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ÚvodníkTěsně před prázdninami jsem byla svědkyní rozhovoru dvou maminek dítek školou po-
vinných. S úlevným povzdechem si sdělovaly, jak jsou šťastné, že tenhle bláznivý 
školní rok už končí. Jedna pak připojila, že by tomu nikdy nevěřila, ale že její poto-
mek, který byl schopen „na telefonu nebo tabletu ,smažit‘ hry několik hodin 
denně“, už prý tuhle prohlásil, že nechce „elektroniku“ ani vidět. „Vůbec se ne-
divím. Ke všemu, co dělal do školy, potřeboval počítač nebo tablet, bez toho 
to prostě nešlo. Jenom co musel nakoukat všelijakých výukových videí. Koli-
krát večer skučel, že ho bolí hlava. No, vůbec se nedivím – z toho věčnýho se-
zení a civění na obrazovku,“ líčila.
Rozhodně nechci zpochybňovat nesporné výhody moderních technologií, 
všemožných aplikací umožňujících on-line výuku a podobně. Určitě je fajn, že 
učitelé a děti mohli po uzavření škol komunikovat prostřednictvím e-mailů, 
elektronických žákovských knížek, že vypracované úkoly mohli žáci odevzdá-
vat na různá úložiště, mohli vyplňovat on-line testy, že mohli zhlédnout vý-
uková videa k nové látce atd. Ale jak se říká, všeho moc škodí. Z mnoha stran 
jsem slyšela, jak se negativně využívání technologií začalo projevovat na po-
zornosti dětí, a to nejen při samotných on-line vyučovacích hodinách. Výše po-
psaný případ žáka, který si večer po celodenním používání počítače stěžoval 
na bolesti hlavy, také není ojedinělý. Určitě je tedy nejvyšší čas, že začínají prázd-
niny a s domácí výukou je konec. Teď je důležité, aby na počítače, tablety a chytré 
telefony děti zapomněly a během prázdnin je braly do ruky co nejméně. A místo 
toho byly co nejvíc venku, hýbaly se a svět vnímaly svýma očima a nikoliv 
prostřednictvím obrazovky. A také bude důležité, aby se setkávaly 
se svými vrstevníky, zvykaly si na běžný sociální kontakt 
a v neposlední řadě aby si také pokud možno opět 
vybudovaly kolektivní imunitu, o kterou za ty mě-
síce doma postupně přicházely. Tohle všechno 
jsou věci, které jim sebedokonalejší technolo-
gie zajistit nemůže.

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Chvála prázdnin 
prožitých v přírodě 
a bez mobilu!

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz
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„V hlavní části knihy oceňuji neobyčejnou šíři řešených problémů,“ 
napsal v lektorském posudku rukopisu této knihy doc. PhDr. Ka-
rel Král, CSc. „Antisemitismus za druhé republiky, postavení židů 
v protektorátu, arizaci židovských lékáren, osudy židovských lékár-
níků, lékárníků v Terezíně, postavení a osudy židovských lékární-
ků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, ve válečném a okupovaném 
Maďarsku nebo osudy židovských lékárníků v Německu v letech 
1933–1945. Publikace je nesporným obohacením dějin české a čes-
koslovenské farmacie.“

Autor vychází z profesního, společenského a sociálního postave-
ní židovských farmaceutů před druhou světovou válkou a sleduje 
jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci 
v různých částech zaniklého státu. Věnuje se nejenom majitelům 
lékáren, ale také řadovým farmaceutům a podnikatelům v oblasti 
farmaceutického průmyslu. Pokud to dochovaná svědectví umož-
ňují, představuje i konkrétní životní příběhy mnohých obětí i přeži-
vších, někdy i celých lékárnických rodin. 

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., (1966) pracuje jako lékárník. Histo-
rií farmacie se zabýval v postgraduálním studiu na Farmaceutické 
fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde nyní působí jako 
externí vědecký pracovník Katedry sociální a klinické farmacie.

ISBN 978-80-200-3049-8

Tomáš Arndt
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Krátce
EMA doporučila udělit 
remdesiviru podmínečnou 
registraci
Léčivý přípravek remdesivir obdržel od Ev-
ropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) 
souhlasné stanovisko k podmínečné regis-
traci. Remdesivir se tak stal prvním léčivým 
přípravkem určeným k léčbě závažného 
průběhu nemoci covid-19, který byl dopo-
ručen pro registraci v EU. Evropská komise 
vydá rozhodnutí o registraci na základě 
stanoviska EMA ve zrychleném režimu 
během příštího týdne. Výbor pro humánní 
léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury 
pro léčivé přípravky doporučil udělit pod-
mínečnou registraci remdesiviru k léčbě 
onemocnění covid-19 u pacientů starších 
12 let s pneumonií, kteří vyžadují doplňko-
vou léčbu kyslíkem. Teprve po vydání roz-
hodnutí o registraci Evropskou komisí 
může být remdesivir uváděn na trh v EU. 
„Kdy bude dostupný na trhu v ČR, bude 
záležet na rozhodnutí společnosti Gilead. 
Státní ústav pro kontrolu léčiv toto 
nemůže nijak ovlivnit,“ říká Mgr. Irena 
Storová, ředitelka Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv.

Společnost PHC rozdělila 
peníze z dobročinných aktivit
Největší částku ve své historii, téměř jeden 
milion korun, získala letos společnost 
Pears Health Cyber ve svých dobročinných 
aktivitách. Podporu směřovala největší 
měrou pacientům s cystickou fibrózou 

a také Klinice dětské hematologie a onko-
logie FN Motol Praha. Za dalších více než 
220 tisíc korun poslala na jaře do první 
linie dezinfekci a vitaminy. „Letos jsme 
štědří, ale poděkování patří hlavně našim 
zákazníkům, zaměstnancům a spolupracu-
jícím partnerům, kteří do našich sbírko-
vých akcí významně přispívali,“ konstatuje 
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, majitel 
a zakladatel společnosti. Do veřejné sbírky 
na Lékárna.cz, kterou společnost provo-
zuje, v průběhu 10 měsíců přispívali jak 
zákazníci, tak zaměstnanci firmy. Zlepšovat 
život lidí se vzácnými chorobami pomáhá 
společnost už od roku 2010, celkem pro 
tyto pacienty získala ve sbírkách více než 
1,7 milionu korun. V podpoře pacient-
ských organizací, které pomáhají lidem se 
vzácnými chorobami, hodlá pokračovat. 

MZ ČR odeslalo 
kompenzační vyhlášku 
do Sbírky zákonů 
Kompenzační vyhláška je klíčová právní 
úprava, která po koronavirové epidemii 
přinese navýšení úhrad všem segmentům 
zdravotní péče a zajistí ekonomickou sta-
bilitu zdravotnictví letos i do budoucna. 
Ve Sbírce zákonů vyjde 1. července. Podle 
současných odhadů Ministerstvo zdravot-
nictví ČR (MZ ČR) očekává, že nenaplněná 
produkce za všechny segmenty zdravotní 
péče v důsledku koronaviru bude ve výši 
cca 30,8 mld. Kč. Vyhláška tento výpadek 
způsobený částečně poklesem poptávky, 

částečně vládními opatřeními a částečně 
opatřeními samotných poskytovatelů 
na ochranu personálu pokrývá. Poskytova-
telům také kompenzuje vyšší náklady spo-
jené s péčí o covid-19 pozitivní pacienty 
a počítá s navýšením výdajů systému veřej-
ného zdravotního pojištění oproti plánova-
ným výdajům na rok 2020 o téměř 5 mld. 
korun. Současně motivuje poskytovatele 
k obnovení poskytování péče a zajištění do-
stupnosti zdravotních služeb. Proto jsou vy-
členěny další 3 mld. Kč k úhradě 
nadprodukce nad rámec plánovaných vý-
dajů zdravotních pojišťoven. Pokud jde o lé-
kárenskou péči, na základě jednání se 
zástupci tohoto segmentu a analýzy dat byla 
stanovena úhrada za signální výkon výdeje 
léčivého přípravku z 15 Kč na 19 Kč v dru-
hém pololetí roku 2020.

Lékárny během pandemie
fungovaly s minimálním
omezením
Podle veřejnosti zvládli lékárníci období vlá-
dou vyhlášeného nouzového stavu ze 
zdravotnických pracovníků jako jedni z nej-
lepších (dosáhli na skóre 8,7 z 10). Lepší 
hodnocení obdrželi už jen lékaři a sestry 
v nemocnicích (9 z 10). Lékárnu v období 
nouzového stavu alespoň jednou navštívilo 
75 % oslovených a 9 z 10 pacientů řešilo 
své zdravotní obtíže s lékárníkem osobně. 
Ostatní zdravotnická zařízení Češi navštívili 
třikrát méně. Vyplývá to z reprezentativního 
průzkumu agentury SC&C, který byl realizo-

vaný na přelomu května a června na vzorku 
1074 respondentů ve věku 18–79 let.
Během nouzového stavu spojeného s pan-
demií covid-19 zůstala naprostá většina lé-
káren otevřená, výraznější omezení v jejich 
provozu nezaznamenalo 95 % dotázaných. 
„Lékárny byly jedinými zdravotnickými zaří-
zeními, která fungovala jen s minimem ome-
zení. V mnoha případech dokonce nad 
rámec běžných činností. Lékárny připravo-
valy dezinfekci pro své pacienty i pro insti-
tuce – mimo běžnou pracovní dobu, často 
dlouho do noci nebo o víkendech. Bez nej-
menších pochybností mohu říci, že se 
 zdravotnictví v ČR o lékárníky během koro-
navirové krize opíralo celou svou vahou,“ ko-
mentuje výsledky průzkumu Mgr. Aleš Krebs, 
Ph.D., prezident České lékárnické komory 
(ČLnK). „Současně to dokazuje důležitost 
rovnoměrně dostupné sítě lékáren, kterou 
považujeme za zcela zásadní,“ dodává. Za-
tímco lékárny pacienti přímo navštěvovali, 
s lékaři řešili své problémy nejčastěji telefo-
nicky (67 %) a více než čtvrtina oslovených 
označila komunikaci s lékařem za složitější. 
To se pravděpodobně odrazilo i v hodnocení 
praktických lékařů, jejichž skóre dosáhlo 
pouze 7,6 z 10.
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Mnozí lidé s chronickými onemocněními se dnes začínají léčit později, než by měli. A nemoc, 
která byla zpočátku lehce zvládnutelná, se může projevit různými závažnými zdravotními kom-
plikacemi. V zahraničí proto vznikly disease management programy, které přispívají k tomu, 
aby byl nemocný léčen co nejdříve nebo aby jeho choroba vůbec nevznikla. Zdravotnická sku-
pina EUC je u nás průkopníkem v zavádění této metody. 
Princip disease management programu je jednoduchý. Program v pravidelných intervalech au-
tomaticky prověřuje v informačním systému všechny údaje pacienta včetně aktuálních labora-
torních výsledků, předepsaných léků a už stanovených diagnóz. Pokud vyhodnotí, že u něj 
může propuknout některá chronická choroba, upozorní jeho lékaře, který si ho pozve na kont-
rolu. Potvrdí-li se diagnóza, lékař dotyčného zařadí do disease management programu, který 
pak vytvoří roční léčebný plán vycházející z doporučených postupů odborných lékařských spo-
lečností pro jednotlivé diagnózy. To znamená, že naplánuje, kdy má chodit na kontroly a labo-
ratorní vyšetření a co všechno se při nich má hlídat, případně stanoví prohlídky u lékaře 
– specialisty na danou nemoc. A navíc pacienta na blížící se kontroly včas upozorní prostřed-
nictvím SMS, případně ho kontaktuje call centrum. „Správně vedená péče se projevuje na 
lepších výsledcích léčby i nižších počtech komplikací,“ zdůrazňuje MUDr. Klára Fialová, 
manažerka klinických programů EUC, a doplňuje, že se disease management program 
podařilo v EUC dobře nastartovat i díky podpoře zdravotních pojišťoven.

Proočkovanost české populace má dlouhodobě sestupný trend. Koronavirová pandemie tento 
stav v některých případech prohloubila, neboť lidé svá očkování odsouvali především z obavy 
před nákazou v ordinacích praktických lékařů. Byť se názory na rozvolnění očkovacích schémat 
různí, je důležité nenechat proočkovanost společnosti klesnout pod určitou hranici, aby se ne-
vrátila závažná infekční onemocnění. Pandemie covid-19 je aktuálně v chronické fázi, ordi-
nace lékařů jsou připraveny, takže nyní je ideální situace na návrat k očkování. Zároveň 
probíhají intenzivní přípravy na možnou podzimní vlnu koronaviru a úspěšným směrem se vyvíjí 
akcelerovaný výzkum kandidátních vakcín na covid-19. Výsledky by mohly být k dispozici již 
na přelomu letošního roku. 
Proočkovanost v posledních letech postupně klesala v podstatě u všech povinných očkování, 
obdobný trend byl i u vakcín nepovinných. „Pandemie oddálila některá přeočkování, jako na-
příklad proti klíšťové meningoencefalitidě,“ vysvětluje MUDr. Igor Karen, místopředseda pro 
profesní záležitosti SVL ČLS JEP. Odkládání očkování a přerušování již započatého očkování 
může být velmi závažné. „V případě, že nebudeme očkovat, sníží se celková proočkovanost, 
tedy kolektivní ochrana. Nemoci, proti kterým očkujeme, nevymizely, děti mohou onemocnět 
především černým kašlem, závažnou hemofilovou infekcí, závažnou pneumokokovou infekcí, 
zkušenost máme již i s epidemií spalniček,“ vysvětluje MUDr. Alena Šebková, předsedkyně 
OSPDL ČLS JEP. Intervaly očkování jsou totiž nastaveny tak, aby si organismus vytvořil opti-
mální množství protilátek, tedy optimální ochranu. V případě, že intervaly nejsou dodrženy, 
účinnost očkování může klesat. 
„Vlivem koronavirové pandemie a jejího možného návratu na podzim letošního roku jsme 
svědky nárůstu poptávky po očkovacích látkách v EU. V mnoha případech výrobci zaznamená-
vají převis poptávky nad možnými výrobními kapacitami. Proto je nyní nezbytné, aby Minister-
stvo zdravotnictví ČR a další úřady koordinovaly potřeby České republiky nejen s výrobci, ale 
také s dalšími evropskými státy, aby bylo zabezpečeno dostatečné množství očkovacích látek 
pro ohrožené skupiny obyvatelstva,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ře-
ditel AIFP.

Skupina EUC 
zavádí disease 
management 
programy 

Koronavirová pandemie 
a proočkovanost české 
populace 
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Stálý tlak 
na ceny 
léků
ovlivňuje 
jejich 
dostupnost

V uplynulých měsících se do centra pozornosti dostalo několik léčivých přípravků, které se aplikovaly pacientům 
s nejtěžším průběhem nemoci covid-19. Koronavirová pandemie ale kladla mimořádné nároky na celý farmaceutický 
průmysl. O tom, jak se s ní vypořádali výrobci generických léčiv a jaké problémy v poslední době musí řešit, jsme 
si povídali s Mgr. Martinem Mátlem, výkonným ředitelem České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

 Tváří v tvář

nižších cen v zemích referenčního koše. 
Může se stát, že společnosti, které nejsou 
tolik zaměřené na evropský trh, nemají do-
statek referencí ve státech Evropské unie. 
V takovém případě se cena stanovuje podle 
terapeuticky porovnatelného přípravku 
a zákon obsahuje pravidla, podle jakých kri-
térií se takový přípravek hledá. Nejdříve se 
sice začíná hledat v ČR, nicméně podle sou-
časných pravidel má přednost LP se stejnou 
velikostí balení nalezený v zahraničí před LP 
s odlišnou velikostí balení nalezený v ČR. 
Kvůli tomu se stává, že je přípravek referen-
cován na zahraniční cenu, která není pro ČR 
relevantní, protože může jít například o cenu 
tendrovou. V případě, že je nízká, může to 
způsobit problém s dostupností tohoto pro-
duktu na tuzemském trhu. Podařilo se nám 
na ministerstvu zdravotnictví vysvětlit, že 
i drobná změna popsaných parametrů by 
mohla situaci zlepšit. Konkrétně jde o to, že 
kdyby se v ČR našel přípravek se stejnou 

Pojďme se nejdříve podívat 
na aktuální stav členské 
základny ČAFF. Kolik máte 
členů a jaký je podíl jejich 
produktů na farmaceutic-
kém trhu z hlediska objemu 
i hodnoty?
V současnosti máme 18 řádných členů. 
Pokud jde o členskou základnu, byl rok 
2019 poměrně dynamický, protože se dva 
přidružení členové, tedy společnosti, které 
byly „přihlížejícími“ členy na jeden rok, roz-
hodli pokračovat v asociaci coby členové 
řádní a další dva přidružení se rozhodli 
stejně jako jedna další společnost v členství 
nepokračovat. Příčinu je třeba hledat napří-
klad v konsolidaci trhu. Některé členské 
společnosti se totiž sloučily, čímž se počet 
členů snížil. Podíváme-li se na ekonomické 
ukazatele z tuzemského farmaceutického 
trhu za období květen 2019 až duben 2020, 
je patrné, že podíl generik v počtu balení 

na něm činil 53 procent. Vezmeme-li 
v úvahu členy ČAFF, jejich podíl na trhu byl 
42procentní. Co do hodnoty mají generika 
na trhu podíl 27 procent a v případě pro-
duktů od členů asociace jde o podíl 21 pro-
cent. 
 
Jaká stěžejní témata, 
ponecháme-li nyní stranou 
koronavirus, v asociaci 
v poslední době řešíte? Co 
generické výrobce hlavně 
trápí?
Dlouhodobě se věnujeme záležitostem 
ohledně udržitelnosti trhu, otázkám spoje-
ným s cenovou a úhradovou regulací či otáz-
kám souvisejícím například se zákonem 
o léčivech. Koronavirová krize legislativní 
proces týkající se konkrétně novely zákona 
o léčivech a zákona o veřejném zdravotním 
pojištění ovšem zbrzdila. Právě druhý jme-
novaný zákon obsahuje rozsáhlou část, 

která se zabývá cenami a úhradami léků. Ta 
sice přináší nová pravidla hlavně pro úhradu 
vysoce inovativních léčivých přípravků, což 
se nás bezprostředně netýká, ale v novele 
jsou i pasáže o změnách ve správních říze-
ních, u nichž očekáváme, že by některé 
z nich měly dopad na činnost našich člen-
ských společností. 

Můžete uvést konkrétní 
příklad? 
Vyhodnotili jsme, že některé zamýšlené 
změny by mohly přispět k prohloubení ce-
nové eroze. Proto jsme v rámci pracovní 
skupiny, která fungovala na Ministerstvu 
zdravotnictví ČR, vysvětlovali, co bychom 
považovali za pozitivní změnu u pravidla pro 
stanovení maximální ceny léku tehdy, když 
se postupuje podle terapeuticky porovnatel-
ného léčivého přípravku (LP), tedy v případě, 
ve kterém nelze postupovat podle základ-
ního pravidla stanovení ceny podle tří nej-
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účinnou látkou a ve stejné lékové formě, ale 
v jiné velikosti balení, která by podle sou-
časné legislativní úpravy už představovala 
překážku, kvůli níž bylo třeba hledat ceny 
v zahraničí, cena by se nově přepočítala 
aritmeticky na velikost balení, pro nějž se 
stanovuje cena. Tudíž by se pak nemusely 
hledat ceny LP v zahraničí, jež jsou zatížené 
rizikem, které by mohlo ohrozit dostupnost 
léku. Jde sice o drobnost, ale významnou, 
takže jsme rádi, že je součástí připravené 
novely.

Pokud se nepletu, loni ČAFF 
upozorňovala na proble-
matiku týkající se paten-
tové ochrany originálních 
léků a doplňkového ochran-
ného osvědčení. Jaká je 
v tomto ohledu současná 
situace? 
V případě originálních léčiv platí 20letá pa-
tentová ochrana. Je ale třeba počítat s tím, 
že ve chvíli, kdy výrobce získá patent, ne-
může jít s lékem hned na trh. Od té chvíle 
trvá ještě osm či dokonce 12 let, než do-
končí klinické studie, získá pro lék registraci 
a podobně, což samozřejmě dobu efektiv-
ního využití patentové ochrany výrazně zkra-
cuje. Proto v EU existuje takzvané ochranné 
dodatkové osvědčení, které patentovou 
ochranu o nějakou dobu prodlužuje. V rámci 
EU to chodí tak, že o ochranné dodatkové 
osvědčení může výrobce požádat v oka-
mžiku registrace LP a má šanci ho získat, 
pokud doba od získání patentu k registraci 
je delší než pět let. Pak může být ochrana až 
o zmíněných pět let prodloužena. Problém 
ovšem spočívá v tom, že v EU je doba uve-
dené ochrany delší než například v USA či 
Kanadě, což má za následek znevýhodnění 
generických výrobců, kteří mají své výrobní 
závody ve státech EU. Pokud by totiž chtěli 
uspět například po skončení ochrany na tr-
zích v zámoří, kde patentová ochrana končí 
o dva roky dříve, jejich pozice je velmi osla-
bená, protože tam už trh obsadili jejich kon-
kurenti. Tohle je mimo jiné jeden z faktorů, 
jenž přispívá k tomu, že plno výrobců bylo 
nuceno otevřít si továrnu mimo území EU, 
tedy například v Turecku, Indii nebo v Číně. 
Medicines for Europe, evropská asociace 
stejného zaměření v rámci EU jako ta naše, 
jejímiž jsme členy, proto před několika lety 
vyvinula iniciativu, díky níž se podařilo do-
sáhnout toho, že se sice nezkrátila celková 
doba účinnosti ochranného dodatkového 
osvědčení, ale zavedla se takzvaná výrobní 
výjimka. Díky ní je možné vyrábět na území 
EU lék i v době trvání ochranného dodatko-
vého osvědčení, pokud bude výrobce tyto 
léky dodávat na trh mimo Evropskou unii 
nebo vyrábět léky, s nimiž vstoupí na trh 
ihned po skončení patentové ochrany 
a ochranného dodatkového osvědčení v EU. 

