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ÚvodníkV poslední době snad nemine týden, aby se mi do ruky nedostala tisková zpráva s alarmujícími in-
formacemi o tom, jak od chvíle, kdy začala pandemie covidu-19, Češi omezují návštěvy u lékaře. 
Nepodstupují preventivní prohlídky – jiná věc je, že někteří ani netuší, na jaké a kdy mají nárok, 
a dokonce leckteří pacienti redukují návštěvy u svých ošetřujících lékařů a přerušují léčbu. 
Lékaři začínají bít na poplach a varují, že pokud bude tento trend pokračovat i nadále, 
může po pandemii koronaviru přijít pandemie chronických onemocnění. Z úst nejen 
například diabetologů je také slyšet, že odkládání návštěv a kontrol u lékaře je 
větším rizikem než koronavirus.
Je bezesporu dobře, když se lékaři snaží všemožnými způsoby dát veřejnosti 
najevo, že jejich ordinace jsou bezpečné a že by lidé měli podstupovat pláno-
vané kontroly, během nichž lze odhalit počínající onemocnění, případně 
u chronických pacientů komplikace, které lze v počátečních stadiích dobře 
zvládnout. Situace se ale od loňského března dostala tak daleko, že sami lékaři 
už ji nemohou zvládnout. V současnosti je třeba, aby nepřetržitý tok informací 
o nebezpečí koronaviru nahradily informace a výzvy, které nasměrují chronické 
pacienty zpět do ordinací a veřejnost na preventivní prohlídky. A musí se 
do toho zapojit například i ministr zdravotnictví. Ve chvíli, kdy na tiskové konfe-
renci oznamuje, že šíření epidemie koronaviru dále zpomaluje, snižuje se počet 
nakažených i hospitalizovaných a klesá reprodukční číslo, je ten správný moment 
začít mluvit o tom, že například infarkt myokardu není dobré „přecházet“, ale je 
třeba ho léčit, a že člověk se zdravotními potížemi by neměl čekat tři a více měsíců, 
než vyrazí k lékaři, jak se to v poslední době stává, ale jít k němu hned. Pokud se 
v tomto ohledu nic neudělá a ministerstvo zdravotnictví bude veřejnost in-
formovat jen o počtu nakažených covidem-19, může se stát, že za ně-
jaký čas se na nás ze všech médií místo čísel covidových 
pohrnou ta, která se budou týkat zvyšujících se počtů 
chronických pacientů a úmrtí v důsledků komplikací 
kardiovaskulárních chorob, diabetu, zhoubných 
onemocnění a podobně. 

Markéta Grulichová
Šéfredaktorka
marketa.grulichova@atoz.cz 

Každých 14 dní přinášíme
novinky ze světa farmacie. 
Registrujte se na
www.pharmaprofit.cz

Zabíjet může 
nejen koronavirus.
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Čtenáři našeho newsletteru PPnews
už některé z těchto zpráv znají.
Chcete ho také odebírat?
Stačí se zaregistrovat na:
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Krátce
Stanovisko ČAFF 
k Národnímu plánu obnovy
Česká asociace farmaceutických firem 
(ČAFF) reaguje na zveřejněné priority Ná-
rodního plánu obnovy a upozorňuje, že 
materiál zcela opomíjí podporu domácí vý-
roby léků či výzkumu ve farmacii. Národní 
plán obnovy postrádá jakékoliv iniciativy, 
které si kladou za cíl investice do farma-
ceutického průmyslu, a to přesto, že nut-
nost zaměřit se na výrobu v EU nyní 
akcentuje sama Evropská komise. To do-
kládá Farmaceutická strategie pro Evropu, 
která je součástí rozsáhlého reformního 
programu EU zaměřeného na zdravotnictví. 
Plán zcela opomíjí také podporu aplikova-
ného výzkumu ve farmacii. Stejně tak 
nikde ani nenaznačuje ambici zahájení 
rozsáhlé spolupráce s tuzemským farma-
ceutickým průmyslem na zvýšení 
soběstačnosti ČR, potažmo EU, v oblasti 
výroby a dodávek kritických, esenciálních 
a život zachraňujících léčiv. Pro zvýšení 
odolnosti ve výrobě, dodávkách a zá-
sobách léčiv v ČR jsou přitom klíčové in-
vestice do rozšíření výroby, upgradu 
výrobních prostor či výstavby nových vý-
robních prostor, státní podpory pro udržo-
vání zásob surovin pro výrobu kritických 
léčiv (financování uchování výrobních 
schopností) a dalších nástrojů.
 
Čím dál víc malých dětí je 
očkováno proti meningo-
kokům skupiny B 
Zhruba 2,5krát se za poslední rok zvýšila 
proočkovanost nejmenších dětí proti one-

mocněním způsobeným meningokoky sku-
piny B. Za nárůstem zájmu stojí mimo jiné 
i plná úhrada vakcíny, která platí při zahá-
jení očkování do konce 6. měsíce věku dí-
těte. Výrazné zvýšení zájmu o očkování 
potvrzují data poskytnutá pediatry. Za-
tímco v roce 2019 naočkoval dětský lékař 
proti invazivním meningokokovým one-
mocněním (IMO) skupiny B v průměru jen 
19 dětí ročně, loni se tato hodnota vyšpl-
hala na 54 naočkovaných kojenců. Nej-
vyšší nárůst zájmu pediatři evidují právě 
u dětí ve věkové kategorii dva až šest mě-
síců (nárůst o 58 %), kterým vakcínu plně 
hradí zdravotní pojišťovny. Věk dětí očko-
vaných proti meningokokům skupiny B se 
díky tomu výrazně posunul právě do nej-
ohroženější kategorie. 
Do plné úhrady vstoupila vakcína Bexsero 
proti meningokokům skupiny B po novele 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdra-
votním pojištění a o změně a doplnění ně-
kterých souvisejících zákonů, 1. května 
loňského roku. Česká republika se tehdy 
stala teprve sedmou zemí na světě, která 
začala tento typ očkování nejohroženější 
skupině dětí plně hradit. Podle dosavad-
ního zájmu a zvyšující se informovanosti 
pediatři usuzují, že letos vakcínu aplikují 
zhruba 67 % všech dětí ve věku dva až šest 
měsíců. 

Podle studie očkování vý-
razně omezuje přenos ko-
ronaviru v domácnostech 
Už první dávka vakcín společností Pfizer/
BioNTech a AstraZeneca může výrazně sní-

žit riziko přenosu koronaviru uvnitř domác-
ností. Ukázala to studie anglického úřadu 
veřejného zdraví (PHE), o které informovala 
ČTK. Účinky prvního očkování mohou nebez-
pečí nákazy podle PHE snížit o 38 až 49 pro-
cent. Anglický úřad analyzoval infekční 
řetězce v anglických domácnostech a na zá-
kladě toho spočítal pravděpodobnost naka-
žení. Experti porovnávali pozitivně 
testované, kteří nejméně před třemi týdny 
dostali očkovací látku proti covidu-19, 
s nakaženými, kteří ještě očkováni nebyli. 
Očkovaní virus přenášeli dál na své příbuzné 
v jedné domácnosti mnohem méně často. 
U vakcíny Pfizer/BioNTech byla tato pravdě-
podobnost ještě o něco nižší než u té od As-
traZeneky. Údaje anglického úřadu znovu 
ukazují, že vakcíny nechrání jen před těžkým 
průběhem nemoci covid-19, ale také snižují 
riziko přenosu viru na ostatní. To naznačo-
valy už dřívější studie. PHE do svého hodno-
cení zahrnul 57 000 kontaktů z 24 000 
anglických domácností, v nichž měla už 
očkovaná osoba test na koronavirus s pozi-
tivním výsledkem. Údaje experti srovnali 
s daty o milionech kontaktů neočkovaných 
nakažených. Studie nebyla zveřejněna 
v žádném odborném periodiku.

Farmaceutická fakulta 
ve skupině vědecky nejkva-
litnějších fakult UK
Mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí čin-
nosti Univerzity Karlovy (UK) dokončila v mi-
nulých týdnech téměř dvouleté komplexní 
hodnocení tvůrčí činnosti na fakultách 
a dalších součástech UK. Kromě samotných 

výsledků výzkumu z let 2014–2018 byla 
na jednotlivých fakultách hodnocena úroveň 
a úspěšnost doktorského studia, strategie 
a koncepce výzkumné práce či schopnost 
získávat a úspěšně řešit významné národní 
i mezinárodní výzkumné projekty. Získané 
ukazatele kvality vědecké činnosti pak byly 
porovnávány s odpovídajícími ukazateli 
špičkových evropských univerzit, jako napří-
klad s Univerzitou v Heidelbergu či v Lovani. 
Výsledky hodnocení zařadily Farmaceutic-
kou fakultu v Hradci Králové (FaF UK) spolu 
s Filozofickou fakultou, 1. lékařskou fakul-
tou, Matematicko-fyzikální fakultou a Příro-
dovědeckou fakultou mezi vědecky 
nejkvalitnější fakulty UK, když byly všechny 
shodně hodnoceny nejvyšším dosaženým 
stupněm B+ (na škále A–D). V závěrečné 
hodnoticí zprávě Rada pro hodnocení vy-
zdvihla vysoce kvalitní výsledky v obou hlav-
ních oblastech výzkumu na FaF UK, tedy 
v oblasti farmacie a farmakologie a v oblasti 
chemie, zmínila úspěšné řešení významných 
evropských projektů či kvalitní spolupráci se 
zahraničními univerzitami a institucemi. Po-
ukázala také na vysoce kvalitní doktorské 
studium, které dosahuje nejvyšší studijní 
úspěšnosti na UK, a s ním spojenou pod-
poru mladých začínajících akademických 
a vědeckých pracovníků.
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Z výročních zpráv odkazujících na fiskální období 1. únor 2020 až 31. leden 2021 vyplývá, že lékárenský velkoobchod Phoenix vykazuje navzdory pandemické situaci pozitivní výsledky hospo-
daření. Jeho obrat dosáhl za účetní období více než 26 miliard Kč. „Přes všechny překážky a nouzové stavy se nám podařilo zajistit nepřerušený provoz všech našich distribučních center a lé-
káren, čímž jsme nemalou měrou přispěli k dostupnosti zdravotní péče a potvrdili tak naši nezastupitelnou roli ve zdravotním systému,“ říká Petr Doležal, generální ředitel společností Phoenix 
lékárenský velkoobchod a lékáren Benu. Phoenix jako velkodistributor léčiv zajišťuje na českém trhu zásobování téměř 4 000 lékáren, nemocnic, výdejen zdravotnických potřeb a dalších zá-
kazníků, kterým nabízí téměř 25 000 sortimentních položek. 
Benu otevřelo loni 20 nových lékáren, celkem jich nyní provozuje 200 vlastních a 70 franšízových. Společnost zapsala do výsledků i historické tržby 7,6 miliardy Kč, o pětinu více než v roce 
2019. V loňském roce společnost Benu otevřela nová Alzheimer konzultační centra v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Plzni a již druhé centrum Praze. „Prioritou je pro nás vždy zdraví zákazníků, 
proto jsme vzhledem ke komplikované situaci přistoupili k přerušení našich odborných preventivních programů. Jakmile to situace umožní, opět všechny naše preventivní programy spustíme 
a nabídneme našim zákazníkům kvalitní služby, na které jsou v našich lékárnách zvyklí,“ uvádí Petr Doležal.
K celkovému pozitivnímu výsledku skupiny pomohly také on-line prodeje, které vlivem pandemie zaznamenaly nárůst o 93 % a dosáhly jedné miliardy korun. Letos bude spuštěno moderní 
distribuční centrum v pražské Hostivaři, jehož součástí bude i internetová lékárna. Pražským zákazníkům tak umožní mimo jiné objednat zboží s doručením v týž den. Současně Benu otevře již 
druhou internetovou lékárnu v distribučním centru v Brně, která pokryje rychlejší doručení pro zákazníky na Moravě. Loni otevřela lékárenská síť Benu také dvě další internetové lékárny spolu-
pracující s Rohlik.cz, a to v Brně a Horních Počernicích. 

V tuzemsku i v dalších státech zanedbávají pacienti s diabetem, kardiovaskulárními chorobami a dalšími nemocemi prevenci a přerušují léčbu. 
V případě kardiovaskulárních onemocnění to může mít fatální následky. S infarktem myokardu pacienti velmi často nechodí k lékaři, přitom kardio-
vaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou smrti v ČR. „Zaznamenali jsme výrazné snížení počtu pacientů s infarktem myokardu, který však není 
způsoben nižším počtem infarktů, ale tím, že lidé s infarktem nepřijdou k lékaři a neléčí se. Přitom počet úmrtí v důsledku selhání srdce je jednou z hlavních příčin smrti v České republice 
a v letech 2014–2018 narůstal. Bude-li tento trend pokračovat i nyní, hrozí nám po pandemii covidu-19 další pandemie, tentokrát v oblasti chronických onemocnění,“ uvádí prof. MUDr. Aleš 
Linhart, DrSc., FESC, FCMA, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN Praha a předseda České kardiologické společnosti.
Zkušenost se zanedbáváním prevence a léčby potvrzuje i prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM, vedoucí Centra preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF UK VFN Praha a předseda 
České internistické společnosti ČLS JEP. „V první vlně koronavirové epidemie podle zkušeností z našeho Centra preventivní kardiologie přerušilo pravidelnou léčbu kardiovaskulárních onemoc-
nění až 30 procent pacientů, a dokonce 90 procent zrušilo pravidelnou kontrolu u lékaře. Ve druhé vlně přerušilo pravidelnou léčbu až 10 procent pacientů a pravidelné kontroly až 20 procent 
pacientů. Zanedbávání prevence nebo léčby kardiovaskulárních onemocnění přitom může mít fatální následky,“ upozorňuje profesor Češka.
Mezi další chronická onemocnění, jejichž léčba je ovlivněna pandemií covidu-19, patří diabetes mellitus. „V anglických nemocnicích byl v roce 2020 zaznamenán více než 80% pokles zájmu 
o testy hladiny cukru v krvi,“ informuje prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN a vědecký sekretář České diabetologické spo-
lečnosti ČLS JEP. Mezi závažné komplikace diabetu patří syndrom diabetické nohy. „Podle dat z Itálie bylo v roce 2020 ambulantně ošetřeno o dvě třetiny méně pacientů s diabetickou nohou 
ve srovnání s rokem 2019, avšak pacientů, kteří vyhledali pohotovost s akutním problémem, bylo významně více. Výskyt gangrény se zvýšil na dvojnásobek a potřeba amputací se zvýšila tři-
krát. Je důležité, aby pacienti nepodceňovali prevenci a léčbu chronických onemocnění,“ dodává profesor Prázný.

Společnost Benu hlásí 
zvýšení obratu
o 22 procent

Po pandemii koronaviru hrozí 
pandemie chronických onemocnění



ROZHOVOR  Tváří v tvář 

Nezávislé lékárny
chceme i nadále 

maximálně 
podporovat

Současná pandemická situace sice nedovoluje pustit se do oslav, které by si 30. výročí založení společnosti Alliance Healthcare 
jistě zasloužilo, ale nic nebrání tomu si v rozhovoru připomenout, jak se jmenovaný přední velkodistributor léčiv na českém 
trhu v uplynulých desetiletích rozvíjel. S Jaroslavem Kozákem, ředitelem pro prodej a marketing, a Ing. Romanem Kellerem, 

MBA, provozním ředitelem společnosti Alliance Healthcare, jsme si povídali nejen o minulosti, ale i o plánovaném rozvoji 
firmy a jejích služeb i o podpoře nezávislých Alphega lékáren.
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Na začátek se určitě sluší 
ohlédnout se za uplynulými 
30 lety, po které Alliance 
Healthcare v tuzemsku pů-
sobí, a vyzdvihnout určité 
mezníky v rozvoji společ-
nosti.
Jaroslav Kozák: V roce 1991, kdy byla spo-
lečnost založena, tehdy jako dvě firmy (Plus 
a Pragopharm), panovaly v zásobování léká-
ren ve srovnání s dneškem velmi rozdílné 
podmínky. Do té doby existovala státní orga-
nizace Zdravotnické zásobování, a to v kaž-
dém kraji, která zboží do lékáren vozila 
po paletách jednou za měsíc či 14 dnů. 
Po roce 1990 se zase naopak na trhu obje-
vilo několik stovek distributorů léčiv a do-
plňků stravy. Co se ale hlavně změnilo, byl 
poskytovaný servis. Zboží se do lékáren 
ve větších městech, pokud byl velkosklad 
poblíž, vozilo třeba i pětkrát šestkrát denně. 
Tehdy se tolik nekontrolovaly náklady 
a ve srovnání se současností byly úplně jiné 
marže. Společná marže distributora a lé-
kárny byla tehdy 38 %, rozdělená na 12 % 
pro distribuci a 26 % pro lékárnu. Nyní jsou 
obchodní podmínky zcela jiné. Lékárny byly 
tenkrát překvapené ze servisu i široké na-
bídky a také z množství distributorů, kteří 
na našem trhu začali fungovat. To byla 
oproti dřívějšku zásadní změna.

Vaše společnost, jestli se 
nepletu, tenkrát vznikla 
a první sklad měla v Plzni. 
Kde jste pak budovali ty 
další?
J. K.: Ano, první sklad vznikl v Plzni-Černi-
cích. V roce 1993 jsme ho pak přemístili 
do areálu Fakultní nemocnice Plzeň. V té 
době už jsme byli ve čtyřech patrech záso-
bovací ústředny, což postupně působilo lo-
gistické potíže hlavně s manipulací zboží. 
FN Plzeň, i když jsme její prostory posléze 
opustili, zůstala dodnes jedním z našich 
nejvýznamnějších klientů. V roce 1995 firma 
Pragopharm, jedna ze společností, na je-
jichž základě vzniká následně společnost 
Alliance UniChem, vybudovala svůj hlavní 
sklad vybavený dopravníkem v Řeži u Prahy. 
Za jeden z mezníků bych rozhodně označil 
prodej společnosti Plus jednomu z největ-
ších evropských distributorů léčiv Alliance 
UniChem v roce 1999. Současně Alliance 
UniChem koupila společnost Pragopharm 
společně s menšími distribučními firmami 
Tramit Havířov a A Santé Vysoké Mýto. 
Po sloučení všech společností v roce 2000 
firma pracuje pod společným jménem 
Al liance UniChem CZ. Centrála společnosti 
se přestěhovala z Plzně do Prahy a firmu če-
kalo nejen náročné sjednocení například IT 
systémů či názvů produktů, ale také distri-
buční sítě, protože v té době jsme měli cel-
kem 13 skladů. Proto bylo třeba zvolit 

vhodné lokality a optimalizovat síť distribuč-
ních center. V roce 2001 byl vybudován 
nový moderní areál v pražských Malešicích, 
který nahradil prostory v Řeži, vznikl sklad 
Alloga, jenž poskytuje skladovací prostory 

a služby pro výrobce. V roce 2001 došlo 
ke stěhování skladu do nových prostor v Os-
travě, otevřela se nová pobočka v Brně. 

