
Lékárny sehrávaly v minulosti stejnû jako dnes

dÛleÏitou roli v otázce péãe o zdraví. Bylo zde

moÏné získat nejrÛznûj‰í byliny, masti, oleje

i cizokrajné rostliny slouÏící jako základ léãi-

v˘ch smûsí na nejrÛznûj‰í nemoci. Souãástí lé-

ãiv bylo i nepostradatelné orientální kofiení ãi

minerály a zoofarmaka. V‰echny tyto látky byly

prodávány také v lékárnû Tovary‰stva JeÏí‰ova

v Telãi. Dozvídáme se o nich nejen z dochova-

ného inventáfie, Inventarium,1 zpravujícího nás

o léãivech a o vybavení lékárny, ale i z ãásteã-

nû dochovaného repositoria.2 Do dne‰ní doby

jsou k dispozici tfii skfiínû a nûkolik nádob pfied-

stavující nejen fragment movitého vybavení

telãské barokní lékárny, ale i hodnotné movité

kulturní dûdictví spjaté s prostfiedím jezuitské-

ho fiádu. Pfiedmûty dokreslují poznatky získané

z archivních prÛzkumÛ a vizuálnû dotváfiejí

pfiedstavu o nûkdej‰í podobû lékárny. Dle tvaru

skfiíní lze usuzovat na dva spodní díly nábytku

pocházející z vût‰ího celku vyrobeného patrnû

v druhé polovinû 17. století, oba pfiibliÏnû stej-

n˘ch rozmûrÛ. Ojedinûlá v˘malba jednotliv˘ch

zásuvek repositoria fiadí lékárnu k ménû ãasté

skupinû malovan˘ch lékáren, v níÏ vyniká ztvár-

nûním v˘jevÛ v monochromní barevnosti, na

rozdíl od ãastûji uÏívaného barevného pojetí.

Tfietí skfiíÀ z vybavení lékárny je opatfiena ná-

stavcem s prosklen˘mi dvífiky a zásuvkami bez

v˘‰e zmínûn˘ch maleb,3 pfiesto dotváfií ucele-

nou pfiedstavu o nûkdej‰ím vybavení prostor

a jejich praktickém vyuÏití.

Ohlédnutí za historií

Historie telãské lékárny byla na základû pí-

semn˘ch pramenÛ zpracována jiÏ Josefem S.

Novákem v roce 1926.4 ZaloÏení lékárny v telã-

ské jezuitské koleji souviselo se vznikem míst-

nosti pro nemocné urãené pro potfieby koleje,

tzv. infirmaria, prvnû zmiÀovaného roku 1657,

téhoÏ roku je v pramenech poprvé zaznamená-

na i lékárna.5 Jezuitsk˘ fiád v mûsteãku zaãal

pÛsobit jen dva roky pfiedtím, po dostavûní

zdej‰í koleje tfietí probace (1651–1655) a s bo-

hatou finanãní v˘pomocí fundátorky Franti‰ky

Slavatové rozené z Meggau. Zdravotní zázemí

pro ãleny fiádu následovalo tedy v bezprostfied-

ním sledu po zaji‰tûní obytné funkce objektu.

Ve spojitosti s lékárnou je jako první lékárník

uvádûn David Krum, v posledních letech jezuit-

ského fiádu zde pÛsobil Ignác Lyro. Do zru‰ení

fiádu se zde vystfiídalo 29 lékárníkÛ.6 Zda lze

k roku 1657 vztáhnout i ãást zmiÀovaného mo-

biliáfie, je nejednoznaãné, pravdûpodobnû se

jedná o vybavení pozdûj‰í. Jezuitské lékárnû

se po jejím zaloÏení dafiilo a prosperovala, pa-

trnû i díky ne zcela povolenému7 prodeji léãiv

pro potfieby mûsta a okolí, které je uvádûno od

roku 1693,8 v nûkter˘ch obdobích tak mohla

zamûstnávat i dva lékárníky. Vzhledem k jejich

znaãnû ‰irokému poli pÛsobnosti, kdy byly

zdej‰í léky Ïádány aÏ v Jemnici, Pacovû, Brnû,

âeském Rudolci ãi Jindfiichovû Hradci, nesly

ostatní lékárny s nelibostí jejich úspûchy na

úkor vlastních zakázek.9 Díky rychlé a uvûdo-

mûlé reakci jezuitÛ se telãská fiádová lékárna

brzy stala vefiejnou10 a mohla tak i nadále

slouÏit potfiebám mûsta.

Hustá síÈ lékáren se v tuzemském prostfiedí

etablovala jiÏ bûhem 17. století.11 Klá‰terní lé-

kárny b˘valy bûÏnou souãástí konventÛ u rÛz-

n˘ch fiádÛ. V rámci regionu Vysoãiny b˘valy kro-

mû jezuitÛ v Jihlavû rovnûÏ u augustiniánÛ

v Havlíãkovû Brodû, premonstrátÛ v Îelivi ãi

paulánÛ v Brtnici.12 Vybavení jezuitsk˘ch barok-

ních lékáren se do souãasné doby dochovalo

na fiadû míst, v pomûrnû komplexním stavu na-

pfiíklad v âeském Krumlovû (1665), Uherském

Hradi‰ti (1752) a Klatovech (1733), pfiitom k ro-

ku 1757 je v ãesk˘ch zemích evidováno na 

19 jezuitsk˘ch lékáren,13 vãetnû té telãské. Po-

kud jde o lékárenskou ãinnost ostatních fiádÛ,

patrnû nejznámûj‰í barokní lékárna se nachází

v Kuksu (1749–1750), kde ji spravoval fiád mi-

losrdn˘ch bratfií, jedin˘ fiád, kter˘ mohl provozo-

vat vefiejnou lékárnu s oficiálním svolením.14

Lékafiství samotné pak v jezuitském fiádu15

pfiedstavuje spí‰e soubor urãit˘ch zásad neÏ

„vûdeck˘“ pfiístup, na jak˘ jsme zvyklí pozdûji.

V péãi o lidské zdraví byl dÛraz kladen pfiede-

v‰ím na zboÏnost spolu s vûdomím nutnosti udr-

Ïování fyzické kondice a dodrÏování fiady pravi-

del souvisejících s fiádn˘m stravováním (napfi.

kvalita a pravidelnost jednotliv˘ch jídel).16

Po zru‰ení jezuitského fiádu byla v Telãi pro-

vedena roku 1774 velká inventura a vyãíslení

zÛstav‰ího lékárnického majetku na 2 808 zl.

56 kr. Na rozdíl od jin˘ch ru‰en˘ch fiádov˘ch lé-

káren pokraãovala ta v Telãi i nadále v provozu

pod vedením posledního jezuitského lékárníka

Lyra, jenÏ ji posléze nabídl k odkoupení. Pfies

znaãné zadluÏení se Lyrovi lékárnu podafiilo

udrÏet, i kdyÏ v jeho vlastnictví jen na nûkolik

let. Lékárna poté byla spravována rÛzn˘mi

svûtsk˘mi majiteli, Ignác Lyro ji prodal Janu
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Anna HAMRLOVÁ

AN O TA C E : Malovaná repositoria tvofií v repertoáru barokních lékáren hodnotnou ãást na‰eho historického fondu srovnatelnou 
s památkami ve stfiedoevropském kontextu. Z umûleckohistorického hlediska navazují na v˘zdobu ‰lechtick˘ch kabinetÛ souvisejících
s dobovou oblibou krajináfiství. V ãeském prostfiedí jsou malované lékárny dochovány pfiedev‰ím v jiÏních âechách, ménû známé 
je vybavení lékárny v Telãi vzniklé pro jezuitsk˘ fiád. Vyobrazená témata napovídají sv˘m umístûním nejen o my‰lenkovém 
konceptu díla, ale rovnûÏ o jeho prezentování v rámci nûkdej‰í oficíny.