Další záležitost, kterou far-
maceutický průmysl musel 
v posledních letech řešit, je 
ověřování pravosti léčiv.
Uplynulý rok ukázal, že se nám daří s touto 
záležitostí vypořádat. Myslím si, že ČR pro-

kázala, že patří k zemím, kde se problém dá 
vyřešit bez ohledu na to, že řada subjektů, 
které jsou do systému ověřování zapojeny, 
s ním není ztotožněna. Přesto se podařilo 
díky pragmatickému přístupu spočívajícímu 
ve splnění všech povinností dosáhnout 
toho, že ČR patří k premiantům v rámci EU, 
což je podle mého názoru dobrá zpráva. 
Ukazuje se, že prvotní problémy a těžkosti 
spojené se spuštěním systému se všichni 
naučili zvládat. Množství takzvaných pozi-
tivně falešných alertů, tedy výstrah, které 
nesouvisí s reálným nebezpečím léku pro 
pacienta, u nás rychle klesá. Stav se sice 
ještě nedá označit za ideální, ale blíží se 
k tomu. Alertů bylo zpočátku hodně, také ze 
strany generických výrobců, způsobených 
zřejmě jejich vysokým podílem na trhu z hle-
diska počtu balení. Situace se ale zlepšuje, 
což je dáno do značné míry tím, že se řada 
zmíněných alertů týkala balení léků uvede-

ných na trh před spuštěním systému 
9. února 2019. Samozřejmě před rokem, 
když se systém takzvaně zajížděl, se o verifi-
kaci neustále debatovalo, ale v posledních 
měsících toto téma slábne. To, co v souvis-
losti s fungováním celého systému zůstává, 
jsou zvýšené náklady všech zainteresova-
ných stran, včetně výrobců. 

S čím se ale asi vůbec nepo-
čítalo, je situace a opatření 
spojená s koronavirovou 
infekcí. Během nouzového 

stavu ČAFF vydala tiskovou 
zprávu o tom, že jste požá-
dali premiéra a vládu o za-
řazení farmaceutického 
průmyslu do takzvané 
kritické infrastruktury. 
Co se v tomto ohledu událo? 
Myšlenka na zařazení výroby léčivých pří-
pravků mezi prvky kritické infrastruktury se 
zrodila v hektické době a byla inspirovaná 
situací v jiných státech, kde byl vývoj pande-
mie daleko dramatičtější než u nás. Tyto 
státy pak musely sáhnout k drastičtějším 
opatřením, což mimo jiné znamenalo, že 
zákaz pohybu omezoval například přístup 
zaměstnanců farmaceutických firem do vý-
roby. Musely se tam tedy řešit zásadní 
otázky, jak udržet v chodu farmaceutické to-
várny. Situace v zahraničí byla podnětem 
k tomu, že i u nás by se mělo vyřešit zařazení 
výroby léčivých přípravků mezi prvky kritické 

infrastruktury, aby nebyla přerušena výroba 
léků v případě, že by se situace v tuzemsku 
zdramatizovala. Napsali jsme dopis panu 
premiérovi, v němž jsme upozornili na to, že 
by bylo vhodné ošetřit výrobu léčivých pří-
pravků podobným způsobem, jako je ošet-
řená kritická infrastruktura. Naše výzva byla 
vyslyšena a vláda vydala novelu nařízení, 
které stanovuje odvětvová kritéria pro zařa-
zení do kritické infrastruktury, a do kapitoly 
zdravotnictví zařadila i výrobu léčivých pří-
pravků. Byla také nastavena kritéria, kte-
rými se rozlišují výrobní závody podle 

velikosti a charakteru výroby. Tento první 
krok ale sám o sobě neznamená konec pro-
cesu, protože nic neříká o tom, zda ta či ona 
továrna je součástí kritické infrastruktury. 
Ještě je třeba udělat další krok, který je 
v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR, 
jež by mělo formou opatření obecné povahy 
rozhodnout o konkrétních prvcích kritické in-
frastruktury, na jejichž základě by pak do ní 
byli zařazeni konkrétní výrobci. To je nyní 
v jednání, takže v tuto chvíli ještě není 
zřejmé, které konkrétní výrobní kapacity 
do kritické infrastruktury budou nebo nebu-
dou spadat. 

Pokud jde o farmaceutický 
průmysl, v uplynulých měsí-
cích se psalo hlavně o léku 
remdesivir a také o tom, že 
našinci ve velkém nakupo-
vali léčivé přípravky s obsa-
hem paracetamolu, což ale 
nevypovídá mnoho o tom, 
co abnormální koronavi-
rová situace celkově zname-
nala pro farmaceutický 
průmysl. S čím se tedy vý-
robci léčiv potýkali, co se 
například ukázalo jako 
velký problém?
Existuje několik oblastí, které byly pandemií 
dotčeny. Hodně se například mluvilo 
o počtu ventilátorů, které máme pro případ 
potřeby k dispozici v nemocnicích. Aby ale 
mohl být pacient napojen na umělou plicní 
ventilaci, je k tomu potřeba určitá medi-
kace. Konkrétně jde o podávání myorela-
xancií, anestetik, analgetik, případně 
vazopresorů, což jsou léky, mezi nimiž je 
mnoho přípravků generických nebo je mezi 
nimi dost těch, které generické firmy vyrá-
bějí, zejména pokud jsou zaměřené na pro-
dukci léčiv pro nemocniční sektor. Jde 
o léky, které jsou známé a používají se řadu 
let. Média se dost věnovala specifickým pří-
pravkům typu remdesivir, které samozřejmě 
jsou důležité v léčbě covidu-19, ale o lécích, 
které jsou naprosto klíčové pro poskytnutí 
celkové zdravotní péče, tedy například 
i zmíněné umělé plicní ventilace, se moc 
nepsalo. U nás díky mírnému zasažení koro-
navirem ani nebyl důvod, protože počet hos-
pitalizovaných pacientů a těch, kteří 
potřebovali umělou plicní ventilaci, byl v po-
rovnání s jinými státy menší a kapacita, kte-
rou se podařilo připravit, nemusela být 
využita naplno. V jiných státech, jako je ku-
příkladu Itálie, Francie či Španělsko, ale če-
lili masivní potřebě uvedených léků 
a docházelo k tomu, že v rámci kategorie 
museli přecházet na různé přípravky, které 
v tu chvíli byly k dispozici. Od výrobců to vy-
žadovalo, aby na to zareagovali úpravou vý-
robního programu. Aby kapacity, které měli 
k dispozici, uvolnili, odložili výrobu, která 
v tu chvíli nebyla prioritní, a orientovali se 
na výrobu uvedených léčivých přípravků, 
po nichž byla enormní poptávka. Podle 
mého šlo o velký úspěch, že se tohle poda-
řilo zvládnout. Evropská asociace Medicines 
for Europe se této záležitosti intenzivně vě-
novala a mapovala, zda jmenované skupiny 

Ukázalo se, proč je třeba 
farmaceutický průmysl zařadit 

do kritické infrastruktury
„Myšlenka na zařazení výroby léčivých přípravků mezi prvky 

kritické infrastruktury byla inspirovaná situací v jiných státech, 
kde byl vývoj pandemie daleko dramatičtější než u nás. Tyto 

státy pak musely sáhnout k drastičtějším opatřením, což mimo 
jiné znamenalo, že zákaz pohybu omezoval například přístup 

zaměstnanců farmaceutických firem do výroby. Musely se tam tedy 
řešit zásadní otázky, jak udržet v chodu farmaceutické továrny. 
Situace v zahraničí byla podnětem k tomu, že i u nás by se mělo 
vyřešit zařazení výroby léčivých přípravků mezi prvky kritické 

infrastruktury, aby nebyla přerušena výroba léků v případě, že by 
se situace v tuzemsku zdramatizovala.“ 

Martin Mátl



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

se jimi samostatně zaplnilo celé dopravní 
letadlo. Výrobci tedy museli čelit složité si-
tuaci, kdy soutěžili o omezené dopravní ka-
pacity, které ovšem oproti běžné situaci 
velmi podražily. Dodnes se náklady na logis-
tiku neustále řeší.

Se zvýšenými náklady se 
potýká leckteré odvětví, což 
má za následek například 
zdražování některých 
druhů zboží. V případě léků 
to ale se zdražováním není 
tak jednoduché jako napří-
klad u zeleniny či ovoce.
V uplynulých měsících jednotlivé státy při-
stoupily k určitým opatřením, zvýšila se po-
ptávka po určitých typech léků, ale zároveň 
došlo v důsledku pandemie k omezení pra-
covních sil, což vyústilo ve zdražování. Glo-
bálně dochází k tomu, že se zvedají náklady 
na výrobu a dopravu, takže dopad těchto 
změn na generický farmaceutický průmysl je 
poměrně citelný, a to v situaci, kdy spousta 
léků má v ČR regulovanou maximální cenu. 
Trh s léčivy tedy nemůže udělat to, co jaký-
koliv jiný, tedy zdražit, což vytváří daleko 
větší tlak v podstatě na udržitelnost celého 
zdravotního systému. A k tomu všemu u nás 
na tento rok vyšlo ukončení pětiletého cyklu, 
kdy by měly být provedeny revize maximál-
ních cen léčiv, což je další faktor, který 
do celého odvětví vnáší nejistotu. Po vzoru 
jiných států, které řešily obdobné problémy, 
jsme se obrátili na Státní ústav pro kontrolu 
léčiv se žádostí, zda by nešlo revize odložit 
na dobu po koronavirové krizi, až se situace 
zklidní. Přišla nám odpověď, že to nelze, 
protože revize je daná zákonem. Revize tedy 
probíhají a v souvislosti s nimi navíc vy-
vstává ještě otázka, jaký vliv na celou situaci 
bude mít kurz koruny vůči euru. 

Když tedy vezmete v úvahu 
původní letošní plány i ne-
plánované důsledky koro-
navirové krize, na co se 
chcete v asociaci v tomto 
roce zaměřit?
Každopádně na dokončení legislativního 
procesu u zákona o veřejném zdravotním 
pojištění a na vše, co souvisí s tlakem 
na cenu léčiv. Chtěli jsme komunikovat 
téma výpadku léčiv a vztahu k ekonomickým 
stimulům, což je za současné situace ještě 
naléhavější téma než dřív. Je třeba se zabý-
vat otázkou lékové závislosti Evropy na tře-
tích zemích. To může mít různé dopady, ale 
jde o téma, které je nezbytné řešit. Nejdůle-
žitější je, aby se podařilo rozpoznat význam 
důležitosti a pestrosti nabídky léků, aby se 
našla zlatá střední cesta, jak přistoupit k re-
gulaci generických léků, ale tak, aby pro-
středí bylo dlouhodobě udržitelné, 
stimulovalo k rozvoji investic do výroby a aby 
to celkově přispělo k dobrému fungování 
zdravotního systému. To znamená, aby si 
léky obhájily své místo, byly dobře dostupné 
a přispěly ke zlepšení péče o pacienta.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

léků jsou v členských státech EU zajištěny, 
a apelovala na to, aby se jednotlivé země 
příliš nepředzásobovaly. Zahájila také dis-
kusi s Evropskou komisí a bude zřejmě ini-
ciovat jednání s jednotlivými členskými státy 
ohledně plánů na další období a případnou 
další vlnu covidu-19. Za uplynulé mimo-
řádné situace se totiž vyčerpaly některé re-
zervy například účinných látek a chemikálií. 
Navíc je třeba také počítat s tím, že se za-
stavila jiná výroba, která se musí přinejmen-
ším zčásti dohnat. Výrobci by tedy nyní 
potřebovali vědět, co se od nich očekává 
v nadcházejících měsících. 

V souvislosti se zmínkou 
o vyčerpání rezerv účin-
ných látek a chemikálií se 
vnucuje otázka týkající se 
továren v Číně. Když tam 
nemoc covid-19 propukla 
a zastavil se tam provoz to-
váren, začalo se diskutovat 
o tom, zda to nebude mít 
vliv na dostupnost léčiv. 
Ano, o tom se zpočátku spekulovalo. 
V lednu vypadala situace dramaticky a bylo 
obtížné říct, co se bude dít, protože farma-
ceutická výroba se plánuje se zhruba čtyř- 
až šestiměsíčním předstihem. To znamená, 
že nyní ještě používáme léky, jejichž do-
dávka byla naplánovaná v době, kdy se 
o koronaviru moc nevědělo. A teprve postu-
pem doby uvidíme, jaké budou dozvuky 
pandemie, i když je pravda, že výrobci měli 
již několik měsíců na to, aby se se situací vy-
pořádali a aby výpadkům léčiv předešli. 
Podle mého názoru před sebou máme ob-
dobí, v němž teprve mohou konkrétní do-
pady koronavirové pandemie přijít. 
Každopádně celá situace upoutala pozor-
nost na problém, o němž jsme u nás, ale 
i v celé Evropě či v USA již před koronaviro-
vou krizí mluvili. Jde o neustálý tlak na cenu, 
který ohrožuje dostupnost léčivých pří-
pravků. Dělají se analýzy zaměřené na pří-
činy ovlivňující dostupnost léčiv, které 
v podstatě potvrzují, že jsou do značné míry 
dané ekonomickými souvislostmi. Nelze ale 
jednoduše říct, že když zvýšíme cenu něja-
kého přípravku o sto korun, problém se vy-
řeší. Jde o složitou problematiku. Aby byla 
výroba efektivní, musí se vyrábět globálně. 
Američané dospěli k závěru, že správná vý-
robní praxe, která zajišťuje kvalitu a bezpeč-
nost léků, je málo z hlediska prevence jejich 
výpadků. Vysoká konkurence a jednostran ná 
preference co nejnižších cen, zejména 
pokud jde o léky, které už nepodléhají pa-
tentové ochraně, vede k optimalizaci, jež se 
projevuje třeba takzvanými modely just in 
time, v jejichž rámci jsou minimální rezervy 
a zásoby, které nečekají na to, až někde 
něco bude kvůli nějakému problému chybět. 
Zboží putuje plynule ke koncovému zákazní-
kovi, tedy k pacientovi, a v okamžiku, kdy 
nastane problém, následuje dominový 
efekt. A příčin problémů může být řada. Jako 
příklad lze uvést některé onkologické pří-
pravky, které se používají po desetiletí, v je-
jichž průběhu prošly dramatickým pádem 
ceny, takže se velmi zúžilo portfolio společ-

ností, které je vyrábějí. Jejich cena je tak 
nízká, že nikdo už výrobu ani nerozšiřuje 
a ani nezahajuje. Ne že by nechtěl, ale z fi-
nančních důvodů to prostě není možné. 
Zatím to nějak běží, ale pokud se omezené 
zdroje zastaví a tyto přípravky už zbytek vý-
robců přestane produkovat, najednou se 
zjistí, že lék není a je problém ho zajistit, 
přestože je stále potřeba a jsou mezi námi 
pacienti, kteří z jeho užívání profitují. Jde 
o složité záležitosti, které budou vyžadovat 
třeba i investiční pobídky do výroby tohoto 
typu, případně jiné motivační nástroje. 

Dost se také mluví o tom, že 
rizikovým faktorem je sku-
tečnost, že výroba se kon-
centruje pouze na jednom 
dvou místech na světě, ob-
vykle v Číně nebo v Indii, 
a když tam pak dojde k ně-
jakému problému třeba 
s výrobní linkou, zasáhne 
to celý svět.
Je pravda, že došlo k přesunu výroby smě-
rem na východ, je ale třeba odlišit výrobu 
konečných lékových forem od výroby účin-
ných látek a prvotních látek chemických. Ev-
ropa stále patří mezi významné lokality 
ve výrobě konečných lékových forem. Je 
na druhém místě objemu výroby ve světě, 
zhruba na úrovni Indie. Jiná situace je v pří-
padě účinných látek, které se sice stále 
v Evropě vyrábějí, ale těžiště produkce je 
v Indii. Asi nejdramatičtější situace je u che-
mikálií, tedy prvotních surovin, jejichž vý-
roba zhruba z 90 procent probíhá v Číně. 
Důsledek toho, že se v Číně zastavila v době 
pandemie výroba, bude možná ještě dojíž-
dět v čase. Na druhé straně nastala doba, 
aby se hledala řešení, jak tyto důsledky řešit. 
Rozhodně platí, že Evropa je významný hráč, 
pokud jde o výrobu léků, ale zároveň je nutné 
hledat způsoby, jak v ní výrobu podpořit.

A děje se v tomto ohledu už 
něco konkrétního?
V Evropském parlamentu se nyní připravuje 
zpráva, která má být součástí strategie pro 
průmysl a která má pojmenovat příčiny vý-
padků léčiv a naznačit způsoby, jakými by se 
tento problém dal řešit. Určitě je dobře, že 
se ve zprávě uvádí, že jednou z příčin vý-
padků léčiv je ekonomický tlak na cenu, 
který vede ke konsolidaci výroby a vytvoření 
závislosti u některých typů léků na třetích 
zemích. Zajímavé je, že jeho součástí je i po-
známka o státem vlastněném a provozova-
ném výrobci strategických generických léků 
coby jednom z nástrojů proti jejich výpad-
kům.

Informace o státním vý-
robci strategických léčiv je 
rozhodně zajímavá. Že se 
chystá evropská strategie 
pro průmysl, aby se pokud 
možno předešlo výpadkům 
léčiv, je určitě také žádoucí, 
ale bude to stačit?
V Evropě máme ve srovnání například 
s USA, ačkoliv jde o srovnatelné oblasti 

z hlediska velikosti populace, jednu kompli-
kaci. Obecně existuje jednotný trh EU, takže 
zboží, které získá povolení pro obchodování 
v EU, lze prodávat jak v Německu, tak 
ve Španělsku či třeba v ČR. V případě léků 
máme také společný trh, ale není to tak jed-
noduché jako u jiných druhů zboží. I lék, 
který má centrální registraci, se stejně ale 
musí v každém členském státě jednotlivě vy-
pořádat s odlišnostmi počínaje obalem 
s vlastním příbalovým letákem a pravidly 
pro úhradu z veřejných zdrojů konče, takže 
společný evropský lékový trh je tímto v rámci 
EU limitovaný. Jde o záležitost, která osla-
buje EU z hlediska efektivního využití zdrojů, 
kapacit i obchodní síly. V Evropě existuje 27 
různě velkých trhů v rámci Evropské unie, 
což její sílu tříští a zhoršuje to její pozici 
ve světě, protože se u výrobce nedělá objed-
návka léku pro celou EU najednou, ale pro 
jednotlivé různě velké trhy. A to komplikuje 
život a zvyšuje náklady. Tím ale nevoláme 
po společných nákupech, ale spíše po zvý-
šení efektivity a pružnosti regulačního 
rámce v EU. V souvislosti se státem vlastně-
ným výrobcem vyvstávají otázky, jak by se 
s výše uvedenou problematikou vypořádal. 
A bude také obtížné definovat portfolio stra-
tegických léků, protože v době pandemie 
covidu-19 mezi ně patří určitě jiné přípravky, 
než když propukne například nemoc bakte-
riálního původu. 

Zatím jsme mluvili hlavně 
o záležitostech týkajících se 
výroby léčiv, ale aby se do-
staly k pacientům, je ne-
méně důležitá také jejich 
přeprava. A s tou byly 
na začátku nouzového 
stavu určité problémy, že?
Ano, jednotlivé státy v prvotní reakci na ší-
řící se infekci zavřely hranice, což z naprosto 
běžné logistiky, která v rámci EU hranice 
nezná, udělalo obrovský problém. Hranice 
se najednou obnovily a bylo třeba řešit ne-
smírné zdržení, které na nich vznikalo. Po-
stupně se to šířilo celou Evropou, ale začalo 
to na hranici mezi Itálií a Rakouskem, kde 
byla situace kritická. Okamžitě to vyvolalo 
reakci nejen u samotných výrobců, ale 
i v Medicines for Europe. Neustále jsme 
apelovali na všechna ministerstva dopravy 
a vnitra, že jde o problém, který se musí 
řešit, protože by mohlo dojít k velkým potí-
žím v zásobování léky. Evropská asociace 
vytvořila leták na auta, aby bylo patrné, že 
vezou léky, nakonec se tuto záležitost poda-
řilo během několika týdnů dostat na jednání 
Evropské komise, která vydala návod pro 
režim na vnitřních hranicích EU. Tento doku-
ment přispěl k tomu, že se státy naučily, jak 
postupovat na hranicích, takže pak doprava 
v zásadě fungovala. Řešili jsme ale i další 
zásadní téma, které souvisí s dostupností 
a výpadky léků. Pro dopravu farmaceutic-
kých výrobků po světě se před koronavirem 
hodně využívaly volné kapacity v osobní le-
tecké dopravě. V momentě, kdy se letadla 
uzemnila, tato obrovská přepravní kapacita 
vypadla. A kvůli tomu nastal problém, pro-
tože léky nedosahují takových objemů, aby 
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inzerce

Farmacii
zná z mnoha 

úhlů
Farmaceutickou fakultu UK v Hradci 

Králové ukončil v roce 1998 a poté až 
do roku 2013 pracoval v lékárně, nej-
dříve v Jablonci n. Nisou a poté v Ústí 
n. Labem, kam se s rodinou přestě-
hoval. Zároveň byl od roku 2007 až 

do roku 2013 členem představenstva 
České lékárnické komory. Na jaře 

2013 nastoupil coby ředitel odboru 
farmacie na Ministerstvo zdravotnic-

tví ČR, kde působil do července 
2014. Poté se vrátil do nemocniční 

lékárny v Ústí n. Labem. Od roku 
2015 vykonává funkci výkonného ře-

ditele ČAFF.