V kterém roce se na trhu 
objevila přímo značka 
Alliance Healthcare?
J. K.: V roce 2006 se společnost Alliance 
UniChem spojila s firmou Boots Group 
a vznikl nový název společnosti Alliance 
Boots. Rok poté začala společnost používat 

název Alliance Healthcare, který se stal 
i jménem naší velkoobchodní divize v rámci 
skupiny Alliance Boots. Z dalších význam-
ných událostí bych zmínil rok 2011 a vstup 
na slovenský trh, kde jsme začali výrobcům 

nabízet pre-wholesalingové služby. Prů-
běžně jsme také rozšiřovali své skladovací 
prostory v tuzemsku, a současně s tím jsme 
jejich provoz modernizovali. V roce 2012 
jsme ve skladu v Praze-Malešicích spustili 
novou linku s vychystávacím automatem. 
Dnes už je takové vybavení standardem 
v distribuci, ale tehdy jsme byli na tuzem-
ském trhu první, kdo automatickou vychystá-
vací linku začal používat. K další změně 
vlastnické struktury pak došlo v roce 2014, 

kdy do společnosti vstoupila americká firma 
Wallgreens, takže vzniká celosvětová glo-
bální firma Wallgreens Boots Alliance (WBA). 

A kolik skladů tedy 
v současnosti provozujete?
Roman Keller: Máme čtyři distribuční 
sklady, a to v Praze, Hradci Králové, Brně 
a v Ostravě. Dále v ČR provozujeme také dva 
pre-wholesalové sklady. Jeden z nich fun-
guje v Praze, druhý v Brně a ještě jeden ta-
kový sklad máme na Slovensku v Senci. 

Významnou část činnosti 
vaší společnosti představují 
právě služby poskytované 
výrobcům. Pro kolik 
producentů je zajišťujete?
R. K.: Komplexní logistické služby pro vý-
robce (pre-wholesaling) poskytujeme 
zhruba osmi desítkám firem, jimž zabez-
pečujeme služby týkající se registrova-
ných a volně prodejných léčiv, doplňků 
stravy, kosmetiky ale také zdravotního 
materiálu. Spektrum služeb, které v rámci 
pre-wholesalingu poskytujeme, je široké. 
Zdaleka nejde jen o skladování a rozvoz 
zboží po České republice a okolních ze-
mích. Pro některé společnosti zajišťujeme 
i výrobu a přebalování léků. Jsme schopni 
zabezpečit veškerý servis jak pro mražené 
a chlazené produkty, tak pro přípravky 
ambientní. Některé firmy využívají část 
našich služeb, jiné plný servis. V souvis-
losti s tím se chci zmínit také o tom, že 
v roce 2015 jsme zahájili spolupráci 
s významnou francouzskou f irmou 
bioMérieux, která distribuuje svoje léky 
a testy po Evropě, a my pro ni zajišťujeme 
v Brně skladování pro ČR, Polsko, Maďar-
sko, Rakousko a Slovensko. V rámci pre-
-wholesalingu jde díky skladování 
ve všech teplotních režimech (mražené, 
chlazené a ambientní) skutečně o velký 
a komplexní projekt. 

Vraťme se zpět k samotné 
distribuci. Lékárny nejsou 
zdaleka jediné, kam vozíte 
zboží, v tomto případě 
hlavně léky. Zásobujete 
i nemocnice. Kolika zákaz-
níkům měsíčně zboží dove-
zete? 
R. K.: Měsíčně realizujeme 60 tisíc závozů 
pro 3 500 zákazníků. Portfolio produktů, 
které jim vozíme, je široké. Kromě léčiv to je 
samozřejmě i zdravotní materiál, který smě-
řuje hlavně do nemocnic, ale i do ostatních 
zdravotnických zařízení. V současnosti 
na základě výběrového řízení a podle po-
kynů Ministerstva zdravotnictví ČR zajišťu-
jeme distribuci vakcín proti covidu-19 
od společnosti AstraZeneca. Bohužel objem 
a nerovnoměrnost dodávek této vakcíny 
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NEMYSLÍM SI, ŽE DIGITALIZACE 
ZAPŘÍČINÍ ZÁNIK KAMENNÝCH 

LÉKÁREN
„S rozvojem telemedicíny zejména v posledním roce a s pokraču-
jící digitalizací vnímám názory, že postupem doby nebudou třeba 

kamenné lékárny. Nemyslím si, že by do budoucna měl přijít jejich 
zánik. Lidé chtějí maximálně využívat pohodlí, a tak jako běžně 

on-line nakupují elektroniku, knihy i potraviny a podobně, budou 
čím dál víc tímto způsobem nakupovat i lékárenské produkty. 

Lékárníci z kamenných lékáren se ale mohou vyprofilovat svou 
odborností a službami, což v západní Evropě vidíme běžně. 

V kamenné lékárně mohou lidé konzultovat své problémy, což už 
dnes dělají, protože se jim nechce ze strachu z nákazy covidem-19 
do čekáren k lékařům. Musíme počítat s tím, že moderní techno-
logie se budou neustále rozvíjet, ale na druhé straně odbornost 

farmaceutů a jejich služby ani sebelepší technologie nenahradí.“
 

JAROSLAV KOZÁK
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A když pomineme perso-
nální obtíže a počáteční 
problémy s nedostatkem 
ochranných pomůcek, jak 
se Alphega lékárníkům da-
řilo složité období zvládat?
J. K.: Trh se v důsledku covidu-19 změnil. 
Bylo to vidět v lékárnách v menších městech 
a obcích. Často tam došlo k provázání slu-
žeb lékárny a samosprávy obce, aby se za-
jistily léky například pro starší občany 
a podařilo se překlenout obtížné období. Je 
pravda, že se to projevilo právě u Alphega 
lékáren, které jsou v menších a středních 
místech. Dokázaly se s lokální infrastruktu-
rou spojit a zajistit nezbytný servis. Na zá-
kladě toho v krizovém období profitovaly 
spíš menší, lokální lékárny než lékárny v ná-
kupních centrech či ve velkých městech. 
Na rozdíl od nich totiž nepřicházely o zákaz-
níky. Většina Alphega lékáren, pokud doká-
zala ustát personální problémy, si tak vedla 
velmi dobře. 
R. K.: Ukázalo se, že se zásadně změnil 
pohyb lidí, kteří začali preferovat takzvané 
convenient provozovny. Dříve chodili hodně 
nakupovat do obchodních center, kde při té 
příležitosti navštívili i lékárnu, zatímco dnes 
většina lidí nakupuje pouze v okolí svého byd-
liště. Navštěvují tudíž místní lékárnu, a tím 
pádem se pro nás jako distributora lékáren-
ský trh trochu změnil. Co se týká sortimentu, 
víc se prodávají vitaminy a neprodává se 
takřka nic na chřipku, a jinak to plus minus 
zůstalo stejné. Občas se objeví nějaký výkyv 
v prodejích podle toho, co kdo ohlásí v tele-
vizi, ale relativně se prodeje stabilizovaly. 
Samozřejmě nelze meziročně porovnávat 
prodeje v jednotlivých kategoriích, protože 
se dost transformovaly. Ovlivněno je to ku-
příkladu také tím, že prakticky bohužel ne-
funguje prevence, nepředepisují se včas 
léky novým pacientům s diabetem, astmati-
kům a podobně. 

V čem se pro vás coby distri-
butora lékárenský trh kon-
krétně změnil?
J. K.: Za uplynulý rok jsme se museli naučit 
řešit plno nových situací od uzavřených re-
gionů přes bezkontaktní předávání zboží až 
po zrušení hotovostních plateb. Loni 
v březnu jsme museli na pár týdnů zastavit 
distribuci některých druhů zboží, například 
doplňků stravy, protože pro každého distri-
butora bylo prioritou zásobit léčivými pří-
pravky nemocnice a lékárny. 
R. K.: Pochopitelně se také projevila skuteč-
nost, že loni s nástupem pandemie nikdo 
nic prakticky nevěděl a lidé okamžitě reago-
vali na to, co zaznělo v médiích. Pak se oka-
mžitě mnohonásobně zvýšily prodeje 
přípravků, o kterých se někdo zmínil. Na-
horu šel on-line byznys. A jak už jsem řekl, 
obrazně řečeno se zrušila chřipka, takže vý-
robci přípravků na její léčbu zaznamenávají 
propady prodejů v řádu desítek procent. Na-
opak se hojně prodávají vitaminy.
J. K.: Kapitola sama pro sebe jsou pak ne-
mocnice a polikliniky. Provoz poliklinik se už 
jakžtakž stabilizoval, ale je pravda, že frek-
vence návštěv u praktických lékařů je dosud 

způsobuje zbytečně mnoho napětí a nedo-
rozumění, které zvládáme, a zboží rozvážíme 
praktickým lékařům a do očkovacích center. 
Loni jsme zase pomáhali dostat k několika 
dětským pacientům experimentální lék Zol-
gensma, jehož první dávky jsme k nám 
z USA pomohli dovézt. 

Jak rozsáhlý je momen-
tálně váš vozový park, 
abyste takový počet závozů 
bez problémů zvládli?
R. K.: Dopravu zabezpečují externí dopravci. 
Využíváme zhruba 130 dodávek, které po-
užíváme k zásobování lékáren, lékařů a ma-
lých distribucí. Pak využíváme sedm 
kamionových linek, které slouží pro dovoz 
zboží velkým distributorům, pro převoz zboží 
mezi našimi pobočkami a rozvozy na Slo-
vensko, do Maďarska a jinde. Program roz-
vozů je přesně stanoven, jde v podstatě 
o jakýsi jízdní řád s přesnými časy a místy 
nakládky i vykládky, který funguje spoleh-

livě. Lékárníci tak mají jistotu, že k nim při-
jíždíme v přesně stejný čas, a tudíž se 
na dodávku zboží mohou spolehnout. Sa-
mozřejmě mohou nastat výjimky, kdy mů-
žeme získat určitý časový skluz, jako 
například letos v únoru, kdy se celá ČR potý-
kala s nepříznivými sněhovými podmínkami. 

Sněhové kalamity dokážou 
znepříjemnit život, ale jde 
přece jen o sezonní záleži-
tost. Zato covid-19 už ovliv-
ňuje všechny sféry našeho 
života přes rok. Jak zasáhl 
do fungování vaší společ-
nosti včetně zmíněné do-
pravy?
R. K.: Přestože jsou zaměstnanci vybaveni 
ochrannými pomůckami a dodržují všechna 
pravidla týkající se například rozestupů 
(pravidlo 3R), čas od času se stává, že se 
v některé pobočce nemocnost zvýší. Pak po-
chopitelně bojujeme se sníženým stavem 

personálu a s tím, abychom vše ohledně 
distribuce zvládli. Nicméně se nám přesto 
podařilo za poslední rok včasnost dojezdů 
výrazně vylepšit. Plánoval jsem, aby nám 
neodjíždělo denně více než pět šest aut se 
zpožděním delším než 15 minut. Máme ale 
období, kdy máme pět šest zpožděných zá-
vozů týdně, což je v počtu více než 1 000 vy-
pravených závozů týdně úspěch celého 
týmu. Bez ohledu na nemocnost personálu 
platí, že když si lékárna objedná zboží, při 
odpoledních závozech vyjíždějí auta do ho-
diny od poslední objednávky. Snažíme se 
být maximálně pružní. Našim běžným zákaz-
níkům nabízíme dva závozy denně. Pokud 
jde například o nemocnice či větší zákaz-
níky, je jejich frekvenci i vyšší. 

Už jsme toho z historie 
i současnosti společnosti 
Alliance Healthcare pro-
brali dost, ale rozhodně ne-
smíme opomenout fakt, že 
podporujete sdružení nezá-
vislých Alphega lékáren. 
Pokud mě paměť neklame, 
první Alphega lékárna byla 
u nás otevřena v roce 2008. 
Kolik jich funguje v součas-
nosti?
J. K.: Značka Alphega lékáren na trh vstou-
pila v roce 2008, kdy se začal budovat vir-
tuální řetězec založený na výhodách nákupní 
skupiny a marketingové podpory nezávis-
lých lékáren. Šlo o dlouholetý trend Alliance 
UniChem a posléze Alliance Healthcare 
podporovat nezávislé lékárny. Sdružení 
Alphega lékárna původně založilo třináct 
členů, nyní už tedy existuje třináctým rokem 
a čítá více než 300 lékáren.

Do jaké míry se změnila 
vaše podpora lékáren 
od loňského března, 
kdy se celosvětově začala 
projevovat pandemie 
covidu-19? 
J. K.: Pro nás jsou lékárny skupinou priorit-
ních zákazníků, proto jsme se pro ně snažili 
v krizových chvílích primárně zajistit pro-
dukty, po nichž byla největší poptávka. 
Pokud jde o logistiku, snažili jsme se maxi-
málně přizpůsobit tomu, že v mnoha lékár-
nách nastala personální krize, když řada 
jejich pracovníků onemocněla nebo musela 
být na takzvané ošetřovačce s dětmi. Tam 
jsme se snažili uzpůsobit dobu závozu době, 
kdy byla lékárna otevřená. Byly také regiony, 
které byly uzavřené, takže závozy zboží tam 
byly komplikovanější, ale snažili jsme se, 
aby i tam byl v lékárnách dostatek potřeb-
ných produktů. Téma samo o sobě byla 
nouze o ochranné pomůcky, takže prioritou 
bylo sehnat jich pro zaměstnance lékáren 
dostatek.

R. K.: Nyní už je roušek a respirátorů dost, 
ale před rokem jsme za toto zboží platili, jak 
se říká, zlatem, aby se mohli naši zaměst-
nanci a lékárníci ochránit. Snažili jsme se 
také pomoci se zajištěním ochranných 
plexiskel na táry a podobně.

V
V Allianci Healthcare 

od samotných začátků
Do společnosti Alliance Healthcare nastoupil Jaroslav Kozák v roce 1993. Postupně tam 

působil jako výstupní kontrolor expedice, zástupce vedoucího IT oddělení, ředitel 
distribučního centra a vedoucí zákaznického servisu. Od roku 2014 pak po dobu pěti let 
zastával pozici Alphega manažera pro Českou republiku. Od roku 2019 ve společnosti 

působí jako ředitel pro prodej a marketing.
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B
Bohaté zkušenosti 

z logistiky
Ve svém profesním životě nasbíral Roman Keller mnoho zkušeností z manažerských 

pozic zejména v logistice, které zastával například ve společnostech Filipa, Solvent ČR, 
Hopi či Ahold Czech Republic. Do společnosti Alliance Healthcare přišel na podzim roku 

2018. Nejdříve v ní působil jako manažer logistiky, od předloňského října pak zastává 
pozici provozního ředitele. 

nižší než v předchozích letech a s tím souvisí 
i zhoršené odhalování nových pacientů 
s onemocněním, jako je diabetes a další. 
U státních nemocnic je z našeho pohledu 
výsledek nečekaně dobrý. Dokonce jsme za-
znamenali meziroční růst distribuce, což 
jsme nečekali, ale je to dáno systémem vý-
běrových řízení. Na druhé straně mají v ne-
mocnicích pokles výkonů, protože se 
pozastavily operační zákroky, vše se podří-
dilo covidu-19, což se samozřejmě projevilo 
ve skladbě produktů, které do nemocnic 
distribuujeme.

Alphega lékárny jsou 
známé poskytováním uni-
kátních služeb, jako je mě-
ření cévního a plicního 
věku. Loni na jaře musely 
jít stranou, ale předpoklá-
dám, že se budou se zlepšu-
jící se situací kolem 
covidu-19 do lékáren vracet. 
J. K.: Loni na jaře se začátkem první vlny co-
vidu-19 se služby zastavily. Po ní je lékárníci 
zase začali poskytovat, a navíc přišli v létě 
s novou službou v podobě diagnostiky syn-
dromu suchého oka. Cílem této akce, která 
proběhla ve vybraných Alphega lékárnách, 
bylo přiblížit lidem toto onemocnění, dia-
gnostikovat konkrétní formu syndromu su-
chého oka a doporučit vhodnou terapii. 
Jednalo se o vůbec první preventivní kam-
paň v českých lékárnách, v rámci které 
Alphega lékárny upozorňovaly na tento zdra-
votní problém. V době rozvolnění byl zájem 
lékáren poskytovat služby velký, bohužel 
na podzim přišla další vlna covidu-19 
a služby jako měření plicního či cévního 
věku se musely pozastavit. Všichni dou-
fáme, že se k nim už brzy budou moct lékár-
níci vrátit, protože v Alphega lékárnách jde 
o preferovanou aktivitu, na kterou už jsou 
zákazníci zvyklí. Zaznamenáváme, že leckteří 
klienti si sice pořídili domů nějaký přístroj 
na sledování určitých zdravotních parame-
trů, ale pak potřebují naměřené hodnoty 
s někým konzultovat, a tak jdou do Alphega 
lékárny, protože vědí, že tam služby posky-
tují a že jim mohou poradit. 

