou adaptaci a vnitřní vybavení lékárny
- výkresy
- ideový návrh na úpravu dispozičního řešení
- dokumentace k projektu
- ideový návrh technologického vybavení

1968,
1989

Dobrá

- dokumentace k projektu
- vyjádření k výdejně léků

1989

Frýdek Místek

- dokumentace k projektu
- žádost OÚNZ o posouzení dokumentace projektu a vyjádření
k dokumentaci

1990

Frýdlant nad Ostravicí

- studie
- připomínky ke studii
- připomínky OÚNZ pro KÚNZ k významu lékárny
- zastavovací a objemová studie
- dispoziční řešení
- zápisy z jednání

1987
1989

Rýmařov

Frýdek Místek (okres 02)
449

450

451

102

47

Inv.č. Název

452

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah
- dokumentace k projektu
- připomínky k projektové dokumentaci

1990
1991

Karviná - nám. Budovatelů

- žádost OÚNZ o vyřešení dispenzačního prostoru
- výkres

1984

Karviná

- žádost OÚNZ o vyjádření k PÚ
- vyjádření k PÚ
- výkresy a poznámky

1986

Karviná – Hranice

- korespondence (architekt s RLS)
- ideový návrh úpravy dispozičního řešení
- půdorysy
- vyjádření k půdorysům
- žádost Stavoprojektu o vybavení pracovišť lékárenskou technikou
- návrh HS na technickou pomoc
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- výkresy

1988
1990

Jablunkov

Karviná (okres 03)
453

454

455

103

47

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

456

Nový Bohumín

- žádost Stavoprojektu o posouzení dispozičního řešení předmětné akce
- zápis z jednání
- výkresy

457

Orlová – Lutyně

- výkresy
- žádost OÚNZ o poslání dokumentace prostoru
- dokumentace k výdejnímu prostoru

1978,
1985

Petrovice u Karviné

- žádost Stavoprojektu o posouzení návrhu k PÚ
- PÚ
- připomínky k dispozičnímu řešení
- oznámení o zahájení územního řízení
- připomínky k PÚ střediska
- vyjádření o umístění stavby
- oznámení MNV o zahájení stavebního řízení
- stavební povolení
- výkresy

1987
1989

458

104

1986

47

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.8 Kraj
Severomoravský
07
Nový Jičín (okres 04)

459

460

Frenštát p./R.

- výkresy
- žádost Zdravotnického zásobování o vyjádření k úrovni technologie
výrobny a připomínky
- korespondence (ZZ, RLS a Chirana)
- pozvánka ZZ na projednání investičního úkolu
- zápis z jednání
- pozvánka od ústředního ředitele na projednání investičního studia
- pozvánka od náměstka technického rozvoje na oponentní jednání a
technicko-ekonomická část

1965,
1966,
1968

Klimkovice

- žádost Zdravoprojektu o předběžné posouzení lékárny
- žádost Zdravoprojektu o vyjádření k půdorysům
- vyjádření k dispozičnímu řešení
- poznámky
- výkresy
- žádost Hutního projektu Praha o posouzení pracovních výkresů

1986
1988

105

48

Inv.č. Název

461

462

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Příbor

- zápis z jednání
- studie
- vánoční pohled
- žádost OÚNZ o objednání návrhu technologického vybavení
- žádost OÚNZ o navržení vnitřního vybavení
- ideový návrh technologického vybavení
- dokumentace k projektu
- výkresy

1988
1990

Studénka

- žádost KÚNZ o posouzení studie
- připomínky ke studii
- výkresy

1989

Opava (okres 06)
463

Dolní Benešov

- studie
- připomínky ke studii

1988

464

Háj ve Slezsku

- připomínky k dispozičnímu řešení
- výkresy

1989

106

48

Inv.č. Název

465

466

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Háj ve Slezsku

- připomínky k dispozičnímu řešení
- dokumentace Chirany pro RLS
- ideový návrh technologického vybavení
- výkresy

1989
1990

Vítkov

- žádost Stavoprojektu o posouzení výkresové dokumentace
- žádost Chirany o vytvoření návrhu zařízení
- studie
- dokumentace k vnitřnímu vybavení
- ideový návrh vnitřního vybavení
- půdorysy
- vyjádření OÚNZ pro KÚNZ ke stávajícímu projektu lékárny
- vyjádření KÚNZ k projektu lékárny
- poznámky
- výkresy

1985
1986

- výkresy
- návrh dispozičního řešení lékárny k posouzení
- žádost MÚNZ o vyjádření k dispozičnímu řešení
- vyjádření k dispozičnímu řešení

1989

Ostrava (okres 07)