F
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bějící evidence teploty uchovávání 
léčivých přípravků, méně významné roz-
díly v evidenci šarží léčivých přípravků, 
neúplné nebo neaktuální technologické 
předpisy a nedostatečné záznamy o pří-
pravě nebo kontrole léčivých a pomoc-
ných látek.
V případě lékáren zajišťujících zásilkový 
výdej léčivých přípravků zahrnovala 
kontrolní zjištění především nedostatky 
internetové nabídky léčiv, dále neúplné 
nebo nepřesné informace v obchodních 
podmínkách, zejména o způsobu vyřizo-
vání reklamací nebo hlášení podezření 
na závadu v jakosti léčivého přípravku, 
chybějící kontaktní údaje SÚKL a hyper-
textový odkaz na jeho internetové 
stránky.
Veškeré výsledky a informace o kontro-
lách lékáren v roce 2019 jsou zveřej-
něny na webových stránkách 
http://www.sukl.cz/kontrola-lekaren. 

Mgr. Barbora Peterová
Tisková mluvčí SÚKL

V roce 2019 provedl SÚKL celkem 830 in-
spekcí lékáren, z toho se 30 kontrol týkalo 
lékáren nemocničních. Z celkového počtu 
kontrolovaných lékáren se ve 28 případech 
jednalo o cílené kontroly, tedy kontroly pro-
vedené na základě podnětů a stížností, 
které SÚKL k činnosti lékáren obdržel. Dále 
bylo provedeno 110 kontrol zaměřených 
na dodržování zákona o cenách a pravidel 
cenové regulace u léčivých přípravků. Sa-
mostatná kontrola zacházení s návykovými 
látkami a prekursory byla v loňském roce 
provedena ve 430 lékárnách. 
Na základě skutečností zjištěných při prove-
dených kontrolách bylo provozovatelům lé-
káren uloženo celkem 13 napomenutí a 59 
pravomocných rozhodnutí o pokutě za poru-
šení povinností stanovených zákonem o lé-
čivech v celkové výši 13 228 000 Kč. 

Magistraliter příprava 
s dobrými výsledky
Součástí kontrol lékáren je i průběžná kont-
rola jakosti léčivých přípravků připravova-
ných v lékárnách a kontrola farmaceutických 

výrobků používaných pro magistraliter pří-
pravu. V roce 2019 bylo v lékárnách ode-
bráno celkem 232 vzorků, z nichž 
 97 vzorků představovaly farmaceutické vý-
robky. Z celkového množství 135 lékáren-
ských vzorků (léčivé přípravky připravené 
v lékárnách) byl pouze jeden nevyhovující, 
zjištěnou závadou byl nevyhovující obsah 
účinných látek. U čtyř vzorků určených k vý-
deji byly zjištěny závady v jejich označení 
na obalu.

Několik typů závad
Mezi hlavní důvody k vydání rozhodnutí 
o uložení pokuty patřily výdej léčivých pří-
pravků bez lékařského předpisu nebo na ne-
platné předpisy, výdej neoprávněnými 
osobami, závažné nedostatky v kusové evi-
denci příjmu, zásob a výdeje a jejím uchová-
vání, výdej léčivých přípravků, které měly být 
na základě rozhodnutí držitele rozhodnutí 
o registraci staženy z oběhu, a nelegální dis-
tribuce a vývoz léčivých přípravků z lékáren 
do zahraničí, dále pak nedodržování zásad 
správné lékárenské praxe při přípravě léči-

vých přípravků, zejména používání léčivých 
a pomocných látek k přípravě po době jejich 
použitelnosti.
Vyšší výskyt nedostatků byl zjištěn u přípravy 
a výdeje léčivých přípravků, nedodržování 
podmínek stanovených pro uchovávání léčiv 
bylo prakticky na stejné úrovni. Poklesl 
počet zjištění týkajících se výdeje na ne-
platné recepty, obdobně nižší byl počet pří-
padů, kdy výdej prováděla neoprávněná 
osoba nebo nebyl v lékárně přítomen lékár-
ník.
Mezi závažná kontrolní zjištění patřily nedo-
statky v označování připravovaných léčivých 
přípravků, neprovádění pravidelné údržby 
a kontroly přístrojů a zařízení používaných 
k přípravě léčivých přípravků, závažné nedo-
statky ve vedení záznamů o přípravě a kont-
role léčivých a pomocných látek a léčivých 
přípravků.
K nejčastěji se opakujícím závadám 
pat řily nedostatky v provozní dokumen-
taci lékárny (pracovní náplně, doklady 
o odborné způsobilosti, interní před-
pisy), nepravidelné záznamy nebo chy-

Jak loni dopadly
kontroly lékáren?
Ke konci roku 2019 evidoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) celkem 2493 lékáren, pět lékáren patřících 
do resortu Ministerstva obrany ČR a 217 odloučených oddělení výdeje léčiv a zdravotnických prostředků (OOVL). 
V porovnání s koncem roku 2018 se celkový počet lékáren snížil o 32 subjektů, počet OOVL o 14 oddělení.

PHARMA FOKUS

P
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ROZHOVOR  Žena ve farmacii

Vedoucí projektu EUNI

Dagmar
Dolinská

v tomto roce ukončila studium 
farmacie na VFU v Brně

2015 od tohoto roku 
působí v projektu 
EUNI.cz

tolik let pracovala 
v lékárně12

1997 

Farmacie ji během studií doslova pohltila a v lékárně pak byla, jak se říká, ve svém živlu. Když ale přišly 
později nabídky vyzkoušet jinou práci, Mgr. Dagmar Dolinská, vedoucí projektu Elektronické univerzity 
(EUNI), se rozhodla je přijmout. Rozhodně toho nelituje, ale zároveň připouští, že za nějaký ten rok by se 
do lékárny chtěla vrátit.
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spuštění: „Bude mít plno nových funkciona-
lit, aby vzdělávání bylo pro zdravotníky 
opravdu co nejpříjemnější. Plánujeme da-
leko víc využívat infografiku, což je podle 
mého názoru bezvadná věc, která má ob-
vykle větší dopad než mnohařádkový text.“

Nejlepší odpočinek? 
V přírodě
Když přijde řeč na odpočinek, říká: „Protože 
jsem vyrostla na vesnici, táhne mě to k ven-
kovním aktivitám. Mám ráda jakékoliv pro-
cházky, ale nejbližší je mi práce na zahradě. 
Obecně mám raději léto a slunce. Mým vel-
kým hobby je golf, sice v něm nevynikám, 
ale o to víc mě baví neustále soupeřit s míč-
kem i sama se sebou. Před pár lety jsem ob-
jevila kouzlo paddleboardingu, vřele všem 
doporučuji, je to relax i posilovna v jednom.“
Pokud jde o dovolenou, musí být spojena 
s dobrým červeným vínem, voňavým sýrem, 
levandulemi a zkrátka vším, co souvisí 
s Toskánskem nebo Provence. 
Dnes čte hlavně odbornou literaturu, jak ale 
se smíchem říká, knihovnu má plnou knih, 
na jejichž přečtení se chystá, až bude v dů-
chodu. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Pochází z vesnice u Uherského Brodu, kde 
bydleli kousek od lesa. „Moje dětství tak 
bylo spojené s přírodou a také s knihami. 
Odmala jsem byla velká čtenářka,“ vzpo-
míná a dodává, že učení jí šlo ve škole 
samo. To se jí pak velmi hodilo, protože 
na střední školu ji přijali bez přijímacích 
zkoušek.
O rozhodování, kterou školu jít studovat, 
s úsměvem vypráví: „Měla jsem bouřlivější 
pubertu, takže jsem nechtěla do Uherského 
Brodu na gymnázium, protože bych byla 
stále v dosahu rodičů. Chtěla jsem zkusit žít 
mimo domov, proto jsem se přihlásila na br-
něnskou Střední zdravotnickou školu v Li-
pové ulici, obor farmaceutický laborant. 
Přiznám se, že farmacii jsem tenkrát nezvo-
lila kvůli tomu, že bych odmalička tíhla k lé-
kárnám a tabletkám. Svou roli možná sehrál 
fakt, že se na zdravotnické škole daly studo-
vat profese takzvaně pomáhající a já jsem 
už od dětství byla moc ráda užitečná. A pro-
tože jsem také tíhla k biologii a chemii, far-
macie byla dobrá volba.“

S maximálním zaujetím
V Brně bydlela na internátu, a jak zdůraz-
ňuje, farmacie ji skutečně zaujala. „Když 
něco dělám, chci to dělat na maximum. Stu-
dium bylo zajímavé, a hlavně jsme měli 
úžasné učitele. Moc vzpomínám třeba 
na Zinu Samkovou, která byla jen o pár let 
starší než my, takže k nám měla blízko. Měli 
jsme ji na přípravu léků, kterou uměla 
úžasně podat, takže nás to bavilo,“ popi-
suje.
Po maturitě pokračovala ve studiu farmacie 
na VFU v Brně, ale už také chodila na bri-
gády do brněnské lékárny. „Studium na fa-
kultě mě bavilo, přestože první dva ročníky 
byly obtížnější. Musela jsem látku trochu do-
hánět kvůli tomu, že jsem nestudovala gym-
názium,“ říká a dodává, že jakmile ale došlo 
na studium farmakologie či technologie 
léků, byla zase jako ryba ve vodě. 
Vysokoškolské studium ukončila s červeným 
diplomem a poté nastoupila do brněnské 
lékárny v blízkosti polikliniky, kam tenkrát 
chodily stovky pacientů rovnou z ordinací lé-
kařů. „Pracovala jsem tam tři roky, bylo tam 
neustále rušno, a hlavně skvělé kolegyně. 
Každopádně jsem se tam hodně naučila, 
a protože jsem ráda v kontaktu s lidmi, 
práce mě moc bavila,“ uvádí.

Těžké začátky v hlavním 
městě
V roce 2000 se ocitla v Praze a nezastírá, že 
to pro ni bylo náročné období: „Zpočátku to 
bylo divoké. Neměli jsme kde bydlet, 
a hlavně jsem neměla kde pracovat. Manžel 
ihned nastoupil do nového zaměstnání, byl 
šťastný, zatímco já jsem si připadala ztra-
cená. Prahu jsem neznala, a hlavně jsem 
nevěděla, kde budu co dělat.“ 
Jednoho dne v kavárně Slavia listovala v Ča-
sopisu českých lékárníků, v němž našla in-
zerát na volné místo v lékárně U Červeného 

orla v Havelské ulici. „V patře nad lékárnou 
fungovalo Centrum klinické imunologie 
a bylo tam i Centrum cestovní medicíny, 
takže do lékárny chodili cestovatelé, aby si 
na cesty pořídili nezbytné vybavení. Díky ná-
vaznosti na cestovní medicínu mi rukama 
prošlo i mnoho vakcín. Práce to byla zají-
mavá a pamatuji si, že s některými cestova-
teli jsem pak komunikovala e-mailem, když 
je v zahraničí přepadly zdravotní problémy 
a potřebovali radu,“ vzpomíná.
Když pak nastoupila na mateřskou dovole-
nou a po dceři se narodil ještě syn, říkala si, 
že už by zase potřebovala „trochu zaměstnat 
hlavu“. Tehdy dostala nabídku pracovat jako 
odborná redaktorka časopisu Remedia, 
který dobře znala už z dob svých studií. Jak 

přiznává, hodně jí to pomohlo, protože šlo 
o práci z domova, takže si při péči o děti 
mohla čas zorganizovat, jak potřebovala. 
„Jsem disciplinovaná, takže jsem věděla, že 
práci udělám pořádně. Spolupracovala 
jsem s šéfredaktorkou, pomáhala vytvářet 
ediční plány, komunikovala jsem s odbor-
níky v oboru. Tato práce mě velmi bavila,“ 
říká. 
V roce 2012 pak dostala nabídku ujmout se 
časopisu coby ředitelka. Šlo o velkou výzvu 
obzvláště v době, kdy tištěná média neměla 
na růžích ustláno. Časopis Remedia vždy 
vnímala jako jeden z nejkvalitnějších zdrojů 
informací pro zdravotníky v oblasti farmako-
terapie, byl její srdeční záležitostí. Nakonec 
ho vedla dva roky. 

Vše se děje, jak má 
Na konci roku 2014 přišla nabídka z firmy 
Pears Health Cyber (PHC), kde potřebovali 
někoho šikovného, kdo by vedl jejich Elek-
tronickou univerzitu. Společnost PHC a je-
jího majitele Vladimíra Finsterleho znala už 
z dob, kdy přišla do Prahy. „V Brně jsem byla 
zvyklá chodit na různé vzdělávací akce, které 
se tam často konaly, zatímco v Praze jsem 
měla pocit, že se nic neděje. Upozornila 
jsem na to tenkrát na sjezdu lékárníků, 
po jehož skončení za mnou přišel Vladimír 
Finsterle s návrhem, že bychom mohli spo-
lečně něco zorganizovat. Oživili jsme Spolek 
farmaceutů, který existoval už za první re-
publiky. A tak od roku 2003 tento spolek 
pod Českou farmaceutickou společností 
ČLS JEP začal opět fungovat. Scházeli jsme 
se jednou měsíčně v Lékařském domě na pra-
covních večerech, které byly věnované vždy 
určitému tématu. Potkávali se tam pražští 
lékárníci v hojném počtu a z atmosféry 

těchto večerů bylo poznat, že jsou za tyto 
akce rádi. Pracovní večery jsem vedla až 
do roku 2007, kdy už jsem byla s dcerou 
na mateřské dovolené. Po pauze jsme spolu 
s kolegyní Martinou Lisou na podzim roku 
2015 oživily Spolek farmaceutů,“ vysvětluje. 
Protože ji nová pracovní nabídka zaujala, 
v lednu 2015 nastoupila do firmy PHC do di-
vize Inpharma, pod niž projekt EUNI.cz patří. 
„EUNI je multioborový vzdělávací portál 
a mým úkolem bylo zajistit, aby byl na vy-
soké úrovni a měl dostatek obsahově zají-
mavých kurzů,“ podotýká a dodává, že nyní 
mají přes 200 akreditovaných kurzů, úzce 
spolupracují se špičkovými odborníky z nej-
různějších oborů a EUNI.cz je už mezi zdra-
votníky velmi známá. 

Tisíce maličkostí pro dobrý 
výsledek
Z jejího povídání je zřejmé, že práce ji sku-
tečně baví. „Do EUNI jsem nastupovala 
s tím, že mám vést vzdělávací projekt. Nako-
nec se stalo, že zároveň vedu nejen EUNI, 
ale jsem také zodpovědná za vedení týmu 
skvělých kolegů, kteří mají na starost jednak 
kurzy a jednak další digitální projekty se 
zdravotnickou tematikou. Jsme celkem malý 
kolektiv zhruba 15 fajn lidí,“ říká. 
V edukaci zdravotníků vidí velký smysl: 
„I kdyby poznatek z kazuistiky pomohl jed-
nomu jedinému pacientovi. V mé rodině 
jsem řešila případ dlouho nepoznaného 
onemocnění, a tak moc dobře vím, že 
správně mířená edukace ve správnou chvíli 
může pomoci otevřít oči nejednoho zdravot-
níka.“ 
Říká, že někdy je velmi těžké soustředit po-
zornost na jednu věc a tu skutečně dotáh-
nout až do konce, a tak trvá na tom, aby se 
věci nenechávaly nedotažené, aby kurzy, 
které připravují, zájemce o vzdělávání ne-
zklamaly. „Razím heslo, že děláme obyčejné 
věci neobyčejně dobře. Aby byl výsledek 
uspokojivý, je třeba udělat tisíce malič-
kostí,“ zdůrazňuje a připojuje, že se jí osvěd-
čuje mluvit na rovinu a nic neobcházet, aby 
mezi lidmi nevznikaly bariéry. „Miluju pro-
blémy, protože se z nich vždy něco ,vyvrbí‘ 
a posune nás to dál. Mám ráda brainstor-
ming a také myšlenkové mapy, takže při po-
radách máme s kolegy před sebou vždy 
papír a kreslíme na něj,“ vyjmenovává 
a zdůrazňuje, že se s kolegy snaží jednat 
na přátelské bázi, protože se jí to vždy vypla-
tilo.
Nyní ji nejvíc zaměstnává příprava nové po-
doby EUNI, kterou chystají na podzimní 

Často je nutné zavřít 
všechny dveře, aby se 

objevily úplně nové 
příležitosti.

Ačkoliv ji současná práce uspokojuje, 
chtěla by se v budoucnosti vrátit za táru, 
nejlépe v malé lékárně.

Pracovní den 
D. D.

Často pracuje formou home office, ale 
pravidelně vždy ve středu se v sídle firmy 
schází na poradě se svými kolegy. Indivi-
duálně s každým probere, co je aktuální, 
jak pokračují jednotlivé projekty, řeší se 

dlouhodobější i krátkodobější plány. Když 
pracuje doma, hned po ránu musí zvlád-
nout administrativní záležitosti, vyřizuje 
e-maily a je v telefonickém kontaktu se 

svými kolegy. Často mívá pracovní 
schůzky. Odpoledne pak řeší to, co se 
bude realizovat v následujících dnech. 

Nejraději má chvíle, kdy se věnuje vymýš-
lení nových projektů. Sice se snaží tolik 

nepracovat večer, ale ne vždy se jí to daří 
– s výjimkou tří večerů v týdnu, kdy chodí 

cvičit, protože ví, že nesmí zanedbávat 
pohyb.  

P
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Dalším faktorem, který má výrazný vliv 
na provoz lékárny, je její otvírací doba do
21 hodin, a to denně včetně víkendů. 
Podle vedoucí lékárnice je u nich právě 
v odpoledních a večerních hodinách 
hodně rušno. „Velmi frekventovaný den je 
pátek, kdy si lidé až do pozdního večera 
vyzvedávají své léky. Hodně zákazníků se 
rekrutuje z řad těch, kteří navštívili poho-
tovost a z ní pak přijedou k nám s recep-
tem. „U nás totiž pohodlně zaparkují 
a mají jistotu dostupnosti léčiv i o ví-
kendu,“ vysvětluje Tamara Troppová a při-
pojuje: „Velmi blízko přes křižovatku 
u Kauflandu funguje řetězcová lékárna, 

Společnost Forte Pharm, která jmenovanou 
lékárnu provozuje, pro ni prostor získala 
v elektronické dražbě. „Bylo zřejmé, že 
v novém nákupním centru, které v brněnské 
čtvrti Královo Pole vznikalo, se počítá i s lé-
kárnou. Proto jsme se rozhodli jít do elektro-
nické dražby, v níž jsme nakonec vysoutěžili 
prostor, který jsme pak upravili pro účely 
provozování lékárny,“ popisuje PharmDr. 
Juraj Karczub, jeden ze spolumajitelů 
lékárny. 
Oficína lékárny co do půdorysu i dispozic je 
od svého otevření prakticky stejná, ale loni 
prošla velkou designovou proměnou. Uka-
zuje se, že výměna vybavení oficíny včetně 

změny barev byla dobrým krokem. „Mírně se 
upravilo rozmístění sortimentu, a přestože 
jsme již dříve využívali category manage-
ment, loňské úpravy s jasným označením 
kategorií přispěly k lepší orientaci zákaz-
níků. Proměna oficíny má na provoz lékárny 
pozitivní vliv, jenž se mimo jiné projevil 
na dalším růstu obratu, který jsme zazna-
menali,“ říká vedoucí a odborná zástupkyně 
lékárny PharmDr. Tamara Troppová.
 
Dobrá dostupnost i otvírací 
doba
Když má Tamara Troppová charakterizovat Lé-
kárnu Forte, neváhá: „Jde o typickou takříkajíc 

hypermarketovou lékárnu. Sice v případě vý-
dejů na recepty evidujeme zvyšující se podíl 
na obratu, ale jeho hlavní část tvoří volně pro-
dejný sortiment, především doplňky stravy 
a kosmetika. Tím, že se jedná o lékárnu v ná-
kupním centru, nemáme takový kontakt s lé-
kaři. Dalším charakteristickým znakem je to, 
že výdej léků na recept je poměrně slabý v do-
poledních hodinách. To si lidé, zejména starší, 
kteří jdou k lékaři, léky obyčejně vyzvednou 
v lékárně poblíž zdravotnického zařízení, kde 
ordinaci navštívili, či v blízkosti svého bydliště. 
Odpoledne se to ale mění. Dost seniorů dá re-
cept svým dětem, které jedou nakoupit a při 
té příležitosti jim léky u nás vyzvednou.“ 

K rostoucímu 
obratu
přispívá několik 
faktorů Brněnská Lékárna Forte začala fungovat koncem roku 2004 v tehdy 

nově otvíraném Nákupním centru Královo Pole. Skutečnost, že se 
tato nezávislá lékárna nachází v obchodním centru, má vliv nejen 
na složení její klientely, ale samozřejmě i na samotný provoz. 
Po ekonomické stránce si lékárna vede velmi dobře a pravidelně 
zaznamenává meziroční růst obratu.

LÉKÁRNA PŘI CESTĚ
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několik dalších je pak nedaleko, takže kon-
kurenci máme velkou. Tyto lékárny ale zaví-
rají dřív a nedá se u nich zrovna dobře 
parkovat. V tom máme oproti nim značnou 
výhodu.“ Zároveň doktorka Troppová pouka-
zuje na to, že kvůli pacientům, kteří přichá-
zejí s receptem z pohotovosti, kde slouží 
různí lékaři s velmi odlišnými preskripčními 
zvyklostmi, musejí mít široké portfolio léků 
na předpis. 