Chystají se případně ještě 
nějaké další nové služby, 
které by Alphega lékárníci 
začali poskytovat? Ptám se 
proto, že v Alphega lékár-
nách ve světě se například 
také očkuje a podobně. 
Jak se zrovna k očkování, 
pokud by ho naše legislativa 
umožnila, lékárníci staví? 
J. K.: Asi před třemi roky začali kolegové – 
lékárníci v Holandsku používat takzvanou 
farmakogenomiku, pomocí níž je určen ge-
netický profil člověka, na jehož základě se 
získají informace, jak organismus dotyč-
ného zpracovává léčivé látky. Na základě ta-
kových informací se pak upravuje dávkování 
léků. Jde o velmi zajímavou službu, protože 
umožňuje léčit pacienta co nejefektivněji 
a tak, aby se u něj předešlo případným ne-

žádoucím interakcím. Farmakogenomika je 
věc, kterou vedeme v patrnosti, a chtěli by-
chom ji v budoucnosti zavést i u nás. Velký 
potenciál vidíme i v kategorii léčebné kos-
metiky a v poradenství s ní spojeném. Na ni 
bychom se také v Alphega lékárnách chtěli 
zaměřit. A očkování? V některých zemích se 
v lékárnách opravdu už nějaký ten rok oč-
kuje, ale také tam nějakou dobu trvalo, než 
se s tím začalo. Určitě to nebylo možné ze 
dne na den. U nás zatím legislativa nic tako-
vého neumožňuje. Stále tady panuje názor, 
že máme lékaře a očkování je jejich záleži-
tost. A že umožnit, aby se v lékárně prová-
děly invazivní zákroky, není správná cesta. 
Česká lékařská komora tohle nepodporuje 
a asi ani podporovat nebude. Zástupci 
České lékárnické komory už sice o možnosti 
očkovat v lékárnách s vládními představiteli 
diskutovali, ale zatím se vývoj nikam nepo-
sunul. Samozřejmě by to stejně jako v jiných 
zemích, kde se v lékárnách očkuje, zname-
nalo, že by se musely zajistit certifikované 
kurzy, jimiž by lékárníci nejdříve prošli. Se-
tkal jsem se s farmaceuty, kteří říkali, že by 
do očkování šli, ale i s takovými, již říkali, že 
rizika s tím spojená jsou velká a že v tuto 
chvíli by se do očkování nezapojili.

Výhoda Alliance Healthcare 
spočívá mimo jiné i v tom, 
že jakožto distributor máte 
zázemí u nadnárodní spo-
lečnosti Wallgreens Boots 
Alliance. Jak se rozvíjela 
spolupráce s kolegy z cent-
rály i z ostatních zemí, kde 
Alphega lékárny fungují, 
v uplynulém abnormálním 
roce? Mohli jste využít ně-
jaké jejich know-how? 
J. K.: V rámci Alliance Healthcare jsme 
každý týden měli telekonference jak nejvyš-
šího managementu, tak provozních pracov-
níků i zástupců Alphega lékáren, při nichž se 
sdílely zkušenosti z jednotlivých zemí. Po-
chopitelně situace a funkce lékáren se 
hodně odvíjí od lokálních pravidel a legisla-
tivy. V některých zemích, jak už bylo řečeno, 
lze v lékárnách očkovat či testovat, takže na-
příklad od kolegů z Velké Británie a Francie 
víme, že začali zřizovat prostory na očko-
vání. Také jsme se samozřejmě dost bavili 
o ochranných pomůckách a je třeba říct, že 
zpočátku na tom byly všechny země stejně, 
protože se potýkaly s jejich nedostatkem. 
Debaty se točily i kolem zpráv, co se děje 
ve farmaceutické výrobě hlavně v zemích, 
jako je Indie a Čína, odkud pochází většina 
léčivých látek a kde docházelo třeba k pře-
rušení exportu. O tom jsme tedy byli infor-
mováni. Měli jsme také informace o tom, jak 
probíhá vývoj vakcíny proti covidu-19 
a které společnosti na jejím vývoji pracují. 
V tomhle jsme tedy plně využívali výhodu, že 
jsme nadnárodní firma. 

Chápu, že od loňského 
března jste museli řešit pře-
devším aktuální situace 
a že pro strategické pláno-
vání nebylo příliš prostoru. 

Přesto by mě zajímalo, zda 
máte pro nejbližší budouc-
nost naplánované ve vaší 
společnosti, skladech či do-
pravě nějaké změny? 
R. K.: Začal bych nejdříve tím, co se nám po-
dařilo loni. Při převážení zboží striktně dodržu-
jeme teplotní řetězec. Každé auto je vybaveno 
lednicí, která chladí v režimu 2 až 8 °C. Nákla-
dový prostor aut je temperovaný na ambientní 
teplotu mezi 15 až 25 °C. Obojí je průběžně 
monitorováno teplotními senzory, které jsou 
přes GSM bránu propojeny na náš server, 
a v minutových intervalech nám odesílají tep-
loty ze všech aut, jež jsou na trase. Loni jsme 
implementovali software na lepší sledování 
kontrol teplot, takže každý dispečink na každé 
pobočce má k dispozici televizní obrazovku 
a má přehled o tom, jaká auta jsou na trase, 
a každý řidič hned hlásí, pokud by nastal ně-
jaký teplotní problém. Stejně tak má každý 
řidič v kabině takzvané PDA zařízení, tedy ja-
kousi čtečku s aplikacemi. Pokud dojde k ně-

jakému problému s teplotou v prostoru se 
zbožím, okamžitě je o potížích informován, 
aby je mohl ihned řešit. Auta sice nemáme vy-
bavená tiskárnami, ale všechny teploty jsou 
zaznamenány v systému a kterémukoliv zá-
kazníkovi můžeme údaje o nich poskytnout. 
I na letošek máme velké plány. Chceme inves-
tovat do zavedení nového warehouse mana-
gement systému (WMS) na řízení skladu 
a také plánujeme zavést nový ERP systém, 
tedy systém na kompletní řešení firmy. Co se 
týká skladů, nespíme na vavřínech a připravu-
jeme investice do zlepšení služeb a dodržení 
ISDP pravidel (Informační systém o datových 
prvcích). Dále chceme zvýšit automatizaci 
ve skladu v Brně a zlepšit tam nakládku zboží 
stejně jako v Ostravě. Přestože v současnosti 
není třeba naše sklady zásadně přestavovat, 
čekají nás investice do obnovy některého 
technického vybavení. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz
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informace, přesvědčování nebo pobídky ur-
čené k podpoře předepisování, dodávání, 
prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních 
léčivých přípravků. Takové informace pova-
žované za reklamu mohou pocházet nejen 
od výrobců, prodejců léčiv, ale také od ko-
hokoli dalšího, a to v souladu s rozsudkem 
Soudního dvora Evropské unie, který řešil 
problematiku, jak posuzovat informace ší-
řené bez účasti osob nebo podniků, kteří 
přímo profitují z prodeje léčivých přípravků.
Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v roce 
2009 v tom smyslu, že šíření informací týka-
jících se léčivého přípravku (zejména jeho 
léčebných nebo preventivních účinků) třetí 
osobou může být považováno za reklamu 
i tehdy, jestliže tato třetí osoba jedná z vlast-
ního podnětu a právně i fakticky zcela nezá-
visle na výrobci nebo na prodejci takového 
léčivého přípravku. Navíc na začátku správ-
ního řízení nemůže být zřejmé, zda šíření in-
formací mělo či nemělo vazbu na výrobce či 
jinou osobu mající zájem na předepisování 
takového léčivého přípravku. To je skuteč-
nost, již je nutno objasnit a ve správním ří-
zení pak posoudit ve vztahu k dalším 
skutečnostem, včetně práva na svobodu 
projevu. Nekomerční účel tedy nelze v žád-
ném případě na začátku šetření předjímat 
pouze z obsahu sdělení.

Mgr. Irena Storová, MHA,
ředitelka SÚKL

Ze společnosti se najednou vytratila zá-
kladní myšlenka: je to přece právě lékař, 
kdo má pacientovi říct, která léčba je pro 
něj tou nejvhodnější. A je tu také lékárník, 
kdo je pacientovi vždy připraven odborně 
poradit. 
Aktuálně je v ČR díky výjimce Ministerstva 
zdravotnictví ČR lékařům umožněno iver-
mektin pro léčbu covidu-19 za určitých 
podmínek použít. Nadále je však třeba mít 
na paměti, že tento léčivý přípravek není 
nikde na světě pro léčbu covidu-19 regist-
rován a ani Evropská agentura pro léčivé 
přípravky (EMA), ani Světová zdravotnická 
organizace (WHO) jeho používání proti to-
muto onemocnění nedoporučila mimo jeho 
podávání v klinických studiích. Ačkoliv v la-
boratorních studiích bylo zjištěno, že iver-
mektin může blokovat replikaci viru 
SARS-CoV-2 (viru způsobujícího onemoc-
nění covid-19), výsledky z klinických hod-
nocení nejsou jednoznačné: některá 
klinická hodnocení nevykazovala žádné pří-
nosy a jiná hlásila potenciální přínos. 

Vzhledem k nedostatku dat je zde stále 
mnoho otazníků.

Jaká jsou fakta o předepiso-
vání ivermektinu?
Pokud je lékař přesvědčen, že pacient bude 
z léčby ivermektinem profitovat, může jej 
předepsat jako léčivý přípravek registrovaný 
mimo ČR, použití pak už jen nahlásí Stát-
nímu ústavu pro kontrolu léčiv. Pokud se 
lékař k takovému kroku rozhodne, musí se 
seznámit s možnými přínosy a riziky této 
léčby a samozřejmě také informovat pa-
cienta, že bude léčen neregistrovaným léči-
vým přípravkem, a obeznámit ho s přínosy 
a riziky. Takzvané použití off-label je také 
možné a netýká se pouze léčivých přípravků 
obsahujících léčivou látku ivermektin. Zákon 
o léčivech totiž stanoví, že ošetřující lékař 
může, pokud není léčivý přípravek distribuo-
ván nebo není v oběhu léčivý přípravek po-
třebných terapeutických vlastností, použít 
registrovaný léčivý přípravek způsobem, 
který není v souladu se souhrnem údajů 

o přípravku, je-li však takový způsob dosta-
tečně odůvodněn vědeckými poznatky.
Nutno podotknout, že poskytovatel zdravot-
ních služeb odpovídá za škodu na zdraví 
nebo za usmrcení člověka, k nimž došlo v dů-
sledku použití neregistrovaného léčivého pří-
pravku nebo použití registrovaného léčivého 
přípravku off-label způsobem.
SÚKL je otevřený novým možnostem v léčbě 
covidu-19. Od začátku pandemie jsme ať už 
sami, nebo v součinnosti s EMA, posoudili 
mnoho léčivých přípravků, vzpomeňme na-
příklad na remdesivir nebo favipiravir, 
dexamethason, baricitinib, monoklonální 
protilátky, konvalescentní plazmu a další. 
Prioritně posuzujeme klinická hodnocení s lé-
čivými přípravky pro léčbu covidu-19 tak, aby 
nebyly průtahy ve zjišťování nových informací.
Pohled zpátky nás ale také varuje před 
zkratkovitým jednáním. Příkladem je třeba 
hydroxychlorochin – lék, který vzbudil velká 
očekávání a u kterého se posléze ukázalo, 
že pacientům s covidem-19 nepomáhá, 
a v některých případech došlo při jeho po-
užívání ke zhoršení zdravotního stavu vlivem 
nežádoucích účinků hydroxychlorochinu.

Jaká jsou fakta o regulaci 
reklamy?
Zákon o regulaci reklamy zakazuje směrem 
k široké veřejnosti propagovat léčivé pří-
pravky vázané výhradně na lékařský před-
pis, přičemž za reklamu se považují všechny 

Ivermektin
v době pandemie
Ivermektin letos rozdělil republiku na příznivce a odpůrce jeho používání při léčbě nemoci covid-19. Na Státní ústav pro 
kontrolu léčiv (SÚKL) se obrátilo mnoho lidí s podněty k prošetření. Ať už se jedná o nelegální prodej na internetu, nebo 
o podezření, že dochází k porušení zákona o regulaci reklamy publikováním textů o jeho výhodách. Situaci nepomohlo 
ani to, že pacienti, jimž lékař ivermektin nepředepsal, začali shánět veterinární přípravky s obsahem této léčivé látky. 
I v České republice přitom už víme o případech, kdy při používání přípravků s ivermektinem, které nebyly určeny pro 
humánní léčbu, došlo k předávkování.

PHARMA FOKUS
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Nový systém UDI (Uniques Device Identifi-
cation) má usnadnit sledovatelnost zdravot-
nických prostředků v celém dodavatelském 
řetězci, zvýšit spolehlivost sledování bezpeč-
nosti prostředků po jejich uvedení na trh 
a zdokonalit monitorování ze strany přísluš-
ných orgánů. Systém UDI má rovněž přispět 
ke snížení počtu pochybení při léčbě a po-
moci v boji proti padělaným prostředkům. 
Zdravotnická zařízení a další hospodářské 
subjekty by pak měly díky novému systému 
UDI zlepšit svou nákupní politiku a politiku 
nakládání s odpady, jakož i strategii řízení 
zásob.

O systému
Systém UDI je standardizovaný systém 
identifikace zdravotnických prostředků. Za-
vádí jedinečný identifikátor zdravotnického 
prostředku UDI, standardní značení na eti-
ketě nebo přímo na prostředku, uchovávání 
jedinečných identifikátorů zdravotnickými 
zařízeními a hospodářskými subjekty a uklá-
dání požadovaných dat do centrální data-
báze (EUDAMED).
Výrobce zdravotnického prostředku tedy 
musí každému výrobku přidělit jedinečný 
identifikátor prostředku UDI, který se skládá 
z dvou částí:

Nový systém 
identifikace
zdravotnických 
prostředků
V květnu tohoto roku, po ročním odkladu z důvodu koronavirové pandemie, vstupuje v účinnost evropské nařízení 
o zdravotnických prostředcích 2017/745 (MDR), které mimo jiné definuje požadavky pro systém UDI v Evropě. 
V květnu 2022 jej bude následovat nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích 2017/746 (IVDR) 
s obdobnými požadavky. 

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Z

Výzva 
pro uživatele

Obracíme se na všechny uživatele, kteří používají Systém GS1 pro identifikaci 
prostředků (UDI) podle pravidel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv 

FDA. Organizace GS1 je jednou z akreditovaných agentur pro vydávání UDI 
zdravotnických prostředků v USA. To vyžaduje, aby GS1 udržovala informace 
o registrovaných uživatelích, kteří používají Systém GS1 pro přiřazování UDI 
výrobkům dodávaným na americký trh. Tyto informace musí GS1 pravidelně 

poskytovat americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Pokud 
používáte nebo kdykoliv v budoucnu začnete používat GS1 Company Prefix pro 

identifikaci zdravotnických prostředků (UDI), které budete dodávat na trh 
do USA, informujte o této skutečnosti GS1 Czech Republic. Kontakt: 

martinkova@gs1cz.org

V
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Tyto požadavky dále zpřísní zákon o zdra-
votnických prostředcích, který připravuje 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Norma roz-
šíří povinnost ukládat a uchovávat jedineč-
nou identifikaci u všech zdravotnických 
prostředků kromě rizikové třídy I. Zavedení 
UDI nemocnicím přináší nové povinnosti, 
ale také možnost významných časových 
a finančních úspor.
Posledním požadavkem MDR ve vztahu 
k UDI je povinnost zaznamenávání jedi-
nečné identifikace a kmenových dat 
ke zdravotnickým prostředkům do data-
báze UDI, která je součástí Evropské data-
báze zdravotnických prostředků EUDAMED. 
Obě nařízení dále obsahují komplikovaná 
přechodná ustanovení – jejich smyslem je 
mimo jiné po určitou dobu po vstupu nové 
úpravy v účinnost zachovat platnost certifi-
kátů vydaných zkušebnami podle staré 
úpravy.

Expanze UDI na nové trhy 
Regulované značení zdravotnických pro-
středků však není pouze evropská záležitost. 
V současné době je systém UDI funkční 
v USA, kde vládní agentura FDA (Food and 
Drug Administration, Úřad pro kontrolu po-
travin a léčiv) vyžaduje UDI na určitých zdra-
votnických prostředcích a zadávání 
informací do databáze GUDID již od roku 
2013. Dalšími státy, které plánují zahájení 
využívání systému UDI v nejbližších letech, 
je například Rusko, Čína, Indie, Turecko, 
Saúdská Arábie, Japonsko, Austrálie, 
Brazílie, Jižní Korea či Argentina.
GS1, přední světová organizace pro správu 
standardů v dodavatelském řetězci, byla 
jmenována Evropskou komisí a americkým 
Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv vydá-

vajícím subjektem s oprávněním přidělovat 
jedinečnou identifikaci UDI pro zdravotnické 
prostředky. Standardy Systému GS1 splňují 
požadavky FDA US a EK pro vydávání UDI 
a umožňují výrobcům dodržovat tyto poža-
davky.
Výrobci, kteří se rozhodli pro implementaci 
UDI aplikovat Systém GS1 jako identifikátor 
prostředku (UDI-DI), používají GTIN a jako 
identifikátor výroby (UDI-PI) GS1 aplikační 
identifikátory pro požadované atributy (číslo 

šarže, sériové číslo, datum exspirace, 
datum výroby atd.). Tyto informace jsou kó-
dovány do čárového kódu GS1 – do lineár-
ního čárového kódu GS1-128 nebo 2D kódu 
GS1 DataMatrix.
Jedinečná identifikace a možnost strojového 
čtení těchto informací z čárových nosičů 
vedou ke zvýšení bezpečnosti používání 
zdravotnických prostředků a tím i k vyšší 
bezpečnosti pacientů.  V nemocnici skeno-
vání eliminuje lidské chyby při manuálním 
zadávání dat a zaznamená jedinečnou iden-
tifikaci produktu v celém dodavatelském ře-
tězci. Šetří čas při stahování produktů 
z oběhu a může zachránit životy v případě 
včasného stažení. Schopnost snadno iden-
tifikovat a poté používat produkty s blížícím 
se datem exspirace eliminuje plýtvání a šetří 
peníze.