Obr. 1. Plán jezuitské koleje v Telãi, vyznaãení míst s pfied-

pokládan˘m situováním lékárny. Pfievzato z: Ondfiej Hni-

lica, Stavebnû historick˘ prÛzkum ãp. 2/I b˘valá jezuitská

kolej (nepublikovan˘ strojopis), Telã 2017. Upravila Anna

Hamrlová.
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Ederovi a roku 1798 byla ve vlastnictví rodiny

FitschÛ, ktefií ji drÏeli aÏ do roku 1867. Posléze

ji odkoupil Josef Jelínek, roku 1880 Jan Vysko-

ãil a od roku 1898 se dostala do drÏení rodiny

PaclíkÛ,17 kde setrvala aÏ do zestátnûní v roce

1950. Historick˘ lékárensk˘ nábytek a nejstar-

‰í dochované vybavení v podobû stojatek bylo

pfiedáno Muzeu Vysoãiny Jihlava poboãkou 

v Telãi jiÏ v roce 1906.18

PÛvodní místnosti jezuitské lékárny se zfiej-

mû mohly nacházet v klá‰terním konventu

smûrem do ulice Semináfiské, dfiíve ·kolní,19

jako alternativní moÏnost se jeví její situování

u vchodu z námûstí (obr. 1). O umístûní lékárny

v jezuitském konventu by vzhledem k relativnû

autentické podobû pfiízemí a prvního patra ko-

leje20 snad mohly napovûdût samotné docho-

vané skfiínû sv˘mi proporcemi a v˘malbou. 

Vzhledem ke zprávû o stíÏnosti na nedostatek

vhodn˘ch prostor a koupi domku pfii koleji pro

lékárnu a laboratorium21 nelze vylouãit, Ïe je-

zuité pfiedpokládali její budoucí pfiestûhování.

Repositoria proto zámûrnû nemuseli nechat

zhotovit pfiímo pro konkrétní prostor, ale tak,

aby i po svém pfiemístûní mohla dál slouÏit

svému úãelu. Oficína byla umístûna pfii vstupu

do koleje nejen pro dobr˘ pfiístup obyvatelstva,

ale i proto, Ïe povolání lékárníka u telãsk˘ch

jezuitÛ ãasto zahrnovalo dal‰í funkce, napfi.

vrátného. Obdobné situování známe i u dal‰ích

jezuitsk˘ch lékáren.22 Z jezuitského prostfiedí

se lékárna vymanila s posledním lékárníkem

Lyrem, kter˘ ji po odkoupení pfiemístil do domu

ãp. 39 na námûstí.23 Prodejna sama o sobû

potfiebovala ke své ãinnosti24 nûkolik místnos-

tí, od sklepa k uchovávání nûkter˘ch v˘robkÛ

a ingrediencí aÏ po pÛdu na su‰ení rostlin. Zá-

kladem kaÏdé lékárny byla oficína, místnost

pro prodej v˘robkÛ s typick˘m vybavením opat-

fien˘m fiadou polic, pro zákazníky ov‰em obvyk-

le pfiístupná aÏ od 17. století.25 Místnost byla

zpravidla situována stranou pfiímého sluneãní-

ho svûtla.26 K pfiípravû lékÛ i jednotliv˘ch rost-

linn˘ch sloÏek slouÏila laboratofi, neobvykl˘ ne-

b˘val ani such˘ sklad pro pfiípravky z cukru,

v˘hfievna, kuchynû ãi tzv. materiálka pro uloÏení

vzácn˘ch léãiv.27 Jako osvûtlení pfiitom slouÏily

pouze svíce ãi olejové a lihové lampy umístûné

nad recepturním stolem.28 Z hlediska fungová-

ní a zásobování telãské lékárny bylo dÛleÏitou

okolností zakoupení zahrady pod mûstem,

k níÏ nechala hrabûnka Franti‰ka Slavatová

postavit dfievûn˘ most pro snadnûj‰í a rychlej-

‰í pfiístup ke koleji.29 Zahrada pravdûpodobnû

slouÏila pro pûstování nûkter˘ch léãiv˘ch rost-

lin posléze prodávan˘ch v lékárnû. K lékafiské

praxi se zachovalo nûkolik drobn˘ch dokumen-

tÛ, které mohou pfiedstavit nûkteré léãebné

a lékárnické pfiístupy jezuitÛ, napfi. Tinctura uni-

versalis Medicinalis, et Metallurgica ex Regno

IV: Elementorum doktora Johanna Jakoba Nihu-

sia z roku 169930 ãi záznam o pokousání dítûte

psem.31

Lékárnické skfiínû

Základ plnû vybavené lékárny tvofiil kvalitní

nábytek s velk˘m mnoÏstvím polic a fiadou zá-

suvek umoÏÀující snadnou a bezpeãnou orien-

taci mezi medikamenty a zároveÀ pfiedcházející

svou pfiehledností pfiípadn˘m chybám pfii jejich

pfiípravû. Povrchová v˘zdoba navíc reflektovala

nejen spoleãensk˘ statut vlastníka, ale také je-

ho urãité osobité duchovní zaloÏení.32 ¤ada

dodnes dochovan˘ch barokních lékáren tento

zpÛsob ukládání medikamentÛ názornû prezen-

tuje.33 Repositorium je pfiitom obvykle sloÏeno

z nûkolika vzájemnû propojen˘ch skfiíní rozmís-

tûn˘ch kolem prodejní místnosti (oficíny), v je-

jímÏ centru je situován prostorn˘ pfiípravn˘ stÛl

(tára). Obvyklé barokní lékárny dochované v tu-

zemském prostfiedí zahrnují podobn˘ typ formy

a v˘zdoby. Vût‰ina z nich je uzpÛsobena dané-

mu prostoru a repositoria tûsnû pfiiléhající jed-

no ke druhému tvofií homogenní celek. Zásuvky

jsou obvykle zdobeny jen nápisov˘mi páskami

s jinak monochromními ãely. DÛraz je kladen

spí‰e na sloupoví s dynamick˘mi fiímsami (Kla-

tovy) ãi barevnou poutavost a dekorativní zdob-

nost (Kuks). ¤ada tûchto prvkÛ je samozfiejmû

kombinována i u malovan˘ch repositorií.

Lékárnické skfiínû v Telãi oproti v˘‰e zmínû-

n˘m vybavením oficín pÛsobí ponûkud skrom-

nûji, navíc zÛstává otázkou, zda zákazníci

v tomto pfiípadû mûli pfiímo do prodejní míst-

nosti pfiístup. Po zru‰ení jezuitského fiádu byla

repositoria odhadcem ocenûna na 45 zlat˘ch.

Pro své oblé tvary byl nábytek hodnocen jako

cennûj‰í, zároveÀ v‰ak více neÏ z poloviny jako

nevhodn˘ pro dal‰í pouÏití. Repositorium mate-

riálky bylo ohodnoceno pouze na 30 zlat˘ch,

neboÈ bylo men‰í a v mnohem hor‰ím stavu.
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Obr. 2. Telã, jezuitská lékárna, skfiíÀ ã. 2, druhá polovina

17. století, celkov˘ pohled. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, 

Otmar Petyniak, 2016.

