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Editorial

Milí čtenáři, vážení kolegové,

Před vámi se otevírá první číslo magazínu nového roku 

2011. Roku, který podle velmi staré vědy o číslech nazýva-

né„numerologie“ přechází do vibrací čísla 4. Čtyřka je sym-

bolem stability a zároveň pružnosti. Přináší schopnost poklá-

dat základy něčemu novému, také schopnost realizovat své 

sny a přání z předchozího roku, zvláště když víme, že všechno, 

co tvoříme, je v souladu s naším přáním, a že kráčíme po ces-

tě, kterou jsme si kdysi zvolili. Budeme si vědomi vlastní zodpo-

vědnosti za toto tvoření, a protože jsme součástí velkého ko-

lektivu, převezmeme zároveň odpovědnost kolektivní.

Zajisté jste i vy po otevření první strany magazínu zazna-

menali něco nového. V první řadě došlo k výměně šéfre-

daktora a  to z  důvodu, že paní Alexandra Seidlová byla 

na podzimním řádném sněmu Komory zubních techniků 

zvolena prezidentkou Komory a  funkce šéfredaktorky se 

vzdala. Ale i nadále se s ní budete setkávat na stránkách 

našeho magazínu, protože zůstává redaktorkou a  navíc 

jsme pro vás jako novinku zavedli rubriku „slovo preziden-

ta KZT“, kde se s vámi vždy podělí o novinky a dění v naší 

organizaci. Další novinkou bude seriál o ortodoncii, který 

zajisté potěší skupinu ortodontických techniků, ale může 

zaujmout i  ostatní, protože představí ortodoncii od  jed-

noduchých výrobků až po novinky.

Víme, že i v českých zubních laboratořích dokážeme zho-

tovit nádherné práce, a  proto chceme dát také prostor 

českým zubním laboratořím, aby mohly představit své 

výrobky. Dozvíte se, proč je potřeba efektivně se vzdělá-

vat. V tomto čísle magazínu se také dočtete, jak pokraču-

je projekt „Škola roku“, jakou velkou ojedinělou akci pro 

vás Komora zubních techniků chystá na  jaro, co je sci-fi  

a co realita ohledně cen, můžete si dát také opáčko z ma-

tematiky a  dozvíte se, jak je to ve  skutečnosti s  počtem 

zubních techniků v České republice. Rádi bychom pro vás 

do  příštího čísla magazínu zařadili řádkovou inzerci, ale 

pro tento počin potřebujeme vaši odezvu. Prosíme proto 

zájemce, kteří si přejí, v dalším čísle zveřejnit inzerát typu 

hledám, koupím nebo prodám, aby se kontaktovali na rr@

komorazt.cz nebo na sekretariát KZT.

Chtěli bychom tento rok začít optimisticky, s vědomím, že 

věci půjdou správným směrem, že zákony budou správně 

fungovat, přinejmenším aspoň ten fyzikální – o zachová-

ní energie. Tento zákon říká, že energii nelze vyrobit ani 

zničit, pouze se dá přeměnit na jiný druh energie – defi -

nice laická, ale velmi výstižná. Dalo by se z ní odvodit, že 

veškeré síly vynaložené na podporu, udržení a fungování 

naší organizace nepřijdou nazmar. To je snahou všech čle-

nů Rady Komory zubních techniků, která je tady pro vás 

zubní techniky.

Doufám, že našemu magazínu zachováte přízeň i v tomto 

roce, a já za redakční radu slibuji, že pro zachování vaší pří-

zně uděláme maximum.
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Dění v KZT

>>> Vážení kolegové.

Dostala na  stránkách našeho magazínu prostor, 

ve  kterém bych vás ráda pravidelně informovala 

o tom, co komora zamýšlí a  jaké provádí kroky. Ráda 

do budoucna této možnosti využiji, ale pro tentokrát 

bych ale chtěla shrnout situaci v oboru obecně. 

Tak tedy:

Obor má problémy, o  kterých dlouhodobě víme, 

a které je třeba řešit. Řešit se musí postupně, něčím 

se musí začít a krok po kroku postupovat k nápravě. 

Problém číslo jedna:

Ceny a vzdělání - alfa omega našeho bytí.

 O  cenách je možné diskutovat hodiny a  hodiny, 

protože od nich se odvíjí všechno ostatní. Špatné 

ceny - znamená málo peněz v oboru. Šetření všu-

de kde se dá, ale hlavně na odměně za vlastní prá-

ci, za kterou nemůžeme dát ani sobě, ani zaměst-

nancům odměnu spravedlivou. 

 Šetříme na  materiálech, na  energii, hlídáme kaž-

dou žárovku jestli nesvítí zbytečně, sádru vymetá-

me do posledního zrníčka, co jde, použijeme dva-

krát i vícekrát…. 

 Jakési povinné vzdělávání - hledáme nejlevnější al-

ternativy jak získat kreditní body, nedopřejeme si 

kvalitní kurzy, které bychom rádi absolvovali, raději 

se uchylujeme k obecným konferencím a školením 

bez kvalitních sdělení. O dosažitelnosti specializač-

ního studia nemluvě. 

 Zaměstnanci utíkají z oboru, protože pokud by si 

chtěli vydělat, museli by sedět v  laboratořích 15 

hodin denně, a to není možné, pokud jim má fun-

govat jejich soukromý a rodinný život. 

 Noví absolventi přichází do praxe s  iluzemi, které 

se během několika měsíců rozplynou a jejich po-

tenciál mizí někde mezi prodejci mobilních telefo-

nů nebo v lepším případě v dentálních depech. 

 Zubním technikem se může stát kde kdo, po ab-

solvování tříletého studia VOŠ třeba kuchař s ma-

turitou a ihned po absolutoriu si může otevřít svoji 

praxi.

 Hygienici řádí jako černá ruka, protože jakožto „la-

boratoř“ jsme v nejpřísnějším hygienickém režimu, 

tedy vytírání třikrát denně a desinfi kování rukou je 

„bezpodmínečně nutné“ – jen nám jaksi nesdělili, 

jestli před tím, než vybrousíme kovovou konstruk-

ci, nebo až poté…. 

 Dodržování pravidel se jeví jako věc nadbytečná, 

protože tomu, kdo pravidla nedodržuje se nic ne-

stane. Ten, kdo se snaží pravidla dodržovat, je vlast-

ně v nevýhodě a na svoji slušnost doplácí. 

 Pacient o naší existenci téměř neví. 

 Jsme dlouhodobě stresovaní, frustrovaní, poníže-

ní. 

Jistě jsou i  výjimky, ale je jich velmi málo, a  jsou to 

laboratoře, kde se pracuje s  novými technologiemi, 

a  spolupracuje se stomatology, kteří cenu nových 

technologií akceptují.

Je to jenom krátký výčet toho, v  jakém stavu se na-

chází náš obor. 

Jsou to tvrdá slova, ale jsou pravdivá. Přestaňme si na-

lhávat něco o kráse našeho oboru, o stavovské cti. Náš 

obor přestává být krásný, a stavovská čest se vytratila. 

Začínáme bojovat o holé přežití. 

Vážení kolegové, máme jedinečnou příležitost. Žije-

me v době, která je jako stvořená pro změny. Je dob-

ře, že máme v tuto dobu jednu organizaci. Naše poža-

davky se budou lépe prosazovat. Bude se měnit řada 

zákonů, které se nás bytostně dotýkají, potřebujeme 

tedy prosadit mnohé změny, aby se výčet toho ne-

gativního co jsem popsala výše eliminoval na přijatel-

né minimum. Musí proběhnout reforma vzdělávací-

ho systému, zmizet nesmyslné požadavky hygieniků 

a hlavně, musí se nastavit jasná pravidla cenotvorby. 

Ten, kdo bude dodržovat pravidla musí být ve výhodě 

proti tomu, kdo je nerespektuje.  

 

Něco se snad podaří zapracovat do zákonů, něco ale 

musíme udělat sami. 

Prvním zásadním krokem, který musíme udělat a ne-

můžeme ho už odkládat, je zveřejnění nákladových, 

tedy nepodkročitelných cen. 

V  květnu chystáme konferenci, která bude společná 

pro zubní techniky a  doktory. Je to poprvé, kdy se 

sejdeme společně a budeme na  toto ožehavé téma 

společně diskutovat. Na  této konferenci se dozvíte, 

proč a jak jsme k zveřejnění nákladových cen dospěli. 

Doktoři budou seznámeni s našimi záměry, a budeme 

apelovat na to, aby náš záměr pochopili a akceptovali. 

Předložíme nevyvratitelné argumenty. 

Nepochybně budeme potřebovat, abyste nás přijeli 

podpořit a musí být cítit, že jsme jednotní.

Před zahájením vyjde tisková zpráva,  která bude po-

skytnuta všem dostupným médiím, protože je potře-

ba informovat veřejnost o  tom, že chceme nastavit 

jasná pravidla cenotvorby. Pacienti musí vědět, že kaž-

dá zubní náhrada má vysokou hodnotu, ale zároveň 

musí mít  přehled o tom, co je ještě cena možná, a co 

je cena přehnaná a nepřijatelná. Potřebujeme rozpou-

tat celospolečenskou diskusi na toto téma. 