Ing. Lenka Martínková, 
GS1 Czech Republic

Identifikátoru prostředku UDI-DI, který 
udává statickou informaci o druhu zdra-
votnického prostředku na úrovni jednotky 
použití.
Identifikátoru výroby UDI-PI, který nese dy-
namické informace, jako je sériové číslo, 
šarže, datum výroby či datum použitel-
nosti.
Tento jedinečný identifikátor UDI je nutné 
zakódovat do datového nosiče a umístit jej 
na etiketu zdravotnického prostředku nebo 
přímo na prostředek. 
V EU byl zmíněnými nařízeními zaveden 
ještě další identifikátor, jenž musí výrobci 
svým produktům přidělit: Základní UDI-DI.  
Jedná se o primární identifikátor modelu 
zdravotnického prostředku, od kterého se 
odvozují konkrétní varianty produktu dodá-
vané na trh.  Základní UDI-DI slouží jako 
klíčový údaj k záznamům v databázi EUDA-
MED a je nutné jej uvádět v příslušných 
certifikátech, prohlášeních o shodě a dal-
ších dokumentech. 
Pro tvorbu UDI smějí výrobci používat kó-
dovací normy poskytnuté vydávajícími sub-
jekty, které jmenovala Evropská komise. 
Jsou jimi čtyři subjekty: GS1, HIBCC, 
ICCBBA a IFA.
Legislativa dále vyžaduje ukládání jedi-
nečné identifikace prostředku hospodář-
skými subjekty, zdravotnickými zařízeními 
a zdravotnickými pracovníky. 
Například nemocnice tak budou muset 
ukládat a uchovávat, pokud možno v elek-
tronické podobě, jedinečnou identifikaci 
implantabilních prostředků třídy III, které 
dodaly nebo jim byly dodány. Dále musí 
poskytnout kartu s informacemi o implan-
tátu včetně jedinečné identifikace UDI pa-
cientům s implantovaným prostředkem. 

inzerce

Nejčastější 
otázky

Co je UDI?
Jde o zkratku z anglického Unique Device Identification. Jedná se o jedinečnou 

identifikaci zdravotnického prostředku.

Co obsahují pravidla amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv o UDI?
Předpisy uvedeného úřadu stanovují, které produkty jsou klasifikované jako 

zdravotnické prostředky a za jakých podmínek mohou být dodávány na trh v USA. 
Specifikují rizikové třídy zdravotnických prostředků prodávaných v USA 

a stanovují požadavky na identifikaci a sdílení souvisejících produktových dat. 

Jak mám postupovat, pokud vyrábím zdravotnické prostředky, 
ale zatím nevyvážím do USA?

Povinnost přiřazovat UDI vašim produktům pro vás samozřejmě platí, ale 
nemusíte nic hlásit. Pokud by se situace kdykoli v budoucnu změnila a vaše 

výrobky by měly být dodávány na americký trh, musíte nás neprodleně o této 
skutečnosti informovat.

N

Příklad UDI vytvořeného pomocí Systému GS1 a zakódovaného do datového nosiče GS1 Data Matrix a GS1-128 včetně okem čitelné interpretace 
HRI (Human Readable Interpretation – okem čitelná standardní sekvence zakódovaná v datovém nosiči a uvedená v jeho těsné blízkosti)
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Dochází tím pádem i na prodeje pod cenou. 
Tento přístup k cenové politice se ze strany 
prodejců bohužel opakoval i nyní u antigen-
ních testů.“
Že byli zákazníci vděční za cokoliv ze seg-
mentu ochranných pomůcek a dezinfekce, 
co si mohli v lékárně pořídit, potvrzuje také 
Jana Ulvrová: „Na počátku pandemie, kdy 
byl dezinfekčních gelů na ruce nedostatek, 
byl klient rád, pokud si z lékárny odnesl 
i magistraliter gel připravený obecně z eta-
nolu, glycerinu, vody a několika kapek éte-
rického olejíčku. I to byla v březnu loňského 
roku ,záchrana‘.“

Nyní už jde také o design 
Vývoj jmenovaného portfolia za posledních 
12 měsíců byl bouřlivý, a jak naznačuje 
Tomáš Arndt, zájem zákazníků o ochranné 
pomůcky v podstatě kopíroval vládní naří-
zení. V jednu dobu všichni nakupovali 
roušky, jindy zase respirátory.

Ne že by člověk, který si chtěl před rokem 
2020 pořídit hygienickou roušku nebo dez-
infekční gel na ruce, musel oběhnout de-
sítky lékáren v širokém okolí, aby něco 
takového sehnal. Lékárníci potvrzují, že 
na skladě toto zboží v malém množství měli. 
Koupit si je někdo ale přišel, jak se říká, jed-
nou za uherský rok. „Před loňským rokem 
jsme v lékárně skladovali chirurgické roušky, 
ale jen v malém množství. Prodávaly se ze-
jména v chřipkové sezoně a klienti uváděli, 
že je mají například na návštěvu do nemoc-
nice, domova důchodců a rovněž pro 
kontakt s malými miminky. Přípravky na dez-
infekci povrchů jsme neskladovali vůbec. 
Dezinfekční přípravky na ruce v podobě gelů 
a ubrousků jsme samozřejmě vedli, prodá-
valy se především v cestovatelské sezoně,“ 
popisuje Mgr. Jitka Junová, vedoucí pražské 
Elie lékárny.
Také vedoucí lékárny PharmGo Na Florenci 
v Praze PharmDr. Tomáš Arndt, Ph.D., uvádí, 

že do jara minulého roku byly uvedené pro-
dukty v lékárně zastoupeny minimálně: 
„Jistý zájem byl v době dovolených o hygie-
nické a antibakteriální ubrousky. Čas 
od času poptával roušku novopečený otec 
či prarodič, když se chystal jít podívat na no-
vorozeného člena rodiny do porodnice.“
Po vypuknutí koronavirové pandemie loni 
na jaře ale nastal v kategorii ochranných 
pomůcek takový obrat, že se k němu na lé-
kárenském trhu stěží hledá obdoba.

Jediný cíl? Sehnat cokoliv
Zatímco před covidem-19 málokterý zákaz-
ník, který vstoupil do oficíny, požadoval 
roušku nebo dezinfekční prostředek, po vy-
puknutí pandemie naopak málokdo z přícho-
zích tohle nepoptával. Jak potvrzuje 
PharmDr. Jana Ulvrová, vedoucí Pilulka Lé-
kárny na Senovážném náměstí v Praze, po vy-
puknutí pandemie došlo ke skupování zásob 
dezinfekcí s virucidním účinkem a zboží se 

stalo v podstatě nedostatkovým. „Zatímco 
první jarní vlna covidu-19 byla ve znamení 
ohromné poptávky po rouškách a dezinfekč-
ních gelech, kdy jeden či druhý artikl požado-
val víceméně každý, kdo vstoupil do oficíny, 
druhá, podzimní vlna se pak nesla ve zna-
mení respirátorů,“ popisuje.
Zejména loni na jaře platilo, že sehnat nějaké 
ochranné pomůcky bylo takřka nemožné. 
Snažit se tedy vybírat a nakupovat tento sorti-
ment podle značek byla dost zbytečná ná-
maha. „Na jaře loňského roku bylo důležité 
mít aspoň něco,“ podotýká Tomáš Arndt.
Podobně mluví i Jitka Junová a zmiňuje další 
tehdejší problém: „Na samém začátku bylo 
vše dost živelné. Snažili jsme se sehnat co-
koliv, nebylo nic. Přesto jsme se ale raději 
obraceli na prověřené prodejce zdravotního 
materiálu. I tak jsme bohužel nakoupili 
hodně předražených produktů. Mnozí doda-
vatelé, bohužel i ti certifikovaní, zneužívali 
situaci, a tak nám toho v lékárně dost zbývá. 

Jako musejí učitelé dějepisu při výkladu látky uvést, zda se určité události staly před naším nebo v našem letopočtu, 
při popisu kategorie ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků se lze těžko vyhnout označení před covidem 
a při covidu. Kategorie, kterou do loňského března šlo sotva označit jinak než minoritní, se prakticky ze dne na den 
stala obrem. 
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S rozšiřující se nabídkou se také vyvíjejí po-
žadavky spotřebitelů. „Dnes již mnoho kli-
entů řeší design roušky či respirátoru, tedy 
jakou má barvu a vzor, a tytam jsou doby, 
kdy se prodávalo cokoliv za jakoukoliv cenu. 
Dá se říct, že z nezbytné pomůcky se stává 
módní prvek,“ podotýká Jitka Junová a také 
Jana Ulvrová uvádí, že v současnosti už si 
zákazníci vybírají ze široké nabídky barev-
ných roušek a respirátorů. „Pokud jde o dez-
infekční gely, řeší jejich konzistenci, vůni 
a v neposlední řadě i velikost balení,“ do-
dává.
Možnost nosit i jiný než bílý respirátor je sice 
příjemná věc, ale u jmenovaného zboží by 
při výběru měla na první místě vždy být kva-
lita. A jak je to ve skutečnosti? Zajímají se 
spotřebitelé o to, jaké mají roušky a respirá-
tory například certifikáty či kde byly vyro-
beny?
Podle Jitky Junové není odpověď na tyto 
otázky lehká. „Někdo se nezajímá vůbec 
o nic, to tedy většinou, někdo o vše. Cenu 
produktů nakupující samozřejmě řeší. 
Na certifikát se ptá málokdo, i když je máme 
k nahlédnutí i k přiložení. Řada zákazníků by 
ráda měla bezalkoholovou dezinfekci 
na ruce, ta se ale velmi obtížně shání, i když 
existuje. Co se týká původu produktů, zájem 
je přednostně o ty české, případně o vý-

robky ze západní Evropy. Většinou jsou od-
mítány produkty pocházející z Číny 
a Turecka.“
Jana Ulvrová zase popisuje: „Zákazníci upřed-
nostňují certifikované produkty vyrobené 
v České republice. O ty je největší zájem. 
Pokud má produkt ,hezkou‘ cenu, klienta to 
potěší a nakoupí i více balení. Na druhou 
stranu za kvalitní výrobek, který mu poskytne 
příjemné používání, si rád připlatí.“
Také Tomáš Arndt potvrzuje, že pro zákaz-
níky je důležitá země původu ochranných 
pomůcek a hlavně jejich cena: „Lékárny 
často nemohou konkurovat e-shopům a ze-
jména stánkům s hygienickými potřebami, 
které jsou takříkajíc rozeseté po městech. 
Dalším kritériem, které nakupující řeší, je to, 
zda jde o český nebo čínský výrobek. Pokud 
je to přijatelné cenově, klienti preferují jed-
noznačně tuzemské výrobky. Čínské roušky 
nebo respirátory si vybírají spíše jen na jed-
norázové použití.“ Jak dále doktor Arndt 
uvádí, o dezinfekci je už poměrně malý 
zájem, protože je povinně v každém ob-
chodě, úřadě, u vchodu do metra a po-
dobně. „Pro spořivé Čechy pak už není příliš 
důvod ji kupovat. Navíc je často k dispozici 
zdarma, ať už jako bonusy v rámci akcí v lé-
kárnách, nebo rovněž jako příbaly časo-
pisů,“ doplňuje.

inzerce

VÝBĚR NOVINEK
Farmacia Care

NIXX Forte dezinfekční gel – registrovaný biocid, obsahuje 70 % alkoholu, 
pomocné látky a atraktivní parfemaci

Herb-Pharma Corporation
Virostop dezinfekční gel 100 ml / 200 ml – biocid, obsahuje etanol (565,9 g/l), 

cist krétský, aloe vera a vitamin E, dezinfikuje, nelepí, hydratuje, zjemňuje 
a vyživuje pokožku rukou; Virostop dezinfekční sprej 50 ml / 100 ml – kromě 

rukou je vhodný i na dezinfekci osobních předmětů a malých povrchů 

Next Force
Zitenax® hygienický gel na ruce s antibakteriální přísadou – se 70% obsahem 

alkoholu, příjemně voní po citronové trávě a díky obsahu panthenolu a aloe vera 
na rukou „nepálí“, regeneruje pokožku

Zentiva
Sanicor Sensitive roztok – biocidní přípravek s inovovaným složením, 

díky němuž je šetrnější k pokožce, vhodný pro časté používání; 
Sanicor Sensitive gel – biocidní přípravek ve formě gelu

(Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku.)

V
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Enormní zájem o dezinfekční přípravky loni 
na jaře měl vliv nejen na to, že se objevilo 
mnoho nových značek, produktů a výrobců, 
ale i na to, že stávající producenti trhali vý-
robní rekordy. „Loni v březnu, kdy se projevil 
obrovský zájem o dezinfekční přípravky, 
jsme reagovali na poptávku a obratem jsme 
prodali přes 20 tisíc balení gelů, které jsme 
v březnu zvládli vyrobit. Zvýšený zájem 
o dezinfekční prostředky jsme opět zazna-
menali od září 2020, kdy prodeje vzrostly 
téměř o 500 procent,“ říká Denisa Černá.
O významném navýšení výroby se zmiňuje 
i Juraj Karczub. Zuzana Nováková zase po-
ukazuje na jinou, svým způsobem rekordní 
skutečnost: „Na enormní poptávku po dez-
infekci naše firma dokázala zareagovat 
velmi pružně hned na začátku pandemie. 
Celý projekt od nápadu po dodání dezin-
fekce na trh proběhl v řádu dní. I nyní je 
naše výroba schopna pružně reagovat 
na potřeby trhu.“

Mimořádná situace jako 
urychlovač inovací
Prakticky všichni tradiční výrobci, kteří se 
na lékárenském trhu se svými produkty po-
hybují už nějaký ten pátek, připouštějí, že 
loňská mimořádná koronavirová situace 
byla impulsem k inovacím, či dokonce při-
spěla ke vzniku úplných novinek.
„V uvedeném období prošla významnou 
změnou naše značka NIXX. Původní NIXX hy-
gienický gel, kosmetický přípravek vyráběný 
od roku 2017, byl nahrazen velmi kvalitním 
produktem s vyšší účinností. Nyní jsou tedy 
veškeré aktivity soustředěny na NIXX Forte 
dezinfekční gel – biocid. Kvalitativní rozdíly 
mezi gely spočívají ve vyšším obsahu alko-
holu v NIXX Forte, který činí víc než 70 pro-
cent, v jiném složení pomocných látek 
a v atraktivní parfemaci. Další odlišnosti lze 
najít v legislativním zařazení přípravků 
a způsobu registrace, respektive ohlášení. 
NIXX Forte je biocid, takže podrobná doku-
mentace s důkazem účinnosti, a to včetně 
účinnosti na koronaviry, spolu s potvrzením 
bezpečnosti, je u něj samozřejmostí,“ objas-
ňuje Juraj Karczub.
K inovaci složení svého dezinfekčního roz-
toku přistoupila společnost Zentiva. Co bylo 
jejím důvodem, nastiňuje Zuzana Nováková: 
„Spotřebitelé si při častém používání dezin-
fekce na ruce stěžují na vysoušení pokožky. 
Proto jsme na konci loňského roku inovovali 
složení našeho dezinfekčního roztoku 
a uvedli na trh biocidní přípravek Sanicor 
Sensitive roztok. Nové složení je šetrnější 
k pokožce, a tudíž vhodné pro časté použí-
vání. Portfolio jsme také rozšířili o další bio-
cidní přípravek ve formě gelu – Sanicor 
Sensitive gel.“
Své dlouhodobé zkušenosti s vývojem, výro-
bou a distribucí zdravotnických prostředků 
a kosmetiky využili ve společnosti Next 
Force a v první vlně pandemie uvedli na trh 
tehdy akutně potřebný antibakteriální gel Zi-
tenax®. „Dokázali jsme velmi rychle vytvořit 
do značné míry unikátní gel, který spolehlivě 
chrání před nákazou, ale také pomůže po-
kožce rychleji regenerovat. Protože příjemně 
voní po citronové trávě, stal se oblíbeným 

nejen mezi dospělými, ale i u dětí. K oblibě 
gelu ovšem přispívá rovněž fakt, že na rukou 
,nepálí‘,“ popisuje Zdeněk Vičík a dodává: 
„Dezinfekční přípravky jsou už delší dobu 
dobře dostupné v běžné nákupní síti. Zite-
nax ale prodáváme v lékárnách, ať už ka-
menných, nebo internetových.“
Hned dvě novinky loni na jaře uvedla na trh 
společnost Herb-Pharma. „Nejdřív to byl 
v dubnu Virostop dezinfekční gel a v květnu 
jsme ho pak doplnili stejnojmenným dezin-
fekčním sprejem. Virostop dezinfekční gel je 
k dostání v balení o objemu 100 a 200 mili-
litrů. Obsahuje cist krétský, aloe vera a vita-
min E. Ruce dezinfikuje bez použití vody 
a jeho výhodou je, že nelepí, hydratuje, 
zjemňuje a vyživuje pokožku. Virostop dezin-
fekční sprej je vhodný i na dezinfekci osob-
ních předmětů a malých povrchů a na trh ho 
dodáváme v balení po 50 a 100 mililitrech,“ 
říká Denisa Černá. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

Stoupá poptávka 
po přípravcích 

na ošetření 
rukou

„Někteří klienti by si rádi pořídili bezal-
koholovou dezinfekci na ruce, která se 

ale velmi obtížně shání. Za zmínku 
ovšem rozhodně stojí fakt, že vzhledem 
k masivnímu používání dezinfekčních 
gelů a roztoků na ruce trochu stoupla 
i poptávka po přípravcích, které ruce 

ošetřují a hojí, popřípadě řeší vyrážky, 
praskliny a ekzémy.“  

Mgr. Jitka Junová,
vedoucí Elie lékárny, Praha

S

Nákupní chování se mění 
s nabídkou
Jak se mění požadavky spotřebitelů na dez-
infekční přípravky a jejich nákupní chování, 
výrazně pociťují samozřejmě i výrobci. 
„Na začátku pandemie šlo o to sehnat ja-
koukoli dezinfekci, dnes vzhledem k jejímu 
častému používání hrají důležitější roli její 
senzorické vlastnosti, tedy konzistence, 
vůně, přípravek by neměl vysušovat, po po-
užití zanechávat lepkavý pocit a podobně. 
Na trhu je v současnosti dostatečná na-
bídka produktů takříkajíc pro každou peně-
ženku,“ říká Ing. Zuzana Nováková, OTC lead 
CZ/SK společnosti Zentiva. Zároveň dodává, 
že po skokovém nárůstu na jaře loňského 
roku, kdy v lékárnách vzrostl prodej dezin-
fekce více než na desetinásobek, dochází 
k postupnému narovnání trhu. Návyk použí-
vat dezinfekci přinesl navýšení tohoto seg-
mentu, zájem se ale přesouvá od menších 
balení pro jednotlivce na balení určená pro 
obchodní klienty.
Další postřeh připojuje Ing. Denisa Černá, 
sales manager ze společnosti Herb-Pharma: 
„V loňském roce se mnohem více prodávaly 
dezinfekční gely, protože je spotřebitelé 
znali. Na základě toho, že se dezinfekce 
stala nezbytnou součástí našeho života a že 
ji pravidelně používáme, získaly na oblibě 
dezinfekční spreje.“
Když přijde řeč na proměny nákupního cho-
vání spotřebitelů a jejich informovanost 
ohledně složení dezinfekčních přípravků, 
PharmDr. Juraj Karczub, majitel společnosti 
Farmacia Care, popisuje: „Nákupní chování 
koncových spotřebitelů se mění s nabíd-
kou. Zatímco v období první vlny covidu-19 
zákazníci zakoupili jakoukoliv dezinfekci, 
nyní se ptají na její základní vlastnosti nebo 
benefity. Rozlišují, zda gel voní anebo ales-

poň vysloveně nepáchne, jestli je dosta-
tečně hustý, nelepivý. Časem dokážou 
posoudit, jestli ruce vysušuje příliš nebo 
přijatelně. Byť jsou mezi jednotlivými pro-
dukty propastné rozdíly, konečný spotřebi-
tel se bohužel zatím příliš nezabývá 
složením, účinností anebo tím, zda naku-
puje biocid či jiný typ výrobku. Je vzácné, 
pokud se těmito parametry zabývá nákupčí 
v lékárenském řetězci či u distributora nebo 
personál lékárny.“ 