Za vším hledej ženu
Klientela Lékárny Forte je rozmanitá, přesto 
v ní ale dominuje jedna skupina, a to lidé 
kolem 35 let, přesněji řečeno ženy. „Ženy to-
hoto věku jsou naším typickým klientem. 
Navštěvují nás nejen osobně, ale často se 

stává, že přijde muž uvedeného věku, kte-
rého při výběru a nákupu naviguje po tele-
fonu jeho manželka či partnerka,“ popisuje 
Tamara Troppová a doplňuje, že do lékárny 
chodí i mladší lidé včetně studentů: „Ze-
jména jde o zahraniční studenty, kteří mluví 
anglicky, v Brně se moc nevyznají, takže tolik 
nechodí do menších kamenných lékáren, 
ale spíš zajdou do nákupního centra, a když 
uvidí lékárnu, navštíví ji. Obyčejně potřebují 
řešit nějaké akutní potíže typu nachlazení, 
bolesti v krku a podobně.“
Určitou část klientely lékárny tvoří i lidé 
středního věku. Nezřídka přijedou vyzved-
nout hlavně léky pro své rodiče, kteří už se 
třeba sami do lékárny ani nedostanou. 
Pokud jde o seniory, ani ti mezi zákazníky 

nechybějí, ale jak zdůrazňuje vedoucí lékár-
nice, jde hlavně o pracující seniory, kteří bý-
vají zdatnější i v používání moderních 
technologií.
 
K silným kategoriím patří 
dermokosmetika 
Pokud jde o podíl na obratu, jasnou převahu 
má volně prodejný sortiment. Z něj pak k sil-
ným kategoriím patří dermokosmetika, 
na kterou se v lékárně zaměřují. „Portfolio 
v této kategorii máme široké, navíc se spe-
cializujeme i na poradenství v této oblasti, 
takže zákazníci už jsou zvyklí, že u nás mají 
z čeho vybírat a že jsme schopni jim s výbě-
rem poradit. K významným kategoriím patří 
i klasika v podobě přípravků na nachlazení 

inzerce

Letem světem lékárny
Lékárna Forte
Sídlo: NC Královo Pole, Cimburkova 4, 
Brno

2004

160 m²

7

63m²

Založena:

Celková plocha:

Plocha oficíny: 

Počet 
zaměstnanců:
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ných firem. „Bývá to o víkendech, kdy mají 
zákazníci možnost se u stánku, který zde 
tyto firmy mají, seznámit s jejich produkty 
a nechat si poradit,“ říká Tamara Troppová. 
Lékárna Forte nepatří do žádného sdružení 
či virtuálního uskupení a funguje jako nezá-
vislá. „Výhody, které nám dává coby nezá-
vislým svoboda rozhodování, převažují nad 
výhodami virtuálního řetězce. Ne, že by-
chom členství v takových řetězcích zásadně 
odmítali, ale když jsme si spočítali, co 
a jak, došli jsme k závěru, že by efekt z člen-
ství nepřevážil nad omezeními. Snažíme se 
sami výhodně nakupovat a dojednávat vý-
hodné podmínky. Využíváme pouze dobré 
obchodní nabídky, nenakupujeme produkty 
takříkajíc do šířky, protože nemusíme mít 
třeba vitamin C od všech, kteří ho vyrábějí. 
Nakupujeme sortiment naopak spíš 
do hloubky a na delší časové období. Upo-
zadili jsme výrobce, kteří nás opakovaně 
zklamali svými obchodními podmínkami 

nebo servisem,“ vysvětluje doktor Karczub 
a zdůrazňuje, že sice v rámci kategorizace 
mají i kategorii s názvem Sezona a akce, 
ale v žádném případě se nechtějí cenově 
podbízet: „Dělat totéž jako konkurence 
a snažit se s ní bojovat stejnými nástroji, 
tedy například nízkou cenou, by nikam ne-
vedlo. Důležité je jít vlastní cestou.“ 
Jak dále upozorňuje, díky dobrým nákupům 
zaznamenávají meziroční růst nejen co 
do obratu, ale i pokud jde o marži. „Za uve-
deným růstem ale samozřejmě nestojí 
pouze výhodné nákupní podmínky, je 
za ním třeba hledat celou mozaiku opat-
ření. Na ekonomiku má bezesporu vliv 
i edukace personálu. Lékárníci absolvovali 
školení s PharmDr. Janou Matuškovou, 
která nám otevřela oči, pokud jde o práci se 
zákazníkem, příprodej a podobně. Klientům 
se snažíme poradit a nabídnout přípravky 
s přidanou hodnotou. V případech, kdy 
nám cross-selling dává farmakologicky 

smysl, provádíme jej podle jednotlivých 
modelů doktorky Matuškové. A v nepo-
slední řadě máme na paměti, že to, co lze 
měřit, se dá řídit, takže měříme naše vý-
sledky a máme pro lékárníky nastavený 
kvartální motivační systém. Všechny tyto 
faktory svým dílem přispívají k ekonomic-
kému růstu lékárny,“ popisuje Juraj Kar-
czub.
Podle Tamary Troppové je nesmírně důležité 
mít kolem sebe spokojené kolegy, s nimiž 
pak lze zvládnout i problémy, které vyvsta-
nou například v podobě nouzového stavu 
kvůli koronavirové infekci. „Obrovský nápor 
jsme v lékárně měli v březnu. Pokud jde 
o personál, ochrannými pomůckami jsme 
byli vybaveni v podstatě hned od začátku, 
kdy jsme měli respirátory, poměrně brzy se 
na táry instalovaly bariéry z plexiskla, které 
si zatím ponecháváme. Nebyli jsme 
výjimkou v tom, že u nás zákazníci ve vel-
kém nakupovali přípravky s obsahem para-
cetamolu, vitamin C a také produkty 
obsahující ibuprofen. To pak vypadalo tak, 
že dva lékárníci expedovali za tárou a třetí 
seděl u počítače a zjišťoval, kde se u kte-
rého distributora v nabídce tyto přípravky 
objevily, abychom je mohli objednat. 
Enormní zájem byl také o roušky, které byly 
jednu dobu nedostatkovým zbožím. Pokud 
jde o dezinfekci, tu jsme měli poměrně brzy 
v dostatečném množství, zatímco nedosta-
tek rukavic prakticky přetrvává dodnes,“ vy-
jmenovává s tím, že naopak duben byl 
v lékárně volnější, k čemuž samozřejmě při-
spěl fakt, že většina okolních obchodů s vý-
jimkou potravin byla v nákupním centru 
uzavřena. „Z hlediska obratu březnový ná-
růst rozhodně nepokryl dubnový a květnový 
propad a nyní je otázka, jak vyjde například 
sezona opalovacích přípravků, s jejichž ná-
kupem zatím dost lidí váhá,“ uzavírá dok-
torka Troppová. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

P
PharmDr. Tamara 

Troppová
Vzdělání: 
1984 –  Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislavě
1988 – Atestace v oboru lékárenství I. stupně

Praxe: 
1984–1992 –  Lékárna Tř. obránců míru, Brno – lékárník-

-asistent
1992–1998 – Lékárna Vránova, Brno – lékárník-asistent
1998–2014 –  Lékárna Salvia, Brno, lékárník-asistent, 

od r. 2009 odborný zástupce    
2014 – L ékárna Forte, Brno – od r. 2016 vedoucí lékárník 

a odborný zástupce

Zájmy: 
Cestování, turistika, lyžování, četba

a kašel. Hodně nás totiž navštěvují lidé, kteří 
nechtějí jít k lékaři a chtějí se poradit v lé-
kárně. A nepřicházejí nejen kupříkladu s na-
chlazením, ale i kvůli kožním problémům 
a podobně,“ vyjmenovává Tamara Troppová.
Další kategorií, která je v lékárně nepřehléd-
nutelná, je veterina s nabídkou produktů 
proti vnějším i vnitřním parazitům, šamponů 
a podobně. Jak potvrzuje doktorka Trop-
pová, pokud jde o veterinární produkty, po-
zvolna si budují stálou klientelu: „Lidé, kteří 
do centra chodí pravidelně na nákupy a na-
vštěvují i naši lékárnu, vědí, že vedeme vete-
rinární sortiment, takže si chodí koupit to, 
co potřebují. Je pravda, že nám i takříkajíc 
nahrává skutečnost, že v nákupním centru 
funguje prodejna pro domácí mazlíčky, kde 
dřív mohli lidé běžně koupit odčervovací 
tablety. Nyní už je tam nevedou, a proto 
nám zákazníky, kteří je potřebují, posílají.“

Neocenitelná svoboda 
rozhodování
Od roku 2005 funguje v lékárně vlastní věr-
nostní loajalitní program, v němž je zapo-
jeno zhruba 20 procent zákazníků. Majitelé 
věrnostní karty tak mají možnost za nákup 
volně prodejného sortimentu získávat body, 
které mohou využít při dalším nákupu. 
„Členství samozřejmě nabízíme lidem, kteří 
k nám chodí opakovaně. Ti pak také od nás 
dostávají v elektronické formě náš leták,“ 
podotýká Tamara Troppová a Juraj Karczub 
připojuje: „Leták, který obsahuje zhruba 12 
až 15 položek, vydáváme čas od času. Dis-
tribuujeme ho výhradně elektronicky na ad-
resy zákazníků, kteří k tomu dali souhlas. 
Nemá cenu leták tisknout a mít ho přímo 
v lékárně, protože když přijde klient, větši-
nou se do něj nejde podívat, aby pak na zá-
kladě toho, co tam objeví, nakoupil. Letáky 
také nevydáváme pravidelně. V tomto 
ohledu nám spíš pomáhají letáky jiných 
uskupení a řetězců, protože zákazník jaksi 
automaticky očekává, že akční cena, kterou 
tam objeví, bude ve všech lékárnách.“
Kromě občasných letákových akcí mívají 
v lékárně také takzvané promoční akce růz-
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loživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, 
zdravotních sester, farmaceutických asis-
tentů a dalších, nelékařských profesí obje-
vila v České republice v roce 2006. A už 
tehdy vznikala s myšlenkou alternativy k ča-
sově náročným kongresům a seminářům 
a se snahou přiblížit vzdělávání časovým 
možnostem studujících. „Pokud zdravotníky 
stále ještě něco brzdí, je to možná technika, 
kterou stále ne všichni doma mají, v zaměst-
nání na studium nebývá čas. I když chytrý 
mobilní telefon má dnes skoro každý a naše 
kurzy jsou responzivní, tudíž studovat se dá 
i prostřednictvím mobilu či tabletu,“ dodává 
magistra Dolinská.

Mnoho studujících právě letos na jaře na tuto 
formu vzdělávání změnilo názor. Kromě bez-
pečnosti hrál v jejich případě roli také fakt, že 
nejlepší organizátoři tohoto typu vzdělávání 
dokázali rychle nabídnout ke studiu rele-
vantně zpracované informace související 
s covidem-19, onemocněním, o kterém se 
toho mnoho nevědělo. Pro EUNI.cz, největší 
elektronickou univerzitu pro lékaře, lékárníky 
a další zdravotnický personál, to byla obrov-
ská výzva. „Máme na dvě stovky vzdělávacích 
kurzů, ale chtěli jsme navíc podat pomocnou 
ruku, i když nás to stálo ohromné množství 
energie a vyjednávání. Je ale naše role vzdě-
lávat v tom, co lidi řeší, co je zajímá a co po-

třebují pro svoji práci. Naši studující taková 
témata hledali a my jsme cítili povinnost jim 
je co nejrychleji nabídnout. A protože naše 
kurzy jsou zdarma, nebyla to pro nás otázka 
zisku, ale profesní cti a odpovědnosti k lidem, 
které už 14 let vzděláváme,“ shrnuje zkuše-
nosti posledních měsíců Mgr. Dagmar Dolin-
ská, vedoucí projektu EUNI. 

Distanční vzdělávání 
na vzestupu
On-line vzdělávání neboli e-learning se 
i před covidem-19 považovalo za jedno 
z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Česká 
republika byla na 6. příčce v Evropě ve vy-

užívání této formy vzdělávání. Omezení po-
hybu a hrozby související s obavou z nákazy 
tento skokový růst ještě zrychlily. „První on-
-line kurzy tu byly už v roce 1999, i když se 
jim tehdy říkalo jinak. V posledních deseti 
letech pozorujeme odklon od kongresů a se-
minářů, kam se musíme dostavit osobně, 
ve prospěch vzdělávání z pohodlí domova. 
Zkrátka čas rozhoduje za nás. Zejména 
u naší skupiny vzdělávajících se lékařů, lé-
kárníků a dalších zdravotnických profesio-
nálů hraje efektivní využití času významnou 
roli,“ říká D. Dolinská. 
Elektronická univerzita se jako první nezá-
vislý akreditovaný vzdělávací portál pro ce-

Omezení pohybu
prolomilo bariéry 
on-line vzdělávání
On-line vzdělávání teď nečekaně zažívá svůj asi největší boom za posledních několik let. Kvůli omezení pohybu 
v souvislosti s hrozbou covid-19 muselo k počítačům zasednout mnohem víc studentů různého věku i profesí, kteří chtěli, 
potřebovali nebo museli průběžně studovat. A tak najednou tato bezkontaktní podoba studia získala na oblibě a padla 
spousta bariér na straně jeho odpůrců. 

E-LEARNING
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Pro lékárníky několik 
desítek kurzů
Každý měsíc se na EUNI.cz přihlásí zhruba 
130 nových zájemců o studium. Aktuálně je 
registrovaných 22 500 uživatelů. Nejčastěji 
studují všeobecní praktičtí lékaři, pediatři, 
internisté, gynekologové, oční lékaři a lékár-
níci. Ale také studenti farmacie a medicíny. 
Věk totiž nehraje roli – důležitý je přínos 
kurzů pro profese, pro které je celoživotní 
vzdělávání nutností. 
Lékárníci a farmaceutičtí asistenti jsou po-
měrně široce zastoupenou skupinou stu-
dentů. Díky nově navázané spolupráci 
s Českou lékárnickou komorou se letos 
v dubnu podařilo nastartovat možnost kon-
tinuálního vzdělávání. „Lékárníky i studenty 
farmacie nabídka více než 35 kurzů zaujala, 
s potěšením zjišťujeme, že úspěšní absol-
venti skokově rostou. Je ale závazek do dal-
ších dnů udržet jejich zájem a doladit větší 
možnosti studia také pro farmaceutické 
asis tenty,“ dodává D. Dolinská.

Výhody versus nevýhody 
e-learningu
Velkou předností on-line vzdělávání je fakt, 
že studující si podle svých možností volí, kdy 
a kde bude studovat, tempo výuky i kolik 
toho za den zvládne, k čemu se ještě vrátí, 
co si zaznamená či vytiskne. „Čas je důležitý 
pro všechny a musíme na něj brát zřetel. 
Proto dáváme před textovou formou před-
nost videokurzům, kde autor komentuje 
svoji prezentaci. Studenti pak takové kurzy 
mohou poslouchat třeba ve vlaku, ale také 
v autě jako podcast. Benefitem e-learningu 
je hlavně to, že studující má vzdělávání 
na dosah a my mu v rámci jeho časových 
možností zprostředkujeme i dění na vybra-
ných konferencích a kongresech, aniž by 
tam musel osobně cestovat,“ vysvětluje ve-
doucí projektu. 

Mezinárodním kongresům věnuje EUNI 
značnou pozornost, vybírá ty významné 
a posílá na ně své lidi, kteří připravují vi-
deovstupy a komentáře účastníků k dané 
problematice. Ale organizuje i vlastní vysí-
lání, diskuse a přednášky v rámci takzva-
ných speciálů, které se podrobněji zabývají 
tématy diabetu, očních chorob, angiologic-
kou problematikou, neurologií či pediatrií. 
On-linoví skeptici tvrdí, že doma se člověk 
nic nenaučí, jen prostě kliká. „To je hodně 
rozšířený mýtus a svědčí o nedostatku infor-
mací o tomto vzdělávání. Kvalitně postavený 

e-learning v sobě většinou skrývá mnoho 
různých nástrojů. Formát zpracování může 
mít různé podoby od oblíbených sérií ka-
zuistik až po interaktivní kvízové kurzy nebo 
videokurzy. Důležitá je i studijní linka, aby 
student prošel kurzem pohodlně, a přesto 
určité části musel nastudovat a jiné mohl 
třeba přeskočit. Samotný formát kurzu je 
také důležitý, protože přidá na vizuální 
atraktivitě – nemůžeme si dovolit jen 
takzvaně sesypat dohromady soubory, PDF, 
obrázky a prezentace. Prezentace, které 
autor komentuje, mají jednotnou přehled-
nou strukturu. To všechno jsou momenty, 
které udržují pozornost a v podstatě nutí dů-
ležité informace zaznamenat v paměti. V zá-
věrečném testu si pak každý student ověří, 
co si zapamatoval. Pro studující je důležitá 
i zpětná vazba a možnost prodiskutovat 
s autorem nejasnosti. On-line kurzem se 
prostě student jen tak lehce neprokliká, 
pokud chce nebo potřebuje certifikát o ab-
solvování, musí mít adekvátní znalosti pro-
věřené závěrečným testem,“ konstatuje 
D. Dolinská a dodává, že kvalitní e-learnin-
gové vzdělávání je kromě jiného také spjato 
s technologií LMS (Learning Management 
System), tedy se softwarem, který zajišťuje 
řízení vzdělávacích aktivit, koncentruje 
v sobě výukové podklady, testy, hodnocení, 
lektory, studenty, zkrátka veškeré informace 
potřebné pro kvalitní on-line vzdělávání. 
On-line skeptici se právě letos na jaře mohli 
na vlastní kůži přesvědčit, že procházka 
e-learningovým kurzem není jen bezmyšlen-
kovitým klikáním na internetu. Omezení fy-
zických kontaktů mezi lidmi totiž přivedlo 
k PC monitoru i ty největší odpírače uvede-
ného typu vzdělávání, kteří se na vlastní oči 
mohli v bezpečí před hrozící nákazou pře-
svědčit o efektivitě a zajímavosti profesio-
nálně připravených e-learningových lekcí. 

Second opinion odborníků 
jako zdroj edukace
Omezení pohybu se samozřejmě dotklo 
i těch, kdo kurzy připravují, ovšem využili ho 
nejen pro zpracování aktuálního tématu, ale 
i pro vylepšování samotné platformy. Mo-
derní webové stránky EUNI budou od září 
uživatelsky příjemnější a nabídnou propo-
jení na další projekty. „Připravujeme propo-
jení na projekty second opinion, které už 
několik let fungují samostatně a jejichž zpra-
covaná témata jsou podle mého názoru 
výborným a jedinečným edukačním 
materiá lem. Lékařům, kteří studují na EUNI, 
do něj nabídneme přístup a otevřeme i mož-
nost on-line konzultace s konziliem největ-
ších odborníků,“ dodává magistra Dolinská. 

Co je pro e-learning důležité?
V České republice si zájemci o celoživotní 
vzdělávání formou e-learningových kurzů 
mohou vybírat z různých platforem, záleží 
na jejich osobních preferencích, případně 
i na ochotě za svoje vzdělávání platit. 
Vzdělávací portály nabízejí kurzy zdarma 
i za úhradu nebo mají různé bodové sys-
témy, kdy se body sbírají na firemních pre-
zentacích a poté směňují za možnost 
zhlédnout odborný kurz. 
Odborné garance jsou důležitým vodítkem při 
výběru platformy nebo konkrétního kurzu. 
EUNI za dobu své existence vytvořila bohaté 
kompendium poznatků pro celoživotní vzdě-
lávání zdravotníků v rámci jednotlivých oborů. 
Ale musí reagovat i na otázky doby, proto se 
průběžně a nepřetržitě rozšiřuje a aktualizuje. 
Významnou roli hraje fakt, že všechny kurzy 
má EUNI odborně garantované. To vše z ní 
dělá jeden z nejprofesionálnějších vzděláva-
cích portálů v České republice.

Mgr. Romana Žatecká

TOP 10 nejzajímavějších 
edukačních témat pro lékárníky 

na EUNI
 • Od mírné kognitivní poruchy až po Alzheimerovu nemoc
 • Poškození jater
 • Atopický ekzém v dětském věku
 • Nedostatek testosteronu u mužů
 • Úloha zinku v klinické praxi
 • Probiotika pro prvních 1000 dnů života
 • Specifika terapie bolesti u pacientů v seniu
 • Benigní hyperplazie prostaty
 • Insomnie
 •  Virová hepatitida C

T
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války ohrožovala a některé z nich i pohl-
tila,“ vypráví Tomáš Arndt.
Téma jeho disertační práce zaujalo i ředi-
tele nakladatelství Academia Jiřího Pade-
věta, takže doktor Arndt svou disertační 
práci upravil pro publikační účely a nakla-
datelství ji vydalo pod názvem Léky s Davi-
dovou hvězdou v čase šoa.
Jako ukázku jsme z knihy vybrali příběhy 
dvou lékárníků a povídání o jedné farma-
ceutické firmě.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz 

Křest knihy byl plánován na konec března, 
ale překazila ho koronavirová infekce. 
Proto je přesunut až na podzim letošního 
roku, nicméně Pharma Profit získal exklu-
zivní právo uveřejnit některé pasáže ojedi-
nělého díla, k jehož vzniku Tomáš Arndt 
uvádí: „Ještě než jsem začal studovat 
farmacii na Farmaceutické fakultě UK 
v Hradci Králové, zajímal jsem se o historii 
a láska k ní mě provází celý život. Navíc nás 
s manželkou také spojoval zájem o hebrej-
štinu a o judaismus. V roce 2012 jsem se 
zajímal o možnost postgraduálního studia 
na mé alma mater v Hradci Králové. Pan 

profesor PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D., z ka-
tedry sociální a klinické farmacie, kde jsem 
vypracoval svoji diplomovou práci, mi 
vzhledem k tomu, že bych na disertaci pra-
coval externě, doporučil téma z oblasti 
dějin farmacie a odkázal mě na historika 
farmacie a velkého znalce dějin vojenské 
farmacie doc. PhDr. Františka Dohnala, 
CSc.“
Jak dále autor knihy popisuje, doc. Dohnal 
mu nabídl několik témat, mezi nimi i téma 
Česká a československá farmacie – pro-
jevy, dopady a důsledky genocidy Židů 
a dalších forem rasového pronásledování. 