Přijeďte na toto konferenci, pomozte nám tuto diskusi 

rozpoutat. Je to nanejvýš potřeba. Komora vstupuje 

do ringu. Slibujeme že ručník do něj nehodíme a bu-

deme bojovat za nás všechny. Za vaši podporu pře-

dem děkujeme. <<<

SLOVO PREZIDENTKY
Alexandra Seidlová

Alexandra Seidlová



Stomatologické ekonomické fórum (SEF)
Společná ekonomická konference stomatologů a zubních techniků

6. 5. 2011 

12:00 - 18:00 

Ústav molekulární genetiky (areál ČAV)
Vídeňská 1083, Praha 4

Dotovaná cena: 
950 Kč

Cena obsahuje: 
CD-ROM s obsahem konference, školící 
pomůcky, občerstvení během konference.

Česká stomatologie nevzkvétá. Dlouhodobě nefunkční 
systém fi nancování zubní péče, rostoucí náklady lidské 
práce i  energií, reálně se snižující úhrady od  pojišťoven 
a k tomu všemu neznalost hodnoty vlastní práce, nárůst 
nákladů od roku 1993 na čtyřnásobek! - to vše už nelze 
ignorovat: 

Konference seznámí účastníky se závěry statistických še-
tření nákladů práce stomatologů i  zubních techniků, in-
formuje o reálných hodnotách minutové sazby a poprvé 
v historii české stomatologie - formuluje „podnáklado-
vé ceny“, pro stomatology a zubní techniky s jasným do-
poručením a apelem na nebezpečí podnákladových cen.

Spolu s touto odbornou konferencí bude téhož dne s tě-
mito cenami seznámena i  laická veřejnost, a  to formou 
tiskové zprávy tiskovým agenturám a médiím - spuštěním 
webu www.cenyzubnipece.cz, který bude i do budouc-
na z pohledu laické veřejnosti zdrojem pravidelně aktu-
alizovaných informací o exaktní, transparentní a korektní 
ceně výkonů i výrobků české stomatologie. 
I tento web bude akcentovat nebezpečnost podnáklado-
vých cen ve stomatologii, především s ohledem na kvali-
tu zubní péče a kvalitu protetiky.

Zúčastněte se osobně konference, která bude milníkem 
na  cestě k  vyššímu sebevědomí a  sebehodnocení zub-
ních lékařů i zubních techniků, a to nejen v ekonomické 
oblasti. Buďte součástí této změny a  přijďte jí vyjádřit 
svou podporu!

Program:

12:00   Registrace účastníků 

13:00 Zahájení konference a úvodní slovo 
 (Ing. Tomáš Košumberský)

13:30 Ekonomické problémy dneška z pohledu  
 stomatologa (MUDr. Josef Kunkela)

14:15 Ekonomické problémy dneška z pohledu  
 zubního technika (Alexanda Seidlová)

 coff ee break

14:45 Podnákladové ceny pro zubní 
 lékaře (Ing. Tomáš Košumberský)

15:30 Podnákladové ceny pro zubní 
 techniky (Alexanda Seidlová)

16:15 Jednota, kolegialita a respekt v týmu   
 PZL+ZT (MUDr. Daniel Svoboda)

17:00 Moderovaná diskuse

Přihlášky a info:

ZL: Česká stomatologická akademie, Matušova 982, 408 01 Rumburk, tel.:  +420 412 384 013,  e-mail:  skolenio@dentalcare.cz
ZT: Komora zubních techniků ČR, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, tel. : +420 224 213 168,  e-mail:sekretariat@komorazt.cz

VTP
Rumburk
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>>> V našem programovém prohlášení je mimo jiné 

také bod:

Hezká věta. Co však znamená? Kolik je za  ní ukryto 

práce a  snah? A  hlavně - jste všichni připraveni ctít 

pravidla, která hodláme nastavit?

Jeden z našich kritiků mi nedávno napsal, že tyto naše 

snahy a představy se řadí do roviny scifi . Že jsme blá-

hoví snílci, které je potřeba politovat. Možná má prav-

du. Ostatně ekonomický vývoj posledních let mu 

hodně za pravdu dává.

A co my na to? Pracujeme. Pracujeme tak, abychom 

vám mohli předložit jasná čísla, kterým budete rozu-

mět, a ze kterých pochopíte, že takto již dál pokračo-

vat nemůžeme. 

Na Pragodentu jsme provedli ve spolupráci s Českou 

stomatologickou akademií statistický průzkum, který 

nám poskytl dostatek informací potřebných k  tomu, 

abychom se všichni vážně zamysleli. A co nám vyšlo?

Vyšlo nám, že pokud se vezme průměr holých nákla-

dů, (modrá pole v koláči) potřebných k provozu labo-

ratoře, tj. mzdy i s odvody, náklady na materiál a pro-

vozní režii, a nebudeme počítat s tím, že bychom měli 

myslet také na nějaký zisk(!), potřebný k vytvoření re-

zerv a v neposlední řadě také nějaké odměny pro nás 

podnikatele, dostáváme se k minutové sazbě 6,90 Kč/

min. Pokud toto číslo dosadíme do tabulky, i při těchto 

holých nákladech, bez započtení jakéhokoli zisku (což 

ani zákon nepřipouští, neboť základním pravidlem 

pro podnikání je tvorba zisku), vychází cena u mno-

SCIFI- NEBO REALITA?? 
Alexandra Seidlová

KZT a ekonomika

Komora bude
- usilovat o napravení pokřivených ekono-
mických poměrů v oboru tak, aby se celoplošně 

dodržovaly minimální ceny, které zaručí zubním 

technikům příjem alespoň celostátního průměru 

mzdy za osm hodin práce. K dosažení tohoto cíle 

budou vydány průměrné kalkulované ceny, a nové 

mzdové ohodnocení zaměstnanců. ...

Kód Počet minut Minutový náklad 6,9 Cena

80001 14 x 6,9 97

80002 14 x 6,9 97

80004 15 x 6,9 104

80011 20 x 6,9 138

80012 20 x 6,9 138

80013 20 x 6,9 138

80031 24 x 6,9 166

80051 20 x 6,9 138

80061 20 x 6,9 138

81041 27 x 6,9 186

81042 120 x 6,9 828

81051 27 x 6,9 186

81052 120 x 6,9 828

81061 27 x 6,9 186

81062 120 x 6,9 828

81071 55 x 6,9 380

81072 55 x 6,9 380

81101 180 x 6,9 1242

81103 120 x 6,9 828

81111-2 90 x 6,9 621

81113-4 90 x 6,9 621

81115 110 x 6,9 759

81121-2 200 x 6,9 1380

81123-4 200 x 6,9 1380

81131 205 x 6,9 1415

81132 350 x 6,9 2415

81201-2 180 x 6,9 1242

81203 100 x 6,9 690

81211-2 200 x 6,9 1380

81221-2 200 x 6,9 1380
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hých kódů v rovině scifi  - nereálně vysoká, na kterou 

mnozí při pohledu do svých ceníků závistivě žasnou 

(kéž bych tohle účtoval… ).

Svoji roli tu nepochybně hraje také počet minut 

na jednotlivé kódy, které hodláme revidovat.

Jak je možné, že za těchto okolností ještě naše labora-

toře fungují? Jak je možné, že přesto, že mnohdy neú-

čtujeme ani „nákladovou cenu“, naše laboratoře ještě 

nezkrachovaly?  Nejspíš je to díky naší nezměrné píli, 

kdy jsme ochotni pracovat deset a více hodin denně, 

kdy nevíme co je to svátek, co je to tři týdny dovolené 

v kuse, nevíme, co je to mít na účtech po téměř dva-

ceti letech podnikání rezervu na slabší měsíce v roce, 

a už vůbec nemáme utvořenou rezervu na spokoje-

ný a  zasloužený důchod. Soustředíme se na  množ-

ství práce, nikoli na spravedlivou odměnu za ni. Žije-

me „z  měsíce na  měsíc“ a  podnikáme jenom proto, 

abychom „měli práci“….. Svoji roli hraje také a zakon-

zervované ohodnocení „I“ kódů, jehož řešení je úkol, 

na kterém se pracuje, a kterému se budeme věnovat 

samostatně.

Proč se nám tyto celkem oprávněné požadavky nedaří 

realizovat? Proč se zubní technik propadl ve společen-

ském žebříčku až k samému dnu a pracuje za méně 

než jakýkoli řemeslník? Kdo za to může? Doktoři? Po-

jišťovny? Pacienti? Systém? Nebo že by my sami??? 

Tolik už toho bylo o tomto napsáno, že nemám chuť 

znovu se o tom rozepisovat. 

Vezmu to raději z druhého konce. Pojďme tuto katar-

zi společně ukončit. Pojďme vzít rozum do hrsti a za-

čněme se chovat jako kolegové, jako profesionálové. 