467

Ostrava - Bělský les

107

48

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Ostrava - Dimitrovova ulice

- žádost MÚNZ o posouzení dispozičního řešení
- tabulka nákladů
- seznam technologického vybavení
- výkresy
- vyjádření MÚNZ k dispozičnímu řešení lékárny
- ideový návrh technologického vybavení
- návrh lékárenského zařízení

1989
1990

469

Ostrava- Stará Bělá

- žádost městského lékárníka o posouzení dispozičního řešení lékárny
- žádost Stavoprojektu o posouzení dokumentace k výstavbě
- zápis z jednání
- výkres

1986

470

Stará Bělá

- návrh vnitřního vybavení lékárny a seznamy vybavení

1991

468

108

48

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Přerov (okres 08)

Brodek u Přerova

- žádost lékárny o vybavení lékárny nábytkem a technologickým vybavením
- výkresy
- žádost lékárny o zaslání dispozičních úprav lékárny
- ideový návrh na úpravu dispozice lékárny a tabulka nábytku
- poznámky
- fotografie

1990

472

Dřevohostice

- korespondence (RLS a KÚNZ)
- dokumentace a ideový návrh na dispoziční řešení výdejny
- vyjádření KÚNZ za zpracování ideového návrhu výdejny
- výkres

1989

473

Šumperk

- žádost OÚNZ o zaslání stavebních programů
- vyjádření k dokumentaci

1988

474

Šumperk

- PÚ

1988

471

109

49

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

475

Šumperk

- konzultace investiční studie (KÚNZ, OÚNZ a Stavoprojekt)
- koncept zakázky
- vyjádření k připomínkám dokumentace
- výkres
- návrh k prostudování dispozičního řešení
- zápis z jednání
- dokumentace k půdorysům
- výkresy
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- poznámky

476

Šumperk

- stavební programy

1989

1988
1989

Vsetín (okres 10)
477

Horní Bečva

- korespondence (Stavoprojekt a Chirana)

1987

478

Karolinka

- žádost lékárny pro Zdravoprojekt o posouzení půdorysů půdorysu
- poznámky
- výkres

1987

110

49

Inv.č. Název

479

480

481

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Rožnov pod Radhoštěm

- konzultace k dispozičnímu řešení (architekt, KÚNZ, OÚNZ)
- návrh půdorysu lékárny
- zápis z jednání
- žádost Zdravoprojektu o posouzení dispozice lékárny a připomínky k
dispozici
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- žádost Zdravoprojektu o posouzení lékárny
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- výkresy

1987
1988

Vsetín

- žádost OÚNZ o změnu dispozice
- připomínky k dispozici
- dokumentace pro zpracování ideového návrhu dispozičního řešení
- ideový návrh úpravy dispozice lékárny
- výkres

1988

Vsetín

- poznámky
- dispozice vnitřního zařízení
- ideový návrh dispozičního řešení výdeje léků
- výkres

1971,
1989

111

49

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.9 Kraj Západoslovenský 08

Bratislava (okres 01)

482

Bratislava

- poznámky
- žádost lékárny o zpracování návrhu vnitřního vybavení
- lokalitní program
- dokumentace k dispozičnímu řešení
- zápis z jednání
- půdorysy
- dispoziční řešení lékárny
- ideový návrh vnitřního vybavení
- ideový návrh úprav dispozičního řešení
- ideový návrh dispozičního řešení a obálka
- zápis z jednání
- výkresy
- ideový návrh technologického vybavení lékárny
- dokumentace k charakteristice stupně nebezpečí

112

1986
1988

49

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

483

Bratislava - Dlhé diely

- poznámky
- žádost ÚNZ o posouzení projektu
- dokumentace k projektu
- ideový návrh úpravy dispozičního řešení lékárny
- dispoziční řešení pracoviště
- připomínky k upravenému dispozičnímu řešení lékárny
- žádost Stavoprojektu o návrh úpravy dispozičního řešení
- výkresy a seznam lékáren

484

Bratislava - Mlýnská dolina

- PÚ
- připomínky k předložené dokumentaci
- výkresy

1987

Bratislava – Sedlářská

- výkresy
- dokumentace k návrhu výtvarného řešení vnitřního zařízení lékárny
- dokumentace výtvarného řešení interiéru lékárny

1973
1974

Bratislava – Sedlářská

- žádost o posouzení libreta
- libreto výtvarného dotvoření památky
- připomínky k libretu
- poznámky

1985
1986

485

486

113

1988

49

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Bratislava – Sedlářská

- žádost o posouzení služebního projektu
- žádost o posouzení návrhu dispozičního řešení
- připomínky k výkresové dokumentaci
- výkresy
- poznámky

1989

Čilistov

- poznámky
- fotografie
- žádost lékárny o zpracování ideového návrhu dispozičního řešení lékárny
- ideový návrh dispozičního řešení lékárny
- výkresy

1987

489

Děvínská Nová Ves

- poznámky
- žádost městského lékárníka o posouzení přiloženého projektu
- připomínky k předložené dokumentaci
- výkresy

1987

490

Objekt CHZJD

- žádost městského lékárníka o připomínky k PÚ
- připomínky k PÚ
- výkresy

1986

Pezinok

- žádost OÚNZ o návrh rekonstrukce
- ideový návrhu dispozičního řešení
- výkresy

1986

487

488

491

114

50

Inv.č. Název

492

Senec

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

- výkresy

nedat.