„Tento námět mě velmi zaujal, takže jsem 
se o něj přihlásil a pod erudovaným a las-
kavým vedením docenta Dohnala se mu 
začal věnovat. Důležitost tématu pro mě 
spočívá i v tom, že považuji za nezbytné, 
aby se v žádném oboru, tedy ani ve farma-
cii, nezapomnělo na jména a osudy kolegů 
a kolegyň židovského původu, kteří byli za-
vražděni nebo pronásledováni v období 
holocaustu. Místo termínu holocaust raději 
používám hebrejské slovo shoah, tedy tem-
nota nebo zánik. A já jsem nechtěl, aby 
jména a osudy těchto lidí zmizely a zanikly 
v temnotě, která je během druhé světové 

Historie  
farmacie
a osudy
židovských
lékárníků 
v unikátní
knize
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„V hlavní části knihy oceňuji neobyčejnou šíři řešených problémů,“ 
napsal v lektorském posudku rukopisu této knihy doc. PhDr. Ka-
rel Král, CSc. „Antisemitismus za druhé republiky, postavení židů 
v protektorátu, arizaci židovských lékáren, osudy židovských lékár-
níků, lékárníků v Terezíně, postavení a osudy židovských lékární-
ků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, ve válečném a okupovaném 
Maďarsku nebo osudy židovských lékárníků v Německu v letech 
1933–1945. Publikace je nesporným obohacením dějin české a čes-
koslovenské farmacie.“

Autor vychází z profesního, společenského a sociálního postave-
ní židovských farmaceutů před druhou světovou válkou a sleduje 
jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci 
v různých částech zaniklého státu. Věnuje se nejenom majitelům 
lékáren, ale také řadovým farmaceutům a podnikatelům v oblasti 
farmaceutického průmyslu. Pokud to dochovaná svědectví umož-
ňují, představuje i konkrétní životní příběhy mnohých obětí i přeži-
vších, někdy i celých lékárnických rodin. 

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., (1966) pracuje jako lékárník. Histo-
rií farmacie se zabýval v postgraduálním studiu na Farmaceutické 
fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde nyní působí jako 
externí vědecký pracovník Katedry sociální a klinické farmacie.

ISBN 978-80-200-3049-8

Tomáš Arndt

ACADEMIA

Lékárny s Davidovou 
hvězdou v čase šoa 

Osudy židovských farmaceutů na území 
meziválečného Československa a během 
genocidy za druhé světové války

Letos na jaře vydalo nakladatelství Academia publikaci s názvem Léky s Davidovou hvězdou v čase šoa, jejímž 
autorem je pražský lékárník a zároveň dlouholetý spolupracovník naší redakce PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D. 
Kniha se zabývá osudy židovských majitelů lékáren a farmaceutů v Československu v letech 1938–1945. Autor 
v ní také připomněl osudy některých vědců či podnikatelů ve farmaceutickém průmyslu.

PHARMA HISTORIE
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PhMr. Richard Teichmann, 
Orion – Apotheke, Karlovy 
Vary
Lékárna Orion byla v Karlových Varech zalo-
žena již s právem osobním (koncesovaná) 
roku 1923. Nacházela se v domě Reben-
stock, který prošel (včetně lékárenských 
prostor) v roce 1928 rekonstrukcí. Ke dni 
29. 9. 1929 se zakladatel a dosavadní ma-
jitel PhMr. Karel Kocura vzdal koncese na ní 
ve prospěch PhMr. Richarda Teichmanna, 
který ji koupil. PhMr. Richard Teichmann se 
narodil 13. 3. 1889 v Moravské Ostravě. 
Farmacii vystudoval na české části Karlo-
-Ferdinandovy univerzity v Praze a promoval 
18. 4. 1913. Hodnocení „výtečně“ získal jak 
ze zkoušek přípravných, tak z vlastní rigo-
rózní zkoušky. O vlastní udělení koncese po-
žádal PhMr. Teichmann 7. 11. 1929 Zemský 
úřad pro Čechy v Praze. Koncese mu byla 
udělena ke dni 19. 9. 1930 a zaplatil za ni 
taxu 3000 Kč.
PhMr. Teichmann byl zručným obchodníkem 
a podnikatelem. Vyvedl lékárnu ze ztráty, 
navíc vyráběl řadu speciálních přípravků 
na doplnění lázeňské léčby. Velmi oblíbená 
byla přísada Fluorin. Byl také velmi spole-
čensky činný – pořádal ve svém domě kon-
certy. Prostřednictvím těchto koncertů se 
seznamoval se zajímavými lidmi, například 
byl přítelem spisovatele a novináře Karla 
Čapka.
V Karlových Varech se právě kromě lékár-
níka PhMr. Teichmanna Karel Čapek spřáte-
lil s lékařem MUDr. Ladislavem Hybnerem. 
PhMr. Teichmann bydlel v domě Salvator 
ve Vřídelní ulici. S Karlem Čapkem podnikal 
automobilové výlety do okolí Karlových Varů 
a také ho zval k sobě domů (k tomu jistě při-
spělo, že manželka PhMr. Teichmanna, 
Marie, byla výborná kuchařka). Karel Čapek 
si oblíbil klidné prostředí Karlových Varů 
a jezdil sem každoročně v letech 1932 až 
1935. Léčil si zde žaludeční neurózu a pra-
coval na řadě svých knih (v roce 1933 na ro-
mánu Povětroň a v roce 1935 na románu 
Válka s mloky). Bydlel v lázeňském domě 
Anglický dvůr v Sadové ulici. Příležitostně ho 
tam navštěvovala jeho budoucí žena Olga 
Scheinpflugová.
Národnostní prostředí se v polovině 30. let 
v Karlových Varech stále více zostřovalo, 
a tak PhMr. Teichmann prozíravě prodal lé-
kárnu a postoupil koncesi PhMr. Brychtové-
-Hellové, které zanechal i své některé 
předpisy na speciality lékárny Orion. Nová 
majitelka začala lékárnu provozovat 1. 6. 
1935. PhMr. Teichmann odešel do bezpeč-
nější Prahy. V roce 1937 je uváděna jako 
majitelka lékárny PhMr. Helena Hellová. 
Za války byla lékárna vyvlastněna Němci 
a jejím majitelem se stal PhMr. Walter 
F. Dobnauer, který v květnu 1945 spáchal 
sebevraždu. Po jeho smrti byly lékárna 
a dům prázdné a volně přístupné až do listo-
padu 1945, což přispělo k jejich dezolát-
nímu stavu.

PhMr. Teichmannovi se podařilo válku přežít 
a roku 1945 se vrací do Karlových Varů, kde 
zakládá ve čtvrti Bohatce výrobnu kosmetic-
kých a léčivých přípravků Carlotherm. 
Na svoji dobu měl výrazné sociální cítění, 
jak lze soudit z toho, že ve firmě zaměstnal 
několik zaměstnanců se sníženou pracovní 
schopností. Jeho podnik byl roku 1950 zná-
rodněn a dále působil jako Vřídlo, výrobní 
družstvo invalidů. Pod názvem Vřídlo exis-
tuje firma i v současnosti. K nejznámějším 
výrobkům firmy Carlotherm patřily značky 
Carlotherm, Tarlon, Ozal nebo Arnika.
Po válce byla lékárna Orion vrácena zpět 
PhMr. Heleně Brychtové-Hellové, která je 
ještě roku 1947 v Lékárenské ročence uvá-
děná jako majitelka. Samotný dům, kde 
byla lékárna, byl od 1. 2. 1946 majetkem 
Československých státních lázní a byl v dosti 
špatném stavu. V roce 1947 proběhla re-

konstrukce celého domu včetně lékárny. 
Po komunistickém puči v roce 1948 se stala 
z majitelky PhMr. Hellové-Brychtové již jen ná-
rodní správkyně lékárny. V roce 1952 její nový 
provozovatel, národní podnik Medika, rozhodl 
o likvidaci lékárny. Na přelomu 
70. a 80. let byl v bývalém domě Rebenstock 
zřízen lázeňský dům Buzuluk a v prostorách, 
kde byla dříve lékárna, sklad minerálních vod. 
PhMr. Teichmann bydlel v Karlových Varech 
i v 60. letech, jak dosvědčuje ve své črtě Karel 
Čapek na Karlovarsku PhDr. Miloslav Weiss:
„Podařilo se mi osobně poznat lékárníka 
Teichmanna roku 1965 v jeho tehdejším bytě 
v Tyršově ulici č. 6. Sám violoncellista, udržo-
val tu na domácích koncertech českou hu-
dební tradici Karlových Varů a zde také 
uchovával archiv Českého kvarteta. I v tomto 
bytě jsem cítil jako stále přítomné fluidum 

Čapkovy osobnosti, když jsem nahlížel do ne-
vázaných výtisků Čapkových knih s autorovým 
srdečným věnováním, tady jsem se s požit-
kem zahleděl do Čapkových fotografických 
snímků staré lucerny, ovečky nebo psíka.“
PhMr. Teichmann nezatrpkl a byl nadále 
velmi činný, o čemž svědčí i dvě zachované 
žádosti o patenty. Roku 1966 si spolu 
s Ing. Janem Mimrou patentoval Kosmetický 
přípravek s keratolytickými účinky a v roce 
1969 již samostatně Způsob výroby slatinné 
komprese. PhMr. Richard Teichmann zemřel 
v roce 1975 a je pochován na Novém židov-
ském hřbitově v Praze-Strašnicích.

PhMr. Izák Friedmann
PhMr. Izák Friedmann vystudoval gymnázium 
v Prešově a farmacii na Německé univerzitě 
v Praze (promoval 1929). Po ukončení studia 
pracoval jako asistent v Praze a posléze se 

vrátil na Slovensko, kde pracoval v Košicích 
a Vranově. Ve Vranově nad Topľou pracoval 
v letech 1933–1944 v lékárně U svatého La-
dislava (nájemcem byl PhMr. Alfred Schaar). 
Po obsazení Slovenska německým vojskem 
byl v říjnu 1944 transportován a byly mu zni-
čeny jeho dokumenty včetně vysokoškol-
ského diplomu. Podařilo se mu přežít 
v koncentračních táborech Rawensbrück 
a Sachsenhausen, kde se dočkal 22. dubna 
1945 osvobození sovětskou a polskou armá-
dou. Zřejmě patřil mezi ty vyčerpané vězně, 
kteří již nebyli schopni pochodu a nacisté je 
nestačili povraždit. Přežil jako jediný ze své 
rodiny, ostatní byli uznáni za mrtvé nebo byli 
nezvěstní. Přežila jedině jeho sestra Bella, 
která odmítla nastoupit do transportu a skrý-
vala se v Hlohovci na půdě zrušené židovské 
školy.

Po osvobození a následné rehabilitaci se 
PhMr. Izák Friedmann chtěl vrátit do svého 
předchozího působiště ve Vranově nad Top-
ľou. Byl krutě překvapen, když ho vedoucí 
lékárny přivítala ve dveřích se slovy: „Kde si 
stratil žltú hviezdu?“ Po takovém přivítání se 
PhMr. Friedmann obrátil na lékárnické sdru-
žení v Bratislavě, aby mu přidělili nové 
místo. Nejprve pracoval od dubna 1946 
do srpna 1947 v lékárně v Trebišově. Pak 
získal místo národního správce lékárny 
U svatého ducha v Malčicích (okres Micha-
lovce). Lékárna byla na konci války uzavřená 
– nebyl k dispozici lékárník. Její dlouholetý 
majitel PhMr. Samuel Bötös zemřel během 
války a úřady určený jeho nástupce, židov-
ský lékárník PhMr. Mikuláš Feldmann, uprchl 
v roce 1944 před Němci a už se nevrátil. 
Do znovuotevřené lékárny PhMr. Friedmann 
nastoupil v srpnu 1947. 

Po nástupu komunistů k moci byla lékárna 
přejmenována na Lékárnu Malčice. Zde byl 
oblíben pro svou pečlivou práci. Jeho syn 
Pavel vzpomínal: „Otec sa náhle uplatnil 
v malčickej lekárni, vyskytla sa vhodná príle-
žitosť pre jeho profesiu, ktorú mal rád a ktorá 
ho po celé roky dôsledne inšpirovala. Jeho 
prístup k farmácii bol seriózny a voči svojim 
pacientom otec bol vždy trpezlivý a oddaný. 
Dedinčania si otca uctili, vážili si jeho čest-
nosť a statočnosť a vždy mu boli povďační. 
Otec mal rád krásne lekárenské zariadenie 
malčickej lekárne: jej pekný nábytok, ma-
sívny pult a historické lekárenské váhy. Tiež 
množstvo malých symetrických šuflíčkov, 
biele porcelánové nádoby s liečivými 
tinktúrami a ich typickú vôňu.“
Za svoji práci byl PhMr. Izák Friedmann ně-
kolikrát oceněn nadřízenými úřady (čestná 
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uznání krajské správy lékáren z Prešova 
za rok 1958 a Košic v roce 1960). Byl 
oceněn též ředitelstvím Okresního úřadu 
národního zdraví (OÚNZ) v Michalovcích.
V roce 1964 se rozhodl PhMr. Izák Fried-
mann i s celou rodinou (manželka, syn 
Pavel, dcera Katka) emigrovat do Izraele. 
V listopadu 1964 se tak ocitli na území 
státu Izrael. Jeho manželka se zde se-
tkala se svými sourozenci, kteří odešli 
z Československa již před německou oku-
pací v roce 1939. Ve své práci lékárníka 
pokračoval i v Izraeli. Našel uplatnění 
v lékárně obvodní polikliniky v městě 
Petah Tikva. Za svou práci získal ocenění 
od Státního ústavu zdraví v Tel Avivu. 
Do důchodu odešel 
v 75 letech a zemřel v 86 letech. Jeho 
dcera Kateřina vystudovala farmaceutic-
kou fakultu v Jeruzalémě a syn Pavel 
našel uplatnění v energetice.

Farmaceutické přípravky a léčiva vyrá-
bělo v době první republiky na 300 vý-
robců. Největší význam měly Fragner 
Dolní Měcholupy (1930), Hell Komárov 
u Opavy (1883), Medica Praha-Smíchov 
(1908), Norgine Ústí nad Labem (1909), 
Heisler Chrást u Chrudimi (1910), Bohu-
mínské chemické závody s výrobou sa-
charinu (1917), Remed Praha-Karlín 
(1919) Radiumchema Kolín (1927), Inter-
pharma Praha-Modřany s výrobou sulfo-
namidů (1935).
Je nutné zdůraznit, že židovští podnika-
telé zaujímali významné pozice v někte-
rých těchto firmách ve farmaceutickém 
průmys lu. Z těchto firem dosáhly úspě-
chu zejména firmy Interpharma, Norgine 
nebo Heisler.

Interpharma Praha
Firma Interpharma byla založena roku 1932 
třemi vědci, kteří se zabývali výzkumem v ob-
lasti farmacie – byli to Ing. Jan Rosický, 
dr. Ing. Josef Tamchyna a dr. Ing. Artur Stein-
hauer. Artur Steinhauer byl židovského pů-
vodu, což se odrazilo v osudu jak jeho, tak 
jeho rodiny během druhé světové války. 
Společně se svými obchodními partnery byl 
u založení firmy, dá se říct, co nejblíže, jak 
mohl. Počáteční sídlo firmy bylo v domě jeho 
ženy Alice Steinhauerové-Roubíčkové (naro-
zená 29. března 1899) v Jungmannově ulici 
v Praze. Firma zabírala celkem pět místností – 
dvě laboratoře, dvě kanceláře a jednu balírnu. 

Počáteční kapitál byl 200 000 Kč (získaný 
na základě rodinných půjček).
Jejich prvním výrobkem byla triethanolami-
nová sůl kyseliny fenylcinchoninové pro in-
jekční i perorální aplikaci – Interphan. 
Po úspěchu a potvrzení dobré snášenlivosti 
firma pokračovala výrobou triethanolaminové 
soli kyseliny salicylové – Myosalyl. K dalším 
lékům portfolia firmy té doby patřily Eucora 
(diethylamid kyseliny nikotinové), Adaren 
(analgetikum), Hepatoniku (jaterní extrakt 
a strychninaminoxid pro léčbu perniciosní 
anemie), Dinakron (analgetikum) nebo mast 
Interazin (lék s lokálně antiseptickým účinkem).
Po úspěšném rozjetí výroby kapacita přestá-

vala stačit, a tak se firma dohodla s farma-
ceutickou firmou B. Frágner na spolupráci 
v oblasti vývoje nových přípravků. Spo-
lečně zavedly na trh několik vitaminových 
přípravků. Komerčně nejúspěšnějším 
z této řady byl lék Infadin. Výsledky spolu-
práce shrnula firma Frágner v publikaci 
vydané v roce 1939.
Jejich spolupráce pokračovala i na poli 
antiinfekčních léčiv – jednalo se o orga-
nické sloučeniny arzenu a sulfonamidy. 
Výsledkem byl mimo jiné lék Spironovan. 
Tento lék byla česká verze Neosalvarsanu 
– antibakteriálního chemoterapeutika. 
Nevyhovující situace byla vyřešena v roce 
1935, když firma koupila tovární objekt 
v pražských Modřanech. Tato změna si vy-
nutila navýšení původního kapitálu, a tak 
vznikla 1. prosince 1937 na ustavující 
schůzi Interpharma, akciová společnost 
pro chemickou výrobu v Modřanech.
K nejvýznamnějším lékům společnosti 
v druhé polovině třicátých let 20. století 
patřily léky Psychoton (sympatomimeti-
kum), Pedrolon (sympatomimetikum), 
Intercain (anestetikum) a Dipron (sulfani-
lamid).
V letech 1936 až 1941 firma vydávala od-
borný časopis Lékařský svět. V roce 1939 
Interpharma zřídila zvláštní oddělení pro 
výrobu inzulínu.
O dalším osudu Artura Steinhauera a jeho 
rodiny víme jen málo. On sám s celou 
svou rodinou (manželka Alice, dcera Eva 
a syn Tomáš) byli v transportu B 
(číslo 445), který odjel z Prahy 21. října 
1941 do lodžského ghetta.
Členové Steinhauerovy rodiny mohli být 
zavražděni v pojízdných plynových komo-
rách v nedalekém Chelmnu, kam nacisté 
posílali transporty již od ledna 1942. 
Spíše pravděpodobnější se ale jeví, že se 
jejich krutý osud mohl naplnit ve vyhlazo-
vacích táborech v Chelmnu nebo Osvě-
timi, kam byli zbylí vězňové transportováni 
po likvidaci ghetta v srpnu 1944.

Foto: rodinný archiv Pavla Friedmanna

Lékárna Malčice, kde po roce 1948 PhMr. Izák Friedmann pracoval.





ROZHOVOR  Pharma monitor

Cenu u dětského 
sortimentu

rodiče většinou neřeší
Kvalita produktů hraje u dětského sortimentu prim a rodiče jsou ochotni si za ni připlatit. Zajímá je, jaké je složení 
výrobků, původ použitých surovin, důležitou roli hrají i obaly. Ani jeden z těchto trendů není vyloženě nový, proje-

vovaly se již v minulých letech a postupem doby se jen prohlubují.
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V předchozích letech bylo také znát, že 
v rámci kategorie dětského zboží posiluje 
e-commerce. Není tedy nic překvapivého, že 
i tento trend nadále nabírá na síle. „Dětský 
sortiment patří v našem e-shopu ke klíčo-
vým kategoriím. Mezi nejprodávanější seg-
menty patří kojenecká mléka, dětská výživa, 
pleny a dětská kosmetika. Meziroční růst 
této kategorie činí v rámci celého e-shopu 
desítky procent. Vlivem koronaviru, kdy byly 
uzavřené prodejny, lidé se obávali vycházet 
ven, a navíc se v obavě z vývoje epidemie 
předzásobovali, došlo k meziročnímu ná-
růstu obratu u tohoto sortimentu dokonce 
ve stovkách procent,“ říká Michal Macourek, 
e-commerce director CZ/SK, Benu Česká 
republika.
Také Ing. Karel Klodner, výkonný ředitel Lé-
kárny.cz, upozorňuje na to, že dětská výživa 
patřila ke zboží, které se stalo předmětem 
ohromné poptávky poté, co se u nás objevil 
první pacient s covidem-19: „Až do Veliko-
noc pak byla dětská výživa jedním z hitů in-
ternetového prodeje. Lékárna.cz prodala 
třikrát víc než ve stejném období loňského 
roku. Zájem nakupovat dětskou výživu na in-
ternetu je ale i po poklesu tohoto enormního 
zájmu a ustálení prodejů v druhé polovině 
dubna silnější než loni, průměrně zhruba 
o 45 procent. Faktem ale je, že o tuto kate-
gorii pečujeme a průběžně maminkám při-
pravujeme na našich stránkách bohatý 
výběr toho nej pro jejich děti i zajímavé 
ceny.“

Pro děti jen to nejlepší
Že rodiče vyžadují pro své děti kvalitní pro-
dukty, potvrzují jak lékárníci, tak výrobci. 
A nezáleží na tom, zda vyrábějí výživu, kos-
metiku či lahvičky, savičky a podobně. „Ma-
minky chtějí pro své děti to nejlepší, a tak 
většinou neřeší ceny, ale poptávají přede-

vším kvalitu. Největší zájem, co se týká dět-
ského sortimentu, je stále o kojenecká 
mléka a dětskou kosmetiku,“ uvádí 
PharmDr. Ivana Lánová, vedoucí lékárnice 
a odborná zástupkyně pražské Lékárny 
Benu v ulici K Pérovně. 
Podobně se vyjadřuje i Ing. Miroslav Korá-
bečný, výkonný ředitel společnosti Mediate: 
„Přetrvává zájem o čistě přírodní produkty 
bez obsahu přídatných látek. Naše dětské 
čaje jsou tak vyráběny komplexně v biore-
žimu. Zákaznice jsou ochotné si za tyto vý-
robky připlatit, protože vyšší cena je u nich 
vyvážena vyšší kvalitou a garancí použitých 
vstupních surovin.“ Zároveň uvádí, že seg-
ment čajů pro děti dlouhodobě patří do 
skupiny produktů, jež dosahují meziročně tr-
valého růstu prodejů. „Hlavní důvod spatřuji 
v nalezení vhodné a cenově dostupné alter-
nativy za slazené nápoje,“ podotýká.
Také Markéta Vávrová z oddělení marke-
tingu společnosti Orkla Foods Česko a Slo-
vensko upozorňuje na to, že víceméně 
samozřejmostí je příklon k produktům 
šetrným k životnímu prostředí, používání 
přírodních látek a nulový obsah barviv 
a konzervantů.
Za segment dětské kosmetiky připojuje svůj 
názor Marcela Kubátová, marketingová ředi-
telka společnosti Melitrade: „V lékárně oče-
kává spotřebitelka vysokou kvalitu a je 
ochotna si za kvalitní výrobek připlatit. Také 
záleží na tom, zda potřebuje u svého dítěte 
vyřešit nějaký problém, například atopický 
ekzém či jiné kožní záležitosti.“