Buďme jednotní. Jestliže nám komora předloží ne-

zvratitelná fakta – vypočtenou cenu, která se nesmí 

podkročit, protože její podkročení by znamenalo, že 

již nemůže být zaručena kvalita výrobků, nemůže být 

zaručena spravedlivá odměna za práci, potom ji do-

držte. Změňte své ceníky tak, aby jste účtovali nejmé-

ně tolik, kolik bude řečeno. Ani o korunu méně. Ctěte 

všichni toto pravidlo, jen tak se může náš obor posu-

KZT a ekonomika

Kód Počet minut Minutový náklad 6,9 Cena

81231 350 x 6,9 2415

81301 150 x 6,9 1035

81302 170 x 6,9 1173

81303 170 x 6,9 1173

81311 180 x 6,9 1242

81312 260 x 6,9 1794

81321 80 x 6,9 552

81322 40 x 6,9 276

81401 150 x 6,9 1035

81402 150 x 6,9 1035

81601 82 x 6,9 566

81611 200 x 6,9 1380

81612 395 x 6,9 2726

81621 65 x 6,9 449

81631 95 x 6,9 656

82001 306 x 6,9 2111

82002 360 x 6,9 2484

82011 485 x 6,9 3347

82014 500 x 6,9 3450

82021 610 x 6,9 4209

82022 670 x 6,9 4623

82031 220 x 6,9 1518

82032 300 x 6,9 2070

Kód Počet minut Minutový náklad 6,9 Cena

82033 365 x 6,9 2519

82104 595 x 6,9 4106

82105 635 x 6,9 4382

82106 615 x 6,9 4244

81114 595 x 6,9 4106

82115 635 x 6,9 4382

82116 615 x 6,9 4244

82201 500 x 6,9 3450

82204 360 x 6,9 2484

82205 360 x 6,9 2484

82211 500 x 6,9 3450

82213 360 x 6,9 2484

82214 360 x 6,9 2484

82301 30 x 6,9 207

82311 50 x 6,9 345

82320 70 x 6,9 483

82331 140 x 6,9 966

82332 180 x 6,9 1242

82341 270 x 6,9 1863

82351 30 x 6,9 207

82352 290 x 6,9 2001

82353 30 x 6,9 207

82354 300 x 6,9 2070

60300 200 x 6,9 1380

Kód Počet minut Minutový náklad 6,9 Cena

76001 40 x 6,9 276

76010-12 220 x 6,9 1 518

76013-15 380 x 6,9 2 622

76016-18 600 x 6,9 4 140

76020-22 590 x 6,9 4 071

76030-32 185 x 6,9 1 277

76033-35 240 x 6,9 1 656

76036-38 190 x 6,9 1 311

76040-42 240 x 6,9 1 656

76070-72 90 x 6,9 621

76080 60 x 6,9 414

76081 90 x 6,9 621

70004 50 x 6,9 345

74021 210 x 6,9 1 449
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nout o krok dál. Budeme tuto nákladovou cenu pravi-

delně valorizovat. Pokud budete toto pravidlo ctít, ne-

může se už nikdy stát, že budeme deset let mít stejné 

ceny. Nedopusťme už nikdy, aby se z naší práce stal 

boj o holé přežití. 

Všem, kdo již dnes účtují vyšší ceny, než ty, které zve-

řejníme jako nákladové, děkujeme. Pochopitelně více 

může účtovat každý, dle vlastního uvážení .

Jistě se dá namítnout, že už se známe velmi dobře, 

a vždycky se najde někdo, kdo snahu o společný eko-

nomický růst v regionu pokazí. Jaké máme možnosti, 

když budeme chtít tomuto zamezit? Není jich mnoho, 

jako občanské sdružení nemáme pravomoci toto na-

řídit pod nějakými sankcemi. Ale máme možnost po-

stupovat jako v každém jiném průmyslovém odvětví. 

Existuje úřad, který je určen k tomu, aby takto nekalou 

hospodářskou soutěž trestal. (Mimochodem- součas-

ně platný zákon „O významné tržní síle“ již institut ná-

kladové ceny  obsahuje...) Jsme si naprosto jisti, že se 

dotyční, pokud nebudou akceptovat tyto nákladové 

ceny, dopouští řady protizákonných přestupků - na-

příklad jejich zaměstnanci nepracují 8 hodin denně, 

jejich odměna neodpovídá odvedené práci, nedodr-

žují tedy zákoník práce, bezpečnost práce, nezaručí 

kvalitu výrobků, což v konečném důsledku může zna-

menat nekvalitní výrobek, kterým může být pacient 

poškozen.

Je to tvrdá proklamace, ale je nutná.

Celý okolní svět, jak doktoři v ordinacích, tak pacien-

ti, musí dostat jasnou zprávu - naše práce má svo-

ji hodnotu, a my si za tímto tvrzením stojíme. Víme, 

jak je těžké přesvědčit naše „obchodní partnery“ pro-

to také svoláváme na jaře společnou konferenci, kde 

si celou věc společně prodiskutujeme. Nenecháme to 

jenom na vás samotných.

Pokud se toto nepodaří, pokud zjistíme po  čase, že 

se situace nevyvíjí tak, jak nutně všichni potřebuje-

me, potvrdíme tím přímo slova onoho našeho kriti-

ka - naše snahy jsou v rovině scifi  a my – tedy členo-

vé rady KZT jsme bláhoví snílci, jejichž snahy o změnu 

jsou pouhou utopií.

Dejme se dohromady a konečně narovnejme nesku-

tečně nespravedlivou ekonomickou situaci.

Tedy - kdy jindy než teď?, a kdo jiný než my! <<<

KZT a ekonomika

>>> Ve  své praxi se často setkávám s  otázkou, jaké 

druhy pojištění jsou účelné pro provoz zubní labora-

toře a  které z  nich jsou povinné. V  tomto článku se 

pokusím odpovědět na většinu otázek, se kterými se 

setkávám při jednání s majiteli zubních laboratoří.

Dle příslušných ustanovení musí být každá zubní la-

boratoř jako nestátní zdravotnické zařízení pojištěna 

na odpovědnost za škodu způsobenou provozem ne-

státního zdravotnického zařízení. U  tohoto pojištění 

se často setkávám s názorem, že zubní laboratoř není 

chirurgická ordinace a vůči pacientovi tedy nepodstu-

puje stejná odpovědnostní rizika. 

Na jednu stranu tento názor chápu, na druhou stranu 

není vyloučeno, že např. protéza dodaná zubní labo-

ratoří lékaři, nemůže poškodit zdraví pacienta a  ten,

ať přes lékaře nebo u  zubní laboratoře, může uplat-

ňovat nárok na  náhradu škody. Dále toto pojištění

obsahuje u  některých pojišťoven  odpovědnost 

za  škody způsobené na  pronajaté nemovitosti, což 

může být užitečné, uvědomíme-li si, že ve většině la-

boratoří se pracuje s ohněm a vodou. Toto pojištění 

může dále obsahovat náhradu nákladů zdravotní po-

jišťovny v  případě pracovního úrazu zaměstnance 

a úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojiště-

ného proti uplatněnému nároku na  náhradu škody. 

Toto pojištění se neshoduje s  pojištěním odpověd-

nosti „ běžných podnikatelů“, se kterým bývá někdy 

zaměňováno.

Jedním z doplňkových pojištění, která nejsou pro la-

boratoře povinná, je pojištění vybavení laboratoře 

proti požáru, povodním, vodovodním škodám, živel-

ným pohromám, krádežím, vandalismu atd. Tento 

druh pojištění doporučuji pro každou zubní laboratoř 

vzhledem ke skutečnosti, že téměř každá zubní labo-

ratoř disponuje nákladným vybavením a zároveň pra-

cuje s plynem, ohněm a vodou. Nelze též pominout 

riziko vloupání a  poškození drahých přístrojů. Každé 

takovéto pojištění je třeba posuzovat individuálně 

a zvážit, která rizika zahrnout. 

Dalším doplňkovým, ale zároveň velmi důležitým 

pojištěním, je pojištění přerušení provozu. Smyslem 

tohoto pojištění je úhrada paušálních nákladů a  ná-

hrada za ušlý zisk v případě, že je laboratoř plně či čás-

tečně vyřazena z provozu následkem nemoci či úrazu 

klíčových osob (majitele, zaměstnanců)  nebo násled-

kem požáru či vodovodních škod. Přestože toto po-

jištění kryje většinou i krátkodobé přerušení provozu, 

v případě dlouhodobého vyřazení laboratoře z provo-

zu může skutečně zachránit samotnou existenci labo-

ratoře.

Toto jsou pojištění, která se týkají většiny zubních la-

boratoří. Lze samozřejmě zvolit také různá doplňková 

pojištění jako např. pojištění právní ochrany, pojištění 

odpovědnosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli atd. 

Samozřejmostí je též pojištění vozidel používaných 

pro účely laboratoře.  <<<

POJIŠTĚNÍ ZUBNÍ LABORATOŘE

inzerce_buft_210x150_III.indd   1 11.8.10   13:51

David Novoveský
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KZT a ekonomika

>>> V letech 1992 až 1993 se začaly rodit nové a svobod-

né profese privátních podnikatelů ve  stomatologii (ano, 

brzy budeme slavit dvacetileté výročí), a  to především 

profese zubního lékaře a zubního technika. A je potřeba 

dodat, že ekonomické podmínky (ceny), které si na onom 

startu obě profese vybojovaly, vůbec nebyly špatné 

(vzhledem k  okolnímu ekonomickému makroprostředí, 

respektive nákladovým vstupům) – klobouk dolů! Pod-

nikatelská matematika oboru tehdy fungovala a všichni 

měli důvod těšit se na ještě světlejší zítřky.

Matematika dnešní stomatologie však povšechně po-

kulhává, respektive kulhá na obě nohy. Zůstává záha-

dou, jak je možné, že obor dohromady čítající téměř 

10 tisíc profesionálů (z  nichž větší polovina se pyšní 

vysokoškolským diplomem a  zbytek maturitním vy-

svědčením), začal postupem času triviální ekonomic-

ké zákony „kupeckých počtů“ de facto ignorovat. 

Nějak se nám ta matematika vytratila. Nějak jsme po-

zapomněli na  mentorování našich učitelů ze „ZDŠ“, 

kteří znovu a znovu opakovali, že bez matematiky se 

žádný obor lidské činnosti neobejde. A  tak jsme se 

nakonec v hodinách matematiky přeci jen teoreticky 

naučili, že 1 + 1 = 2, abychom pak v praktickém pod-

nikatelském životě matematiku základních škol znovu 

„úspěšně“ ignorovali.