- PÚ
- výkresy
- připomínky k PÚ

1986
1987

- připomínky k výkresu dispozičního řešení lékárny
- výkresy

1988

- výkres
- připomínky ve věci technologického vybavení lékárny

1987

Galanta (okres 04)

493

Mostová

Komárno (okres 05)
494

Kolárovo

Levice (okres 06)
495

Farná

115

50

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Nitra (okres 07)

496

Nitra

- průvodní zpráva k adaptaci objektu č.9
- ideový návrh adaptace
- výkresy a poznámky
- projekt

497

Nitra – Klokočina

- směrnice pro výrobu sterilních produktů
- žádost Chirany o vypracování návrhu vybavení technologickým zařízením
- ideový návrhu vybavení

1981,
1985

- PÚ
- žádost MNV o vyjádření k PÚ
- vyjádření k PÚ
- žádost Zdravoprojektu o posouzení typů A a B
- žádost Chirany o zpracování projektu lékárny
- výkresy
- ideový návrh technologického vybavení

1985,
1987

1990
1991

Nové Zámky (okres 08)

498

Dvory nad Žitavou

116

50

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.10 Ideové návrhy
499

Brno – Křenová

- výkresy

nedat.

500

Brno – Úvoz

- výkresy

1957,
1959

501

Gottwaldov

- výkres

1956

502

Modra (SK)

- výkres

1959

Mohelnice

- návrh na rekonstrukci- vysvětlivky
- návrh elektroinstalací
- výkresy
- žádost lékárníka o odpovědi k návrhu

1957,
1960

Olomouc

- ideový návrh vnitřního zařízení
- kvalita mastí s kyselinou salicylovou přísadou smáčedla domácího původu
- výkresy
- půdorysy
- korespondence (V. Smečka, lékárna a KÚNZ)

1954,
1959
1960

503

504

117

51

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

Přerov

- korespondence a obálka (V. Smečka a lékárna)
- výkresy
- poznámky

1961
1962

506

Rosice

- faktury
- HS
- ideový návrh
- výkresy

1990
1992

507

Svitavy

- výpočty k návrhu umělého zářivkového osvětlení
- výkresy

1953

Tirana (Albánie)

- korespondence (V. Smečka a lékárna)
- výkresy

1960
1961

Vyškov

- průvodní zpráva a rozpočet
- plán
- výpočet umělého osvětlení
- výkresy

1957

505

508

509

118

51

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.11 Stoly aj.

510

Stůl

- konstrukce stolu
- technická rozpiska
- výkresy

511

Stůl A5

- technická rozpiska
- výkresy

nedat.

512

Stůl A7

- konstrukce stolu
- technická rozpiska
- výkresy

nedat.

119

nedat.

52

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

513

Policový regál,
Kovový regál ZR 1,
Skladový regál ZR 4,
Skladový regál SRU
Policový regál,
Kovový regál ZR 1,
Skladový regál ZR 4,
Skladový regál SRU
Policový regál,
Kovový regál ZR 1,
Skladový regál ZR 4,
Skladový regál SRU

-výkresy

1974

514

Chladicí
a mrazicí boxy (BZK 1-10,1-14;
TZK 8-65)
a vývěva kovová olejová typ MV
5

- výkresy

nedat.
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52

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

5.12 Piktogramy aj.

515

Hořlavé kapaliny

- směrnice ředitelství oborového podniku
- připomínkový list a poznámky
- ČSN 0201 hořlavé kapaliny provozovny a sklady
- připomínky k návrhu změny ČSN 0201
- hořlavé kapaliny
- záznam z telefonického hovoru
- korespondence Českého úřadu bezpečnosti práce
- žádost k udělení výjimky
- korespondence krajského lékárníka Severomoravského kraje
- zápis z jednání
- žádost o vyjádření
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1982,
1984,
1986
1987

52

Inv.č. Název

Časový
Č.
rozsah krabice

Obsah

516

Hospodářská smlouva ZZ-FaF,
Jmenný seznam přípravků pro
DIMI, korespondence se SÚKL a
ZZ, korespondence DIMI - DIL