Obr. 3. Telã, jezuitská lékárna, skfiíÀ ã. 1, vyobrazení 

sv. Rocha na boãní zkosené stûnû, detail. Foto: NPÚ, ÚOP

v Telãi, Miroslav Pokorn˘, 2016.
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Celkem se v telãské lékárnû uchovávalo pfiibliÏ-

nû 600 rÛzn˘ch „sloÏen˘ch“ lékÛ a na 500 jed-

notliv˘ch typÛ substancí, aÈ jiÏ bylin, Ïivoãi‰n˘ch

látek, minerálÛ ãi drahokamÛ.34 Dochované

skfiíÀky jsou rozdûleny dle ãástí rostlin na sek-

ce listÛ, kvûtÛ a kofienÛ, pfiiãemÏ kofienÛm se

vûnuje celá skfiíÀ ã. 2. Mezi rostlinami najde-

me více i ménû známé byliny a jejich ãásti, od

listu senny, kvûtu prhy a nati ãernohlávku aÏ

po semena vlãího máku. V kofienové sekci by-

lo moÏné získat simplicia od fiimbaby, osladiãe

obecného, rozchodnice rÛÏové, m˘delníku

a vstavaãe vojenského po smetánku lékafiskou

ãi ostruÏiník. Mezi surovinami si lze pov‰imnout

také rostlin z dalek˘ch krajin, napfi. Indie,35 od-

kud byl dováÏen zázvor ãi zedoarie, a Mexika,

zemû pÛvodu halucinogenní povíjnice. V jezuit-

sk˘ch lékárnách byly pfiipravovány rovnûÏ v˘rob-

ky jedineãné a sv˘m zpÛsobem speciální. 

Typick˘m pfiíkladem byl „jezuitsk˘ prá‰ek“ ob-

sahující chininovou kÛru na horeãnatá one-

mocnûní ãi „jezuitsk˘ ãaj“ s listy merlíku na

nervové poruchy.36 Oba léãivé prostfiedky vyu-

Ïívaly ãásti rostlin novû dováÏen˘ch z oblasti

Ameriky,37 kde jezuité konali svou misijní ãin-

nost.38

PÛvodní vybavení z dochovan˘ch ãástí telã-

ské lékárny reprezentuje vysoká skfiíÀ s pod-

stavcovou skfiíÀkou a prosklenou vitrínou

(270 × 145 × 38 cm).39 SkfiíÀka je dynamické-

ho barokního tvaru s otevíracím vypoukl˘m

stfiedem a dvûma svisl˘mi fiadami vyãnívajících

zásuvek po stranách. Stfiedová dvífika jsou zdo-

bena vystoupl˘m zelen˘m stfiedem a ãerven˘m

profilovan˘m rámováním po obvodu. Pûtice zá-

suvek po obou stranách je na ãelech doplnûna

zkratkami uchovávan˘ch surovin. Podklad tvofií

zeleno-Ïluté barevné provedení, na nûmÏ jsou

nad úchytkami namalovány bílé nápisové pás-

ky s ãerven˘m rámováním a typicky barokním

ãerveno-ãern˘m písmem. Nápisy jsou bohuÏel

z velké ãásti setfiené, a tím ‰patnû ãitelné. Hor-

ní ãást nábytku tvofií dfievûn˘ nástavec sloÏen˘

ze dvou ‰ikm˘ch bokÛ s pilastry zdoben˘mi 

zrcadly a hlavicemi s motivy listovce a vejcov-

ce. Nad hlavicemi pokraãuje ãást architrávu

s vydutû prohnutou fiímsou spojující obû ãásti.

Celek je uzavfien prosklen˘mi kfiídly dvefií. Ba-

revn˘ podklad je shodn˘ se spodní ãástí, zrcad-

la jsou v‰ak provedena v jednotném zeleném

mramorování a fiímsa v hnûdoÏlutém tónování.

Prosklená dvífika jsou v pfiípadû lékárensk˘ch

skfiíní typická pro skfiíÀ s jedy, aby se pfiede‰lo

nechtûné zámûnû. Nezbytností byl rovnûÏ zá-

mek umoÏÀující zabezpeãení uchovávaného

zboÏí a zabraÀující pfiípadnému zcizení ãi zneu-

Ïití uchovávan˘ch prostfiedkÛ, tak jak mÛÏeme

pozorovat rovnûÏ na této skfiíni. Ostatní police

b˘valy naopak volnû otevfiené a snadno pfií-

stupné kvÛli lep‰í manipulaci s léãivy. Typ skfií-

nû repositoria zdobené barevn˘m mramorová-

ním a jednoduch˘mi nápisov˘mi pásky je pro

svou jednoduchost bûÏnûj‰í formou, na Vysoãi-

nû obdobnou najdeme v Polné, v âechách 

napfi. v jezuitské lékárnû v Klatovech. SkfiíÀ je

pravdûpodobnû mlad‰í neÏ dvû men‰í ãásti re-

positoria, aãkoliv jim svou formou odpovídá.

âela zásuvek ani jiné ãásti nesledují povrcho-

vou úpravu ostatních skfiíní, objekt byl patrnû

zhotoven dodateãnû ke star‰ímu repositoriu,

aÈ jiÏ do nov˘ch, vût‰ích prostor, z potfieby dal-

‰ího úloÏného místa ãi jako náhrada za jinou

ãást. Vznik lze patrnû pfiiblíÏit k první ãtvrtinû

18. století. 

RovnûÏ dal‰í dvû ãásti repositoria (obr. 2)

jsou fragmentem nûkdej‰ího vybavení40 telã-

ské lékárny v základu pocházejícím ze 17. sto-

letí, pozdûji v‰ak aktualizovaném pfiemalbami

na nápisov˘ch páskách. Tvarovû shodné kusy

nábytku (90 × 148 × 40 cm) s 27 zásuvkami

pfiedstavují spodní díly, na nichÏ byla patrnû

uloÏena horní ãást s policemi ãi policemi a zá-

suvkami.41 Vlastní jádro korpusu tvofií kvádrové

tûleso s mírnû vypouklou pfiední ãástí, tfiemi

sloupci a pûti fiadami zásuvek, z pfiedních rohÛ

vystupují vydûlené útvary s ver tikální fiadou

‰esti drobnûj‰ích zásuvek. Scelující prvek zdo-

bící prostory po stranách stfiedové ãásti pfied-

stavují pfiedev‰ím barokní pásky s ostr˘m zala-

mováním doplnûn˘m maskarony a drobn˘mi

listy. âela jednotliv˘ch zásuvek jsou zdobena

v˘jevy s krajinami, mûsty ãi domy zasazen˘mi

v krajinû, prezentujícími ideu zadavatele. Ve‰-

keré v˘jevy jsou vymalovány v odstínech ‰edé

aÏ modro‰edé barvy se zásahy ãisté bílé.42 Po

stranách skfiíním dominují velké malované po-

stavy, pÛvodnû urãené jako figury satyrÛ.43

Z boku první skfiínû vyhlíÏí vysok˘ muÏ nesoucí

pu‰ku odûn˘ do muÏského odûvu s velk˘m lím-

cem a kloboukem s perem, pÛsobící jako figu-

ra lovce. Z hlediska mytologie by se mohlo jed-

nat o novû pojatou postavu Oriona, proslulého

lovce a syna boha Poseidona.44 Naproti nûmu

po druhém boku kráãí muÏ v dlouhém jednodu-

chém ‰atu s holí a mo‰nou v ruce (obr. 3).

Lehce pojatá figura s vlnit˘mi vlasy a knírem

hledí na diváka, odûv v‰ak neodpovídá bojovní-

ku, ale spí‰e chudému poutníku. MuÏe s holí

a poutnickou mo‰nou se nabízí ztotoÏnit se 

sv. Rochem, ochráncem proti moru,45 pravdû-

podobnûji se ov‰em jednalo o nûkterou z dal-

‰ích mytologick˘ch postav. Druhá skfiíÀ vyná‰í

postavu pouze na levé stranû, muÏská figura

s plnovousem v mírnû pfiihrbeném postoji je za-

halena jen v bederní rou‰ce a v ruce poloÏené

na stehnech drÏí mu‰li. Lehké pojetí je nazna-

ãeno pfiedev‰ím v postavení pfiední nohy na

‰piãku, zatímco zadní je pokrãena. Aã je tváfi vy-

obrazena z profilu, oko je stoãeno k divákovi.

PfiestoÏe proporce ani náznaky nahého lidské-

ho tûla neodpovídají, celkové pojetí je velmi 

expresivní a dynamické. Figura patrnû repre-

zentuje Poseidona,46 pána vodstva, jenÏ b˘vá

s mu‰lí zobrazován pfiedev‰ím na ka‰nách.