Je proto žádoucí pravidelně si matematiku „opako-

vat“. Proto jsme si pro vás připravili následující zadání 

a vaším úkolem je správně vyřešit tuto slovní úlohu.

ZADÁNÍ:
Zubní lékaři a zubní technici měli v roce 1993 na-

stavenou určitou počáteční rentabilitu – poměr 

tržeb (cen) a  nákladů. Na  kolik (kolikanásobek) 

z původních cen (1993) musí své ceny (tržby) obě 

profese navýšit ke konci roku 2011, aby rentabi-

lita podnikání zůstala alespoň zachována? Při-

čemž jednotlivé nákladové vstupy do podnikání 

jsou určeny následujícím způsobem:

Poznámky:

 Protože obě profese mají velmi podobnou strukturu 

nákladů, je možné reálný rozdíl (pouze v řádu jedno-

tek procent) zanedbat a považovat strukturu nákladů 

pro obě profese za shodnou!

 Cenová metodologie je ve  stomatologii taková, že 

do  ceny výkonu/výrobku se primárně nezapočítáva-

jí externí „subdodávky“, tedy nákup protetiky realizo-

vaný zubními lékaři a nákup ZUM (zvlášť účtovaného 

materiálu) realizovaný zubními techniky. Tyto se účtu-

jí odděleně od vlastních výkonů/výrobků zubních lé-

kařů/zubních techniků a proto s těmito náklady není 

třeba v následné struktuře počítat!

NÁKLADY LIDSKÉ PRÁCE
Náklady lidské práce tvoří ve  stomatologii v  souč-

tu 2/3, respektive 66% celkové ceny. Zbytek připa-

dá na technologie, materiály, energie, vodu, nájemné 

a další režijní náklady – viz dále.

Lidská práce je ve stomatologii tedy stěžejní náklado-

vou položkou a  představuje zejména práci zubních 

lékařů, zubních techniků, dentálních hygienistek, ses-

ter, recepčních, uklizeček a dalších pomocných profesí 

i kalkulovanou podnikatelskou odměnu podnikajících 

fyzických osob.

Jak rostla cena lidské práce v minulých letech?

V roce 1993 byla průměrná hrubá mzda v ekonomice 

naší země 5.904 Kč a nyní (4. Q 2010) činí 25.803 Kč – 

jde tedy o 4,4 násobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Meziroční růst mezd bude nominálně relativně slabý 

cca 2%. V říjnu 2011 však zvýšení DPH vytvoří infl ační 

tlak v  meziroční výši cca 3,5% - 4%, na  který budou 

zaměstnavatelé (a tlak odborů) reagovat rychlým do-

rovnáním nominálních mezd. Ke konci roku 2011 lze 

očekávat průměrnou mzdu atakující 27.000 Kč.

V porovnání s rokem 1993 půjde ke konci tohoto roku 

o 4,6 násobek!

Souvislosti
Podíl nákladů lidské práce je v českých nemocnicích cca 

43% (na rozdíl od 66% v ambulantní stomatologii a zub-

ních laboratořích). Ve stomatologii je relativní podíl lidské 

práce vyšší zejména proto, že zde neexistuje drahá medi-

kace a náklady na lůžkovou část – výtvory lidských rukou 

zde hrají primární „léčebnou“ úlohu. Vliv má i skutečnost, 

že nemocnice uměle vytvářejí tlak na  snižování podílu 

hodnoty lidské práce, neboť mzda zaměstnanců na roz-

díl od výdajů za léky či technologie není zkorumpovatel-

ná – ze mzdy zaměstnanců nemůžete žádat „desátky“! 

I za těchto podmínek je však mzdová situace v nemocni-

cích oproti stomatologii de facto optimistická.

Průměrná mzda v  české nemocnici je 22.840,- a  za  po-

slední rok se zvedla o 7%! Jde o průměr všech zaměstnan-

ců nemocnic (tedy i vrátných a uklizeček). Lékař krajské či 

městské nemocnice v průměru vydělá cca 44.300,-. Ve fa-

kultních nemocnicích je plat lékaře cca 47.800,- a  prů-

měrná mzda všech pracovníků cca 26.800,-. Obecně pla-

tí, že sestry mají cca ½ platu lékaře. Plat farmaceuta je cca 

41.000,- Kč.

Navíc – nemocniční lékaři si v nedávných dnech vyjednali 

od pana ministra slušné navýšení platů nad rámec výše 

uváděných čísel! Kéž bychom si i ve stomatologii konečně 

uvědomili, že v „jednotě je síla“! 

OPÁČKO Z MATEMATIKY (pro základní školy)

Ing. Tomáš Košumberský

Ing. Tomáš Košumberský

Česká stomatologická 
akademie

Tomáš Košumberský 
vystudoval ekonomiku 
a řízení na Technické 
univerzitě v Liberci. Působí 
v České stomatologické 
akademii a je šéfredaktorem 
jejího odborného magazínu 
DentalCare. Svou bohatou 
publikační i vzdělávací 
činností se zaměřuje 
především na aplikaci 
marketingových principů 
jako nástroje ekonomických 
cílů ve stomatologii.
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ZBYLÉ NÁKLADY
Zbývající 1/3, respektive 34% ceny stomatologických 

výkonů a výrobků tvoří především následující položky 

– řazené dle významnosti (podílu).

STOMATOLOGICKÉ MATERIÁLY
Neexistují žádné statistické údaje, které by naznači-

ly tempo růstu těchto nákladů. V  takových situacích 

v ekonomice používáme obecné tempo růstu ekono-

miky, tedy HDP, které je dnes oproti roku 1993 na cca 

3,7 násobku!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Meziroční růst bude relativně slabý spolu se slabým 

růstem HDP cca 1,6%. V říjnu 2011 však zvýšení DPH 

(respektive sazby DPH) zdraží všechen materiál pro 

zubní lékaře a  většinu materiálů pro zubní techniky 

o 10%! V porovnání s rokem 1993 půjde ke konci toho-

to roku o cca 4,1 násobek!

STOMATOLOGICKÉ TECHNOLOGIE
Ani zde neexistují solidní statistické údaje, které by na-

značily tempo růstu těchto nákladů. Opět tedy použi-

jeme obecné tempo růstu ekonomiky, tedy HDP, které 

je dnes oproti roku 1993 na cca 3,7 násobku!

Je sice pravdou, že některé technologie (např. z oboru 

počítačů) i zlevňují, na druhou stranu však technolo-

gický pokrok přináší nové a modernější přístroje, které 

jsou vždy dražší. 

23 488

za posledních pět let

Graf zobrazuje vývoj mezd 2000 - 2009 a další souvislosti.
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Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Meziroční růst bude taktéž relativně slabý spolu se sla-

bým růstem HDP cca 1,6%. V říjnu 2011 však zvýšení 

DPH (respektive sazby DPH) zdraží všechnu techno-

logii a to především zubním lékařům (technici mají již 

dnes své vybavení ve vyšší sazbě DPH)! V porovnání 

s rokem 1993 půjde ke konci tohoto roku v průměru 

o cca 4 násobek! 

NÁJEMNÉ
Český statistický úřad uvádí index růstu cen nájem-

ného pouze pospolu s  celkovým nárůstem nájmů 

a energií. K dnešku (lednu 2011) uvádí tento index 3,9 

násobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Komerční pronájem je již dnes ve  vyšší sazbě DPH 

a  tak můžeme očekávat pouze mírný meziroční ná-

růst. V porovnání s rokem 1993 tak můžeme ke konci 

tohoto roku očekávat cca 4 násobek!

ELEKTŘINA 
Jedna kWh stála v roce 1993 0,85 Kč. Ke konci roku 2010 

jsme stejnou kWh nakupovali průměrně za  4,54 Kč, 

tedy za 5,3 násobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Zde naštěstí již ke zvýšení vlivem DPH nedojde (sazba 

DPH na elektřinu se zvedla již na začátku roku 2010). 

Díky rozmachu solárních elektráren však můžeme 

očekávat meziroční růst cca 5%. V porovnání s rokem 

1993 tak můžeme ke konci tohoto roku očekávat nej-

méně 5,6 násobek!

PLYN
I cenu plynu dnes měříme na kWh. Jedna kWh stála 

v roce 1993 0,24 Kč. Ke konci roku 2010 jsme stejnou 

kWh nakupovali průměrně za 0,91 Kč, tedy za 3,8 ná-

sobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Plyn spolu s elektřinou je již dnes ve vyšší sazbě DPH. 

Stačí tedy odhadnout pouze nějaký ten meziroční ná-

růst (cena plynu bohužel přímo souvisí s cenou ropy 

). V porovnání s  rokem 1993 tak můžeme ke konci 

tohoto roku očekávat cca 4 násobek!

TEPLO
Teplo stálo v  roce 1993 v  průměru 117 Kč/GJ.  Dnes 

platíme v  průměru (podle regionu) 530 Kč/GJ, tedy 

4,5 násobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
I teplo bylo dosud v nízké sazbě DPH a proto od října 

2011 očekávejme 10% zdražení plus nějaký ten mezi-

roční nárůst (teplárny topí zpravidla plynem!). V  po-

rovnání s  rokem 1993 tak můžeme ke  konci tohoto 

roku očekávat cca 5,1 násobek!

VODNÉ, STOČNÉ
Cena „obyčejné“ vody bude v našem přehledu rekord-

manem. Tempo růstu její ceny je závratné. Obrovský 

cenový skok voda učinila ještě před rokem 1993, a to 

když od revoluce (1989) zdražila z pouhých 80 haléřů 

na 10,66 Kč/m3 v roce 1993.