Výroba trhala rekordy
MVDr. Zdeněk Vičík, výkonný ředitel společ-
nosti Next Force, přirovnává loňské dění 
na trhu s dezinfekčními prostředky k jízdě 
na horské dráze: „Do února minulého roku 
měl jen málokdo potřebu používat v zaměst-
nání nebo na cestách nějaký hygienický gel 
na ruce, možná jen maminky malých dětí. 
V první vlně pandemie zmizelo všechno, co 
bylo k mání, a poptávka raketově rostla. Na-
bídku renomovaných výrobců tehdy ,zahus-
tily‘ i přípravky nové, ať už vyrobené v ČR, 
nebo importované. Rostly ceny surovin, 
obalů, lihu, což se projevilo na koncových 
cenách výrobku i od těch nejpoctivějších 
výrobců, nepočítaje různé spekulanty. Zvý-
šený zájem o dezinfekční přípravky na ruce 
se projevil i loni v létě a na podzim, kdy vy-
pukla druhá pandemická vlna. To už se ale 
nabídka i ceny postupně stabilizovaly.“
Také Juraj Karczub poukazuje na význam-
nou roli drahých surovin během první vlny 
pandemie: „V současnosti se ceny gelů po-
hybují ve velkém rozpětí. Na trhu jsou k do-
stání jak produkty, které se vyráběly 
z extrémně drahých surovin a obalových 
materiálů v první vlně pandemie, tak pro-
dukty, které se již vyráběly za běžnějších 
podmínek.“
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Srdcem takové moderní automatizované 
lékárny je samozřejmě automat či robot, 
chcete-li. Nezabere mnoho místa, ale díky 
optimalizaci ukládání léků pojme tisíce balení. 
A osvobodí farmaceuta od spousty nekvalifi-
kované práce, kterou zastane mnohem rych-
leji než člověk. Udělá pořádek v tocích 
materiálu lékárnou, během vteřiny provede 
inventuru, vyřídí všechny úkony spojené 
s protipadělkovou vyhláškou atd. 
Robotem to může, ale nemusí končit. Pojďte 
si projít koncept společnosti BD ROWA, svě-
tového lídra v automatizaci výdeje léčiv, se 
všemi periferiemi navázanými na automat (1):

 2. Vmotion je systém dotykových obrazo-
vek umožňující vytvořit virtuální výstavku 
léčiv, na která se nepráší a neprochází 
jim exspirace. Ani teplota skladování není 
rozhodující. Celé aranžmá lze změnit jed-
ním kliknutím, například podle sezony 
nebo probíhajících reklamních kampaní.
Systém je napojený na robota. Pokud 
pacient požádá o lék, lékárník ho zobrazí 
včetně detailů spolu s cenami všech veli-
kostí balení a se všemi alternativními 
produkty. Dokonce i napoví, čeho je 
skladem nejvíc. Po odkliknutí automat 
lék přiveze.

3. Pick-Up Point umožňuje klientovi si léky 
vybrat a zaplatit v klidu domova, a do lé-
kárny si je přijít pouze vyzvednout. V Pick-
-Up Pointu načte QR kód a automat mu je 
vydá.

4. Informační portál pro OTC je k dispozici 
klientům, kteří si chtějí bez tlaku čekajících 
v zádech promyslet, jaký potravinový dopl-
něk či kosmetiku vybrat, porovnat ceny 
a vlastnosti. Potom si vybrané léky vyzved-
nou.

5. Self-CheckOut je systém pokladen pro 
samoobslužné odbavení. Zrychlí pohyb kli-
entů po lékárně a umožní rychlejší odba-
vení.

6. Vshelf – zásobníky s elektronickou evi-
dencí. Zásobník se naplní baleními léků 
a při odebrání se informace projeví na skla-
dových zásobách a odečte se. Pokud lék 

v zásobníku dochází, požádá o doplnění 
a dá zvukové znamení, když lék opouští lé-
kárnu bez zaplacení.

7. Pick-Up Outdoor umožňuje mít otevřeno 
sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Funguje 
stejně jako vnitřní výdejní okénko, ovšem 
s nepřetržitým provozem. Zákazník nakoupí 
a zaplatí na e-shopu lékárny, obdrží QR 
kód. Ten načte u výdejního okna a automat 
mu léky vydá.

8. Reklamní obrazovka do výkladu. Má vy-
sokou svítivost, aby byla čitelná, i když stojí 
proti slunci. Zaujme a přitáhne klienty, 
počet zobrazených reklam je evidován 
a může být s distributory zobchodován.

9. Zabezpečení – bezpečnostní rám sleduje 
vydané položky k platebním terminálům. 
Pokud lék opouští lékárnu bez zaplacení, 
dá o tom všem hlasitě vědět.

Proč ještě změnit koncept klasické lékárny, 
se dovíte na www.robotvlekarne.cz.

inzerce

Projděte se
automatizovanou lékárnou
Za poslední rok se většina z nás naučila nakupovat na internetu i tkaničky do bot. Situace však pouze eskalovala způsob nakupování, které zejména mladá 
generace miluje a nevyhnutelně se tak jako tak stane běžným standardem. S léky na recept je to zatím komplikovanější, ale způsoby řešení již existují, jde 
pouze o legislativní úpravu. Je čas tomuto způsobu nakupování lékárny přizpůsobovat.
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VÝBĚR NOVINEK
Curaden Czech

Curaprox zubní kartáček CS 12460 velvet – má dvojnásobek jemných vláken než 
známý kartáček CS 5460 ultrasoft, výrobce deklaruje, že vyčistí i obtížně 

přístupná místa pod okrajem dásně; Curaprox travel set – cestovní pouzdro 
obsahuje skládací kartáček CS 5460 ultrasoft, bělicí zubní pastu Be You (10 ml), 

mezizubní kartáčky CPS prime 0,7 a 0,9, dostupný v šesti barevných 
kombinacích; Curaprox CS kids – zubní kartáčky pro děti ve věku 4–12 let, jež 

jsou osazeny 5 500 Curen® vlákny o průměru 0,09 mm

Dr. Theiss CZ
Zubní pasta Lacalut aktiv pro ochranu dásní a citlivé zuby – kombinuje v sobě 
formuli aktiv pro ochranu před krvácením a zánětem dásní s inovativní formulí 

sensitive pro zvýšenou citlivost zubů

Herbadent
Bylinný mezizubní gel Herbadent s fluoridy – má vysoký podíl bylinného extraktu 

a optimální obsah fluoridových iontů a nanáší se na mezizubní kartáček, 
usnadňuje jeho zavedení a čištění mezizubních prostor, podle výrobce díky 

klinicky ověřené receptuře Herbadent omezuje krvácení dásní, zklidňuje zanícené 
či podrážděné mezizubní dásňové papily, díky fluoridům posiluje zubní sklovinu; 

Herbadent správné kartáčky – osm typů kartáčků s různou tvrdostí a tvarem 
vláken a velikostí rukojeti a hlavičky

Johnson & Johnson
Listerine® Fresh Ginger & Lime Mild Taste – ústní voda s přírodními výtažky ze 

zázvoru a limetky a esenciálními oleji eukalyptol, thymol, mentol a methyl-
salicylát, díky nimž redukuje bakterie zubního povlaku, obsahuje i fluorid, 
a naopak neobsahuje alkohol; Listerine® Clean & Fresh – ústní voda pro 

uživatele rovnátek s obsahem esenciálních olejů pro redukci bakterií zubního 
povlaku a fluoridem pro posílení a remineralizaci zubní skloviny, bez alkoholu, 

působí i mezi zámečky rovnátek, na trh bude uvedena letos v létě

Urgo Healthcare CZ
Urgo Filmogel Dentilia – gel na dětské dásně, které změkčuje a usnadňuje tak 

prořezávání dětských zoubků, mukoadhezivní gel obsahuje přírodní složky a díky 
masážnímu aplikátoru se snadno aplikuje

V

Kategorie 
ústní hygieny
v lékárnách posiluje

Nějakou dobu to trvalo, ale zdá se, že dlouholetá osvěta týkající se důležitosti správné ústní hygieny nese své ovoce. 
Lékárníci potvrzují, že lidé se o zdraví svých zubů a dásní starají čím dál víc. A také uvádějí, že do pomůcek pro 
dentální hygienu jsou ochotni investovat vyšší částky, protože vědí, že se jim prevence vyplatí. 
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Z vyjádření lékárníků vyplývá, že řada zákaz-
níků si v lékárně kupuje produkty, které má 
doporučené od svého stomatologa či den-
tální hygienistky. „Mnoho klientů přichází 
do lékárny po návštěvě dentální hygieny 
s doporučením, jaké vhodné produkty pro 
ústní hygienu by si měli pořídit,“ podotýká 
PharmDr. Tomáš Lukš, ředitel EUC Lékáren. 
Mgr. Vlastimil Kakrda, vedoucí Benu lékárny 
v Mariánských Lázních, zase uvádí: „Lidé 
přistupují k ústní hygieně určitě zodpověd-
něji a starají se o své zuby více. Velmi záleží 
na jejich vztahu se zubním lékařem, pří-
padně zubní hygienistkou. Bývají poučeni 
a sami studují nejnovější trendy.“
Také Mgr. Petra Nováková, vedoucí pražské 
Lékárny Těšnov, potvrzuje, že přístup lidí 
k ústní hygieně se v posledních letech vý-

razně změnil k lepšímu. „V blízkosti naší lé-
kárny fungují zubní ordinace a dentální 
hygiena, proto k nám přichází hodně zákaz-
níků právě na doporučení dentální hygie-
nistky,“ dodává.
Lékárníci také v podstatě jednohlasně po-
ukazují na to, že se prakticky nemění výčet 
nejfrekventovanějších potíží, s nimiž lidé 
do lékárny pro radu a vhodný přípravek 
na péči o dutinu ústní přicházejí. „Nejčastěji 
v lékárně řešíme parodontózu, různé záněty 
v dutině ústní, případně péči o dutinu ústní 
po extrakci zubu,“ vyjmenovává Klára Bada-
lová, DiS., farmaceutická asistentka z Ma-
gistra lékárny U Polikliniky v pražských 
Modřanech. 
Jak uvádí Tomáš Lukš, zákazníci chtějí v lé-
kárně zejména poradit, jaké spektrum pro-

duktů se nabízí jak na běžnou hygienu, tak 
na konkrétní obtíže. „Mezi nimi k nejčastěji 
řešeným patří krvácení dásní, citlivost zub-
ních krčků a zvýšená kazivost zubů,“ podo-
týká.
    
Kartáček s pastou už v tom 
nejsou samy
Nic se nemění na tom, že z kategorie ústní 
hygieny patří k nejžádanějším zubní kartá-
ček a pasta. Zároveň se ukazuje, že trend 
zvyšujícího se zájmu i o další pomůcky, jako 
jsou například mezizubní kartáčky či ústní 
vody, nadále posiluje. 
„Klienti k nám nejčastěji chodí pro klasický 
zubní kartáček a pastu, ovšem v poslední 
době se zvyšuje poptávka po mezizubních 
kartáčcích. Řekla bych, že v několika uply-

nulých letech nakupovali zákazníci tento 
sortiment v lékárně stále častěji,“ říká Klára 
Badalová. Zároveň dodává, že pokud jde 
o používání mezizubních kartáčků, lidé začí-
nají být svědomitější. 
Také vedoucí Alphega lékárny Medea 
v Hostomicích nad Bílinou Mgr. Leona Štěp-
ková potvrzuje, že tradičně nejžádanější 
jsou při nákupu ústní hygieny zubní kartáčky 
a pasty. „Pak to jsou také lepidla na zubní 
náhrady. Postupně přibývá klientů, kteří 
pravidelně nakupují mezizubní kartáčky 
a ústní vody,“ doplňuje.
Rovněž Petra Nováková uvádí, že v jejich lé-
kárně zákazníci nejčastěji nakupují zubní 
a mezizubní kartáčky, zubní pasty a ústní 
vody. „Kromě těchto produktů pak žádají 
i tablety na čištění zubních náhrad, fixační 

inzerce

Kategorie 
ústní hygieny
v lékárnách posiluje
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klienti dají hodně na doporučení lékaře 
a na naše rady, a to zejména když je trápí 
nějaký problém. To pak pro ně není důležitá 
cena, ale kvalita přípravku, jeho účinnost 
a naše rady. Vliv reklamy na kategorii ústní 
hygieny v naší lékárně příliš nepozorujeme. “
Petra Nováková zase zdůrazňuje: „Zákazníci 
nejsou při nákupu příliš ovlivněni reklamou, 
ale nakupují hlavně na základě doporučení 
odborníka. Navíc vnímají i vyšší kvalitu jme-
novaného sortimentu nakupovaného v lé-
kárně.“
Hana Chlumská v souvislosti s doporučením 
odborníků ohledně výběru vhodných pomů-
cek k čištění zubů říká, že zubní lékaři 
a dentální hygienistky nejen poradí, které 
pomůcky a přípravky jsou pro dotyčného 
optimální, ale hlavně s ním nacvičí správnou 
techniku čištění zubů. 
Právě na správnou techniku čištění pouka-
zuje i Vlastimil Kakrda: „Vadí mi některé typy 
reklam, protože přesunují důležitost tech-
niky čištění na druh používané zubní pasty. 

krémy na zubní náhrady, pudry na zuby, me-
zizubní  nitě, ústní gely a spreje i elektrické 
zubní kartáčky,“ vyjmenovává.
Tomáš Lukš na základě svých zkušeností 
upozorňuje, že na vzestupu je i používání 
například jednosvazkových kartáčků a remi-
neralizačních gelů proti kazivosti tubů. „Zá-
kazníci často nakupují produkty nejen pro 
svou vlastní potřebu, ale i pro ostatní členy 
rodiny v podobě například trojbalení kar-
táčků, kartáčků pro děti a podobně,“ podo-
týká. 
O jednosvazkových kartáčcích se zmiňuje 
i PharmDr. Zora Zoubková, vedoucí znojem-
ské Alphega lékárny U Svaté Anny: „Sorti-
ment ústní hygieny se v poslední době 
rozšířil. Kromě již tradičně v naší lékárně 
prodávaných zubních kartáčků Curaprox se 
zvedly prodeje kartáčků jednosvazkových 
a mezizubních. Dále máme i široký sorti-
ment ústních vod. Lidí, kteří si v lékárně na-
kupují produkty z kategorie dentální hygieny, 
určitě přibývá.“

Také Ing. Hana Chlumská, marketing and 
event manager společnosti Curaden Czech, 
si pochvaluje stoupající zájem o mezizubní 
kartáčky: „Běžný kartáček na čištění mezi-
zubních prostor nestačí. Mezizubní kartáček 
je opravdu nepostradatelným pomocníkem 
v péči o zuby a dásně, takže je dobře, že si 
to uvědomuje čím dál víc lidí.“

Ústní vody s velkým 
potenciálem růstu 
Tím, jak roste povědomí o významu správné 
a pravidelné ústní hygieny a zároveň se zvy-
šuje ochota investovat do pomůcek, které 
jsou k ní potřeba, stoupají také prodeje úst-
ních vod. Podle Zuzany Truhlářové, brand 
activation managera CZ/SK společnosti 
Johnson & Johnson, má segment ústních 
vod stále velký potenciál růstu: „Platí to ze-
jména u variant určených pro každodenní 
používání, což souvisí s pokračující edukací 
o jejich výhodách pro kompletní péči o du-
tinu ústní. Během probíhající epidemie co-

vidu-19 pozorujeme velké zvýšení tempa 
růstu prodejů ústních vod.“ 
V souvislosti s kritérii, podle nichž se při vý-
běru ústní vody spotřebitel rozhoduje, Zu-
zana Truhlářová uvádí: „V první řadě se 
rozhoduje, zda hledá ústní vodu vhodnou 
pro každodenní používání nebo terapeutic-
kou, která je určena pouze pro použití krát-
kodobé. U ústních vod pro každodenní 
používání vybírá nejprve značku a v rámci ní 
se rozhoduje podle konkrétního benefitu 
a příchutě. Za pokročilé benefity je spotřebi-
tel ochoten zaplatit vyšší cenu. U terapeutic-
kých ústních vod většinou volí na základě 
doporučení zubního lékaře či dentální hygie-
nistky.“
Právě doporučení odborníků, tedy stomato-
logů a dentálních hygienistek, hraje při ná-
kupech v lékárnách významnou roli. 
„Zákazníci si ústní hygienu nakupují buď 
na základě doporučení lékaře, nebo jim 
s výběrem produktů radíme,“ podotýká Zora 
Zoubková a Leona Štěpková připojuje: „Naši 
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O tom to opravdu není. Je to o technice, 
o čase, který člověk ústní hygieně věnuje, 
a o pomůckách. Zubní pasta je to poslední, 
co rozhoduje o kvalitě zubů.“ 

Kvalita není zadarmo
Jak výrobci, tak lékárníci připouštějí, že 
cena nehraje při výběru ústní hygieny pri-
mární roli a že ochota spotřebitelů pořizovat 
si kvalitní a dražší produkty stoupá. „Spotře-
bitelé si za produkty, které jim prokazatelně 
prospívají, rádi zaplatí, tedy pouze v pří-
padě, kdy cena odráží kvalitu,“ podotýká 
Hana Chlumská. Vlastimil Kakrda se zase 
zmiňuje o tom, že ceny produktů z kategorie 
ústní hygieny jsou v pořádku: „Kvalita 
a cena jsou v rovnováze. Zubní lékař i hygie-
nistka jsou cenově náročné položky, takže 
každý rozumný člověk si to vyhodnotí, vě-
nuje se prevenci a neváhá do ní investovat.“
Další pohled nabízí Leona Štěpková: „Ze-
jména když má zákazník nějaký problém, 
není pro něj důležitá cena přípravku, ale 
především jeho kvalita a účinnost. Cenu vět-
šinou řeší jen ti, co nemají žádné potíže, 
a přípravky dentální hygieny nakupují v ak-
cích za poloviční ceny v super- nebo hyper-
marketech. My si ale zakládáme na tom, že 
vše, co si naši klienti ,strkají do pusy‘, je vy-
robeno v Evropě a má svou kvalitu.“
Jak uvádí Ing. Petra Buřičová, product ma-
nager společnosti Urgo Healthcare CZ, 
pokud má spotřebitel pozitivní zkušenost 
s danou značkou, určitě si rád za kvalitní 
produkt připlatí. „Vnímáme, že dnes není 
pro všechny spotřebitele rozhodující cena, 
ale především produkty, které jsou účinné 
a dokážou pomoci od problému. Snažíme 
se u našich produktů nabídnout profesio-
nální technologie, které může spotřebitel 
použít v pohodlí domova,“ popisuje.