Některé látky jsou tabu
Důraz na kvalitu se projevuje i tím, že se ro-
diče čím dál víc zajímají o složení produktů, 
původ použitých surovin, kladou důraz 
na to, aby výrobky neobsahovaly určité látky 
a aby měly i kvalitní a praktické obaly. „Ma-

VÝBĚR NOVINEK

Bayer
Bepanthen Care Mast přejmenována na Bepanthen Baby

Benepharma CZ
Dr. Brown’s kojenecká lahev s patentovaným odvzdušňovacím vnitřním 

ventilovým systémem, dokonale imituje kojení, omezuje deformaci 
savičky, pomáhá redukovat koliky a nadýmání; Dr. Brown’s Fresh First – 

silikonová savička na krmení, malé dírky propouštějí pouze takové 
množství stravy, které je dítě schopné bezpečně samo konzumovat; 

Dr. Brown’s Cheers 360 – přechodový hrneček o objemu 200 ml, 
zaoblená držátka hrnečku umožňují jeho pohodlné uchopení, silikonový 

ventil brání vylití tekutiny

Mark Distri
Baby Sebamed Dětská mycí emulze s měsíčkem – podle výrobce jemně 

čistí citlivou dětskou pokožku, nevysušuje, podporuje vyváženou 
hydrataci kůže, ideální na mytí podrážděné pokožky, vhodná i na mytí 

dětských vlásků, nulový obsah mýdla a alkalických složek, 
hypoalergenní; Baby Sebamed Dětské tělové mléko s měsíčkem a Baby 
Sebamed Dětský krém s měsíčkem 8 % – s obsahem měsíčku a dalších 
aktivních rostlinných látek, k péči o citlivou dětskou pokožku, zklidňuje 

podráždění a začervenání, díky obsahu oleje ze sladkých mandlí 
zklidňuje a pomáhá chránit citlivou dětskou pokožku, vhodné i pro 

alergiky a děti trpící atopickým ekzémem; Baby Sebamed Dětský krém 
na opruzeniny s měsíčkem – zklidňuje podrážděnou kůži v oblasti plenky, 
pomáhá předcházet opruzeninám a chránit pokožku před dráždivými vlivy 

exkrementů, díky výtažku z měsíčku přispívá k prevenci podráždění 
a napomáhá hojení poškozené kůže, vhodný i pro alergiky a děti trpící 
atopickým ekzémem; Mam Comfort dudlík – speciálně vyvinutý dudlík 

pro novorozence ze 100% silikonu, chrání před otlačeninami a má 
mimořádně malou ortodontickou savičku podporující přirozený sací 

reflex, je lehký a dítě ho snadno udrží v ústech

Melitrade
Linteo Baby – redesign celé řady vlhčeného, bavlněného a kosmetického 

programu, letos na podzim bude řada rozšířena o tři nové produkty

Nutricia
Pokračovací kojenecké a batolecí mléko Nutrilon Profutura – s nejvyšším 

množstvím oligosacharidů mateřského mléka (HMOs), obsahuje také 
mléčný tuk a neobsahuje palmový olej; Hami ovocné kapsičky – obaly 

s populárními Disney postavičkami, letos na trh uvedeny ovocné 
kapsičky s designem z pohádky Ledové království 

Orkla Foods
Möllers Želé rybičky pro děti od tří let – s malinovou příchutí, bohaté 

na prospěšné omega-3 mastné kyseliny a vitamin D; Hamánek dětské 
pomazánky – pro děti od jednoho roku, ve dvou chuťových variantách, 

s nízkým obsahem soli 

Philips Avent
Elektrická odsávačka mateřského mléka Philips Avent – s dokonalou 

rovnováhou sání a stimulace bradavek, inspirovaná přirozeným 
způsobem, jakým děti pijí
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„V naší lékárně v obchodním centru je z dět-
ského sortimentu vedle výživy největší zájem 
o kosmetiku. V případě dermokosmetiky je 
znát, že zákazníci dají na radu lékárníka. 
Potřebují hlavně řešit mycí a ošetřující péči 
u dětí, které trpí atopickým ekzémem. 
V tomto ohledu pozoruji v poptávce nový 
trend, který by se dal popsat větou: Nechci 
kortikoidy od lékaře, poraďte mi něco šetr-
nějšího,“ shrnuje Daniela Vondráčková.
Také Zdeňka Močárková potvrzuje, že v pří-
padě léčebné kosmetiky, na kterou se 
u nich v lékárně zaměřují, maminky dětí 
s atopickým ekzémem a dětskou dermatiti-
dou ponechávají výběr přípravku téměř vždy 
na lékárníkovi, případně se řídí doporuče-

ním pediatra. „Pozitivní zpětná vazba od kli-
entů je také dobrým důvodem k nákupu. 
Velmi oceňují, pokud výrobci poskytují kos-
metiku ve vzorcích, díky nimž mohou vyzkou-
šet, zda dítě bude přípravek snášet, 
a v opačném případě se vyhnout zbyteč-
nému vydání často nemalé finanční částky,“ 
říká. 
Na oblibu vzorků poukazuje i Ivana Lánová: 
„Velmi vítané jsou u novinek vzorky pří-
pravků, které můžeme maminkám dát, aby 
je vyzkoušely. To se týká především kosme-
tiky, ale také dětské výživy v takzvaných jed-
noporcových baleních.“
Podobně jako u jiných segmentů dětského 
sortimentu také u kosmetiky musejí výrobci 

minky se stále více zajímají o bezpečnost 
dětských kosmetických přípravků, naučily 
se studovat jejich složení, do popředí zájmu 
se dostávají přírodní značky,“ vyjmenovává 
Zdeňka Hráčková, product manager Klorane 
společnosti Pierre Fabre Dermo – Cosmé-
tique Tchequie. Další postřeh připojuje ve-
doucí lékárny Dr. Max v obchodním centru 
v Praze-Letňanech Mgr. Daniela Vondráč-
ková: „Pozorujeme, že klientky se často zají-
mají o složení, a to zejména v případě 
dětské výživy. Řeší například obsah palmo-
vého oleje v umělé kojenecké výživě nebo 
ftalátů u kojeneckých lahví.“
Jak upozorňuje Ondřej Šereda, key account 
manager společnosti Mark Distri, spotřebi-
telé se již delší dobu přiklánějí ke kosmetice 
bez konzervantů a umělých barviv. „Zároveň 
je pro dětský výrobek také velkou výhodou 
informace, že je z kvalitních materiálů. Ma-
minky hodně slyší na informaci, že byl pro-
dukt testován ve spolupráci s lékařskými 
odborníky či pediatry a podobně,“ podo-
týká. Také Monika Slavíková, brand mana-
ger Bepanthen CZ/SK společnosti Bayer, 
zdůrazňuje, že maminky hledají spolehlivé, 
jemné a šetrné přípravky bez konzervantů 
a dalších nežádoucích přísad. 
Podobně se vyjadřuje i obchodní ředitelka 
společnosti Benepharma CZ Zuzana Rajčá-
niová: „Rodiče mají vysoké nároky na kvalitu 
a složení produktů, čím dál víc se ptají a zjiš-
ťují si o výrobcích co nejvíc informací. Zajímá 
je, z jakých materiálů jsou vyrobené, volí ze-
jména přírodní produkty, preferují například 
sklo, v případě plastových výrobků upřed-
nostňují ty bez nevhodných chemických pří-
sad, především bez polychlorovaných 
bifenylů. Za bezpečné považují produkty ze 
silikonu, protože důvěřují tomu, že se tento 
materiál používá v medicíně. Často se infor-
mují na případné alergizující účinky.“
Že se maminky více zajímají o složení pro-
duktů a také o to, odkud pocházejí, potvr-
zuje i Marcela Kubátová, která dodává: 
„V posledních letech se spotřebitelky více 
zajímají o přírodní, bio a české výrobky.“

Produkty šité na míru
Šíře dětského sortimentu je obrovská a ne-
ustále ji obohacují další a další novinky, 
z nichž některé jsou velmi speciální či ur-
čené pro vymezenou skupinu dětí s určitými 
potížemi. „Mléčná výživa je jednou z nejšir-
ších skupin produktů v dětské kategorii. 
Obecným trendem výrobců kojeneckých 
mlék je nabídka umělé výživy takzvaně šité 
na míru. Výrobci se předhánějí v provádění 
studií a ve vhodných prezentacích, které 
mají dokazovat prospěšnost konkrétního 
produktu. Výsledky promítají do reklam 
a propagačních materiálů, každý běžný 
spotřebitel musí zaznamenat i významnou 
podporu na internetových portálech 
a sociá lních sítích. Na trhu jsou dnes k dis-
pozici mléka pro děti s rizikem ke vzniku 
alergií s částečně či úplně štěpenou bílkovi-
nou, mléka pro děti trpící střevními kolikami 
s obsahem prebiotik a probiotik, mléka při 
ublinkávání a zácpě. Kojenecké koliky 

a gastroezofageální reflux představují jeden 
z nejčastějších důvodů, proč maminky při-
cházejí pro radu do lékárny. Dnes je tedy vý-
hodou, že můžeme nabídnout takto 
upravená kojenecká mléka. Při nákupu kli-
entky zajímá, proč doporučujeme právě ten 
či onen výrobek a zda ho bude dítě dobře 
snášet. Cena výrobku v tomto případě ne-
hraje téměř žádnou roli,“ popisuje PharmDr. 
Zdeňka Močárková, vedoucí Lékárny 
Chrastava, kde se na dětský sortiment za-
měřují a maminky s malými dětmi jsou jed-
nou z jejich cílových skupin.
Zajímavý postřeh k mléčné výživě připojuje 
Daniela Vondráčková: „Nově pozoruji trend 
návratu k mlékům bez přídavku vitaminů, 
probiotik, omega mastných kyselin a po-
dobně, tedy takzvaně co nejblíž k mléku ma-
teřskému. Před pár lety byl trend opačný. 
Tehdy platilo, že čím víc aditiv, tím lépe.“
Také Ing. Lukáš Procházka, Ph.D., national 
manager Pharma CZ/SK společnosti Nutri-
cia, poukazuje na to, že u kojeneckých 
a batolecích mlék je z hlediska složení nej-
důležitější, aby se co nejvíce přibližovalo 
k mléku mateřskému. Zároveň vyzdvihuje, že 
důležitou roli hraje i obal: „Měl by být prak-
tický a usnadňovat přípravu mléka a sou-
časně by měl umožňovat jeho hygienické 
uchovávání.“
Potvrzení nesmírné důležitosti praktických 
a kvalitních obalů lze najít i u dalšího seg-
mentu dětské výživy, a to takzvaných kapsi-
ček. Jejich popularita poté, co se objevily 
na trhu, vzrostla přímo raketově. „V posled-
ních letech je možné sledovat neustálé roz-
šiřování portfolia dětské výživy. Každoročně 
přibývají inovativní obaly, nové příchutě 
a receptury, druhy sušenek a křupek pro 
děti. Do obliby se dostávají ovocné kap-
sičky, kašičky s cereáliemi ve formě kapsi-
ček stejně jako hotová jídla ve formě 
kapsiček k okamžitému podání. Prodej 
v tomto segmentu se v posledních dvou 
letech výrazně zvýšil, oblíbené jsou různé 
limitované edice, a to zejména v letních mě-
sících, kdy tak rodiče řeší stravu na dovo-
lené a ve chvílích, kdy s dětmi cestují. 
Maminky při nákupu rády experimentují, 
s povděkem kvitují široký výběr a v rámci za-
chování pestré stravy, o kterou u dětí dbají, 
kladně přijímají novinky na trhu,“ popisuje 
Zdeňka Močárková.

Jde hlavně o šetrnost 
Velmi poptávaným artiklem je v lékárnách 
dětská kosmetika. Podle Marcely Kubátové 
je při nákupech znát, zda je miminko zdravé 
a maminka nemusí příliš řešit, zda mu vy-
braná kosmetika bude vyhovovat. Jiné je to 
v případě, že dítě trpí nějakým problémem, 
jako je například suchá a citlivá pokožka, 
atopický ekzém a podobně. „V takových pří-
padech je primární, aby přípravek pokožku 
nejen nedráždil, ale aby daný problém zlep-
šil, případně vyřešil,“ vysvětluje.
Do lékáren chodí hlavně rodiče dětí, které 
nějakým kožním problémem trpí. Důvodem 
je nejen široká nabídka léčebné kosmetiky, 
ale také očekávání odborného poradenství. 

P

Prodeje dětských čajů
jsou celoročně vysoké

„Maminky si velmi rychle navykly na široký výběr dětských čajů, jejich prodeje jsou 
celoročně vysoké, pochopitelně v zimních měsících narůstá poptávka po čajích na 
dětskou imunitu, na kašel a nachlazení, v letním období jsou v oblibě čaje ovocné 

a bylinné pro běžné pití. Jejich prodej podporujeme v naší lékárně prodejními akcemi, 
například hodně využívaná je akce 3 + 1 čaj zdarma. V posledních letech jsme naopak 

zaznamenali pokles prodeje instantních granulovaných čajů, proto je již ve stálém 
sortimentu lékárny nenabízíme. Důvodem je nejspíš značné zvýhodňování prodejů ze 

strany výrobců do hypermarketů. Těm je zcela nemožné cenově konkurovat.“
PharmDr. Zdeňka Močárková, Lékárna Chrastava
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příčkách se umísťuje i lékárník, a to zejména 
v případech, kdy má dítě například zažívací 
potíže.“
Pokud jde o reklamu, Markéta Vávrová kon-
statuje: „Reklama spotřebitele ovlivňuje 
neustále a téměř na každém kroku, ale 
jsou na ni kladeny stále větší a větší ná-
roky. Lidé u ní očekávají také vtip, nápad 
a maximálně výhodnou nabídku.“
Sociálním sítím se nedá upřít značná síla, 
ale jak už to tak bývá, každá mince má dvě 
strany, takže i sociální sítě stejně jako rady 
vzešlé z diskuse maminek občas ukážou 
svůj rub. Setkávají se s ním i lékárníci. 
„V dnešní době plné digitalizace se setká-
váme se zákaznicemi, které k nám do lé-
kárny přicházejí vybaveny radami od jiných 
maminek. Většinou na to přijdeme tak, že 
nám takříkajíc úplně nesedí to, co chce 
maminka koupit na popsané obtíže. Když 
se zeptáme, kdo jim to poradil, obvykle se 
dočkáme odpovědi, že se to dočetly 
na maminkovských diskusních portálech. 
Velmi často si ale maminky nechávají po-
radit v lékárně a zajímá je především kva-
lita přípravků,“ popisuje Ivana Lánová. 

Podobným fenoménem jako sociální sítě 
jsou i nákupy v e-shopech. „Prodej se pře-
souvá z tradičních lékáren do pohodlí do-
mova. Za poslední rok prodeje dětské 
kosmetiky narostly právě prostřednictvím 
e-commerce a poslední tři měsíce tento 
trend ještě posílily,“ podotýká Zdeňka 
Hráčková a Daniela Vondráčková dodává: 
„Klienti preferují nákup v e-shopu, ale 
často se před ním se mnou radí v on-line 
poradně.“
Situace spojená s koronavirovou infekcí 
nepřispěla pouze k posílení on-line pro-
dejů dětského sortimentu, ale měla pozi-
tivní dopad i na kamenné lékárny 
v oblastech, odkud není daleko k souse-
dům za hranice. To je případ kupříkladu 
chrastavské lékárny. „Vzhledem k poloze 
lékárny v příhraniční oblasti zde bylo zvyk-
lostí nakupovat dětskou výživu a kosme-
tiku v Německu, což koronavirová 
pandemie maminkám znemožnila. Zde 
tedy výjimečně můžeme mluvit o pozitiv-
ním dopadu současného stavu, který při-
vedl maminky zpátky do lékárny. Také 
předpokládáme, že i letos v letních měsí-

ternetových portálech, kde si navzájem vy-
měňují své zkušenosti,“ podotýká Zdeňka 
Hráčková a dodává, že i reklama hraje stále 
velkou roli stejně jako rada odborníka: „Nic-
méně odborná rada spíš v případě, že se 
dítě potýká s nějakým kožním či jiným pro-
blémem.“
Také Eva Čejková, brand manager Avent 
společnosti Philips, se zmiňuje o vlivu so-
ciálních sítí: „Maminky neustále hledají 
nové věci na trhu, ať už jde o inovace z hle-
diska designu, složení a podobně. Při vý-
běru produktů se rozhodování spotřebitele 
mění, alespoň co se týká našeho sorti-
mentu. Stále více do něj zasahují sociální 
sítě a on-line reklama.“ Přesto Eva Čejková 
zdůrazňuje, že doporučení zdravotníků má 
ve všech úrovních péče o matku a dítě vel-
kou váhu a že vliv má i doporučení jiných 
maminek.
Svoje hodnocení připojuje i Lukáš Pro-
cházka: „V poslední době zákaznice čím dál 
více vyhledávají informace samy, přičemž 
jejich nejčastějším zdrojem bývá internet. 
Názor odborníků je však i nadále nejdůleži-
tější. Klíčovou roli hraje pediatr, na předních 

věnovat značnou pozornost obalům. Jak vy-
jmenovává Monika Slavíková, obaly mají být 
praktické, takříkajíc snadno pochopitelné, 
jednoduché na používání a ideálně recyklo-
vatelné.
Je ale také třeba neopomenout, že v případě 
dětského vybavení, jako jsou kojenecké 
lahve, savičky, hrníčky a podobně, hraje ne-
zanedbatelnou roli barva a design. „U dud-
líků maminky zajímá, jaký mají tvar, z jakého 
jsou materiálu a téměř vždy barva výrobku 
a jeho design,“ podotýká Zdeňka Močár-
ková a Ondřej Šereda doplňuje: „Mezi ma-
minkami je znát obecný trend mít dokonale 
barevně sladěné dítě od dudlíku přes lahev, 
oblečení až po kočárek.“

Každá mince má dvě strany
Není sporu o tom, že rodiče se při výběru 
dětského sortimentu řídí radami odborníků, 
tedy v případě dětí především radami pedia-
trů, a také lékárníků. Je ale také známo, že 
odborné veřejnosti v posledních letech vy-
rostla velká konkurence v podobě sociálních 
sítí. „Inspiraci hledají maminky často 
u svých oblíbených influencerek nebo na in-
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cích bude zájem o tento sortiment ještě 
vyšší,“ vysvětluje Zdeňka Močárková.

U novinek jsou očekávané 
nejrůznější benefity
Nabídka v kategorii dětského sortimentu je 
rok od roku bohatší o zbrusu nové produkty 
i výrobky inovované. Jak upozorňuje Daniela 
Vondráčková, nové výrobky zákazníci vítají 
a očekávají u nich benefity kupříkladu v po-
době výhodného balení, pohodlného dávko-
vání, hypoalergenního složení atd. 
Každopádně platí, že zatímco například 
u příkrmů jsou maminky spokojené, že díky 
novinkám je nabídka čím dál bohatší, napří-
klad u kosmetiky je situace trochu odlišná. 
Pokud totiž dítě trpí nějakým problémem 
a podaří se najít přípravek, který mu vyho-
vuje a jeho potíže zmírňuje či vyřeší, o no-
vinky není ze strany maminek takový zájem. 
„Pokud maminka objeví produkt, který vy-
zkouší a zjistí, že dítěti pomáhá, zůstává loa-
jální a většinou nic dalšího nezkouší, aby se 
problém nevrátil,“ podotýká Marcela Kubá-
tová.
Novinek se za poslední rok objevilo na trhu 
několik, některé patří k prvním svého druhu 
na trhu. To je příklad pomazánek značky Ha-
mánek, které rozšiřují segment dětských pří-
krmů. „Jsou určeny pro děti od jednoho roku 
věku, mají nízký obsah soli a jsou bez lepku. 
Vybírat lze ze dvou chuťových variant, a to 
krůtí se zeleninou a zeleninové s červenou 
čočkou. Dětem je můžete snadno namazat 
na jakékoliv pečivo. Pomazánky jsou vhodné 
k snídani, svačině nebo k večeři,“ vyjmeno-
vává Jana Babicová, produktová manažerka 
společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko.
V segmentu mléčné výživy přišla s novinkou 
v podobě kojeneckého a batolecího mléka 
Nutrilon Profutura společnost Nutricia. „Po-
užili jsme u něj naši nejpokročilejší patento-
vanou recepturu s nejvyšším množstvím 
oligosacharidů mateřského mléka. Obsa-
huje také mléčný tuk, a naopak neobsahuje 
palmový olej,“ říká Lukáš Procházka.
O několik nových produktů se rozšířilo i kos-
metické portfolio. Společnost Mark Distri 
na trh uvedla celou novou řadu Baby Se-
bamed s měsíčkem, skládající se z mycí 
emulze, tělového mléka, krému a krému 
na opruzeniny. „Díky svému složení pomá-
hají přípravky chránit citlivou dětskou po-
kožku a jsou vhodné i pro alergiky a děti 
trpící atopickým ekzémem,“ upozorňuje 
Ondřej Šereda.
Společnost Philips zase uvedla na trh 
novou elektrickou odsávačku mléka Avent 
a hned tři nové výrobky značky Dr. Brown’s 
má ve své nabídce firma Benepharma CZ. 
Jde o kojeneckou lahev s patentovaným 
vnitřním odvzdušňovacím systémem, jejímž 
jedinečným zdravotním benefitem je podle 
výrobce redukce koliky, dále o silikonovou 
savičku na bezpečný přechod dítěte 
na hustější pokrmy a dětský přechodový hr-
neček pro děti od šesti měsíců věku s prů-
hledným silikonovým ventilem, který 
zabraňuje vylití obsahu při převrácení hr-
nečku. 
Mam Comfort je název další novinky. Jde 
o speciálně vyvinutý dudlík pro novoro-

zence ze 100% silikonu, který na trh uvedla 
společnost Mark Distri.