I  následně však vodné a  stočné „posiluje“ a  dnes 

v průměru (podle regionu) platíme 67 Kč/m3, tedy 6,3 

násobek!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Aby toho nebylo málo - voda byla dosud v nízké saz-

bě DPH, a proto od října 2011 očekávejme další 10% 

zdražení plus běžný meziroční nárůst. Vodohospodá-

ři předpovídají průměrnou cenu na úrovni 75 Kč/m3. 

V porovnání s  rokem 1993 tak můžeme ke konci to-

hoto roku očekávat u „obyčejné“ vody rekordní 7 ná-

sobek!

JINÉ A ZBÝVAJÍCÍ NÁKLADY 
Po odečtení výšeuvedeného zbývá v ceně stomato-

logie ještě relativně početná a různorodá skupina ma-

lých účetních položek:

spotřební a režijní materiál, vzdělávací akce a odborná 

literatura, cestovné a PHM, opravy a servis, přepravné, 

telefony a  internet, vedení účetnictví, bankovní po-

platky, členské poplatky, atd.

Exaktní statistiky cenových indexů u  těchto položek 

neexistují a  ani nemají (vzhledem k  malému podí-

lu z celku) valný význam. Reálnému stavu bude opět 

nejbližší, když u  těchto položek budeme souhrnně 

počítat s  tempem růstu odpovídajícímu tempu růs-

tu HDP – tedy od roku 1993 po současnost s 3,7 ná-

sobkem!

Prognóza vývoje ke konci roku 2011
Meziroční růst bude u  těchto položek relativně sla-

bý spolu se slabým růstem HDP cca 1,6%. V říjnu 2011 

však zvýšení DPH (respektive sazby DPH) opět zdraží 

některé položky (vzdělávání, literatura, MHD, …) a sa-

mozřejmě též mnohé služby „automaticky“ podraží 

nad rámec růstu HDP (např. poštovní zásilky zdražují 

téměř trvale „díky“ rozmachu internetových obcho-

dů). V porovnání s rokem 1993 tak můžeme ke konci 

tohoto roku střízlivě očekávat minimálně 4 násobek!

druh nákladů index růstu

Stomatologické materiály 4,1

Stomatologické technologie 4,0

Nájemné 4,0

Elektřina 5,6

Plyn 4,0

Teplo 5,1

Vodné, stočné 7,0

Jiné a zbývající náklady 4,0

vážený průměr 4,4
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JAK V TOM CELÉM FIGURUJE INFLACE?
De facto nijak!

Nezatahujme do podnikatelské matematiky infl aci. In-

fl ace není ukazatelem stvořeným pro svět podnikate-

lů, nýbrž pro svět spotřebitelů – rodin a domácností. 

Obecně vzato – rostou nákladové vstupy podnikatelů 

tempem HDP a nákladové vstupy rodin tempem in-

fl ace.

Infl ace znamená index růstu spotřebitelských cen, 

nikoliv průmyslových či podnikatelských. Nenechme 

se jako podnikatelé nikdy uchlácholit relativně nízkým 

tempem infl ace. 

Od roku 1993 do dnes (k lednu 2011) ukazuje celkový 

index infl ace na „pouhý“ 2 násobek nárůstu cenových 

hladin.  Protože je však infl ace počítána z cca 740 ná-

kladových položek domácností, zahrnuje mnoho lev-

ných „surovin“ ze kterých ve stomatologii běžně „ne-

vaříme“. 

Pro domácnosti je skvělé, že zatímco mzdy jsou dnes 

oproti roku 1993 více než čtyřnásobné - těstoviny 

zdražily jen o 30%, eidamská cihla o 10% či chléb kon-

zumní kmínový jen o 100%. Automatické pračky jsou 

dokonce o 20% levnější.

Pro zubní ordinace či laboratoře je však index in-

fl ace nicneříkající, ba nebezpečně zavádějící!

Souvislosti
Přes výšeuvedené - mohou publikované indexy ČSÚ 

lecos napovědět o ekonomickém světě kolem nás. Pár 

příkladů pro zamyšlení – jak moc se změnil svět kolem 

nás – index 2009/1993:

 minerální voda v restauraci - 6,7 násobek!

 káva turecká – 4,1 násobek!

 hnědé i černé uhlí – 4,6 násobek!

 pánský kadeřník, stříhání na sucho – 5,1 násobek!

 vstupenka do kina – 4,3 násobek!

vstupenka do divadla – 5,3 násobek!

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ SOUVISLOSTI
Milovníkům matematiky možná ve  smyslu všech 

výšeuvedených čísel vyvstala otázka, jakpak se asi 

ve stejném období zvýšily v ČR výdaje na léky. Vysto-

povat tato čísla však vůbec není jednoduché – SUKL 

i ÚZIS podobné údaje de facto zamlžuje a za rok 2010 

dosud nejsou k dispozici. Nicméně – kdo hledá, najde:

V roce 1993 činily výdaje za léky 13,96 mld. Kč.

V  roce 2009 již tyto výdaje činily 79,75 mld. Kč, což 

oproti roku 2008 znamenalo meziroční nárůst 9,63 %. 

Budeme-li počítat se stejným meziročním nárůs-

tem i  v  dalších letech (farmaceutická lobby doza-

jista ve  svém tlaku nepolevuje), lze odhadnout vý-

daje na  léky ke  konci roku 2010 na  cca 87,5 mld. Kč 

a ke konci roku 2011 na 96 mld. Kč.

Již v roce 2009 tak index růstu cen léků oproti roku 

1993 činil 5,7 násobek, ke koci roku 2010 činil odha-

dem 6,3 násobek a ke konci tohoto roku (2011) jej mů-

žeme odhadnout (opět vyšší sazba DPH) na  cca 7,5 

násobek!

Kde česká stomatologie zaspala???

SUMA SUMÁRUM
Když přihlédneme ke všem známým cenovým inde-

xům a  dostupným údajům i  příslušným statistickým 

„vahám“, pak můžeme zadání výšeuvedené matema-

tické úlohy sumarizovat následujícími údaji, vztahují-

cími se k porovnání roku 1993 a konzervativní pro-

gnózy do konce tohoto roku (2011):

1. Náklady lidské práce tvoří 66% ceny (hodnoty) 

stomatologických výkonů i výrobků, přičemž tyto 

náklady vzrostou do konce roku 2011 na 4,6 náso-

bek!

2. Zbývající různorodé náklady tvoří 34% ceny 

(hodnoty) stomatologických výkonů i výrobků, při-

čemž tyto náklady (s přihlédnutím k  jejich rozdíl-

ným statistickým vahám) vzrostou do konce roku 

2011 na 4,4 násobek!

 

JAKÝ JE VÝSLEDEK?
Zopakujme si zadání naší slovní úlohy:

Zubní lékaři a zubní technici měli v roce 1993 na-

stavenou určitou počáteční rentabilitu – poměr 

tržeb (cen) a  nákladů. Na  kolik (kolikanásobek) 

z původních cen (1993) musí své ceny (tržby) obě 

profese navýšit ke konci roku 2011, aby rentabili-

ta podnikání zůstala alespoň zachována?

Odpověď čekáme od každého z vás – od každého čte-

náře – od každého stomatologa i zubního technika. 

Není těžké tuto matematickou úlohu vypočítat, je 

však pro mnohé z nás velmi těžké umět se smířit s vý-

sledkem, umět jej „přijmout“ a  především pak umět 

přijmout následná opatření.

Je třeba znovu ovládnout matematiku základních 

škol. Je třeba znovu se naučit správně počítat. Je třeba 

hledat řešení tam kde je a nehledat jej tam, kde není. 

Je třeba být solidární. Je třeba přestat osočovat je-

den druhého. Stomatologové nejsou viníky nedobré 

ekonomické situace zubních techniků a zubní techni-

ci nejsou viníky nedobré situace ekonomiky zubních 

praxí. 

Obě strany (společně) v minulosti velmi špatně počí-

taly. Obě strany nyní (společně) musí sjednat nápravu. 

Stejně tak obě profesní komory! Je třeba postupovat 

společně, jednotně a solidárně – jsme všichni na jed-

né lodi.

Každý však - nechť začne počítat sám za  sebe 

a sám za sebe najde řešení naší „domácí úlohy“. Přijď-

te se s  námi podělit o  Vaše řešení. V  Praze, 6. květ-

na 2011 – tam společně najdeme řešení! Počítejte 

a přijďte! <<<
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>>> Věřím, že velká většina z vás nemá ráda čísla. Do-

cela chápu, dokonce i  slova písničky z  jedné známé 

české pohádky zní: „Statistika nuda je….“, ale pokud 

jste tuto pohádku „Princové jsou na draka“ viděli, tak 

víte, že písnička pokračuje: „…má však cenné údaje, 

neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí.“

Už na začátku chci toto téma odlehčit, abych na vás 

nevychrlila spoustu čísel a  hlavně statistik, a  proto 

si nejdříve vysvětlíme význam a  historii tohoto slo-

va. Statistika je obor zabývající se sběrem, analýzou 

a  zpracováním informací a  smyslem statistického 

zkoumání je hodnotit jevy kolem nás na základě hod-

nocení provedených měření, objevovat statistické 

zákonitosti, přispívat k hluboké analýze zkoumaných 

ekonomických a technických jevů v reálných podmín-

kách.