Ikonografie lékáren b˘vá obecnû velmi bohatá

a ãasto uÏívá antické i kfiesÈanské motivy.

ZdÛrazÀuje tak nadpfiirozené síly pfiírody, které

smrtelník nemÛÏe ovlivnit, v‰e je pouze v ru-

kou BoÏích.47 S antickou mytologií jezuitsk˘

fiád pracoval pomûrnû bûÏnû, uvádûna je 
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Tab. 1

(…) FOL. A (…) (…) FL. ETAM (…) HB (…) EA

HB. PRUNEL. (…) BE (…) FOLIC. S (…) FL. MALVÆ (…)

(…) OLM. AR. FOL. BA (…) FL. ALTI (…) FL. PAPAVER. RH HB. E (…)

HB. EOLM (…) FOL. MOR (…) FL. ARNICÆ (…) ROSAR. R (…)

(…) H (..) A (…) FOL. SENNÆ FL. CHAMOM. R FL. SAMRUC (…)

(…) HB. A (…) HB. E (…) 
NAGAE*

Tab. 2

RD. PETASIT RAD. POLYPOD. RAD. RUBIÆ RAD. SCORZONET. (…)

RAD. PETROSEL RAD. PYRETRI RAD. RUSCI RAD. SCROPHULAR RAD. TURPETH

RAD. PIMP. ALB. RA (…) RAD. SALEP RAD. SERPENT. VIR. RAD. VALFRIAN

RAD. POEONIA RAD. RHABAR. M. RAD. RANICUL RAD. SIGHI (…) RAD. VINCETOX
SA (…)

(…) RD. RHODIA. RAD. SA (…) RAD. TARAX (…) RAD. ZEDOAR.

RAD. ONONID RAD. ZINGIBER

* „NAGAE“ je napsáno mlad‰ím, modernûj‰ím typem písma v horní vrstvû, písmena „HB. A“, jeÏ následují dal‰í 

neãitelné znaky pod v˘‰e uveden˘m slovem, jsou star‰ího data.

Tab. 1. Telã, jezuitská lékárna, pfiepis dochovan˘ch názvÛ

malované skfiínû ã. 1.

Tab. 2. Telã, jezuitská lékárna, pfiepis dochovan˘ch názvÛ

malované skfiínû ã. 2.



napfi. pfii divadelních hrách, v nichÏ mytologic-

ké postavy prezentovaly stejné hodnoty jako

kfiesÈan‰tí svatí,48 jejich pfiítomnost pro lep‰í

vyjádfiení my‰lenky na repositoriu tak celek za-

sazuje do ‰ir‰ího my‰lenkového rámce. Soubor

repositoria velmi pravdûpodobnû podléhal urãi-

tému ideovému programu, v nûmÏ mytologické

postavy poukazovaly na léãivé síly (voda) i pfií-

tomnost smrti (pu‰ka)49 v souladu s barokní

mravní zásadou „Memento mori“, kdy je ãlovûk

konfrontován s otázkou smrti bûhem celého

svého Ïivota. Postavy tak zákazníkovi evokovaly

nejen spoleãensk˘ status lékárny, souãásti je-

zuitské koleje, ale i my‰lenky spjaté s vírou,

uzdravením a pomíjivostí lidského Ïivota. âlovû-

ku byla pfiipomínána podpora vy‰‰í moci, oãist-

né – léãivé síly pfiírody a osudovost. Kladné 

figury pÛsobily v tomto kontextu jako ochránci

ãi pfiímluvci pfiíchozího ãlovûka. Souãástí oficíny

byl pravdûpodobnû rovnûÏ kfiíÏ, vyobrazení Kris-

ta nebo Madony upomínající nejen na svûfiení

pod jejich ochranu, ale i poukazující na budoucí

vzkfií‰ení. Samotné kvalitní a honosné provede-

ní lékárny v reprezentativním celku dávalo zá-

kazníkovi, byl-li vpou‰tûn do oficíny, vzhledem

ke sledování dobového vkusu a módy dojem 

dÛvûry a autority spjaté se spoleãensk˘m za-

kotvením lékárníka. V souladu s jezuitsk˘m zpÛ-

sobem léãby lékárna sama pÛsobila nejen pro-

dávan˘mi léky, ale i vírou v uzdravení, kterou

evokovala svou náboÏenskou v˘zdobou.

SkfiíÀové vybavení telãské lékárny patrnû

sleduje dobov˘ zpÛsob zpracování repositorií

barokních lékáren vyznaãující se vyuÏitím pro-

storu prodejní místnosti v maximální moÏné

mífie v podobû kompaktního celku repositoria.

Jednotlivé nábytkové kusy na sebe patrnû na-

vazovaly, jak lze vyvodit ze skfiínû ã. 250 s ab-

sencí druhé mytologické figury, k níÏ se dal‰í

kus patrnû pfiimykal prav˘m úhlem. Celek pak

mohlo doplÀovat nûkolik samostatn˘ch skfiínûk

na místech, kde kompaktní fie‰ení nebylo moÏ-

né, jak napovídá skfiíÀ ã. 1 zdobená postavami

z obou stran. Ty navíc mohly b˘t vidûny, vzhle-

dem ke zkosení nábytku, pouze z urãitého úhlu,

nikoli z ãelního pohledu. Lze pfiedpokládat, Ïe

podobn˘mi postavami byly opatfieny i dal‰í ãás-

ti pÛvodního vybavení.51 Pomûrnû zajímavé je

i technické fie‰ení jednotliv˘ch zásuvek, které

jsou ze zadní strany opatfieny prodlouÏením

dna tak, aby umoÏÀovalo bezproblémové líco-

vání ãelní strany pfii kaÏdém zavfiení. Cirkulace

vzduchu za pfiihrádkami bylo docíleno sefiíznu-

tím prodlouÏení v jeho rozích, obdobné zaji‰tûní

vûtrání je doloÏeno u kapucínské lékárny v Pra-

ze na Hradãanech.52

Jednotlivá ãela drobn˘ch zásuvek jsou nad

úchytkami oznaãena bíl˘mi nápisov˘mi páska-

mi s ãerven˘m, v náznaku stínovan˘m ohrani-

ãením. PfieváÏnû ãerné nápisy jsou ve vût‰inû

pfiípadÛ zkratkami dvou slov rozdûlen˘ch dvoj-

teãkou, pfiiãemÏ kaÏdé ze slov zaãíná ãerven˘m

písmenem. Pásky nejsou zcela pÛvodní, pod

písmeny prosvítají star‰í verze nápisÛ jiného

v˘znamu, jejich pfiemalba v‰ak nemusí b˘t

o mnoho mlad‰í, neÏ je stáfií samotn˘ch skfiíní.

Charakter i typ písma odpovídají dobové tvorbû

i písmu v druhé vrstvû vãetnû kombinace obou

barev. V˘jevy obou skfiíní jsou velmi podobné,

provedené pouze v ‰edé barevnosti se zásahy

bílé, pfiesto na první ze skfiíní pfievaÏuje jako

dominanta rovinatá krajina se stromy a vodní-

mi hladinami, v nûkter˘ch pfiípadech doplnûná

fragmenty obloukÛ dfiívûj‰ích staveb, mosty ãi

drobn˘mi venkovsk˘mi stavbami. U druhé skfií-

nû naopak pfievaÏují krajiny s domy, mûsty

i opevnûn˘mi celky. Asi nejpozoruhodnûj‰í

z nich vyobrazuje palisádovou hradbu kolem

kopce s hradním osídlením.

Malba první skfiínû s dominantou krajinn˘ch

v˘jevÛ vychází z italizujícího malífiství druhé po-

loviny 17. aÏ první tfietiny 18. století, kdy jsou

krajiny ãasto doplÀovány aÏ romanticky pojat˘mi

antick˘mi ruinami obloukÛ ãi mostÛ (obr. 4).