Prezentace se přesouvá 
do on-line světa
Pokud jde o prezentaci produktů, lze u dět-
ského sortimentu spatřit kombinaci klasic-
kých forem i moderních způsobů v podobě 
on-line komunikace, kterou využívá stále více 
firem v čím dál vyšší intenzitě. „Z hlediska 
podpory prodeje trvá zaměření na speciální 
letákové pobídky pro naše pravidelné zákaz-
níky a na prezentační akce přímo v místě pro-
deje. Poskytnutí vzorků a edukační působení 
prostřednictvím našich obchodních zástupců 
v terénu je doplněno on-line komunikací přes 
webové stránky a sociální sítě, kde postupně 
budujeme referenční cílové skupiny našich 
spokojených zákazníků,“ popisuje Miroslav 
Korábečný. 
I další výrobci poukazují na využití on-line ko-
munikace a zaměření na sociální sítě. 
„V rámci kampaní do budoucna hodláme 
pokračovat ve spolupráci s influencery. Dále 
též budeme využívat inzerci v tištěných a on-
-line médiích stejně jako podporu v místě 
prodeje,“ říká Ondřej Šereda. 
Na své dvě značky, Nutrilon a Hami, měla 
společnost Nutricia spuštěnou v první polo-
vině tohoto roku televizní kampaň, ale jak 
zdůrazňuje Lukáš Procházka, stále více firma 
také investuje do on-line propagace: „Kromě 
různých videoformátů a bannerových kam-
paní spolupracujeme s influencery a jsme 
velmi aktivní na sociálních sítích. Nedílnou 
součástí naší komunikace je i permanentní 
vizibilita v místě prodeje.“
Zdeňka Hráčková zase zdůrazňuje, že spotře-
bitelé takzvaně slyší na různé speciální akce 
s výhodnými baleními, slevami na celý 
nákup či akce typu 2 + 1 produkt zdarma. 
Také ona však připouští, že poslední dobou 
se jim osvědčuje spolupráce s mama-blo-
gerkami ať už formou přímé spolupráce 
nebo prostřednictvím kampaní v různých di-
gitálních médiích. 
Ohledně nových trendů se jasně vyjadřuje 
i Eva Čejková: „Vzhledem k tomu, jak nás za-
sáhla opatření spojená s koronavirovou ka-
ranténou, kdy se změnil trh, chování 
zákazníka a samozřejmě i formy prezentace 
a kdy se převážná část aktivit přesunula 
do on-line světa, je jasné, že právě on-line 
komunikace bude sílit i nadále.“
Na podporu svých produktů pořádají kam-
paně nejen výrobci, ale různé akce probíhají 
i přímo v lékárnách. Daniela Vondráčková 
uvádí, že v jejich lékárnách bývá dětský sorti-
ment pravidelně zařazován do akčních le-
táků a že pořádají speciální akce například 
ke Dni dětí, stejně jako realizují akce, během 
nichž si zákazníci mohou vyzkoušet, jak vý-
robky chutnají, jakou mají konzistenci a po-
dobně. 
„V našich lékárnách máme celou kategorii 
s dětským sortimentem. Využíváme akce vý-
robců, ale také sami vydáváme akční letáky 
zaměřené na děti a maminky,“ upozorňuje 
Ivana Lánová.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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Na dovolenou
se do lékárničky balí 
osvědčené přípravky
Bez cestovní lékárničky odjíždí na dovolenou málokterý našinec. Ohledně jejího vybavení si většina lidí nechává 
poradit od lékárníků. Každopádně ale platí, že pokud má někdo vyzkoušený přípravek, který se mu v minulosti osvědčil, 
zůstává mu věrný. A zároveň také platí, že při nákupu je pro spotřebitele prioritou účinnost a spolehlivost produktů, 
zatímco jejich cena se tolik neřeší.
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Řada produktů, jimiž si lidé vybavují své 
cestovní lékárničky, se prodává celoročně. 
Přesto jejich prodeje v určitém období ros-
tou. Příkladem jsou přípravky na zažívací 
a střevní potíže, ale i náplasti a obvazový 
materiál. „Zájem o přípravky na zažívací 
a střevní potíže pozoruji během celého roku 
téměř konstantní. Výjimku zcela jistě tvoří 
období vánočních svátků, kdy zaznamená-
váme nárůst nákupů v této kategorii jak 
z preventivních důvodů, tak při řešení akut-
ních problémů zejména z častých dietních 
chyb. Druhou výjimkou jsou právě nákupy 
před letní sezonou do cestovních lékárni-
ček,“ říká Mgr. Petr Mašát, marketingový ře-
ditel řetězce Lékáren IPC. 

Stěžejní je předchozí 
zkušenost
Zkušenosti lékárníků s požadavky zákazníků, 
kteří před dovolenou nakupují přípravky 
na střevní a zažívací problémy, by se daly 
stručně shrnout takto: hlavně aby to bylo 
účinné, zabralo to rychle a bylo toho raději 
víc do zásoby. Farmaceuti také připouštějí, 
že lidé si při výběru jmenovaných produktů 
od nich obyčejně nechávají poradit. „Klien-
tům jde především o široké spektrum účinků 
a možnost užití v rámci celé rodiny. Nebojí 
se zásobit se větším balením, které mnohdy 
vychází výhodněji. Ze své zkušenosti usuzuji, 
že klienti velmi dají na odbornou radu,“ po-
pisuje PharmDr. Eliška Vencovská z Magis-
tra Lékárny U Polikliniky v pražských 
Modřanech.
Totožné zkušenosti má i Petr Mašát: „Cha-
rakteristika zažívacích a střevních obtíží na-
tolik ovlivňuje komfort pacienta, že je 
zpravidla k radám expedienta velmi vstřícný 
a vkládá vyřešení problému do jeho rukou. 
Téměř se nestává, že by na lékárníkovy rady 
k medikaci a režimovým opatřením nebral 
zřetel.“
Jeho slova potvrzuje Michaela Baštová, se-
nior brand manager společnost Walmark: 
„Doporučení lékařů, lékárníků a též přátel či 
rodiny se dlouhodobě drží na horních příč-
kách kritérií, podle nichž se spotřebitel rozho-
duje. Ruku v ruce jde samozřejmě též 
pozitivní osobní zkušenost s produkty. Spo-
třebitelé také berou zodpovědnost více 
do svých rukou a rozhodují se podle složení. 
Přijatelná cena a znalost produktu z reklamy 
či jiných promočních akcí je rovněž význam-
ným nástrojem k rozhodnutí o koupi.“ 
Také ředitel EUC Lékáren PharmDr. Tomáš 
Lukš potvrzuje, že lidé si ohledně výběru pří-
pravků na střevní a zažívací potíže nechávají 
v lékárně poradit, a připojuje i další zkuše-
nosti: „Cena u těchto přípravků není důležitá, 
stěžejní je okamžitá úleva. A pokud má zákaz-
ník nějaký produkt vyzkoušený, nemění ho.“ 

Podobně se vyjadřují také další farmaceuti. 
„Pokud se klientům některý přípravek 
po dlouhém hledání již osvědčil, preferují 
ho. Na druhou stranu v rámci tohoto sorti-
mentu nepozoruji, že by se obávali vyzkou-
šet i nové produkty,“ upozorňuje Eliška 
Vencovská a Petr Mašát připojuje: „Cena 
hraje u zmiňovaného sortimentu jistě také 
důležitou roli, více však v případě takzva-
ných preventivních nákupů než u expedic 
s akutními stavy, kdy pacienti velmi často 
sahají i ke kombinacím přípravků pro větší 
účinek léčby.“ Navíc zdůrazňuje, že zákazníci 
jsou značně konzervativní: „Pokud mají 
s nějakým přípravkem pozitivní zkušenosti 
z předchozího období, nejsou ochotni koupit 
jiný a trvají právě na tom, s nímž mají klad-
nou zkušenost.“ 
O předchozí zkušenosti coby zásadním krité-
riu výběru se zmiňuje také Ing. Jana Hero-
tová, product manager společnosti 
PharmaSwiss Czech Republic: „Zajímavostí 
českého trhu je nejčastěji prodávaný přípra-
vek Endiaron. Je to skutečně české specifi-
kum, protože nikde jinde na světě není 
přípravek s kloroxinem na průjem prodá-
vaný. Je to zajímavé tím spíš, že tento přípra-
vek podle jeho SPC působí maximálně 
na jedno procento původců průjmů v ČR, 
a přitom má hodnotový podíl na trhu okolo 
30 procent. Tato skutečnost potvrzuje, že 
nejdůležitějším kritériem výběru je předchozí 
zkušenost.“ 

Probiotika coby tradiční 
položka v lékárničce
Nejen lékárníci poukazují na to, že pro spo-
třebitele je u uvedených přípravků klíčová 
účinnost a rychlost, s jakou zaberou. „Na zá-
kladě průzkumu, který jsme realizovali 
na začátku letošního roku, víme, že pro 
české pacienty je u přípravků proti průjmu 
nejdůležitější rychlost účinku. Zároveň oče-
kávají, že přípravek zastaví bolesti břicha 
a obnoví střevní mikroflóru,“ říká Jana Hero-
tová. 
Také Zuzana Hlochová, shopper activation 
manager CZ&SK společnosti Johnson & 
Johnson, zdůrazňuje, že v segmentu léči-
vých přípravků proti průjmu je zcela zásad-
ním kritériem výběru rychlost jejich účinku. 
„Výběr je pak často založen na předchozích 
zkušenostech, na povědomí spotřebitele 
o značce a na doporučení lékárníka,“ do-
dává.
Rychlost účinku ovšem není jediný faktor, 
na nějž se výrobci zaměřují. „U svých novi-
nek kromě kvality, účinnosti a dobrého 
bezpečnostního profilu klademe důraz 
na uživatelský komfort, tedy příjemnou 
formu užívání, snadné a pohodlné dávko-
vání, příchuť i praktické balení,“ vyjmeno-

vává Ing. Tatiana Chytrová, senior brand 
manager consumer healthcare společnosti 
Ipsen Pharma.
Jak upozorňuje Michaela Baštová, v souvis-
losti se zažíváním a střevními problémy 
roste stále více povědomí o prospěšných 
účincích probiotik. A praxe ukazuje, že lidé 
si před dovolenou pořizují nejen přípravky, 
které pokud možno rychle vyřeší jejich pří-
padné zažívací a střevní potíže, ale právě 
i probiotika. Podle Elišky Vencovské jsou 
velmi oblíbenou součástí cestovních lékár-
niček. Petr Mašát ohledně probiotik zase 
uvádí: „Odborné rady v souvislosti s je-
jich doporučováním zákazníci přijímají 
dobře, pokud má expedient zažitý stručný, 
srozumitelný a efektivní komunikační rámec 
k této problematice.“ 

Klasickým tabletám roste 
konkurence
Trh uvedených přípravků označuje Jana He-
rotová za stabilní s každoročním hodnoto-
vým růstem o 10 procent. Navíc tvrdí, že de 
facto byl posledních 20 až 30 let bez pod-
statných inovací. Každopádně sortimentní 
nabídka se každý rok rozšiřuje, a to i pokud 
jde o lékové formy. „Do popředí se pomalu 
dostávají jiné lékové formy než klasické tab-
lety. Například léčivé přípravky, které se 
okamžitě rozpouštějí na jazyku a není třeba 
je zapíjet. Vhodné jsou zejména v situacích, 
kdy není po ruce voda, nebo u dětí, které 
nerady polykají tablety,“ říká Zuzana 
Hlochová a poukazuje na nedávnou novinku 
společnosti Johnson & Johnson s názvem 
Imodium® Rapid ve velikosti 12 tablet 
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dispergovatelných v ústech. „Přinášejí rych-
lou úlevu, neovlivňují přirozenou střevní mik-
roflóru a svým účinkem pomáhají obnovit 
přirozený rytmus střev,“ vyjmenovává.
Společnost Ipsen Pharma zase uvedla 
na trh novinku v podobě probiotického do-
plňku stravy Smectaflora® Protect se spe-
ciální kombinací probiotických kvasinek 
Saccharomyces boulardii a bakterií Lacto-
bacillus rhamnosus GG ve vysoké dávce. 
„Díky technologii bio-support® jsou mikro-
organismy chráněny během výroby, po celou 
dobu použitelnosti i během trávicího pro-
cesu tak, aby se do střeva dostaly živé. Pří-
pravek ve formě prášku je balený v sáčcích, 
má příchuť tropického ovoce a podává se 
pouze jednou denně. Je určen pro dospělé 
a děti od tří let věku,“ vysvětluje Tatiana 
Chytrová.
Další novinka, Tasectan Duo od společnosti 
PharmaSwiss CR, je na trhu již od loňského 
září. „Jedná se o synergickou kombinaci ta-
nátu želatiny a tyndalizovaných probiotik. 
Přípravek tak má dvojí účinek – rychle vyřeší 
akutní průjem i jeho příznaky a zároveň še-
trně obnovuje funkci střev a střevní mikro-
flóru. Účinkuje na všechny typy průjmu, 
neovlivňuje vstřebávání jiných léků a mohou 
ho užívat i děti už od narození,“ popisuje 
Jana Herotová. 
Další dva nové produkty, které se hodí 
do cestovních lékárniček, uvedla na trh za-
čátkem tohoto roku společnost Walmark. 
„Jde o dva probiotické komplexy určené pro 
akutní potřeby střevní mikrobioty, a to Bio-
pron® ProEnzymes a Biopron® ProGastro. 
Prvně jmenovaný doplněk stravy s devíti 
probiotickými kmeny, prebiotiky, trávicími 

enzymy a zdraví prospěšnými bylinami na-
pomáhá úlevě od břišního dyskomfortu 
a nadýmání. Biopron® ProGastro je probio-
tický komplex s karobem, který napomáhá 
normalizovat tvorbu žaludečních kyselin 
a omezit pocit pálení v horní části žaludku,“ 
vysvětluje Michaela Baštová.

Roste obliba hojivých 
náplastí
Stejně jako předchozí produkty i náplasti 
a obvazový materiál jsou sortiment, který se 
prodává celoročně a u něhož se prodeje vý-
znamně zvyšují v souvislosti s letní sezonou. 
Jak uvádí Tomáš Lukš, o produkty na ošet-
ření ran a obvazový materiál je každoročně 
zvýšený zájem už při prvních teplých dnech, 
kdy lidé vyrážejí do přírody. „Náplasti a také 
repelenty se staly důležitou součástí ces-
tovní lékárničky každé rodiny, která bývá 
ve volném čase v přírodě, i výbavy dětí, které 
odjíždějí v létě na tábory,“ říká PharmDr. Ka-
teřina Nesejtová, vedoucí brněnské Lékárny 
Pilulka.
Segment náplastí se vyznačuje nejen tím, že 
ho výrazně ovlivňuje sezona, ale také tím, že 
rok od roku stoupá obliba hydrokoloidních 
nebo lipidokoloidních, tedy hojivých techno-
logií. „Kdo je vyzkouší, je mile překvapen je-
jich účinností, a tak se hojivé náplasti 
stávají součástí domácích lékárniček. Trh 
s hydrokoloidními náplastmi tudíž dyna-
micky roste. Spotřebitelé vnímají přidanou 
hodnotu, kterou jim tyto produkty přinášejí,“ 
vysvětluje Ing. Petra Buřičová, product ma-
nager společnosti Urgo Healthcare CZ. 
Podobně se vyjadřují i lékárníci. „Poslední 
roky zaznamenáváme trend nárůstu obliby 

inzerce



ROZHOVOR  Pharma sezona

VÝBĚR NOVINEK

Bayer
Bepangel hojivý gel – moderní hydrogel na rychlejší hojení drobných 

poranění bez vzniku jizev

Benepharma CZ
Jamieson Probiotic complex pro ženy – doplněk stravy obsahující směs 

7 mld. bakteriálních kultur, které optimalizují střevní mikroflóru 
a zároveň pomáhají zabezpečit optimální stav vaginální sliznice

Ipsen Pharma
Smectaflora® Protect – probiotický doplněk stravy pro dospělé a děti 

od 3 let věku ve formě sáčků s práškem k přímému užití, s příchutí 
tropického ovoce 

Johnson & Johnson
Imodium® Rapid – nově ve velikosti 12 tablet dispergovatelných 

v ústech, neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru a pomáhá obnovit 
přirozený rytmus střev

PharmaSwiss Czech Republic
Tasectan Duo – zdravotnický prostředek, který má podle výrobce dvojí 

účinek – rychle řeší akutní průjem a šetrně obnovuje funkci střev

SC Johnson
OFF! Sport rychleschnoucí sprej 100 ml a OFF! Sport rozprašovač 

100 ml – podle výrobce zajišťují dlouhodobou ochranu před komáry 
a klíšťaty, a navíc jsou účinné při vlhku a pocení; OFF! Multi insect 

rozprašovač 100 ml – zajišťuje účinnou ochranu před komáry a klíšťaty

Urgo Healthcare CZ 
Urgo Burns Waterproof – sterilní náplasti na ošetření popálenin 

a povrchových ran obsahují profesionální lipidokoloidní technologii pro 
domácí použití, zmírňují bolest ihned po aplikaci a urychlují hojení rány 

díky kombinaci hydrokoloidních částic a vazelíny; nová dětská řada 
skládající se ze tří produktů – Urgo Tatto Animal Dětská náplast se 
zvířecími motivy, vhodná k ošetření povrchových ran a škrábanců, 
voděodolná, její transparentní podklad vypadá jako tetování; Urgo 

Arnica – sprej s přírodními výtažky z arniky napomáhá zmírnit následky 
pádů u dětí díky okamžitému chladivému účinku; Urgo Čelový teploměr 

pro neinvazivní, šetrné a rychlé změření teploty u dětí i dospělých, 
obsahuje tekuté krystaly, s praktickým plastovým obalem na uložení 

teploměru; URGO Optiskin Film – sterilní krytí určené k ochraně 
chirurgických a povrchových ran a k zakrytí zdravotnických pomůcek, 

voděodolný, pružný a polopropustný

Vitar
Predator Antiflu dezinfekce WHO sprej – schválený biocidní přípravek 
pro osobní hygienu k běžnému ošetření rukou a předmětů na ochranu 

proti bakteriím, plísním a virům

Walmark
Biopron ProEnzymes – doplněk stravy, originální probiotický komplex 

určený pro specifické potřeby v oblasti trávicího traktu, obsahuje trávicí 
enzymy, 9 probiotických kmenů a navíc i bylinné extrakty z fenyklu, 

anýzu, koriandru a máty; Biopron ProGastro – doplněk stravy s karobem, 
velmi potentní kombinací probiotických kmenů a s extraktem z vachty 

trojlisté pro normalizaci kyselosti žaludku, kombinace sedmi 
prověřených probiotických kefírových kmenů zároveň podporuje 

rovnováhu střevní mikroflóry

V

Uživatelé 
preferují 

spolehlivé 
přípravky

„Pokud jde o kritéria, podle nichž se 
spotřebitel při výběru repelentů řídí, zá-

sadní je spolehlivost a také doba, 
po kterou přípravek dokáže působit. Uži-

vatelé preferují spolehlivý výrobek 
v praktickém obalu za odpovídající cenu. 

To naše repelenty splňují, proto jsou 
podle dat IMS 2019 dlouhodobě nejpro-

dávanější na českém trhu v lékárnách. 
Dnes má zákazník možnost vybrat si z ši-

roké škály výrobků určených jak pro 
malé děti, tak pro osoby s citlivou pokož-

kou, z repelentů na přírodní bázi nebo 
repelentů s extrémní účinností určených 

do oblastí s výskytem nebezpečných 
nákaz přenosných bodnutím hmyzem. 

Ucelená řada Predator zahrnuje několik 
typů repelentů od lehkých až po ty, které 

obstojí při maximální zátěži například 
v tropech.“

Ing. Iveta Čechová,
produktová manažerka, Vitar

U

léčby ran metodou vlhkého hojení, který je 
vždy v létě patrnější než po zbytek roku. Zají-
mavé je i zvýšení popularity produktů s ob-
sahem stříbra,“ podotýká PharmDr. Libor 
Číhal z břeclavské Pilulka lékárny. Také ve-
doucí pražské Lékárny Těšnov Mgr. Petra 
Nováková potvrzuje, že je znát větší zájem 
o takzvané vlhké hojení, tedy o gelové ná-
plasti. „V létě je zvýšený zájem nejen o ná-
plasti, ale také o obinadla, krycí čtverce, 
postřikové obvazy, jako je například Akutol, 
a také o tejpy,“ doplňuje. 