Zora Zoubková má zase zkušenost, že cenu 
u dentální hygieny zákazníci tolik neřeší, ale 
pokud jim lékárník nabídne kombinaci ně-
kolika produktů, už se o ni zajímají přece jen 
více. Další postřeh připojuje Tomáš Lukš: 
„Rozhodování podle ceny produktů pozoru-
jeme spíše u starších zákazníků.“
A podle jakých faktorů, když pomineme rady 
odborníků, se tedy spotřebitelé při výběru 
ústní hygieny rozhodují? „V posledních le-
tech sledujeme rostoucí příklon zákazníků 
k českým značkám. Stále častěji upřednost-
ňují léty prověřené výrobky s tradicí a výro-
bou v České republice. Trvale také stoupá 
zájem o přírodní a bylinné produkty vysoké 
kvality, za které je pak spotřebitel ochoten 
vydat i vyšší částky,“ popisuje MUDr. Pavel 
Smažík, majitel společnosti Herbadent.
Na preference produktů na přírodní bázi po-
ukazuje také Petra Buřičová: „Na trh právě 
uvádíme nový produkt. Jde o gel na dětské 
dásně s názvem Urgo Filmogel Dentilia, 
který je změkčuje, a usnadňuje tak prořezá-
vání dětských zoubků. Mukoadhezivní gel 
obsahuje přírodní složky a díky masážnímu 
aplikátoru se snadno aplikuje. Právě v sou-
vislosti s tímto produktem vnímáme, že ma-
minky hledají na trhu pro své děti účinné 
řešení problémů, které je bezpečné a záro-
veň založené na přírodních ingrediencích, 
což náš produkt splňuje. Obal by měl 
na první pohled zaujmout a vzbudit nějakou 
pozitivní emoci, která spotřebitele přesvědčí 
k nákupu produktu.“  
V případě zubních kartáčků hraje při nákupu 
roli i design. „Výběr kartáčku ovlivňuje oblí-
bená barva, barevné ladění koupelny, počet 
členů rodiny, aby každý měl kartáček jiný. 
Spotřebitelé si také oblíbili limitované edice 
kartáčků, které pro ně rádi připravujeme,“ 
vysvětluje Hana Chlumská a připojuje, že 

inzerce
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pro ně bude snazší a příjemnější, což po-
vede i ke snížení rizika vzniku nepříjemných 
mezizubních kazů,“ dodává.
Nabídku ústních vod obohatila společnost 
Johnson & Johnson loni na podzim o no-
vinku Listerine® Fresh Ginger & Lime Mild 
Taste, která obsahuje přírodní výtažky ze zá-
zvoru a limetky a esenciální oleje eukalyp-
tol, thymol, mentol a methyl-salicylát. „Tyto 
esenciální oleje redukují bakterie zubního 
povlaku, které jsou hlavní příčinou vzniku 
zubního kazu, zánětu dásní i zápachu z úst. 
Působí v celých ústech i tam, kam kartáček 
nedosáhne, tedy mezi zuby, na dásních a ja-
zyku, a dokončují tak práci, kterou kartáček 
začal. Voda obsahuje rovněž fluorid, jenž 
posiluje a remineralizuje zubní sklovinu. Na-
opak neobsahuje alkohol,“ popisuje Zuzana 
Truhlářová.
Další novinku se jmenovaná firma chystá 
na trh uvést letos v létě. Jak Zuzana Truhlá-
řová uvádí, jde o ústní vodu Listerine® 
Clean & Fresh pro uživatele rovnátek: „Tato 

ústní voda obsahuje esenciální oleje pro re-
dukci bakterií zubního povlaku nad rámec 
samotného čištění zubů a také fluoridy pro 
posílení a remineralizaci zubní skloviny. Pů-
sobí v celých ústech i mezi zámečky rovná-
tek pro kompletní ochranu ústní dutiny. 
Stejně jako předchozí novinka má nulový 
obsah alkoholu a vyznačuje se jemnou 
chutí.“
Opomenout nelze ani inovace obalů. 
„V rámci celosvětového trendu udržitelného 
rozvoje přichází Listerine® s úpravou lahví 
pro snadnější recyklaci. Plastové lahve jsou 
plně recyklovatelné a od letošního podzimu 
budou navíc z 50 procent vyrobené z již re-
cyklovaného plastu,“ vyzdvihuje Zuzana 
Truhlářová.
Nabídka přípravků označovaných sensitive 
je bohatší o novinku společnost Dr. Theiss 
CZ, která na trh uvádí zubní pastu Lacalut 
aktiv pro ochranu dásní a citlivé zuby. „Roz-
šiřujeme tak úspěšnou řadu aktiv o moderní 
a inovativní produkt. Nová zubní pasta 

v poslední době se zvýšil zájem o hydroso-
nické kartáčky: „Curaprox nabízí tři druhy 
hydrosonických kartáčků, které jsou vhodné 
pro čištění zubů s rovnátky, implantáty i pro 
běžnou denní péči. Mají unikátní čisticí hla-
vice osazené Curen® vlákny.“

Nabídku obohacují novinky 
tradiční i speciální
Sortiment v kategorii ústní hygieny se každý 
rok rozšiřuje o plno novinek. Řada z nich do-
plňuje stávající řady produktů, například 
zubních kartáčků. U ústních vod se často 
na trhu objevují nové příchutě či inovace 
v jejich složení. Vedle těchto řekněme tra-
dičních novinek, obohacují nabídku i nové 
produkty, které je možné označit za spe-
ciální. K takovým lze zařadit již uvedený gel 
na dětské dásně Urgo Filmogel Dentilia, 
který právě přichází na trh, nebo novinku 
od firmy Herbadent, jež má nově v nabídce 
mezizubní gel s vysokým podílem bylinného 
extraktu a optimálním obsahem 

fluoridových iontů. „Mezizubní gel Herba-
dent usnadňuje čištění mezizubních prostor, 
protože při jeho použití do nich lze snadněji 
zavést mezizubní kartáček. Gel zároveň 
omezuje krvácení dásní a zklidňuje zanícené 
či podrážděné mezizubní dásňové papily,“ 
objasňuje Pavel Smažík a zdůrazňuje, že 
jeho složení vychází z unikátní a desetiletími 
klinicky ověřené směsi extraktů a silic ze 
sedmi léčivých bylin: „Extrakt řepíku, heř-
mánku, šalvěje a nátržníku dodává gelu 
jeho léčivé účinky. Mátová, hřebíčková a fe-
nyklová silice tyto účinky zesilují, a navíc mu 
propůjčují jedinečnou vůni a svěžest.“ 
Jak dále uvádí, ideální je používat tento me-
zizubní gel s elektrickým mezizubním kar-
táčkem Ubrush!, který firma na český trh 
exkluzivně dováží. Tento kartáček umožní 
snazší, ale přesto pečlivější čištění mezizub-
ních prostor. „Víme, že čištění mezizubních 
prostor je pro většinu lidí obtížné a nepří-
jemné, a proto ho zbytečně zanedbávají. 
Díky elektrickému mezizubnímu kartáčku to 
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Z
Zubní pasty aneb Co ukázal 

aktuální průzkum
Z on-line spotřebitelského průzkumu zadaného společností Dr. Theiss CZ, 
který realizovala agentura IPG Mediabrands CZ (CAWI sběr dat na Českém 

národním panelu v populaci 24 až 69 let v období 26. 3. až 2. 4. 2021 
na vzorku 508 respondentů), vyplývá, že ačkoliv se zubní pasty nejvíce 

nakupují v super- a hypermarketech a drogeriích, kamenné lékárny stále 
zůstávají jejich významným prodejním kanálem – 5 % respondentů 

nakupuje zubní pasty v kamenných lékárnách nejčastěji, 31 % respondentů 
pak občas. Výrazně větší poměr ve prospěch jejich nákupu v kamenných 

lékárnách pak připadá na respondenty trpící otokem nebo zánětem dásní.
Nejčastější důvody pro nákup zubní pasty v lékárně jsou: rychlost nákupu 
(38 % respondentů), blízkost lékárny v okolí domova či zaměstnání (27 %), 

zvyk (27 %) a osobní kontakt (27 %). Uvedené důvody tak poukazují 
na silnou roli lékáren ve fyzickém kontaktu prodejce a zákazníka.

Respondenti, kteří trpí specifickými problémy (otok či zánět dásní, krvácení 
při čištění zubů nebo zvýšená citlivost zubů), uvádějí jako nejvýraznější 

atributy výběru zubní pasty deklarovaný účinek a zaměření produktu 
na řešení jejich obtíží společně s předchozí zkušeností, vnímanou kvalitou 

produktu a dostupností.
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ným nástrojem budování vztahu s profesio-
nály i koncovými zákazníky, máme ke 300 
partnerů.“
Na edukaci se dlouhodobě zaměřuje rov-
něž společnost Curaden Czech. Jak zdůraz-
ňuje Hana Chlumská, nejpreferovanější 
komunikace s koncovým uživatelem je pro 
ně prostřednictvím zubních lékařů, dentál-
ních hygienistek a lékárníků: „Stejně jako 
v minulých letech se tedy zaměřujeme 
na edukaci a spolupráci se jmenovanými 
odborníky.“
O spolupráci s lékárníky se zmiňuje i Petra 
Buřičová: „Český spotřebitel klade velký 
důraz na doporučení a zkušenost, ať už je 
to ze strany lékárníka nebo jiných spotřebi-
telů. Snažíme se tedy, aby lékárníci měli 
o našich produktech správné informace, 
byli edukovaní a dokázali tak spotřebiteli 
poradit, jaké řešení je pro něj nejlepší. 
A pokud se jedná o doporučení ze strany 
koncového zákazníka, osvědčuje se nám, 
když spotřebitelé mohou produkty otesto-
vat.“ 
Zároveň připojuje, že prodejní místo, v je-
jich případě lékárna, je první místo, kde se 
zákazník může s produktem setkat, proto 
kladou velký důraz na správnou vizibilitu 
a vystavení produktu na podlahových sto-
janech nebo stojanech na táře. „Samo-
zřejmě s postupující digitalizací se snažíme 
mít aktuální webové stránky a být aktivní 
na sociálních sítích. Pravidelně také přispí-
váme do časopisů,“ dodává.
On-line komunikaci stejně jako televizní re-
klamu využívá v rámci prezentace svých 
produktů Dr. Theiss CZ. „Aktuálně probíhá 
on-line kampaň s názvem Rouška není na-
vždy a v červnu odvysíláme spotovou tele-
vizní kampaň na novou zubní pastu Lacalut 
aktiv,“ upozorňuje Kateřina Šelmeczi a zá-
roveň zdůrazňuje: „Nadále klíčová je pro 
nás v kategorii zubní hygieny komunikace 
s lékárníky a farmaceutickými asistenty. 
Naší snahou je dále posilovat image 
značky Lacalut jako medicinální zubní 
pasty, která je prověřena dlouhou tradicí 
a zároveň přináší inovativní produkty pro 
různé potřeby zákazníků.“ 
Ohledně podpory prodejů ústní hygieny 
jsou aktivní i lékárníci. „Produkty z této 
kategorie máme zastoupené v akčních 
letácích našich lékáren. A také spolupra-
cujeme se zubními lékaři a dentálními 
hygienistkami v našich klinikách,“ popisuje 
aktivity EUC Lékáren jejich ředitel Tomáš 
Lukš.
Klára Badalová zase uvádí, že využívají jak 
kampaně výrobců, tak Magistra letákové 
akce a akce v e-shopu magistra.cz.
„Zákazníci mají u nás v lékárně možnost 
využít různé bonusové a slevové akce. Už 
se totiž stalo běžným jevem, že i lékárna 
nabízí akční slevy na různé produkty včetně 
dentálních přípravků. Navzdory tomu ale 
platí, že se hlavně snažíme našim klientům 
věnovat maximální péči týkající se zdraví 
a jsme rádi, když se k nám vracejí,“ říká 
Petra Nováková. 

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

v sobě kombinuje osvědčenou formuli aktiv 
pro ochranu před krvácením a zánětem 
dásní s inovativní formulí sensitive pro zvý-
šenou citlivost zubů, a splňuje tak nároky 
a požadavky zákazníků hledajících produkt 
s komplexním účinkem,“ říká Kateřina Šel-
meczi, brand manager společnosti 
Dr. Theiss CZ.
Hned několik nových produktů přibylo či 
v blízké budoucnosti přibude v nabídce spo-
lečnosti Curaden Czech. Za převratnou no-
vinku označuje Hana Chlumská zubní 
kartáček Curaprox CS 12460 velvet: „Má 
více než dvojnásobek vláken než ikonický 
zubní kartáček CS 5460 ultrasoft. Vlákna 
kartáčku CS 12460 jemně zub obejmou 
a účinně vyčistí, a to včetně obtížně dosaži-
telných míst pod okrajem dásně.“  
Jakmile zase bude možné bez omezení ces-
tovat, jistě mnoho lidí ocení další novinku 
v podobě cestovního pouzdra, které obsa-
huje skládací kartáček CS 5460 ultrasoft, 
bělicí zubní pastu BE YOU (10 ml), mezizubní 
kartáčky CPS prime ve velikosti 0,7 a 0,9 
milimetru. Jak Hana Chlumská upozorňuje, 
tyto praktické cestovní sety jsou dostupné 
v šesti barevných kombinacích.
Další novinka společnosti Curaden Czech je 
určena pro děti. „Pro ty ve věku 4 až 12 let 
máme nově v nabídce kartáčky Curaprox CS 
kids. Jsou osazeny 5 500 Curen® vlákny 
o průměru 0,09 milimetru a doporučujeme 
je pro běžné čištění,“ popisuje Hana Chlum-
ská a dodává: „Produktovou řadu pro děti 
letos v létě rozšíříme o spotřebiteli žádané, 
zdraví prospěšné dětské zubní pasty.“

Základem je edukace
Když přijde řeč na to, jaké formy prezen-
tace se u ústní hygieny nejvíce osvědčují, 
opakovaně od výrobců zaznívá, že hlavně 
edukace, na niž se hojně zaměřují. 
„U ústních vod Listerine® se dlouhodobě 
soustředíme na edukaci spotřebitelů o vý-
hodách kompletní péče o ústní dutinu, 
která zahrnuje čištění zubů a následné vy-
pláchnutí ústní vodou. Rovněž vysvětlu-
jeme specifické benefity jednotlivých 
variant,“ říká Zuzana Truhlářová a připo-
juje, že také využívají moderní komunikaci 
v on-line médiích a dobrou vizibilitu v místě 
prodeje. 
I Pavel Smažík uvádí, že se zaměřují 
na edukaci: „Chceme, aby zákazník chápal 
zásady správné a pečlivé ústní hygieny. Vě-
říme, že touto cestou naučíme českou ve-
řejnost nejen správným návykům, ale také 
jí vysvětlíme, jaké výhody skýtají bylinné 
produkty.“ Zároveň poukazuje na to, že 
pracují s uceleným mixem marketingových 
aktivit, a představuje nový letošní projekt: 
„Jde o  ambasadorský program, do něhož 
zapojujeme stomatology a dentální hygie-
nistky, kteří mají k naší značce a jejím vý-
robkům vztah a rádi je svým pacientům při 
vhodné indikaci doporučují. Ordinace, 
které se do programu zapojují, mohou zís-
kat určité obchodní výhody pro své pa-
cienty i pro svou praxi. Nám to pak přináší 
řadu edukovaných a spokojených klientů. 
Již dva měsíce po zahájení programu, 
od něhož si slibujeme, že bude velmi sil-

N

Novinka je dílem stomatologů, 
hygienistek a designéra

„V portfoliu máme novinku v podobě správných kartáčků Herbadent, které jsou dílem 
spolupráce českého designéra Filipa Streita a tuzemských stomatologů a dentálních 

hygienistek. Kartáčky představují spojení funkčního designu a profesionální péče 
o chrup. V nabídce je osm typů kartáčků s různou tvrdostí i tvarem vláken. Máme dvě 

velikosti hlavičky i rukojeti, aby se každému, kdo je používá, dobře držely, a dostal se tak 
i do hůře přístupných míst a správně si vyčistil všechny plošky zubů. Vyměnitelné 

barevné knoflíky z recyklovaného plastu usnadňují identifikaci kartáčku každého člena 
rodiny. Navíc myslíme i na udržitelnost, a proto jsou rukojeti kartáčků Original Eco 

a Junior vyrobeny z ekologicky šetrného plastu z rýžové slámy.“

MUDr. Pavel Smažík, 
majitel společnosti Herbadent
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V jiných letech už touto dobou nabíraly prodeje opalovací kosmetiky na obrátkách. V loňském roce omezené cestování 
kvůli koronavirové nákaze se jmenovanou kategorií takříkajíc pořádně zacvičilo. Jak se vyvine letošní letní sezona 
a kolik Čechů nakonec vyrazí na dovolenou k moři, kvůli níž si ochranné opalovací prostředky hlavně pořizují, zatím 
příliš jasné není. Jisté ovšem je, že v rámci osvětových kampaní chtějí výrobci upozorňovat hlavně na to, že pokožku 
před negativními vlivy UV záření je třeba chránit nejen při pobytu u moře.