Krajina je pfieváÏnû rovinatá a styl stromÛ a je-
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Obr. 4. Telã, jezuitská lékárna, zásuvka ze skfiínû ã. 1 s vy-

obrazením krajiny a romanticky pojatou ruinou, detail

ãela. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, Otmar Petyniak, 2016.

Obr. 5. Telã, jezuitská lékárna, zásuvka ze skfiínû ã. 2

s motivem stfiedoevropského mûsta, detail ãela. Foto: NPÚ,

ÚOP v Telãi, Otmar Petyniak, 2016.

Obr. 6. Telã, jezuitská lékárna, zásuvka ze skfiínû ã. 2

s italizujícím motivem mûsta, detail ãela. Foto: NPÚ,

ÚOP v Telãi, Otmar Petyniak, 2016.

Obr. 7. Telã, jezuitská lékárna, zásuvka ze skfiínû ã. 2

s krajinou, domy a chrámem, detail ãela. Foto: NPÚ,

ÚOP v Telãi, Otmar Petyniak, 2016.
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jich listoví pfiipomene tvorbu vlámsk˘ch umûl-

cÛ.53 ¤ada námûtÛ je doplnûna i drobn˘mi ven-

kovsk˘mi stavbami, pfiedev‰ím jednoduch˘mi

domy se sedlovou stfiechou, v nûkolika málo

pfiípadech rovnûÏ drobn˘mi stavbami sakrální-

mi. Ideová v˘chodiska lze pozorovat tfieba

v tvorbû vlámsk˘ch mistrÛ, napfiíklad budovy

v prÛhledu mezi stromy u Hessela Gerritse

(1581–1632), rozeklané krajiny s mostky 

a domy u Jacoba de Gheyna (1565–1629),54

pohledy na mûsta u Hannse Lautensacka

(1524–1560),55 pohledy na architektonické

celky, mûsta a krajiny s mostky u Matthaea

Meriana star‰ího (1593–1650),56 Christiana I.

Richtera a fiady dal‰ích. Celková koncepce pfii-

pomene rovnûÏ barokní vlámské kabinety zdo-

bené malovanou v˘zdobou s krajinami a figurál-

ní stafáÏí, jeÏ se hojnû vyskytovaly v 17. století.

Urãitá tradice návaznosti na ‰lechtick˘ nábytek

tak zÛstává i ve vybavení honosn˘ch lékáren 

reagujících na soudobou módu a vkus.

V˘zdoba druhé skfiínû je v koncepci tématu

pojata ponûkud odli‰nû. Aã se stále jedná

o pohledy do krajiny, jsou zde vÏdy jasnû defi-

novány body zájmu – stavby, klá‰tery a mûsta

s dominantami vûÏí (obr. 5). Krajina jiÏ není

hlavním tématem, ale spí‰e doplÀkem k dotvo-

fiení celku. Nûkteré typy pfiipomenou tvorbu

italskou, pfiedev‰ím v˘jevy „RAD. RUSCI“ (obr.

6) a „RAD. SCORZONE“, v nichÏ jsou zachyce-

ny typické oblé mostky i vysoké útlé vûÏe. Buc-

laté barokní zvonice vût‰ích komplexÛ na v˘je-

vech „RAD. RUBIÆ“ ãi „RAD. SCROPHULAR“

(obr. 7) cel˘ styl posouvají spí‰e do prostfiedí

stfiedoevropského, podobného napfiíklad jedno-

duch˘m stavbám Petera Mungerstorffa. ZpÛsob

provedení pfiipomene veduty s námûty blízk˘ch

klá‰terÛ, vyvû‰ované v klá‰terech samotn˘ch.57

Skfiínû vizuálnû doplÀovaly krabice a nádoby

k ukládání léãiv, nezbytné pro fungování obcho-

du. Svou v˘zdobou tak dokreslovaly celkov˘ do-

jem a barevnou pestrost, kdy k monochromním

skfiíním patfiily bílé keramické stojatky, ãervené

d˘hové krabice a sklenûné nádoby. Pfiedev‰ím

krabice tak oÏivovaly jinak nev˘razné barevné

pÛsobení ve‰kerého vybavení.

Podobnou v˘zdobu repositoria je moÏné nalézt

i v nûkolika dal‰ích lékárnách v âeské republice.

NejblíÏe Telãi se zachovala malovaná lékárna

v Jindfiichovû Hradci (obr. 8), jejíÏ pozdûj‰í 

datace je spjata s pfielomem 18. a 19. století58

a lékárníkem Janem Nepomukem Freyem.59

Koncept pfiedstavuje jiÏ novodobûj‰í typ vyba-

vení bez zdobného barokního zvlnûní, nicménû

vychází ze star‰ího malovaného typu. Spodní

ãásti tvofií skfiínû s fiadami zásuvek, horní na-

vazují pfies jeden pás zásuvek v rovinû polic.

Police vsazené mezi pfiedûly s pilastry jsou

zavr‰eny korunní fiímsou se zdobením. V˘jevy

zásuvek sledují stejn˘ typ v˘zdoby, jak˘ volila

lékárna v Telãi i v dal‰ích mûstech. Základem

scén je opût krajina doplnûná drobn˘mi ven-

kovsk˘mi domy ãi romantick˘mi zfiíceninami,

která je tentokrát provedena v barvû, nikoli

v monochromní ‰edi, a oÏivena postavami lidí

ãi poletujícím ptactvem. Celkov˘ charakter vy-

povídá o lidovûj‰ím pojetí i umu umûlce s dÛ-

razem na detail a peãlivé provedení. Nûkteré

scény se pfii bliÏ‰ím pohledu navzájem znaãnû

podobají a je tak patrná inspirace z jednoho

zdroje ãi z jiÏ hotov˘ch scén samotn˘ch, pfiede-

v‰ím na nejdel‰í ze skfiíní. V celkovém pohledu

je pfiitom moÏné sledovat alespoÀ dva umûlec-

ké rukopisy. Nûkteré v˘jevy jsou na rozdíl od

scén zadní skfiínû propracovány do vût‰ích 

detailÛ vãetnû vlámsky pojatého stromoví a peã-

livû proveden˘ch staveb. Vybrané dûje jsou po-

mûrnû rÛznorodé60 a svûdãí o grafick˘ch pfied-

lohách, podle kter˘ch mohly b˘t vytvofieny

nebo kter˘mi byly inspirovány. Znalost grafic-

k˘ch listÛ byla v tomto smyslu nositelem mód-

ních trendÛ i prostfiedkem jakési mediální ko-

munikace dokládajícím umûlcÛv rozhled.

Stejnû tak autor jindfiichohradeck˘ch scén mu-

sel vycházet z nûkteré dosud neznámé pfiedlo-

hy, patrné je to napfiíklad ve v˘jevech se sop-

kou „SPE: EMOLIENTES PRO: FOME:“ (obr. 9)

ãi se zámkem a zahradou „EMP: DE GALBA:

(…)“. Za dÛvod ztvárnûní krajinn˘ch scén je

povaÏována snaha znázornit krajinu pÛvodu by-

lin,61 tuto domnûnku je v‰ak tûÏké doloÏit.

Dal‰í vybavení lékárny s v˘zdobou v podobû

krajinn˘ch scén se dochovalo v âeském Krum-

lovû; pro nás je navíc zajímavé i tím, Ïe slouÏi-

lo jezuitskému fiádu. Lékárna z druhé poloviny

17. století62 byla zhotovena v obvyklé kom-

plexní formû se zásuvkami ve spodní ãásti

a policemi vyná‰en˘mi pfiíãkami zdoben˘mi

tûsnû pfiiléhajícími sloupy. Vrchol uzavírá profi-

lovaná fiímsa a barokní zlacené listoví s obra-

zem uprostfied. Zásuvky s rozdíln˘mi krajinami

vykazují rukopis dvou autorÛ, pfiiãemÏ jeden

maloval pfieváÏnû ãela velk˘ch zásuvek (obr.