Původní název slova vznikl z latinského „status“ = stát, 

protože význam slova statistika souvisel se státem, 

s  jeho administrativním spravováním, kdy docházelo 

k zaznamenávání údajů k vojenským a daňovým úče-

lům. Se statistikou se setkáváme na každém kroku – 

ve zprávách, informacích a činnostech všeho druhu. 

Zároveň statistika tvoří základnu pro plánování, orga-

nizaci a celé moderní soužití. Ačkoliv se ve své moder-

ní době zabývá i malými vzorky, poskytuje v zásadě 

návod k zacházení se soubory a četnostmi, s rozsáh-

lými údaji o věcech a lidech. Vyjadřuje popis soubo-

ru či jeho sumarizaci, například statistika nemocnosti 

nebo statistika zdravotnických služeb. V tomto smyslu 

funguje například Český statistický úřad. Sbírá některé 

údaje o všech nemocnicích, o lékařích, o nelékařských 

profesích, dělá úplný popis zvoleného souboru statis-

tických jednotek. Popisná (deskriptivní) statistika se za-

bývá uspořádáním souborů, jejich popisem a účelnou 

sumarizací.

Každému z vás, kdo vlastníte zubní laboratoř, přichá-

zí koncem roku formulář – roční výkaz o zaměstnava-

telích, evidenčním počtu zaměstnanců a  smluvních 

pracovnících, který jste povinni vyplnit a do určitého 

termínu odeslat na pracoviště ÚZIS. Není to žádná no-

vinka, tyto formuláře vyplňujeme už několik let.

Nikdy mě nenapadlo zkusit se podívat na  webové 

stránky ÚZIS, až začátkem tohoto roku, kdy na obál-

ce byla nečitelná adresa, na kterou je potřeba formu-

lář poslat. Najít adresu na webových stránkách nebyl 

problém, ale najednou se zrodil nápad, co tak zkusit 

najít vyhodnocení ročního výkazu za  předcházející 

rok. Úspěch se dostavil a já se nestačila divit, kolik za-

jímavých informací se dá na těchto stránkách nalézt.

Prvotním zájmem bylo najít počet zubních techni-

ků pracujících v České republice. Nalezené číslo (pře-

počtený počet) pracujících zubních techniků k 31. 12. 

2009 mě dostalo do kolen a doslova mi vyrazilo dech. 

3 955 zubních techniků.  A protože jsem nedávno 

měla před sebou „Manuál zubní praxe EU“, kde pro 

rok 2007 bylo uvedeno číslo 4 500 techniků, tak mě 

to vyburcovalo k dalšímu průzkumu starších výkazů. 

Číslo z roku 2007 v dentálním manuálu bylo uvedeno 

nepřesně a nechci sahat do svědomí tomu, kdo údaje 

zpracovával, ale tomuto číslu odpovídá počet zubních 

techniků z roku 2001. Zkoumání se stávalo čím dál za-

jímavější, zvláště když jsem přidala počty zubních lé-

kařů - a tak jsem se rozhodla, že se s vámi o tyto infor-

mace podělím.

V  tabulce uvádím přepočtené počty pracujících 

zubních techniků od roku 2000 do roku 2009. Počty 

zubních techniků jsou od  roku 2004, kdy byl schvá-

len zákon 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických 

povoláních, rozděleny na dvě skupiny. Zubní technici 

pracující bez odborného dohledu a asistenti zubních 

techniků, kteří pracují pod dohledem anebo přímým 

vedením. Tady si ovšem nejsem jista, zda tyto údaje 

odpovídají skutečnosti, protože někdy v  laboratořích 

tyto výkazy vyplňují účetní a jiní provozní pracovníci, 

kteří ani pořádně nevědí, jaký je rozdíl mezi zubním 

technikem a asistentem zubního technika. Myslím si 

ale, že souhrnné počty budou v pořádku.

MŮŽE ZA DEVALVACI CENY NAŠÍ PRÁCE 
VYSOKÝ POČET ZUBNÍCH TECHNIKŮ?
Naděžda Kroupová

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika
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Termínem přepočtené počty se rozumí, přepočtené 

pracovní úvazky a nejsou započítávány (mateřská do-

volená, vojenská služba atd.) U stomatologů v letech 

2000 a 2001 jsou uváděny stavy fyzických osob, celko-

vý počet není ve statistikách k dispozici – tato dvě čís-

la budou ve skutečnosti o něco málo vyšší. Nicméně 

při pohledu na graf, který výstižně celou tabulku zná-

zorňuje, se nabízí spousta otázek: Nadbytek zubních 

techniků a  laboratoří? (odvozeno ze silné konkuren-

ce na trhu) Proč zubní technik nabývá tohoto dojmu?  

V úvahu připadá několik možností:

 Je podstatně méně protetické práce - sice to 

moc nedává smysl, když se nůžky mezi techniky 

a stomatology pomalu a jistě rozevírají, ale je mož-

né, že svou roli v péči o pacienty sehrála preven-

tivní a záchovná stomatologie, která v konečném 

efektu snížila objem protetické práce.

 Objem protetické práce je zhruba stejný - ale 

časový fond laboratoří se zvýšil za  účelem dosa-

žení aspoň nějakého zisku při vzrůstajících provoz-

ních nákladech a při 15tileté stagnaci cen stomato-

logických výrobků.

 Množství protetické práce je menší - což může 

být způsobeno kombinací předchozích dvou 

možností.

 Protetické práce je všeobecně málo - z důvodu 

nedostatku zubních lékařů, ovšem ze statistických 

údajů vidíme, že to zatím není pravda a navíc na 1 

zubního technika v  roce 2000 připadlo 1,47 zub-

ních lékařů a v roce 2009 to bylo už 1,73 zubních 

lékařů.

 Nechci zlehčovat situaci, protože stárnutí popu-

lace je nejcharakterističtějším rysem demografi c-

kého vývoje České republiky. Tento demografi cký 

vývoj bude v  dalších letech pokračovat. Přispěje 

k němu zestárnutí populačně silných poválečných 

ročníků. A  je nám známo, že odhadem za  10 let, 

bude velmi silný úbytek těchto ročníků i v řadách 

stomatologů. Bohužel nemáme údaje, jak silný 

bude odliv v řadách zubních techniků. Existují sice 

statistiky, kolik vychází absolventů diplomovaných 

zubních techniků a  asistentů zubních techniků 

ročně ze zdravotnických škol, ale není tady zpět-

ná vazba, kolik z těchto absolventů najde uplatně-

ní ve vystudované profesi a kolik zubních techniků 

odchází do důchodu. 

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika

Přepočtené počty vždy k 31. 12. příslušného roku

rok zubní

technik

asistent zubního 

technika

celkem zubních 

techniků

stomatologů

2000 4 543  4 543 6 658

2001 4 500  4 500 6 698

2002 4 493  4 493 6 698

2003 4 442  4 442 6 471

2004 4 377 35 4 412 6 540

2005 4 254 28 4 281 6 610

2006 4 156 31 4 187 6 651

2007 4 069 31 4 100 6 577

2008 4 042 28 4 069 6 707

2009 3 929 26 3 955 6 831
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• Klesající počet techniků může být způsoben 

nedostatkem absolventů ze škol - což se jeví 

jako nesmyslné při pohledu níže.

Předkládám vám tabulku a  graf počtu absolven-

tů na  středních a  vyšších zdravotnických školách.  

Na první pohled vidíme, že problém úbytku zubních 

techniků není v  tom, že by ze škol vycházelo příliš 

málo absolventů jak asistentů zubních techniků, tak 

diplomovaných zubních techniků. V předcházející ta-

bulce nám číslo pracujících asistentů zubních tech-

niků poukazuje na  to, že jen velmi malá část těchto 

absolventů asistentů ZT se uplatní v zubních labora-

tořích, větší část pokračuje v dalším studiu oboru di-

plomovaný zubní technik nebo oboru dentální hygi-

enista a  zbytek nenachází uplatnění. A  je to hlavně 

proto, že jsme vlastním přičiněním devalvovali cenu 

naší práce a že laboratoře jedou na tzv. „úsporný re-

žim“, a absolventi ze škol, kteří mají odlišnou předsta-

vu o platovém ohodnocení, nakonec hledají uplatně-

ní v jiných profesích.

 

Shrňme si nyní předložené možnosti, ale hlavně se 

podívejme na  fakta. „Může za devalvaci ceny naší 

práce vysoký počet zubních techniků?“. Jedno-

značně můžeme odpovědět, že v  žádném případě 

NE.

Problém tendence klesajícího počtu zubních techni-

ků se pokusme hledat nejdříve sami u sebe. (Nepopí-

rám, problém může být i na straně zákazníka.) Ptám 

se: „Proč zubní technik tráví v práci více času, než je 

potřeba?“ Na to existuje jednoduchá odpověď: „pro-

tože chce dostat za svou práci nějakou odměnu.“  Dů-

sledek - zvyšuje objem práce a snižuje její hodnotu, 

protože si za  ni neúčtuje adekvátní cenu. Takže, na-

bízí se nám dvě možnosti. Jedna je, že si sáhneme až 

na samotné dno, kdy se postupem času počet tech-

niků sníží natolik, že se zubní technik stane hledaným 

artiklem. A druhá, že si začneme vážit své práce, na-

rovnáme pokřivené ceny a nebudeme čekat na oka-

mžik propadu.