Prvořadá je kvalita
Podle Kateřiny Nesejtové v současnosti zá-
kazníci preferují kvalitu. „Zejména u náplastí 
dávají přednost osvědčeným značkám 
a mohou vybírat z čím dál většího množství 
speciálních náplastí kupříkladu na puchýře, 
odřeniny a podobně,“ připojuje. 
V podstatě za samozřejmost spotřebitelé 
považují to, že náplast bude výborně držet 
a také půjde snadno sundat. „Zákazníky za-
jímá nejen to, zda náplast dobře drží, ale 
také například to, jestli je hypoalergenní 
a pro jaké konkrétní účely je určena,“ vyjme-
novává Petra Nováková. 
Jak uvádí Petra Buřičová, rozhodování 
o koupi také ovlivňuje velikost balení. „Stále 
populárnější jsou balení s mixem různých 
velikostí náplastí,“ upozorňuje a připojuje, 
že velkou roli při rozhodování hraje i před-
chozí zkušenost nebo doporučení lékárníka.
Že má odborná rada při výběru náplastí či 
obvazového materiálu velkou váhu, vyplývá 
i z vyjádření Libora Číhala: „Zákazníci se 
s námi radí podle konkrétní situace a zra-
nění. Volíme pro ně ideální produkt s ohle-
dem na jejich situaci, takže cena produktu 
pak sehrává roli spíše vedlejší. A novinky? 
Klienti je přijímají dobře, pokud jim je perso-
nál lékárny zvládne kvalitně popsat a vysvět-
lit jejich výhody a nevýhody.“
Eliška Vencovská na téma přijetí novinek 
připojuje ještě jeden postřeh: „Pokud se kli-
entům osvědčí nějaký druh náplastí, a to 
pozoruji zejména u starší generace, preferují 
spíše tradičnější produkty na trhu.“
Pokud jde o cenu náplastí a obvazového 
materiálu, nebývá při koupi vyloženě priori-
tou, ale také nelze tvrdit, že by nehrála žád-
nou roli. „Někteří zákazníci cenu vůbec 
neřeší, u jiných je rozhodujícím faktorem,“ 
podotýká Petra Nováková a svůj postřeh na-
bízí i Eliška Vencovská: „S ohledem na to, že 
klienti většinou nakupují více produktů 
a léčiv na cesty, aby si vybavili celou lékár-
ničku, hraje do určité míry vliv i poměr ceny 
a kvality.“ 
„V případě obinadel a obvazů volí spotřebi-
telé levnější produkty, u náplastí pak dražší, 
takže obvazy nejvíce nakupují v ceně do 50 
korun za kus, náplasti pak do 99 korun 
za balení,“ uvádí konkrétní čísla specialistka 
PR a marketingu společnosti Pilulka Kate-
řina Schotliová.

Typicky sezonní sortiment
Jestli se o nějakém segmentu dá říct, že jde 
vyloženě o sezonní záležitost, jsou to repe-
lenty. Podle Tomáše Lukše o ně začne být 
každoročně zájem už při prvních teplých 
dnech. Ačkoliv jsou také součástí cestov-
ních lékárniček, lidé si je nepořizují až 
ve chvíli, kdy na dovolenou začínají balit 
zavazadla, což mimo jiné popisuje 
i Mgr. Leona Štěpková, vedoucí Alphega lé-
kárny Medea v Hostomicích nad Bílinou: 
„Dovolené na repelenty mají podobný vliv 
jako práce na zahradě nebo sportování. 
Spíše než s dovolenými jejich nákup souvisí 
s delším pobytem v přírodě, respektive 
venku. Je důležité mít tyto přípravky dobře 
vystavené. Potřebuje je totiž každý, jen si 
musí vzpomenout. Myslím si, že z klíšťat 
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mají lidé prostě strach. Repelenty pak ku-
pují téměř všichni. Zajímavé ale je, že je tolik 
nepoužívají. Mají je nakoupené a nastříkají 
se jimi, jen když jdou přímo do lesa. Většina 
je nepoužije na zahradě, v parku, na louce 
a podobně. Když pak v lékárně řešíme ná-
sledky kousnutí, říkáme s úsměvem, že 
doma na poličce repelent nefunguje.“
Další postřeh ohledně sezonnosti přidává 
Kateřina Schotliová: „Lidé díky reklamám 
více vnímají, že je sezona. Podle statistik 
nejvíce kupují repelenty v květnu, červnu 
a v červenci, tedy v době, kdy běží nejvíc 
reklam. Více než 70 procent lidí si kupuje 
repelenty díky tomu, že jim sezonnost připo-
mene reklama.“ Kateřina Nesejtová zase 
připomíná, že prodeje repelentů stoupají 
v závislosti na mediální kampani o zvýšené 
aktivitě klíšťat.
Podle Ing. Davida Glogara, associate ma-
nagera společnosti SC Johnson, jsou repe-
lenty dlouhodobě rostoucí kategorií. Vliv 
na to má bezesporu skutečnost, že mezi 
spotřebiteli obecně stoupá povědomí o po-
třebě používání repelentů při pobytu v pří-
rodě. 
V souvislosti s klíšťaty poukazují lékárníci 
i na další tendence. „Je vidět zvýšený zájem 
o preventivní přípravky proti klíšťatům i pro 
zvířata,“ upozorňuje Tomáš Lukš a Petra 
Nováková doplňuje: „Kromě repelentů 
ve formě sprejů kupují zákazníci i repelentní 
tablety a náramky, pinzety na klíšťata i roz-
tok, který pomáhá k jejich odstranění.“

Jde hlavně o účinnost
Výrobci i lékárníci jednohlasně potvrzují, že 
spotřebitelé se při výběru repelentů zajímají 
v první řadě o jejich účinnost. „Obecně platí, 
že spotřebitelé jsou čím dál zvídavější a zjiš-
ťují si o výrobcích maximum dostupných in-
formací. Zvláště u přípravků, které se aplikují 
na pokožku. U repelentů spotřebitelé vyhle-
dávají především informace o druhu účinné 
látky a její koncentraci, případně proti ja-
kému druhu hmyzu a po jakou dobu je daný 
repelent účinný,“ vysvětluje David Glogar.
Své zkušenosti ohledně spotřebitelských 
zvyklostí připojuje také Libor Číhal: „Napří-
klad rodiče se hodně zajímají o vhodnost da-
ného repelentu pro dítě vzhledem k jeho 
věku, dále o složení, zda jde o produkt kla-
sický nebo na bázi bio. V neposlední řadě zá-
kazníky zajímá doba působení repelentu 
proti hmyzu.“
Další postřehy nabízí Kateřina Nesejtová, 
která poukazuje na to, že zákazníci se zají-
mají, zda konkrétní repelenty obsahují che-
mické či přírodní účinné látky: „Většina 
zákazníků stále neví, že vyšší koncentrace 
účinných chemických látek nezvyšuje repe-
lentní účinek, nýbrž prodlužuje dobu půso-
bení přípravku.“ Zároveň dodává, že cena 
není pro zákazníky parametr, který by rozho-
doval o výběru přípravku.
Také způsob aplikace a její komfort hraje 
u repelentů nemalou roli. „Spotřebitelé oce-
ňují především stoprocentní spolehlivost 
a snadné použití. Účinnost všech našich re-
pelentů pravidelně testuje Státní zdravotní 
ústav laboratorně i v terénu v záplavových 
oblastech lužních lesů. Ve většině testů se 

přípravky Predator testují také na přenašeče 
obávaného viru zika, horečky dengue, zápa-
donilské horečky nebo malárie, proto je mů-
žeme doporučit jako účinnou prevenci. 
Predator Repelent Forte prošel náročnými 
zkouškami dTestu. Každý náš repelent je 
navíc doplněn o bezpečnostní pojistku proti 
náhodné manipulaci. Všechny pak fungují 
jak ve svislé, tak i ve vodorovné poloze,“ po-
pisuje Ing. Iveta Čechová, produktová ma-
nažerka společnosti Vitar. 

Co je vidět, se prodává 
samo
Je sice pravda, že pokud jde o sortiment ku-
povaný do cestovních lékárniček, jeho pro-
deje automaticky podporuje teplé počasí, 
aktivita klíšťat a datum v kalendáři avizující, 
že se blíží prázdniny a čas dovolených, ale to 
neznamená, že by ho výrobci a lékárníci 
nepodporovali různými marketingovými akti-
vitami. Od lékárníků prakticky unisono za-
znívá, že stěžejní je vizibilita produktů 
v lékárně. „Samozřejmě jak to jde, využí-
váme akce výrobců. A v sezoně měníme vy-
stavení uvedených produktů. Například 
náplasti máme přes zimu v šuplíku a na jaře 
je vystavíme ve stojanu. Nic speciálního ne-
vymýšlíme, takto se to prodává samo,“ po-
pisuje Leona Štěpková.
Také Eliška Vencovská poukazuje na to, že 
jako velmi efektivní se jí jeví podpora formou 
adekvátního vystavení. „Také je důležité, aby 
personál lékárny byl proškolen a zákazní-
kům srozumitelně předával o uvedeném 
sortimentu informace. A toto se snažíme 
kombinovat s letákovými akcemi a direct 
mailingem,“ připojuje. 

inzerce
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Pharma sezona

Novinky 
na hojení ran 

jsou přijímány 
velmi dobře

„Díky dobře proškolenému lékárníkovi, 
jenž umí vhodně kombinovat jednotlivé 
přípravky k hojení ran a umí odhadnout, 

v jaké fázi hojení je dané poranění, se 
novinky rychle dostanou k zákazníkům, 
kteří je přijímají velmi dobře. Jednotliví 

výrobci se snaží obvykle terapeuticky za-
sáhnout v každé ze tří fází hojení ran.“ 

PharmDr. Kateřina Nesejtová,
Lékárna Pilulka, Brno-Cejl

N

připravenou kampaň přepracovat na lokální 
a personalizovaný koncept.
Pokud jde o on-line aktivity, využívá je i spo-
lečnost Urgo Healthcare CZ. „V době ma-
sivní digitalizace hodně využíváme různé 
on-line kanály a média. Například aktualizu-
jeme webovou stránku www.urgo.cz, jejíž 
součástí je i blog, kde se uživatelé dozvědí 
informace a zajímavosti o našich produk-
tech. Na sociálních sítích jsme aktivní 
na Facebooku a pravidelně přispíváme 
i do tištěných časopisů. Také se ovšem sna-
žíme edukovat lékárníky a spotřebitele, aby 
se o našich náplastech dozvěděli více infor-
mací, mohli si je vyzkoušet, a sami si tak 
na vlastní kůži ověřit jejich kvalitu a účin-
nost,“ nastiňuje Petra Buřičová.
V polovině června spustila televizní kampaň 
na Biopron® Forte, probiotický komplex 
s probiotickou kvasinkou S. Boulardii, lakto-
bacily a prebiotiky, společnost Walmark. 
„Navazujeme tak na velmi úspěšnou kam-
paň z minulého roku. Vzhledem k současné 
situaci s různými cestovatelskými omeze-
ními jsme upravili a posílili televizní spot 
o komunikaci lokálních letních dobrodruž-
ství,“ říká Michaela Baštová.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

větší část aktivit včas přesunuli hlavně 
do on-line kampaní. Nezapomínáme ani 
na podporu v místě prodeje například for-
mou propagačních materiálů ve výlohách 
vybraných lékáren či nemocničních zaříze-
ních,“ popisuje. 
Také Zuzana Hlochová uvádí, že na vzniklou 
koronavirovou infekci museli reagovat a již 

O vystavení sezonních produktů mluví i Petr 
Mašát: „Jmenovaný sortiment dostává pro-
stor v našich celokorporátních marketingo-
vých aktivitách, jako jsou POS materiály 
v lékárnách, aktivní vystavení na primárních 
a příprodejových pozicích, dále pak v on-
-line světě a zejména v akčním sezonním le-
táku za úzké spolupráce s výrobci.“
I Libor Číhal ve výčtu aktivit na podporu pro-
deje připomíná důležitost vhodného vysta-
vení produktů a jejich zařazení do letáků, 
a navíc dodává: „Pro zákazníky také pořá-
dáme konzultační dny, během nichž prezen-
tujeme jmenované produkty. A právě 
takováto prezentace se nám jeví jako nej-
účinnější.“

On-line kampaně nabírají 
na síle
Vizibilita, edukace, kampaně televizní 
a printové a hlavně on-line kampaně – to je 
výčet aktivit, které využívají výrobci a ozna-
čují je za osvědčené. „Spotřebitelé velmi 
pozitivně reagují na promoční aktivity, napří-
klad letákové, které realizujeme jak v ob-
chodních řetězcích, tak ve vybraných 
lékárenských sítích. Velmi důležitá je také 
edukace spotřebitelů, aby věděli, v čem je 
používání repelentů přínosné,“ vyjmenovává 
David Glogar.
Iveta Čechová zase upozorňuje na to, že již 
třetím rokem se zaměřují na prezentaci 
svých produktů v televizním pořadu Tipy 
ptáka Loskutáka: „Divák může všechny na-
bízené produkty nejen zhlédnout, ale také 
získat maximální informace o jednotlivých 
druzích repelentů a jejich použitelnosti.“ Zá-
roveň dodává, že situace kolem koronaviru 
jim trochu zkomplikovala plánované marke-
tingové aktivity cílené na konečného zákaz-
níka, který běžně nakupuje v lékárnách. 
„Jdeme ale s moderní dobou, a tak jsme 
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což je pro všechny přínosné. Je moderně zařízené, klienti si mohou vše vyzkou-
šet, poradit se, a probíhají zde pravidelné aktivity – diagnostika pleti i vlasů. Pro 
lékárnu je charakteristická neobyčejná osobní péče, příjemné prostředí s hud-
bou a vůní bílého čaje a šikovné a ochotné kolegyně.  

O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 
ve vaší lékárně největší zájem?
Zájem o konkrétní přípravky podléhá sezoně, nyní jsou to především antialer-
gika, přípravky proti klíšťatům a opalovací krémy. Obecně je stálý zájem o léky 
proti bolesti, vitaminy a minerály, přípravky na posílení imunity a kosmetiku.

 Jak v lékárně pracujete s marketingem? 
O nastavení základního marketingu se stará naše marketingové oddělení, kon-
krétní podobu mu potom dáváme samy v lékárně. S marketingem a vystavením 
produktů pracujeme intenzivně.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Navštěvuji zejména odborná školení a konference, v jejichž rámci se o této te-
matice mluví. Pokud je příležitost, určitě ji využiji. Vnímám je hlavně jako rozší-
ření odbornosti při komunikaci s pacientem.

 Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás? 
Vidím ji hodně v e-komunikaci, kterou urychlila koronavirová doba. Postavení 
e-shopů a e-platforem posílilo. Pokud nám to má pomoct v práci, proč ne, ale 
má-li to sloužit k podkopávání povolání farmaceuta, je to smutné. Například 
v Chytrých lékárnách nesoutěžíme o pacienty letákovými akcemi, ale v poskyto-
vání neobyčejné osobní péče – to je směr, kterým by se naše farmacie měla 
ubírat dál. 

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Spíše než humorné zažívám za tárou příjemné situace, protože razím heslo „jak 
se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“.

Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Aktivně si odpočinu výletem do hor nebo sportem, pasivně pak v přírodě, 
na procházkách s rodinou a se psem. Poslední dobou převážně v lesích, kde 
čerpám energii a relaxuji. 

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Mám ráda zejména přírodní přípravky. Nedám dopustit na mořskou vodu, 
vitamin C, betaglukan, hořčík a bylinkové pastilky.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

PharmDr. Michaela 
Švarcová o sobě

Narodila jsem se v Hodoníně, ale odmalička žiji v Brně. Lásku 
k farmacii jsem v sobě objevila už na základní škole. Znamením 
jsem Beran, jsem tvrdohlavá, upřímná, empatická a mám ráda 
výzvy. Nesnáším přetvářku, aroganci, lež. Miluji cestování, mám 
svá místa na světě, kam se stále ráda vracím, a ráda objevuji 
nová. Baví mě sportování a společné aktivity s rodinou. Jsem 
vděčná za to, že mám skvělou rodinu, domov, přátele a práci, 
tedy vše, co potřebuji, abych byla šťastná.

Chytrá lékárna
Kobližná

Kobližná 2, Brno
Po–pá: 7.30–18.00 

So: 9.00–13.00

Proč jste si vybrala studium farmacie?
Farmacie mě lákala už od základní školy. Přivedla mě k ní moje teta, která 
byla magistra farmacie. Pamatuji si tu vůni v lékárně, všechny ty léky, mas-
tičky v laboratoři a pacienty, kteří se na ni s důvěrou obraceli. Farmacii jsem 
vnímala jako krásný a čistý obor a povolání lékárnice jako své poslání.

Jak dlouho pracujete za tárou?
Už více než 10 let. Po státních zkouškách jsem začínala jako odborný asistent 
v Ústavu technologie léků a současně pokračovala v postgraduálním studiu 
na Farmaceutické fakultě VFU Brno. Následně jsem přešla do soukromé lé-
kárny, poté pracovala v síti Benu a po mateřské dovolené jsem se připojila 
k síti Chytrých lékáren. 

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Baví mě komunikace s pacienty a když se na mě s důvěrou obracejí. Baví mě 
i pozitivní zpětné reakce, které asi naplňují každého lékárníka, pro něhož je 
práce posláním. Na práci vedoucí lékárny mě baví zodpovědnost, pestrost 
a rozmanitost práce, administrativa, práce s kolegyněmi v lékárně atd. Líbí 
se mi koncept, že vedoucí lékárník je současně manažerem lékárny.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Změnila bych pohled veřejnosti na lékárny a na lékárníky, aby nás vnímala 
především jako zdravotníky.  Od začátku mého působení v lékárně se směr 
farmacie a hlavně pohled veřejnosti na lékárny hodně změnil, což mě mrzí 
nejvíc. V současnosti je vše více o businessu, nicméně odbornost, touha pa-
cientům pomoct a láska k oboru by měly být na prvním místě. V kontextu 
těchto změn bych si přála změnit i pohled nás, lékárníků, sama na sebe, aby-
chom se stále vnímali jako zdravotníci, odborníci a abychom se nenechali 
nikým a ničím strhnout na jinou cestu. 

 Jak vám při práci pomáhá časopis Pharma Profit?
Je to pro mě přínosný odborný časopis. Reaguje velmi pružně na aktuální si-
tuace, řeší vždy aktuální témata a kromě toho se i velmi dobře čte. Je obsa-
hově velmi pestrý, od povídání u táry po vyšší manažerské dovednosti, a má 
moderní design, který mě baví. 

Čím je charakteristická lékárna, v níž působíte? 
Jak hodnotíte její lokalitu?
Naše lékárna je na hlavní ulici přímo v centru Brna. Při vstupu do lékárny vás 
přivítá mořské akvárium, což je naše první chlouba. Ale tou největší je mo-
derní dermocentrum. Je oddělené, s vlastní dermoporadkyní, přesto je ale 
součástí lékárny, a lze tedy libovolně přecházet mezi ním a vlastní lékárnou, 
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V příštím čísle si přečtete

Seznámíme vás s kompletním programem 
12. kongresu Pharma Profit, který se má 
konat 12. listopadu v Praze.

Jaké novinky se objevily v kategorii 
vlasové kosmetiky a jak se tato 
kategorie v lékárnách rozvíjí, 
budeme mapovat v rubrice 
Pharma sezona. 

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
O tom, s jakými problémy se v po-
sledních měsících museli vypořá-
dat výrobci generických léčiv, 
a o tom, k čemu vede neustálý tlak 
na snížení cen léků, jsme si poví-
dali s Mgr. Martinem Mátlem, vý-
konným ředitelem České asociace 
farmaceutického průmyslu.

Rubrika 
Pharma monitor
Ukazuje se, že kvalita hraje u dět-
ského sortimentu prim a rodiče 
jsou ochotni si za ni připlatit. Za-
jímá je, jaké je složení výrobků, 
původ použitých surovin, důleži-
tou roli hrají i obaly. Také platí, že 
v rámci kategorie dětského zboží 
posiluje e-commerce.

Rubrika 
Pharma historie
Unikátní kniha s názvem Léky 
s Davidovou hvězdou v čase 
šoa, kterou vydalo nakladatel-
ství Academia, se zabývá osudy 
židovských majitelů lékáren 
a farmaceutů v Československu 
v letech 1938–1945. Autor v ní 
také připomněl osudy některých 
vědců či podnikatelů ve farma-
ceutickém průmyslu.   

Rubrika 
Pharma sezona
Bez cestovní lékárničky vyráží 
na dovolenou málokdo. Vět-
šina tuzemských spotřebitelů 
se ohledně jejího složení radí 
s lékárníky. Ten, komu se v mi-
nulosti nějaký přípravek 
osvědčil, mu zůstává věrný.  

ROZHOVOR

ROZHOVOR

ROZHOVOR

L
ék

á
r
n
y
 s

 D
a
v
id

ov
ou

 h
v
ěz

d
ou

 v
 č

a
se

 š
oa

T
om

á
š 

A
r
n
d
t

www.academia.cz

„V hlavní části knihy oceňuji neobyčejnou šíři řešených problémů,“ 
napsal v lektorském posudku rukopisu této knihy doc. PhDr. Ka-
rel Král, CSc. „Antisemitismus za druhé republiky, postavení židů 
v protektorátu, arizaci židovských lékáren, osudy židovských lékár-
níků, lékárníků v Terezíně, postavení a osudy židovských lékární-
ků na Slovensku a Podkarpatské Rusi, ve válečném a okupovaném 
Maďarsku nebo osudy židovských lékárníků v Německu v letech 
1933–1945. Publikace je nesporným obohacením dějin české a čes-
koslovenské farmacie.“

Autor vychází z profesního, společenského a sociálního postave-
ní židovských farmaceutů před druhou světovou válkou a sleduje 
jejich životy během šoa s ohledem na odlišnou politickou situaci 
v různých částech zaniklého státu. Věnuje se nejenom majitelům 
lékáren, ale také řadovým farmaceutům a podnikatelům v oblasti 
farmaceutického průmyslu. Pokud to dochovaná svědectví umož-
ňují, představuje i konkrétní životní příběhy mnohých obětí i přeži-
vších, někdy i celých lékárnických rodin. 

PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., (1966) pracuje jako lékárník. Histo-
rií farmacie se zabýval v postgraduálním studiu na Farmaceutické 
fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde nyní působí jako 
externí vědecký pracovník Katedry sociální a klinické farmacie.

ISBN 978-80-200-3049-8

Tomáš Arndt
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Lékárny s Davidovou 
hvězdou v čase šoa 

Osudy židovských farmaceutů na území 
meziválečného Československa a během 
genocidy za druhé světové války
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V rámci rubriky Pharma monitor se zaměříme 
na trendy u dermokosmetiky i kosmetiky 
 dekorativní.





 