10) a druh˘ tûch mal˘ch (obr. 11), situovan˘ch

pod policemi. Tematicky i tentokrát pfievládá

architektura zasazená v krajinû, hlavní dÛraz je

v‰ak na vût‰ích formátech kladen právû na

stavby, ãasto hrady, ale i venkovské domy.

Men‰í formáty zobrazují spí‰e krajinu doplnû-

nou díly ãlovûka v podobû mûst, mostkÛ i po-

zÛstatkÛ staveb. Rukopis je oproti prvnímu ty-

pu expresivní, s dobfie patrn˘mi tahy ‰tûtce

a Ïiveln˘m uÏitím bílé. Nápisy situované v bí-

l˘ch obdéln˘ch páskách jsou provedeny pouze

v ãerné barvû.

Obû uvedené analogické lékárny o telãsk˘ch

skfiíních mnoho vypovídají, pro ucelenûj‰í pfied-

stavu pak mÛÏeme zmínit i analogie zahraniã-

ní. Apotheken-Museum v Heidelbergu uchová-

vá malovanou lékárnu dobfie ilustrující smysl

zobrazen˘ch v˘jevÛ v ‰ir‰ím kontextu. Zafiízení

z 18. století pochází z karmelitánského klá‰te-

ra v Schongau v Bavorsku63 (obr. 12) a jeho

malífiské provedení není pfiíli‰ vzdálené od ães-

ké provenience. SkfiíÀ sestává ze spodní ãásti

o ãtyfiech dvífikách, na niÏ navazuje horní mírnû

odsazená ãást s dvûma zásuvkami a ãtyfimi

dvífiky nad nimi. Dvífika spodní ãásti zdobí ro-

kajov˘ dekor a váza v prvním poli, horní dvífika

zobrazují ãtyfii klá‰tery spolu s jejich zahrada-

mi, pfiiãemÏ z jednoho z nich vyrÛstá strom

s vûtvemi sahajícími pfies v‰echny v˘jevy. Vûtve

odkazují na klá‰tery spjaté s konventem

v Schongau a klá‰terem v Mnichovû, jenÏ je

zdÛraznûn jako zakládající a domovsk˘ pro

ostatní filiace.64 RovnûÏ stylizovaná forma v˘je-

vÛ je ãeskému prostfiedí pomûrnû blízká. Archi-

tektura je více ãi ménû deformovaná a stylizo-

vaná, zahrnuje v‰ak kompletní souhrn daného

seskupení, tak jako na fiadû v˘jevÛ na druhé

skfiíni lékárny z Telãe. Podobnû provázan˘ vztah

by bylo moÏné sledovat i na v˘jevech ãesk˘ch

lékáren, spojitost s existujícími stavbami v‰ak

pfies reáln˘ dojem telãsk˘ch v˘jevÛ alespoÀ

prozatím nebyla prokázána. Souvislost s ães-

k˘m ãi stfiedoevropsk˘m prostfiedím je v tomto

pfiípadû zfiejmá svou formou i jistou dávkou

rustikality. Mnohem podobnûj‰í vût‰inû malo-

van˘ch lékáren je pfiíklad z benediktinského

klá‰tera sv. Emmerama v Regensburgu, kter˘

je svou formou velmi blízk˘ vybavení v Jindfii-

chovû Hradci a zasluhoval by v budoucnu

v tomto smûru dal‰í pozornost badatelÛ.65

Spodní ãást tvofií ãtyfii fiady zásuvek, v horní na-

vazují police s místy vloÏen˘mi pilífii ãi proskle-

n˘mi dvífiky. Zásuvky jsou zdobeny krajinn˘mi

v˘jevy doplnûn˘mi architekturou. I její kon-

strukce zaplÀovala místnost v jednotném du-

chu bez rozdûlen˘ch skfiíní. Barevné v˘jevy

jsou doplnûny nápisy v ãervenû orámovan˘ch

bíl˘ch polích, kvalitní scény jsou pomûrnû dy-

namické a provedené do detailÛ. Z hlediska

telãské lékárny se jedná o jeden z moÏn˘ch

stylov˘ch pfiedchÛdcÛ zahrnujících barvy a figu-

rální stafáÏ. SkfiíÀku bliÏ‰í telãskému vybavení

lze spatfiit v Budape‰ti v Arany Sas Pharmacy

Museum, kde je mezi pozdûj‰ími exponáty vy-

stavena jedna obdélná barokní skfiíÀka o dvou

vertikálních fiadách ãtyfi zásuvek. Jejich povrch

je zdoben námûty krajin v barvû, horní ãást je

doplnûna nápisem ve zkratkách a barevném od-

li‰ení prvních písmen, podobnû jako v Telãi;

provedení je ov‰em znaãnû rustikální, bez ná-

dechu italského ãi vlámského vlivu. Styl malo-

van˘ch lékáren se odráÏí i v lékárnû slovenské-

ho hradu âerven˘ KameÀ (1752), kde jsou

jednotlivé zásuvky podmalovány v˘razn˘mi ‰e-

d˘mi Ïíhan˘mi plochami, ãi lékárnû kapucínské-

ho klá‰tera v Praze na Hradãanech zdobené v˘-

jevy kvûtin a rovnûÏ krajin.66
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Zamûfiíme-li se na vztah mezi vyobrazením

a uchovávan˘m léãivem, je u kapucínské lékár-

ny doloÏena jejich vzájemná souvislost.67 Stej-

né propojení je moÏné sledovat u stojatek Kra-

jinské lékárny v Olomouci, na nichÏ jsou

vyobrazeny postavy AsiatÛ patrnû související

s asijsk˘m pÛvodem dováÏen˘ch léãiv.68 Podob-

n˘ vztah lze pfiedpokládat i u dal‰ích vyobrazení

na barokních lékárnách ãi jejich vybavení a na-

bízí se tedy otázka, zda jej najdeme i u telãské

lékárny. Zde je moÏné si pov‰imnout napfiíklad

krajiny na ãele zásuvky pro zázvor, jeÏ sv˘m

lesnat˘m porostem a vztyãen˘m kfiíÏem evoku-

je jakousi dalekou zaostalou oblast, která by

mohla mít souvislost se zemí pÛvodu rostliny

ãasto dováÏené z Indie, misijního území jezui-

tÛ. RovnûÏ stfiedomofiskou oblast evokující

znázornûní mûsta u kofiene listnatce (obr. 6),

radix ruscus, je moÏné vztáhnout k ãastému

místu v˘skytu této rostliny. Zda lze v˘jevy telã-

ského repositoria spojit s existujícími místy, se

nepodafiilo dokázat, propojení s místem pÛvo-

du je nicménû velmi pravdûpodobné. Lékárny

mívaly svou ikonografickou stránku peãlivû

promy‰lenou, jak dokazuje pfiíklad z klá‰tera

Schongau ãi kapucínské lékárny na Hradãa-

nech. Je tedy pravdûpodobné, Ïe i v˘jevy na

telãsk˘ch skfiíních se váÏou k zemím pÛvodu

léãiva, ãi, v pfiípadû staveb, k architektufie

spjaté s jezuitsk˘m fiádem a jejich vztah by

snad mohlo ozfiejmit dal‰í studium. V kontextu

dohledan˘ch analogií je telãské repositorium

pomûrnû ojedinûlé svou monochromní barev-

ností i zpÛsobem ztvárnûní krajin s architektu-

rou, zároveÀ se touto formou v˘zdoby fiadí

k oblíbenému typu malovaného nábytku deko-

rovaného krajinn˘mi v˘jevy, kter˘ pfiedstavoval

jeden z dobov˘ch trendÛ v˘zdoby nábytku

a v daném pfiípadû byl vázan˘ i na specifickou

funkci.