Poskytla jsem vám údaje ze statistik, a jak jsem psala 

na  začátku, smyslem statistického zkoumání je hod-

notit jevy kolem nás a na základě hodnocení objevo-

vat statistické zákonitosti, a proto hodnoťte a přemýš-

lejte. To už nechám na  vás…. Jenom ještě závěrem 

použiji slova známého francouzského spisovatele 

a dramatika Moliéra: „Jsme zodpovědní nejen za to, 

co děláme, ale i za to, co neděláme.“  <<<

Za  poskytnuté statistiky počtu absolventů ze škol bych 

ráda jménem KZT poděkovala Asociaci ředitelů zdravot-

nických škol, jmenovitě panu řediteli Štixovi a  asistentce 

paní Mikoláškové, a to hlavně za ochotu a vstřícnost, kte-

rou vzhledem k  mému požadavku projevili. I  když sami 

těmito statistikami nedisponovali, oslovili jednotlivé ško-

ly a potřebné údaje zajistili. Ostatní statistiky jsou získány 

z webových stránek archivu ÚZIS.

Školní rok zubní technik - studium 

s maturitou

zubní technik - vyšší od-

borné s absolutoriem

absolventi - celkem absolventi - celkem

2001/2002 211 92

2002/2003 185 34

2003/2004 269 41

2004/2005 156 55

2005/2006 160 26

2006/2007 211 62

2007/2008 210 89

2008/2009 174 36

2009/2010 180 65

KZT a ekonomikaKZT a ekonomika
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>>> Pro většinu z  nás skončilo první registrační ob-

dobí. Zubní technici se účastnili různých vzdělávacích 

akcí. K velké radosti zdravotnických škol proškolili stu-

denty a za tuto pedagogickou činnost obdrželi kredi-

ty také. Někteří z nás absolvovali zkoušku pro vydání 

Osvědčení k samostatnému výkonu povolání. Někteří 

se raději vůbec nezúčastnili. Ať už k tomu měli různé 

důvody, přece jenom by se měli i v zaměstnaneckém 

poměru bránit Osvědčením k samostatnému výkonu 

povolání odbornému dohledu jiného zdravotnického 

pracovníka. Ručit sebevědomě za práci, kterou vyko-

návají samostatně. Měli by mít stavovskou čest a hr-

dost a nenechat dokonce jiný obor, aby jim dělal od-

borného zástupce.

Profese zubní technik patří nejen v  Evropě k  těm 

uznávaným a také dobře placeným. Profese, která vra-

cí lidem úsměv, sebejistotu, příjemný pocit v ústech 

a  další související estetické nebo zdravotní výsledky. 

V současnosti bez zubů nebo kvalitních zubních ná-

hrad nezíská nikdo dobře placené zaměstnání. Pře-

ce patříme do zdravotnického systému a musíme se 

vzdělávat jako ostatní nelékařské obory. Nebo snad 

zůstaneme výjimkou v  oblasti podnikání, kdy absol-

vent školy si může okamžitě otevřít soukromou praxi 

a zaměstnávat v ní zubní techniky? A to bez jakýchkoli 

zkušeností a dalšího vzdělávání?

V  oborech nelékařských zdravotnických pracovní-

ků je celoživotní vzdělávání řízeno legislativou, která 

vymezuje pro samostatný výkon povolání. K výkonu 

specializovaných činností jednotlivých druhů zdra-

votnických profesí je určeno absolvování daných fo-

rem celoživotního vzdělávání včetně jejich kreditního 

ohodnocení.

Potřebu sebevzdělávání si určitě uvědomují i všichni 

samotní zaměstnanci. Předpokladem pro absolvování 

vzdělávání je nejen povinnost daná zákonem, ale také 

především fakt, aby si zaměstnavatelé uvědomili, že 

nejcennějším vlastnictvím fi rmy jsou mozky jejich lidí

a jejich vzdělávání.

Systematickým procesem vytváření podmínek k pro-

hlubování kvalifi kace zaměstnavatel vytváří možnost 

zvýšení motivace a  loajálnosti svých zaměstnanců. 

Spolu s vytvořením pozitivního prostředí a podmínek 

k práci směřuje tyto aktivity k vyrovnanému výkonu 

zubní laboratoře. Zvyšuje také dovednosti a znalostní 

potenciál laboratoře. Spokojenost zaměstnanců není 

podmíněna jen jejich ohodnocením, ale také jejich se-

beutvářením a  sebevzděláváním. To by se mělo od-

razit v kvalitě jejich vykonané práce a v pocitu, že se 

jim daří postupovat rychleji, ale především kvalitněji 

při zhotovování zubních náhrad nebo ortodontických 

pomůcek. Spokojenost zaměstnanců by neměla být 

v  zájmu zaměstnavatele podceňována, měla by být 

podporována, protože se mu mnohonásobně vrátí.

Cíle vzdělávání vychází z konkrétních potřeb a poža-

davků každé zubní laboratoře.

Z obecných cílů lze vymezit pro zubní laboratoře ná-

sledující:

 dosažení kompetencí získaných analýzou potřeb,

 plánování a řízení kariéry zaměstnanců a podpora 

jejich osobnostního růstu,

 rozvoj schopností a  specializovaných dovedností 

jednotlivce pro výkon jeho práce,

 zkvalitnění služeb zubním lékařům a klientům, 

 zvýšení konkurenceschopnosti laboratoře na trhu,

 zlepšení image a atraktivnosti laboratoře pro po-

tencionální nové zaměstnance,

 časová optimalizace zaučení nových zaměstnan-

ců,

 zvýšení motivace, loajálnosti a celkové identifi kace 

zaměstnanců s laboratoří.

V  současné době existuje celá škála vyzkoušených 

a efektivních metod vzdělávání. Neexistuje však jed-

no univerzální řešení rozvoje vzdělávání. Mezi mno-

ho faktorů, které ovlivňují vzdělávací proces, zcela 

jistě patří velikost fi rmy, rozpočet a  lokalita. Rozpo-

čet v současné době bohužel je nejvíce ovlivňujícím 

činitelem pro všechny druhy vzdělávání. Vzdělávání 

nepřináší okamžitý efekt, je však vkladem do budouc-

nosti. V  době hospodářské krize často první opat-

ření směřují právě k  omezení fi nančních prostředků 

na vzdělávání.

Zubní laboranti a technici se téměř padesát let vzdě-

lávali stejně jako celá řada oborů v programech po-

maturitního specializačního studia nebo specializač-

ního vzdělávání. Hovorově nazývaná atestace byla 

vždy prestižní záležitostí. V dnešní podobě je určena 

nejen k  odbornému vedení zubní laboratoře, výko-

nu tzv. specializovaných činností, a  managementu 

privátní zubní techniky. Slouží také pro rozvoj dalších 

EFEKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V ZUBNÍ LABORATOŘI
NEBO JEN „SBÍRÁNÍ KREDITŮ“?
Mgr. Šárka Kalužová
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kompetencí a získání cenných informačních toků pro 

prosperitu praxe.

V poslední době jsou zubní technici velmi vyčerpaní 

svou prací, která vyžaduje často více než 10 hodino-

vou pracovní dobu a to proto, aby se za dlouhodobě 

nízké ceny udržely zubní laboratoře na trhu. Evropské 

materiály a technologie prodávané ve výrobcích zub-

nímu lékaři za cenu ,,českou“ způsobily, že zubní tech-

nici nemohou toto tempo dlouho vydržet.

Situace se odrazila i  v  nižším zájmu o  specializační 

vzdělávání, jehož fi nancování přešlo na plně kalkulo-

vanou cenu, kterou hradí účastník nebo jeho zaměst-

navatel. V rámci výzkumu v diplomové práci (Kalužo-

vá, 2010) bylo zjištěno, že spokojenost s absolvovaným 

novým programem specializačního vzdělávání Fixní 

a  snímatelné náhrady byla u  zubních techniků vyšší 

než u všeobecných sester a fyzioterapeutů. Vzděláva-

cí program po mnoha letech sloučil dva bývalé úse-

ky práce a byl tedy pro účastníky o to více náročnější. 

Výsledkem byly daleko hlubší a komplexnější znalosti, 

které absolventi prokázali u atestačních zkoušek.

Předpokládám, že nastavený a  dlouhodobě vyzkou-

šený systém vzdělávání v  oboru opět vzbudí zájem 

zubních techniků a specializační vzdělávání se stane 

významnou formou nutnou pro výkon specializova-

ných činností.

Po prvním registračním období můžeme konstatovat, 

že některé atributy celoživotního vzdělávání jsou pro 

obor zubní technik obtížněji zvladatelné. Zubní tech-

nici pracují v konkurenčním prostředí převážně v pri-

vátních zubních laboratořích. Z  tohoto důvodu se 

zubní technici vždy vzdělávali bez ohledu na to, zda 

povinnost vzdělávat se byla určená zákonem nebo 

daná nezbytností udržet zubní laboratoře v  privát-

ním sektoru. Zubní technik není partnerem pojišťov-

ny. Svoji práci by měl mít každý měsíc uhrazenou pro-

střednictvím faktury od svých spolupracujících lékařů. 

Řadu let byly zubními techniky zhotovovány zubní 

náhrady za ceny, které nezohledňovaly rychle rostou-

cí náklady na jejich výrobu.

Do  této cenové hladiny významně zasáhlo povinné 

vzdělávání (Kosturiková, str. 23, 2010). Kalkulace výrob-

ků zubní laboratoře musí respektovat dohodu mezi 

zhotovitelem a  zubním lékařem. Ceny výrobků jsou 

předmětem mnoha jednání a  závisí na  individuální 

schopnosti umění prodat svou práci a práci svých za-

městnanců každého majitele zubní laboratoře.