Opalovací 
kosmetika
na prahu další 
nejisté sezony
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Opalovací kosmetika je stále považována 
za kategorii výrazně sezonní. A to navzdory 
tomu, že v posledních letech mnoho na-
šinců vyráželo na exotické dovolené mimo 
letní měsíce, takže si ji pořizovali nejen v za-
vedené sezoně stejně jako ti, kteří jezdívali 
zejména během jarních prázdnin do tuzem-
ských i zahraničních lyžařských středisek. 
Zatímco loni se ještě během prvních dvou 
měsíců běžně cestovalo a nejistota, zda 
bude možné vyrazit v létě k moři, přišla až 
poté, letos pobyty na horách s lyžováním 
i cesty za teplem do exotických krajin překa-
zil lockdown. Za této situace pochopitelně 
na nákup opalovací kosmetiky nikdo ani ne-
pomyslel. A jak moc ji spotřebitelé začnou 
nakupovat v nadcházejících měsících, je 
zatím dost nejisté. 

Sezona startuje obvykle 
v dubnu
S ohledem na vývoj v minulém roce nepře-
kvapí, že na otázku, jak se vůbec loni solární 
kosmetika prodávala, zaznívá z lékáren-
ského trhu lakonická odpověď: „Špatně.“ 
Výsledkem toho jsou kvanta neprodaných 
„opalováků“, které zůstaly v lékárnách ležet. 
„Opalovací kosmetika se začíná prodávat 
s prvními slunečními paprsky. Každý rok je 
to tedy v trochu jinou dobu, ale hlavní množ-
ství se prodá od dubna do půlky června. 
Loni bylo všechno jinak. Na skladě nám 
zůstalo velké množství zásob, protože byl 

lockdown, a přes prázdniny se to už nedo-
hnalo,“ popisuje PharmDr. Zora Zoubková, 
vedoucí znojemské Alphega lékárny U Svaté 
Anny. 
Podobně se vyjadřuje i PharmDr. Zuzana 
Píšťková z Chytré lékárny na České v Brně: 
„Zájem o fotoprotekci začíná již v dubnu. 
Obecně se ovšem tento typ zboží nejvíce 
prodává v červnu a v červenci. V srpnu už 
nastává mírný pokles prodejů. V loňském 
roce se ve srovnání s předchozím obdobím 
prodalo fotoprotekce méně. Důvody jsou 
zřejmé, méně se cestovalo k moři.“
Podle další brněnské lékárnice, PharmDr. 
Kateřiny Nesejtové, se opalovací přípravky 
a přípravky spojené s péčí o pleť po slunění 
v době volného cestování, tedy v období 
před covidem-19, prodávaly prakticky celo-
ročně. „V loňském roce jsme zaznamenali 
pokles prodejů kvůli omezeným možnostem 
trávit letní sezonu u moře a také v jiném ter-
mínu než v letních měsících,“ říká a rovněž 
potvrzuje, že nárůst prodejů opalovací kos-
metiky v lékárnách registrují na jaře, v ob-
dobí, kdy se objeví první intenzivnější 
sluneční paprsky.

Stále je co zlepšovat
Kdyby se názory výrobců a farmaceutů 
na povědomí ohledně nutnosti chránit po-
kožku před negativními účinky UV záření 
zobecnily, dalo by se konstatovat, že čím dál 
víc Čechů je o ní díky osvětě informováno, 

což ale neznamená, že by nebylo v tomto 
směru co zlepšovat. Jasně to vyjadřuje He-
lena Pecková Vorlíčková zastupující značku 
Eucerin: „Zvyšovat u populace povědomí 
o potřebě fotoprotekce je bez přestání 
na místě, protože rakovina kůže je bohužel 
stále častěji diagnostikovaným onemocně-
ním.“

Klára Habartová, MSc., product manager 
Eau Thermale Avène společnosti Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie, připouští, 
že u nás za poslední roky gramotnost 
ohledně působení slunečního záření ma-
linko stoupla: „I v našich zeměpisných šíř-
kách se tak začínají prosazovat ochranné 
přípravky s vyššími faktory. Stále je ale ob-

inzerce
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Podobně jako u mnoha jiných kategorií 
i u solární kosmetiky se čím dál víc projevují 
preference produktů s nulovým obsahem ur-
čitých látek a také zájem o přípravky, které 
jsou šetrné vůči přírodě. Například Zuzana 
Píšťková upozorňuje na to, že spotřebitelé 
stále častěji preferují ekologickou bezpečnost 
produktů. Podle ní nejsou výjimkou ani do-
tazy zákazníků na případný negativní vliv so-
lárních prostředků na mořský život 
a podobně. 
„V posledních letech spotřebitelé více kladou 
důraz na to, aby byl přípravek bez parabenů 
a dalších pro tělo škodlivých chemických 
látek, či dokonce bez mikroplastů. Samo-
zřejmě i v kategorii opalovacích přípravků lze 
pozorovat rostoucí poptávku po přírodních 
a bio produktech,“ říká Ondřej Šereda, key 
account manager společnosti Mark Distri, 
a Andrea Vaníčková připojuje: „Řada zákaz-
níků řeší například ekologické obaly, čistotu 
složení či biologickou rozložitelnost vlastního 
opalovacího krému.“
Na téma obalů pak ještě Helena Pecková 
Vorlíčková dodává: „Výrobci tradičních zna-
ček v této kategorii, a nejen v ní, kladou 
u obalů stále větší důraz na udržitelnost 
a odpovědnost vůči přírodě.“ 

rovské procento obyvatel, které místo pre-
vence očekává, že se po nanesení 
opalovacího krému lépe opálí. S touto 
skupinou je třeba dále pracovat a vzdělá-
vat ji.“
Také Mgr. Jana Kundratová, Ph.D., NAOS 
scientific manager Czech Republic & Slo-
vakia, se vyjadřuje v tom smyslu, že infor-
movanost veřejnosti ohledně samotné 
fotoprotekce a jednotlivých typů filtrů se 
každým rokem zlepšuje. Nicméně rezerv je 
v chování lidí ještě hodně, jak potvrzují 
leckteré názory. „Nejvíce opalovacích pří-
pravků se tradičně prodává v letní sezoně. 
Ovšem stále platí, že jen minimum lidí je 
používá ve městě například při cestě 
do práce či na nákupy. Potvrdil to i loňský 
atypický rok. Opalovací přípravky se pro-
dávaly jen minimálně, což bylo způsobeno 
tím, že se jen málo lidí vydalo na dovole-
nou k moři,“ říká PharmDr. Ivana Lánová, 
vedoucí lékárnice a odborná zástupkyně 
pražské Lékárny Benu v ulici K Pérovně.
Velmi skepticky vidí situaci vedoucí Al-
phega lékárny Medea v Hostomicích nad 
Bílinou Mgr. Leona Štěpková: „Mám pocit, 
že nemůže existovat nikdo, kdo by nebyl 
o negativních účincích slunečního záření 

a o potřebě se před ním chránit poučen, 
ale touha po hodně opálené pokožce 
zatím vyhrává. Možná přibývá matek, které 
lépe chrání své děti, ale jinak řečeno slovy 
klasika, ,je to marný, je to marný, je to 
marný‘. Každoročně nastává stejná situace. 
S prvním jarním sluníčkem se nám klienti 
spálí a poté si přijdou koupit nějaký 
panthenol a levnější opalovací přípravek. 
Loni byl takový duben. Většina lidí byla 
doma na home office, tedy hodně na za-
hradě, takže byla opálená jako od moře.“ 

Zaostřeno na filtry
Jak lékárníci, tak výrobci poukazují na to, že 
při nákupu opalovacích přípravků lze vysle-
dovat několik trendů. „Je patrné, že část 
spotřebitelů se začíná zajímat o vlastní fun-
gování UV filtrů syntetických a přírodních, 
o míru a spektrum ochrany před ultrafialo-
vým zářením. Zejména maminky s dětmi 
sahají raději po produktech přírodních, pre-
ferují minerální UV filtry a čisté složení,“ 
vyjmenovává Mgr. Andrea Vaníčková, 
PR & marketing director společnosti 
La Biorganica.
Také Zuzana Píšťková potvrzuje, že zájem 
o typ filtrů v solární kosmetice pozoruje ze-

jména u přípravků určených pro děti. „Mezi 
velmi dobře informovanou skupinu zákaz-
níků patří maminky s dětmi. Většina z nich 
také už zná rozdíly mezi minerálním a che-
mickým filtrem a uvědomuje si rizika, která 
sluneční paprsky dětské pleti přinášejí. 
V posledních letech je tedy snazší této sku-
pině zákaznic doporučit kvalitní přípravek,“ 
popisuje Kateřina Nesejtová a připojuje: 
„Bohužel se zvyšuje počet zákazníků s alergií 
na používané solární filtry. Zvolit kvalitní pří-
pravek pro tuto malou skupinu pacientů je 
někdy tvrdý oříšek.“
I podle Heleny Peckové Vorlíčkové se lidé 
čím dál víc zajímají o složení produktů, ze-
jména o použité UV filtry. Zároveň uvádí, že 
u těchto přípravků jsou velmi důležité kli-
nické studie, a dále vyzdvihuje, že tradičně 
nejvíce péče věnují spotřebitelé svým 
dětem. Jana Kundratová zase podotýká, že 
při výběru opalovací kosmetiky hraje stále 
velkou roli doporučení lékaře či farmaceuta, 
a doplňuje: „Informovanost veřejnosti 
ohledně jednotlivých typů filtrů a samotné 
fotoprotekce se každým rokem zlepšuje. 
Rozhodujícím prvkem je také fakt, pro koho 
daný produkt bude, zda pro dítě či dospě-
lého.“
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Nejde jen o samotnou 
ochranu
V podstatě obecně platí, že spotřebitelé se 
při výběru opalovacích přípravků zajímají 
hlavně o výši ochranného faktoru. „Mezi nej-
důležitější spotřebitelská kritéria při rozho-
dování o volbě opalovacího prostředku patří 
stupeň ochranného faktoru, voděodolnost 
výrobku a jeho textura,“ podotýká Ondřej 
Šereda. Také Ivana Lánová potvrzuje, že 
výše ochranného faktoru bývá významným 
kritériem, o které se zákazníci u opalovací 
kosmetiky primárně zajímají. Jak dále uvádí, 
pokud si klient kupuje přípravek na pobyt 
u vody, zajímá se, zda je voděodolný. 
Zora Zoubková ještě poukazuje na to, že zá-
kazníky s citlivou pokožkou zajímá i to, zda 
budou přípravek dobře snášet. „O snášenli-
vost se zajímají v podstatě všichni zákazníci, 
protože do lékárny si pro sluneční kosmetiku 

přicházejí ti, kteří od ní očekávají něco 
navíc,“ dodává. 
Pokud jde o samotnou výši ochranného fak-
toru u kupovaných produktů, zkušenosti 
z trhu nejsou zcela jednotné. Například Ven-
dula Krejčová, MA, product manager spo-
lečnosti Stada Pharma CR, tvrdí: 
„Od minulého roku došlo k výraznému sní-
žení poptávky po vysokých ochranných fak-
torech s výjimkou dětské opalovací 
kosmetiky.“
Kateřina Nesejtová na základě svých 
zkušeností zase popisuje: „Stále přibývá 
pacientů, zejména žen, které podstupují 
korektivní dermatologické zákroky, po nichž 
následně potřebují kvalitní ochrannou 
péči i mimo letní sezonu. Mimo sezonu se 
tedy nejvíce prodávají přípravky určené 
k ochraně pleti obličeje s ochranným fakto-
rem 50.“ 

Nikoliv ojediněle zaznívají hlasy, že spotřebi-
telé od opalovací kosmetiky očekávají 
i něco víc než jen pouhou ochranu před 
účinky slunečního záření. „Ženy mají stále 
větší zájem o multifunkční produkty, kdy je 
součástí ochranného slunečního přípravku 
i hydratační, antipigmentační či jiná složka,“ 
říká Vendula Krejčová.
Další pohled nabízí Zuzana Píšťková: „Dnes 
lze vysledovat větší zájem o koupi dvou spe-
cifických produktů, a to zvlášť na obličej 
a na tělo. Narůstá i zájem o produkty určené 
k ošetření pigmentových skvrn.“ O pigmen-
tových skvrnách se zmiňuje rovněž Zora 
Zoubková, podle níž si hlavně ženy již zvykly 
nakupovat opalovací přípravky i mimo 
takzvanou top sezonu, a to hlavně ty, které 
trpí jejich tvorbou. 
Podle Leony Štěpkové jsou trendem posled-
ních let BB krémy na obličej s UV filtrem. 
„Cílová skupina u jmenovaného segmentu 
je ale poměrně úzká. Jedná se o ženy střed-
ního věku či starší, které si uvědomují, jak 
důležitá je ochrana pokožky obličeje, a jsou 
ochotny do ní investovat,“ vysvětluje. 
Portfolio kategorie solární kosmetiky ale ne-
tvoří pouze prostředky na opalování, nýbrž 
i přípravky určené k ošetření pokožky 
po opalování. Jak se ukazuje, jejich nákup 
a používání nejsou automatické. Například 

Leona Štěpková poukazuje na to, že ošet-
ření pokožky po opalování lidé podceňují. 
Ivana Lánová zase říká, že hodně zákazníků 
si v případě, že se chystají na pobyt u moře, 
přípravky po opalování kupuje. 
„O přípravky po opalování je zájem spíše 
tehdy, pokud jsou v balíčku s opalovacím 
prostředkem. A čím dál oblíbenější jsou 
malá cestovní balení, která si člověk může 
lehce vzít do kapsy na výlet nebo když jde 
sportovat,“ konstatuje na základě svých 
zkušeností Zuzana Píšťková. 
Podobně se vyjadřuje i Kateřina Nesejtová: 
„Zákazníci vítají kompletní řady přípravků 
péče o pleť při a po slunění. Obvykle si 
na letní sezonu nakoupí ucelenou péči, tedy 
prostředky s ochranným faktorem, přípravky 
po slunění i přípravky, které pečují o pleť, 
která je nadměrným sluněním poškozena.“ 
Zároveň připojuje ještě jeden poznatek: 
„V menší míře se dnes prodávají přípravky 
s betakarotenem, a pokud ano, jsou do-
plněny o antioxidační komplex minerálů 
a vitaminů.“

Posílily on-line prodeje
Ti, kteří nakupují sluneční kosmetiku v lékár-
nách, vyžadují určitou kvalitu a vědí, že 
tomu bude odpovídat i cena, o niž se logicky 
také zajímají. „Důležitou roli při koupi hraje 

inzerce

VÝBĚR NOVINEK
Beiersdorf

Eucerin Actinic Control MD SPF 100 – zdravotnický prostředek speciálně vyvinutý 
pro prevenci a doplňkovou léčbu aktinické keratózy a nemelanomových kožních 
karcinomů, má lehkou texturu, rychle se vstřebává, bez parfemace, vhodný pro 

citlivou pokožku, voděodolný a odolný vůči potu, s vysokým ochranným faktorem

L’Oréal ČR
La Roche-Posay Anthelios Age Correct SPF 50 lehký fotoprotekční krém – 
poskytuje nejen ochranu proti slunci, ale zároveň koriguje známky stárnutí 

i u citlivé pleti, je nemastný a poskytuje 24hodinovou hydrataci a vysoký stupeň 
ochrany před UV zářením; La Roche-Posay Anthelios Hydratační mléko SPF 50+ 
– nyní dostupné v ekologičtějším balení, a to v tubě využívající karton, poskytuje 
velmi vysokou ochranu proti UVA a UVB záření pro citlivou pokožku, voděodolné 
i odolné vůči potu, bez parfemace, nezanechává bílé stopy; Vichy Capital Soleil 

UV-Age Daily 50+ – poskytuje vysokou širokospektrální UVA a UVB ochranu 
a zároveň díky obsaženým ingrediencím pomáhá proti stárnutí pleti, má lehkou 

texturu, přípravek je hypoalergenní a nekomedogenní; Vichy Capital Soleil 
ochranné mléko SPF 50+ s ekodesignem – obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a termální vodu Vichy vulkanického původu, je voděodolné, hypoalergenní, 

vhodné pro obličej a tělo pro celou rodinu, baleno do kartonového obalu 
s biodesignem a 94% biodegradabilním složením, šetrný k oceánům

La Biorganica
Butterbean Organic opalovací krémy – 100% přírodní krémy získaly loni 

od certifikované laboratoře potvrzení, že jsou vhodné pro batolata, kojence 
i novorozence od 0 měsíců

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Tchèquie
Avène Intense Protect Ultra SPF50+ – obsahuje nový filtr TriAsorBTM vyvinutý 

vědci v laboratořích Pierre Fabre, vývoj inspirován přirozenou ochrannou 
schopností melaninu, kromě nezbytně nutné ochrany před UVA a UVB paprsky 

poskytuje i ochranu před vysokoenergetickým viditelným modrým světlem (HEV 
blue light), lehce se roztírá, rychle se vstřebává, nezanechává na kůži stopy, 

vhodný pro kojence od 6 měsíců a těhotné ženy

Stada Pharma CR
Ladival gel na ochranu proti slunci s antipigmentačním komplexem 

OF 30 – pomáhá zesvětlit stařecké skvrny, obsahuje antioxidanty, takže 
napomáhá zamezit tvorbě vrásek

V
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i různě specializované on-line semináře za-
měřené nejen na novinky, ale i na detailnější 
představení našich produktů. Aktivnější rov-
něž budeme na sociálních sítích. V rámci 
POS materiálů jsme připravili speciální 
edukační pacientský letáček, kde nechybějí 
ani praktické tipy ohledně vyšetření znamé-
nek, jaké množství sunscreenu je třeba apli-
kovat na pokožku a jak je důležité chránit 
pokožku i při pobytu na slunci v tuzemsku.“
Různé akce pravidelně pořádají i lékárny, 
často se také zapojují do celostátních popu-
lárních akcí spojených s kontrolou mateř-
ských znamének, edukací ohledně ochrany 
pokožky před negativními účinky slunečních 
paprsků a s prodejem opalovacích pří-
pravků obyčejně za zvýhodněnou cenu. Ko-
ronavirus ale již druhým rokem akcím, jako 
je Stan proti melanomu, Dny slunce či Skin-
checker, vystavuje zatím stopku.