- průzkum DIMI-DIL
- zápisy z jednání
- korespondence (RLS a ÚVLI)
- žádost V. Smečky pro RLS o zhotovení souborů o LIS
- objednávka prací v rámci VHČ a poznámky
- HS
- žádost FaF o práce v rámci VHČ
- zpráva ze služební cesty
- žádost RLS pro MZd o dotaci dokladů
- DIMI-DIL
- oznámení o obdržení DIMI
- plán výzkumu
- vyjádření RLS pro MZd k piktogramům
- dokumentace DIL
- poznámky
- dokumentace a nabídka VHČ

1976
1982,
1984

517

Piktogramy

- piktogramy

1979
1981

518

Lékárny ČSSR

- fotografie

1968

519

Seznam vybavení lékáren

- seznam vybavení lékáren

1971
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6

Závěr

Cílem této práce bylo uspořádání části archivního fondu Rozvojové lékárenské středisko
v Českém farmaceutickém muzeu na Kuksu a vytvoření archivního inventáře
s jednotlivými inventárními jednotkami.
Archivní fond obsahuje 340 jednotek číslovaných od inventárního čísla 179 po číslo 519
a 20 krabic číslovaných od 32 po 52.
Uspořádáním archivu podle pořádacího klíče jsem vytvořil základní archivní pomůcku –
inventář. Ta umožní zpřístupnit archiv badatelům a vyhledávání v něm.
Závěrem bych zhodnotil činnost RLS. Pod1e mého názoru byla tato organizace velice
prospěšná ve výstavbě a vybavování lékáren. Vytvářením a vývojem norem dalo RLS
základ k modernímu lékárenství.
Všechny činnosti konzultovalo středisko s lékárnami, zdravotnickými zařízeními,
krajskými a okresními organizacemi a se samotnými projektanty (architekty) staveb.
Tím se značnou měrou podílelo na vzniku moderního typu lékáren.
Své připomínky a návrhy podkládalo služebními cestami do lékáren, případně lékárníci
jezdili přímo do sídla střediska, kde se konala jednání týkající se konkrétní
problematiky.
Velký přínos byl také v tom, že RLS nechalo vytvářet typizovaný nábytek pro lékárny.
Nábytek měl přesně stanovené rozměry. Následně byly navrhovány dispenzační boxy,
které měly usnadnit každodenní práci lékárníka.
Kromě nábytkového vybavení se taky staralo o přístrojové vybavení a pomůcky
(destilační přístroje, přístroje ERWEKA a různé formy pro přípravu léčiv).

123

7

Zkratky

ČFM

České farmaceutické muzeum

ČFS

Česká farmaceutická společnost

ČSD

Československé dráhy

ČSN

Československá norma

DIMI

Dispenzační minimum

DIL

Dispenzační informační lístkovnice

FaF

Farmaceutická fakulta

HS

Hospodářská smlouva

HVLP

Hromadně vyráběné léčivé přípravky

CHZJD Chemické závody Juraje Dimitrova
IPLP

Individuálně připravované léčivé přípravky

IDP

Intenzivní dispenzační péče

IS

Inženýrské služby

JčKNV Krajský úřad Jihočeského kraje
KIO

Krajská inženýrská organizace

KPO

Krajská projektová organizace

KPÚ

Krajský projektový úřad

KÚNZ Krajský úřad národního zdraví
LIS

Laboratorní informační systém

LP

Léčivý přípravek

MNV

Městský národní výbor
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MÚNZ Městský úřad národního zdraví
MZd

Ministerstvo zdravotnictví

NDR

Německá demokratická republika

NP

Národní podnik

NsP

Nemocnice s poliklinikou

NV

Národní výbor

OKL

Oddělení kontroly léčiv

ON

Odborová norma

ONM

Oddělení nukleární medicíny

ONV

Okresní národní výbor

OPSL Oddělení přípravy sterilních léčiv
OS

Obytný soubor

OÚNZ Okresní ústav národního zdraví
PP

Prováděcí projekt

PÚ

Projektový úkol

RLS

Rozvojové lékárenské středisko

PTVE Provozně-technické vývojové etapy
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
STVÚZS

Studijní typizační a vývojový ústav pro zdravotnické stavby

SÚKL Státní ústav pro kontrolu léčiv
TP

Technická pomoc

TSm

Typizační směrnice

UK

Univerzita Karlova
125

ÚN

Úseková norma

ÚNZ Ústav národního zdraví
ÚP

Úvodní projekt

ÚVLI Ústav vědeckých lékařských informací
VHČ

Vedlejší hospodářská činnost

VLS

Výzkumné lékárnické středisko

ZS

Zdravotní středisko

ZZ

Zdravotnické zásobování

ŽZÚ

Železniční zdravotnický ústav
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