Závûr

Telãská lékárna pro‰la od doby svého zaloÏe-

ní dlouh˘m, nûkolikasetlet˘m obdobím, bûhem

nûhoÏ vzdorovala neúprosn˘m okolnostem

spjat˘m se stfiídáním majitelÛ i modernizací lé-

kárenského interiéru. Dodnes zachované ãásti

nábytku a lékárensk˘ch stojatek dokládají ne-

jen lékárenskou ãinnost jezuitÛ, typy nádob

pro medikamenty ãi bohatou zdobnost praktic-

ky rozdûlen˘ch zásuvek. Fragmenty pÛvodní 

v˘bavy dovolují nahlédnout do podoby jezuit-

sk˘ch lékáren a forem v˘zdoby, sv˘m uspofiá-

dáním rovnûÏ do zpÛsobu práce s jednotliv˘mi

léãivy a jejich ukládání. Navzdory tomu, Ïe se

z pÛvodnû rozsáhlej‰ího celku zachovaly pou-

hé tfii kusy nábytku, je dobfie patrné ne pfiíli‰

striktní rozdûlení jednotliv˘ch léãiv dle ãástí

rostlin. Cenné jsou pfiedev‰ím dvû z lékáren-

sk˘ch skfiíní, které svou v˘zdobou odpovídají

typu malovan˘ch lékáren roz‰ífienému a oblíbe-

nému v 17. a 18. století ve stfiední Evropû. 

Oproti ãastûj‰ímu barevnému pojetí se v‰ak

typ s malbami v monochromním ‰edém prove-

dení v˘zdoby povrchÛ jeví jako více ojedinûl˘.

Konkrétní grafické pfiedlohy se sice nepodafiilo

dohledat, jejich v˘chodisko v nizozemském

a italském v˘tvarném umûní, patrnû pfietvofie-

né stfiedoevropsk˘mi umûlci, je v‰ak zfiejmé.

V˘jevy sledují spí‰e módu malovaného nábytku

zdobeného krajinami, zároveÀ pravdûpodobnû

pfiibliÏují hlub‰í vztahy konkrétních léãiv k ze-

mím jejich pÛvodu ãi mûstÛm dan˘ch oblastí.

Potvrzují tak promy‰lenou koncepci barokních

lékáren nastínûnou v pracích dal‰ích badatelÛ.

Jezuitská lékárna v Telãi je tak názorn˘m re-

prezentantem nejen skupiny malovan˘ch léká-

ren, ale i vlivu a dosahu dobové módy, jeÏ

v tomto pfiípadû ovlivÀovala jezuitsk˘ fiád.

V tomto kontextu jsou ãásti repositoria dokla-

dem umûleckofiemeslné ãinnosti pro jezuitsk˘

fiád s ‰irokou ‰kálou umûleck˘ch vlivÛ.
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Obr. 8. JindfiichÛv Hradec, lékárna, pohled na táru s ãástí

repositoria. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, Anna Hamrlová,

2016.

Obr. 9. JindfiichÛv Hradec, lékárna, zásuvka s vyobraze-

ním sopky, detail ãela. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, Anna

Hamrlová, 2016.

Obr. 10. âesk˘ Krumlov, lékárna, zásuvka s vyobrazením

krajiny a hradu. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, Anna Hamrlo-

vá, 2016.
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âlánek vznikl v rámci v˘zkumného projektu

Telã a jezuité, fiád a jeho mecená‰i (kód pro-

jektu DG16P02M043), financovaného z Pro-

gramu na podporu aplikovaného v˘zkumu 

a experimentálního v˘voje národní a kulturní

identity (NAKI II).

� Poznámky

1 Inventáfi telãské lékárny je uloÏen ve sbírkách Morav-

ského zemského archivu (MZA, B1 Gubernium, kart. 788,

sign. J 220/ã. 46).

2 Slovem repositorium b˘vá naz˘ván nábytek lékárny, pÛ-

vodnû tvofien˘ policemi, posléze nahrazovan˘mi jednou

a více fiadami zásuvek. Postupnû vznikaly ãtyfi- aÏ pûtifia-

dové podstavy. Václav Rusek – Vladimír Smeãka, âeské

lékárny, Praha 2000, s. 41.

3 PÛvodní bohaté a zároveÀ nepostradatelné vybavení dá-

le reprezentuje nûkolik typÛ nádob v podobû keramick˘ch

stojatek s bíl˘m glazováním, dfievûn˘ch stojatek s bohatû

vyfiezávan˘m zdobením a d˘hov˘ch krabic urãen˘ch pro

rÛzné typy surovin. Ve‰keré vybavení je uloÏeno v Muzeu

Vysoãiny Jihlava s poboãkou v Telãi a Jihlavû. Více o tûch-

to ãástech vybavení pojednává ãlánek Anna Hamrlová,

Simplicia a nádoby jezuitské lékárny v Telãi, âeská a slo-

venská farmacie 66, 2017, s. 168–176.

4 Josef S. Novák, Lékárna v Telãi (Vûnováno Ph. Mru Karlu

Paclíkovi), Zvlá‰tní otisk z âasopisu âeskoslovenského Lé-

kárnictva, Hronov 1926. Text J. S. Nováka vy‰el rovnûÏ poz-

dûji: Josef S. Novák, Lékárna v Telãi. âasopis ãeskosloven-

ského lékárnictva 14, 1934, s. 157–163 a 177–181. His-

torie je nastínûna i v díle Josefa Rampuly, jenÏ se vûnoval

historii telãsk˘ch domÛ: Josef Rampula, Domy v Telãi, Telã

1999, s. 177.

5 Österreichische Nationalbibliothek, Litterae annuae 

domus Telczensis Societatis Iesu a. 1656–1751, sign.

Cod. 13558* Han, fol. 16.

6 Více o telãsk˘ch lékárnících viz Markéta Holubová, Lé-

kárna telãské koleje a její správci, Dûjiny vûd a techniky

(v tisku).

7 Klá‰terní lékárny byly primárnû urãeny pouze pro interní

potfiebu fiádu a jako nevefiejné nepodléhaly daním. Léky

poskytovaly za peníze i zdarma, podle majetnosti potfieb-

ného.

8 Jan Miller, Historia provinciae Bohemiae Societatis Iesu

ab anno 1555 usque ad annum 1723. Liber VII, fol. 691.

9 K hájení lékárensk˘ch práv se vztahují ãlánky Karla âer-

ného (napfi. Karel âern˘, Obhajoba kolejních lékáren. K je-

zuitskému lékárnictví I., âasopis ãesk˘ch lékárníkÛ 74,

2002, ã. 7, s. 22) ãi star‰í ãlánek J. S. Nováka: Josef S.

Novák, Lékárníci v boji se sv˘mi ‰kÛdci v minulosti, âaso-

pis ãeskoslovenského lékárnictva 17, 1937, s. 77–84

a 101–103. Konflikty vefiejn˘ch a církevních lékáren vy-

cházely pfiedev‰ím z osvobození od placení daní. PÛvodnû

byly koncipovány pouze pro interní potfieby fiádu. Viz Dag-

mar Broncová (ed.), Historie farmacie v âesk˘ch zemích,

Praha 2003, s. 24.

10 V˘pis fiady míst, kde telã‰tí lékárníci pÛsobili, uvádí

rovnûÏ J. S. Novák: Novák (pozn. 4), s. 3. – Novûji: Holu-

bová (pozn. 6).

11 Ladislav Niklíãek – Karel ·tein, Dûjiny medicíny v da-

tech a faktech, Praha 1985, s. 57. Dûjinami farmaceutic-

ké historiografie se zab˘val historik farmacie Václav Ru-

sek: Václav Rusek, Pfiíspûvek k v˘voji farmaceutické

historiografie v ãesk˘ch zemích, Dûjiny vûd a techniky I,

1992, s. 17–31.