Novinky reflektují současné 
trendy
Přestože loňskou sezonu nelze označit 
za úspěšnou, výrobce to neodradilo a stejně 
jako v předchozích letech i letos přišli 
s řadou novinek, které zohledňují současné 
trendy. Nový filtr TriAsorBTM, který vyvinuli 
vědci v laboratořích Pierre Fabre, obsahuje 
přípravek Intense Protect Ultra voděodolný 
fluid SPF 50+. „Vývoj jmenovaného filtru byl 
inspirován přirozenou ochrannou schop-
ností melaninu, takže kromě nezbytně nutné 
ochrany před UVA a UVB zářením poskytuje 
také ochranu před vysokoenergetickým vidi-
telným modrým světlem (HEV blue light), 
které proniká nejhlouběji, až do hypoder-
mis, a tvorbou volných radikálů poškozuje 
DNA buněk. Přípravek neobsahuje nanočás-
tice, má výbornou oční i kožní snášenlivost, 

i cena a velikost balení,“ potvrzuje Zuzana 
Píšťková a Vendula Krejčová doplňuje: 
„Vzhledem ke specifické situaci vnímáme, 
že v posledním roce jsou zákazníci vůči ceně 
citlivější. Často přecházejí z luxusnějších 
spotřebitelských značek na stejně spoleh-
livé, leč cenově dostupnější alternativy.“
Když je řeč o cenách, jedna věc se rozhodně 
nemění. „Stejně jako v jiných kategoriích 
i v případě sluneční kosmetiky český spotře-
bitel takříkajíc velmi slyší na slevy,“ podo-
týká Ondřej Šereda.
A ještě jednu věc má uvedená kategorie 
shodnou s mnoha dalšími – poslední dobou 
posilují její prodeje v rámci e-commerce. 
„Lékárny jsou tradičním distribučním kaná-
lem pro prodeje jmenované kategorie, ale 
s ohledem na opatření související s pande-
mií se část spotřebitelů přesunula na on-line 
platformy. A tak lze očekávat i růst prodejů 
opalovacích krémů právě v internetových ob-
chodech, ať již se jedná o on-line lékárny či 
jiné e-shopy,“ popisuje Andrea Vaníčková. 

Také Helena Pecková Vorlíčková se zmiňuje 
o tom, že v důsledku pandemie se z hle-
diska prodejů zvyšuje význam e-shopů. 
„Opalovací kosmetika je jako výrazně se-
zonní kategorie pandemií ovlivněna ještě 
výrazněji než zboží, které se prodává rovno-
měrně celý rok,“ dodává.
A do on-line prostředí se také koncentruje 
řada marketingových aktivit producentů. 
„Tento rok plánujeme pouze slevové akce 
a on-line podporu produktů – zejména 
na sociálních sítích,“ uvádí Ondřej Šereda. 
Velkou digitální kampaň zaměřenou na fakt, 
že solární kosmetiku je potřeba používat 
nejen u moře, ale i v našich končinách, plá-
nuje společnost Pierre Fabre Dermo-Cos-
métique Tchèquie. „Dále organizujeme 
outdoorovou kampaň pro děti na téma zne-
čištění řek a důležitost solární protekce 
v našich krajích,“ říká Klára Habartová.
Plány společnosti Stada Pharma CR 
ohledně prezentace jejích produktů, u níž 
hrají nemalou roli sociální sítě, představuje 

Vendula Krejčová: „Na léto jako každoročně 
připravujeme společné kampaně s lékár-
nami a e-shopy. Se spotřebiteli zároveň ko-
munikujeme již druhým rokem přes sociální 
sítě, kde pořádáme i různé soutěže, které 
patří k nejoblíbenějším. V rámci osvěty po-
skytujeme zákazníkům při vybraných akcích 
edukační hračku pro děti v podobě samo-
opalovací kachničky. Po vystavení sluneč-
ním paprskům se hračka zbarví do červena. 
Jakmile dítě aplikuje ochranný krém, kach-
ničce se vrátí původní barva. Takto se děti 
učí o důležitosti sluneční ochrany již od ra-
ného věku.“ 
I další firmy mají nachystané nejrůznější 
akce a kampaně. „Pro letošní sezonu jsme 
pro naše zákazníky a velkoobchodní partnery 
připravili atraktivní edukační materiál v po-
době papírového leporela, kde je podrobně 
rozebrána problematika opalování a potřeby 
sluneční ochrany, dopadů opalovacích 
krémů na životní prostředí, a dále obsahuje 
i praktické tipy, jak se nespálit. Malý formát 
umožňuje nosit leporelo v kapse i jako jaké-
hosi průvodce při nákupu opalovacích 
krémů,“ objasňuje Andrea Vaníčková.
Řada aktivit výrobců má edukační charak-
ter. Jak uvádí Helena Pecková Vorlíčková, 
pro produkty značky Eucerin mají napláno-
vanou podporu v nejrůznějších médiích 
a připravené POS materiály do míst prodeje. 
Pro kamenné i on-line lékárny chystají spe-
ciální promoční akce. „Vzhledem k novince, 
kterou jsme uvedli na trh, zaměříme komu-
nikaci jak na odbornou, tak širokou veřej-
nost. A pochopitelně budeme pokračovat 
v edukaci zacílené opět na širokou i odbor-
nou veřejnost,“ doplňuje.
Také Jana Kundratová vyzdvihuje edukaci 
a aktivitu na sociálních sítích: „Pořádáme 

O

Ošetření pokožky po opalování 
lidé podceňují 

„Navzdory veškeré osvětě se stále setkáváme s tím, že s prvním jarním sluníčkem se 
dost našich zákazníků spálí a poté si přijdou koupit nějaký panthenol a levnější 

opalovací přípravek. A ošetření pokožky po opalování lidé podceňují, spíš si automaticky 
kupují pěny na spáleniny, protože s nimi počítají.“

Mgr. Leona Štěpková, 
vedoucí Alphega lékárny Medea, Hostomice nad Bílinou
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vstřebává se již za tři vteřiny, lehce se roz-
tírá a nezanechává na kůži stopy,“ vysvět-
luje Klára Habartová a dodává, že je 
vhodný pro kojence od šesti měsíců a tě-
hotné ženy.
Společnost Beiersdorf nedávno uvedla 
na trh Eucerin Actinic Control MD SPF 100, 
o kterém Helena Pecková Vorlíčková říká: 
„Jde o první zdravotnický prostředek v port-
foliu solární péče, který je speciálně vyvi-
nutý pro prevenci a doplňkovou léčbu 
aktinické keratózy a nemelanomových kož-
ních karcinomů. Má vysoký stupeň 
ochrany, je vhodný pro citlivou pokožku, 
vyznačuje se lehkou a velmi rychle se 
vstřebávající texturou, je odolný vůči vodě 
a potu a je bez parfemace.“
Pro mastnou, aknózní pleť je vhodný nový 
produkt s názvem Bioderma Photoderm 
Cover Touch SPF 50+. „Jedná se o 100% 
minerální make-up, který je díky ,touch‘ 
konceptu dokonale prodyšný a přitom 
krycí,“ vysvětluje Jana Kundratová.
Vendula Krejčová zase představuje novinku 
společnosti Stada Pharma CR: „Náš nový 
gel na ochranu proti slunci s antipigmen-
tačním komplexem je koncipován na ze-
světlení stařeckých skvrn, a navíc díky 
obsaženým antioxidantům napomáhá za-
mezit tvorbě vrásek.“

Novinku spojující v sobě ochranu i péči 
představuje značka La Roche-Posay. Její 
lehký fotoprotekční krém Anthelios Age 
Correct podle Ivety Kučerové, marketing 
services directora Divize aktivní kosmetika 
společnosti L’Oréal ČR, viditelně zmírňuje 
vrásky a tmavé skvrny.  Je nemastný a po-
skytuje 24hodinovou hydrataci a díky SPF 
50 vysoký stupeň ochrany.
V ekologičtějším balení, tedy v tubě využí-
vající karton, je nyní k dispozici Anthelios 
hydratační mléko. Do kartonového obalu 
s biodesignem je baleno také nové Vichy 
Capital Soleil ochranné mléko SPF 50+, 
které obsahuje kyselinu hyaluronovou 
a termální vodu Vichy vulkanického pů-
vodu. „Mléko je voděodolné, hypoaler-
genní a bylo testováno pod 
dermatologickou kontrolou na citlivé po-
kožce. Je vhodné pro obličej a tělo pro 
celou rodinu,“ popisuje Iveta Kučerová 
a upozorňuje ještě na novinku s názvem 
Vichy Capital Soleil UV-Age Daily 50+: „Po-
skytuje vysokou ochranu pokožky a díky 
aktivním anti-agingovým ingrediencím zá-
roveň napomáhá bojovat proti stárnutí 
pleti a pigmentovým skvrnám.“

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

inzerce



ROZHOVOR

zkratka pro ochranný sluneční faktor 
a vyjadřuje číslo, jímž vynásobíte 
dobu, po jejímž uplynutí vaše pokožka 
vystavená slunci zarudne, ve srovnání 
s dobou strávenou na slunci bez po-
užití sluneční ochrany. Například faktor 
100 znamená, že pokud vaše 
nechráněná pokožka začne rudnout 
po 5 minutách na slunci, při použití 
přípravku s SPF 100 můžete tuto 
dobu vynásobit 100. V tomto pří-
padě, 5 minut x SPF 100 = 500 
minut. Samozřejmě byste neměli 
čekat až tato doba vyprší a sluneční 
ochranu nanášet při pobytu na pří-
mém slunci opakovaně každé 
2 hodiny.
UV záření může poškozovat kožní 
buňky označované ‚keratinocyty‘, 
které se postupem času mohou pře-
měnit v předrakovinný výrůstek - akti-
nickou keratózu a v případě, že 
sluneční poškození pokračuje, i do ra-
kovinného výrůstku označovaného 
karcinom skvamózních buněk (skva-
mocelulární karcinom).

Aktinická keratóza je světově nejčastěj-
ším předstupněm nemelanomové ra-
koviny kůže a často bývá přičítána 
působení slunečního záření.
Mimořádně vysoký sluneční ochranný 
faktor působí proti poškození pokožky 
vlivem slunečního záření a poskytuje 
nutnou ochranu lidem, jejichž pokožka 
je již poškozena. Eucerin® proto nyní 
rozšiřuje své portfolio o další produkto-
vou inovaci: Eucerin®ACTINIC CONT-
ROL MD SPF 100. Jedná se o první 
zdravotnický prostředek uváděný na trh 
touto dermokosmetickou značkou. 
Jeho spolehlivá sluneční ochrana je 
odrazem medicínské odbornosti 
značky Eucerin®.
„Vysoce účinná kombinace vysoké 
UVA / UVB ochrany a širokospektrál-
ních filtrů poskytuje našim spotřebite-
lům maximální sluneční ochranu. 
Intenzivní ochrana je důležitá zejména 
pro pokožku, která je již poškozena, 
proto jsme kožní snášenlivost výrobku 
vyzkoušeli také u spotřebitelů s citlivou 
pokožkou a s aktinickou keratózou,“ 

EUCERIN® UVÁDÍ NA TRH 
PRVNÍ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK
EUCERIN® ACTINIC CONTROL MD SPF 100
Eucerin® rozšiřuje své portfolio solární  ochrany a uvádí na trh svůj první zdravotnický prostředek
ACTINIC CONTROL MD SPF 100, který pomáhá předcházet aktinické keratóze 
a nemelanomové rakovině kůže

Prevence rakoviny kůže a doplňková léčba 
aktinické keratózy vyžaduje důslednou 

a přiměřenou sluneční ochranu. 
Proto si vybírejte přípravky s lehkou emulzní 

konzistencí pro snadnou aplikaci, 
jako je Eucerin®Actinic Control MD SPF 100.

vysvětluje Dr. Gitta Neufang, Chief
Innovation and Medical Officer.
Společně s vysokou sluneční ochra-
nou a velmi dobrou kožní snášenlivostí 
je přípravek jedinečný také svojí konzis-
tencí - Eucerin® ACTINIC CONTROL 
MD SPF 100 je emulze s nemastnou, 
rychle se vstřebávající a lehkou konzis-
tencí, díky níž je používání přípravku 
mnohem příjemnější. Tento nový pří-

pravek je důkazem přesvědčivé od-
borné péče o pokožku mateřské
společnosti Beiersdorf, která se zamě-
řuje také na zvláštní potřeby spotřebi-
telů s dermatologickými indikacemi.

Rakovina kůže a SPF ochrana
Na SPF (ochranném slunečním faktoru) 
záleží - zejména pokud je vaše po-
kožka citlivá na sluneční záření. SPF je 
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Proč jste si vybrala studium farmacie?
Pro studium farmacie jsem se rozhodla proto, že jsem si na střední škole ob-
líbila biologii a chemii. Chtěla jsem vystudovat vysokou školu, která mě bude 
bavit, abych po jejím skončení mohla pomáhat s léčbou pacientů a snadno 
si sehnala zajímavou práci.

 Jak dlouho pracujete za tárou?
Už je to 35 let.

Co vás na práci lékárníka baví nejvíce 
a co naopak nejméně?
Nejvíce mě baví lékové konzultace a odborné poradenství, tedy možnost 
využít odborné znalosti v práci s pacienty. A co naopak nejméně? 
Jmenovat musím určitě narůstající administrativu a s ní spojené 
„papírování“.

Kdybyste měla kouzelný proutek, co byste 
v českém lékárenství okamžitě změnila?
Přála bych si, aby všichni lékárníci drželi více při sobě bez ohledu na to, pro 
koho pracují. Jinak bych ráda některé věci zachovala. Doufám, že i v bu-
doucnu nás bude široká veřejnost vnímat jako odborníky, ke kterým si 
mohou přijít pro radu.

Jak vám při práci pomáhá časopis 
Pharma Profit?
Ráda se podívám do rubriky zprávy, abych byla takříkajíc v obraze.

Čím je charakteristická lékárna, 
v níž působíte? 
 Jak hodnotíte její lokalitu?
Jedná se o lékárnu, která je součástí polikliniky. Ta je umístěna v sídlištní zá-
stavbě v Praze 10. Ordinují zde praktičtí lékaři i specialisti, díky čemuž máme 
různorodou klientelu.

1

9
8
7O jaké OTC přípravky nebo doplňky stravy je 

ve vaší lékárně největší zájem?
Aktuálně jsem zaznamenala vyšší zájem o multivitaminy a volně prodejné pří-
pravky s vitaminem D.

 Jak v lékárně pracujete s marketingem?
Snažíme se pacientům a zákazníkům nabídnout kartu Benu Plus, díky níž 
mohou využívat různé výhody. Benu rovněž vytváří pravidelně na každý měsíc 
leták. Snažíme se tak pacientům a klientům nabídnout zvýhodněné přípravky.

Navštěvujete nějaká školení v prodejních 
dovednostech?
Každý, kdo nastoupí do společnosti BENU, projde školením ohledně komuni-
kace a prodejních dovedností.

 Jak vidíte budoucnost lékárenského trhu u nás?
Předpokládám, že bude ještě více digitalizovaný. Pacienti si zvyknout využívat 
e-shop pro nákup volně prodejného sortimentu. Školení a schůzky budou probí-
hat více on-line než osobně.

Jakou nejhumornější příhodu jste za tárou 
zažila?
Občas pacienti zkomolí název některého z přípravků. Například chtějí Sudoku 
krém, Turbo Coldrex a podobně.

 Jak si od práce nejlépe odpočinete?
Odpočinek a relaxaci mně přinášejí hlavně procházky ve městě nebo v lese.

Na který léčivý přípravek nedáte dopustit?
Je to Tantum Verde Spray.

Markéta Grulichová
marketa.grulichova@atoz.cz

PharmDr. Iva Korcová 
o sobě

Vystudovala jsem Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové 
a posledních 10 let pracuji v poliklinické lékárně provozované 
firmou Benu, kterou nyní vedu.
Svůj obor mám velmi ráda a beru ho jako své poslání. 
Jsem vdaná a syn je také lékárník.
 

Lékárna BENU 
Praha 10, Jabloňová
Po–Čt: 7.15–18.00

Pá: 7.15–17.00
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Chtěla jsem 
vystudovat obor, 
který mě bude 
bavit
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V příštím čísle si přečtete

V rubrice Pharma sezona 
se zaměříme na produkty, jimiž si 

lidé před dovolenou vybavují 
cestovní lékárničky.

Obrazovou galerii z první Pharma Profit 
akademie s PharmDr. Janou Matuškovou 
přineseme v rubrice Pharma události. 

Nepřehlédli jste něco zajímavého?

Rubrika 
Tváří v tvář
Společnost Alliance Healthcare 
slaví 30. výročí svého založení. 
O jejím rozvoji i plánech do bu-
doucna stejně jako o podpoře 
Alphega lékáren jsme si povídali 
s Jaroslavem Kozákem, ředitelem 
pro prodej a marketing, a Ing. Ro-
manem Kellerem, provozním 
ředitelem této společnosti.

Rubrika 
Monitor trhu
Zdá se, že dlouholetá osvěta tý-
kající se důležitosti správné ústní 
hygieny nese své ovoce. Lékár-
níci potvrzují, že lidé se o zdraví 
svých zubů a dásní starají čím 
dál víc. A také uvádějí, že do po-
můcek pro dentální hygienu jsou 
ochotni investovat vyšší částky.

Rubrika 
Zdravotnické 
prostředky
V květnu tohoto roku vstupuje 
v účinnost evropské nařízení 
o zdravotnických prostředcích 
2017/745 (MDR), které mimo 
jiné definuje požadavky pro 
systém UDI v Evropě, jenž má 
usnadnit sledovatelnost zdra-
votnických prostředků v celém 
dodavatelském řetězci.

Rubrika 
Pharma sezona
Opalovací kosmetika je stále 
považována za kategorii se-
zonní. A stejně jako loni i letos 
je kvůli koronavirové pandemii 
zatím nejisté, jak to bude v létě 
s cestami k moři. A protože 
plno lidí si opalovací přípravky 
kupuje hlavně na pobyty u něj, 
má před sebou nejistou se-
zonu i tato kategorie.
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Na to, jak se na lékárenském 
trhu rozvíjí dětský sortiment, 
se podíváme v rámci rubriky 
Monitor trhu.





 