12 Jaroslav Hladík, Tfietí lékárna v Jihlavû, in: Václav Ru-

sek (ed.), Jihoãesk˘ sborník pfiíspûvkÛ k dûjinám farma-

cie, âeské Budûjovice 1980, s. 89–91, cit. s. 90.

13 Rusek – Smeãka (pozn. 2), s. 54. Dal‰í barokní lékár-

ny uvádûjí ãlánky Zdenûk Hanzlíãek, Na‰e barokní lékárny,

Succus IV, 1989, s. 43–44. – Václav Ryne‰, SíÈ barokních

lékáren v na‰ich zemích, Farmaceutick˘ obzor XL, 1971,

s. 83–85.

14 Právo vefiejn˘ch lékáren mûli z církevních fiádÛ pouze

milosrdní bratfii, ktefií v rámci své ãinnosti spravovali hos-

pitaly ãi nemocnice a slouÏili tak vefiejnosti. Ze stejného

dÛvodu jejich ãinnost nebyla pozastavena ani Josefem II.

bûhem josefínsk˘ch reforem.

15 Sérii souhrnn˘ch ãlánkÛ k otázce jezuitského lékárnic-

tví sepsal Karel âern˘: âern˘, Obhajoba (pozn. 9), dále

Karel âern˘, Jezuité a medicína, in: Ivana âornejová (ed.),

Úloha církevních fiádÛ pfii pobûlohorské rekatolizaci. I.,

Praha 2003, s. 170–179. – Karel âern˘ – Jifií M. Havlík,

Jezuité a mor, Praha 2009.

16 Karel âern˘, Lékafiství v jihoevropsk˘ch kolejích Tova-

ry‰stva JeÏí‰ova, in: Karel âern˘ – Petr Svobodn˘, Histo-

ria medica cultura, sborník k dûjinám medicíny, Praha

2006, s. 84–90.

17 Novák (pozn. 4), s. 8–11. O rodinû PaclíkÛ a jejím v˘-

znamu pro mûsto Telã pojednává ãást diplomové práce:

·árka Sochorová, Obãanské elity, obecní samospráva

a kultura mûsta Telã (diplomová práce), FF JU, âeské Bu-

dûjovice 2014, s. 63–67.

18 Rok 1906 je uveden v evidenãní kartû Muzea Vysoãiny

Jihlava, poboãkou v Telãi, spolu se zpÛsobem nabytí – jed-

nalo se o dar. V díle J. S. Nováka je uvedeno vût‰í mnoÏ-

ství lékárensk˘ch nádob a náãiní, neÏ kolik jich je v muzeu

evidováno, v souãasné dobû se pfiedmûty nacházejí v sou-

kromém vlastnictví. Viz Novák (pozn. 4).

19 Rampula (pozn. 4), s. 177.

20 Vyznaãení autentick˘ch stavebních ãástí budovy koleje

viz Pavel Zahradník – Pavel Vlãek, Telã, ãp. 2/1, 3/1, b˘v.

Jezuitská kolej a dÛm tfietí probace s gymnasiem, kostel

Jména JeÏí‰ (stavebnûhistorick˘ prÛzkum), Praha 2000.
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Obr. 11. âesk˘ Krumlov, lékárna, zásuvka s hradem a fie-

kou. Foto: NPÚ, ÚOP v Telãi, Anna Hamrlová, 2016.

Obr. 12. Schongau, lékárna karmelitského klá‰tera s vyob-

razením symbolického propojení klá‰terÛ skrze strom. Foto:

Dt. Apotheken-Museum, Heidelberg.
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21 Domek Kry‰tofa ·efelína je zmiÀován v „ulici mûst-

ské“ – viz MZA, E 30, sign. 12/2. – Zahradník – Vlãek 

(pozn. 20), s. 2. Stavebnûhistorick˘ prÛzkum tento do-

mek situuje do míst dne‰ního kostela: Zahradník – Vlãek

(pozn. 20), s. 37. Za zmínku v‰ak stojí renesanãní dÛm

pfii jiÏní ãásti koleje dodateãnû pfiipojen˘ ke konventu, kte-

r˘ by polohou v ulici odpovídal náznaku v archivním doku-

mentu.

22 Viz napfi. Broncová (pozn. 9), s. 24.

23 Rampula (pozn. 4), s. 177.

24 Îivotem lékárníka a v lékárnû se zab˘vá kromû sou-

hrnn˘ch prací zmiÀovan˘ch v poznámkovém aparátu i kni-

ha Werner Gaude, Die alte Apotheke, Eine tausendjährige

Kulturgeschichte, Leipzig 1979.

25 Rusek – Smeãka (pozn. 2), s. 28. – Broncová (pozn. 9),

s. 17.

26 Rusek – Smeãka (pozn. 2), s. 28.

27 Broncová (pozn. 9), s. 18.

28 Jaroslav Hladík, Svûtlo v lékárnách, in: Václav Rusek

(ed.), Jihoãesk˘ sborník pfiíspûvkÛ k dûjinám farmacie,

âeské Budûjovice 1980, s. 85.

29 PfiibliÏnû v místû starého mostu je dodnes udrÏována

dfievûná lávka, pÛvodní lávka v‰ak vycházela od konventu

sv. AndûlÛ.

30 SOkA Jihlava, fond Telã, karton 13, inv. ã. 277b.

31 SOkA Jihlava, fond Telã, karton 13, inv. ã. 277d.

32 Martin Mádl, Expozice historick˘ch lékáren. PrÛvodce,

Praha 1999, s. 25.

33 Napfi. lékárna v âeském Krumlovû, v Polné, v Jindfii-

chovû Hradci a dal‰í.

34 MZA, B1 Gubernium, kart. 788, sign. J 220/ã. 46. –

Novák (pozn. 4), s. 5–6.

35 Rostliny byly z dalek˘ch krajin dováÏeny jiÏ od stfiedo-

vûku, ty nejvzácnûj‰í pak pocházely právû z Indie. Znám je

napfi. dovoz kurkumy, zázvoru i lékofiice. Viz Helena Busin-

ská, Cizokrajné rostliny stfiedovûk˘ch latinsk˘ch rukopisÛ.

Jejich terminologie, znalost a pouÏití, in: Listy filologické C,

1977, ã. 3, s. 144–154, cit. s. 144–145). Jejich prodej

v rámci baroka tak nebyl niãím neobvykl˘m.

36 Karel âern˘, Klementinské pilulky. Apatyky jezuitsk˘ch

kolejí a jejich spor s praÏsk˘mi lékárníky, Dûjiny a souãas-

nost XXVI, 2004, ã. 1, s. 12–14.

37 Rusek – Smeãka (pozn. 2), s. 54. – Broncová (pozn. 9),

s. 24.

38 O simpliciích prodávan˘ch v telãské lékárnû a jejich ce-

nách uveden˘ch ve v˘‰e zmínûném inventáfii se blíÏe roze-

pisuje ãlánek Hamrlová (pozn. 3), s. 168–176.

39 Muzeum Vysoãiny Jihlava, poboãka Telã, inv. ã. Te-26/

/A/32.

40 PÛvodní vût‰í celek dokládá i ãíslování zásuvek. – Lu-

dûk Hovorka, Lékárenské skfiíÀky se zásuvkami (restaurá-

torská zpráva), Pacov 2009, s. 2.

41 Stopy po nástavcích jsou patrné na horních plochách

obou skfiínûk. Stejn˘ názor zastává i restaurátor L. Hovor-

ka: ibidem, s. 2.

42 Monochromní v˘jevy byly ãasto pouÏívány v rámci obra-

zov˘ch dûl ve formû tzv. grisaillové malby jiÏ od pozdního

stfiedovûku, vût‰inou v souvislosti s architekturou a její

v˘zdobou.

43 Urãení postav satyrÛ je uvedeno na evidenãní kartû

Muzea Vysoãiny, toto ztotoÏnûní v‰ak neodpovídá jejich
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