V  článku jsem se zmínila o  plánovaném a  řízeném 

vzdělávacím procesu, který se jeví efektivnějším pro 

potřeby praxí. Nechávání odpovědnosti za  registraci 

a  pouhé ,,sbírání kreditů“ zaměstnanci nesplňuje fi -

lozofi i celoživotního vzdělávání. Vynaložené fi nanční 

prostředky by měly odrážet skutečnou potřebu la-

boratoří. Měly by se efektivně projevit na kvalitě prá-

ce a  investičních rozhodnutích majitele. Zakoupené 

technologie by měly kopírovat požadavky zubních lé-

kařů a jejich klientů. Zaměstnanci by měly být kvalitně 

proškoleni nejen fi rmou, ale především lektory z pra-

xe, kteří pracovní postupy vyzkoušeli na  mnoha ka-

zuistikách a ověřili je v laboratořích.

Komparativní andragogika je založena na  myšlence, 

že učit se od těch lepších a dokonalejších by mělo být 

motivem a motorem k dosažení stejných nebo časem 

ještě lepších výsledků. Současně posouvat lidskou 

činnost a  vědění stále více ke  kvalitě. Odložit závist 

a naučit se komunikovat na poli pracovním i osobním 

tak, aby vzdělávání bylo příjemnou a  nedílnou sou-

částí našeho života. Proto se nazývá celoživotní.

Chtěla bych Vás ještě seznámit se závěry průzkumné-

ho šetření, které bylo provedeno v roce 2010:

 Za největší překážku celoživotního vzdělávání po-

važují zubní technici cenu vzdělávacích akcí.

 Respondenti byli prokazatelně spokojeni se systé-

mem specializačního vzdělávání a  s  praktickými 

školeními. Menší spokojenost a  spíše nespokoje-

nost vyjadřovali s kreditním systémem.

 Zaměstnavatel podporuje celoživotní vzdělávání. 

Nepodporuje specializační vzdělávání z  důvodné 

obavy, že si jeho zaměstnanec založí vlastní labo-

ratoř a získá pro spolupráci stejné zubní lékaře.

 Nejčastěji navštěvovanými akcemi nejsou konfe-

rence, ale vzdělávací akce.

V  závěru ještě pro Vaši představu zveřejňuji dvě po-

ložky z dotazníku, který byl distribuován v průzkumu 

zjišťování postojů k celoživotnímu vzdělávání zubních 

techniků v  loňském roce. Počet respondentů byl 68 

a  to tvoří 100% průzkumu. Prostřednictvím tohoto 

článku ještě jednou děkuji všem respondentům, kteří 

mi poskytli své údaje pro zpracování průzkumu. 

PR - článekAKTUÁLNĚ

Položka 1: Cena vzdělávacích akcí je dle Vašeho názoru. Tab. č. 1 - obsahuje četnosti odpovědí na položku 

dotazníku (n – absolutní četnost, r (%) – relativní četnost v %).

Tabulka 1

Četnost

Kategorie

CelkemVelmi nízká

0

Spíše nízká

1

Odpovídající

2

Spíše vysoká

3

Velmi vysoká 

4

Cena
n 0 0 6 43 19 68

r (%) 0 0 8,8 63,2 28 100,0
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Položka 2 Prosadila Vaše laboratoř do cen výrobků laboratoře položku vzdělávání  (navýšili jste ceny 

výrobků)? Tab. č. 2 - Obsahuje četnosti odpovědí na položku dotazníku (n – absolutní četnost, r (%) – relativní 

četnost v %).

Tabulka 2

Četnost
Kategorie

Celkem
ano ne

Cena
n 20 48 68

r (%) 29,4 70,6 100,0

Cenu nebo úhradu za vzdělávací akce označili respondenti za velmi vysokou v počtu 19 a to představuje 28%, 

spíše vysoká cena je pro 43 respondentů, což je 63,2% a cenu za odpovídající považuje pouze 6 respondentů 

a to odpovídá 8,8%.

Závěrem lze konstatovat, že problematika cen 

výrobků a položka vzdělávání by měla být zváže-

na a zohledněna jako ostatní nákladové položky 

v kalkulacích pro nové ceníky zubních laborato-

ří. Pro fi nancování specializačního vzdělávání je 

pak možné využít rezidenčních míst.  <<<
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Graf č. 1 - Cena vzdělávacích akcí

Graf č. 2 - Položka vzdělávání v kalkulaci.
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Zubní technici v počtu 48 nenavýšili ceny výrobků z důvodu povinného vzdělávání v zubních laboratořích a to 

představuje 70,6%, pouze 20 respondentů (29,4%) cenu navýšilo a prosadilo u spolupracujících zubních lékařů.
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>>> Je neděle 14. 11. Blíží se poledne a my se schází-

me v Praze u Hlavního nádraží k odjezdu na školení 

učitelů odborného předmětu právě pro tuto soutěž. 

Všichni jsou na místě včas a můžeme vyrazit. Vedou-

cím celého zájezdu, hlavním koordinátorem i naviga-

cí současně je pan Petr Řehořka, zástupce fi rmy Inter-

dent, sponzora soutěže. Cestou máme čas na malou 

rekapitulaci, příští zastávka Brno, vyzvedneme po-

slední účastnici.

Jak soutěž vznikla? Na začátku byl nápad, se kterým 

jsme se seznámili a  dali souhlas s  dojednáním pod-

mínek a realizací. V srpnu soutěž vymyslel a s fi rmou 

Interdent vše domluvil pan Petr Šimčík. Na  srpnové 

Radě Komory zubních techniků ČR jsme byli s  tím-

to plánem seznámeni, byli osloveni ředitelé škol 

a na Pragodentu proběhla první informativní schůzka.

Do soutěže se přihlásilo šest středních zdravotnických 

škol, kde mají výuku Asistenta zubního technika. Stu-

denti SZŠ zhotoví tři zubní náhrady, tříčlenný můstek 

v laterálním úseku do fáze konstrukce, celkovou horní 

náhradu z lité pryskyřice a v jejím protiskusu skeleto-

vou náhradu. Každá škola vybere od každé práce jed-

noho zástupce, výrobek, který jí bude reprezentovat 

a  ten pošle do  30. června 2011 do  sídla KZT ČR. Vý-

sledek soutěže bude vyhlášen na výstavě Pragodent 

2011 a vítězná škola obdrží pohár „Škola roku“.

Cesta rychle ubíhá, počasí nám přeje a pomalu se se-

znamujeme. První zastávka Brno, nabíráme zástupky-

ni Ostravy. Další zastávka Mikulov, malé občerstvení, 

kupujeme známky a za chvíli opouštíme naší repub-

liku. Do cíle města Celje jsme dorazili až za tmy, uby-

tování v  centru – hotel Evropa je krásný. Rychle od-

nášíme zavazadla a  jdeme se trochu protáhnout. 

Procházka starým městem byla osvěžující, město je 

velice zajímavé, stará část plná úzkých uliček a  ma-

lých obchůdků. Dnes už ale dobrou noc, zítra nás čeká 

mnoho práce, musíme být svěží. 

Uvítání ve fi rmě Interdent bylo úžasné, téměř rodin-

né. Začali jsme ranní kávou a potom už do práce. Za-

čínáme teorií, přednáškou o práci, kterou zhotovíme, 

o podmínkách a o materiálech k tomu určených. Do-

poledne je náročné na pozornost, následuje řada do-

tazů a odpovědí a pouštíme se do práce.

Začínáme dolním skeletem, naplánováním práce, za-

kreslení na  paralelometru, vyblokování podsekřivin, 

příprava modelu na dublování. Dublujeme silikonem, 

pracovní model je ze zatmelovací hmoty Modelcast. 

Vypálení modelu a vytvrzení, po zchladnutí následuje 

modelace.

Druhý den začínáme zatmelením a  vypalováním. 

V mezičase začneme s modelací tříčlenného můstku, 

nejprve výklad s  ukázkou a  poté vlastní práce. Není 

to vůbec jednoduché, lektor je na nás přísný, dlouho 

práci vyhlazujeme, což oceníme až po odlití. 

Odlitek je úplně čistý a  po  dokonalém opískování 

a odříznutí vtokové soustavy, téměř můžeme jít leštit. 

I  tak jsme se ale hodně zdrželi. Odléváme skelet, za-

tmelujeme můstek a začínáme se stavěním horní cel-

kové náhrady, kterou zhotovíme licí technikou.

Máme za sebou tři dny práce a nemáme zatím nic ho-

tového, musíme přidat, žádná káva a výklad jen velice 

krátce a s ukázkou. Začínáme s opracováním skeletu 

a jeho vyleštěním. Skelet je pro nás protiskusem k cel-

kové náhradě, model máme v artikulátoru a začínáme 

stavět zuby. Po postavení, vymodelování a vyhlazení 

zhotovíme silikonový klíč, vypárujeme a  v  mezičase 

podbarvíme sedla. Model s  celkovou náhradou vlo-

žíme do vody, vložíme do dublovací kyvety a přelije-

SOUTĚŽ „ŠKOLA ROKU“ ZAČÍNÁ…
Jana Černá

1. Celje: hotel Evropa.

2. Ukázka práce – předvádí 
lektor Michael Skaza.

1.

2.
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me Geloudoublem. Po zchladnutí opatrně otevřeme, 

vyřízneme licí a odvzdušňovací kanálky. Vyjmuté zuby 

očistíme vroucí vodou a  párou, model naizolujeme, 

vrátíme zuby do  formy. Rozmícháme licí pryskyřici 

a nalijeme ji tenkým proudem do kyvety. Polymeru-

jeme v tlakovém polymerátoru.

Všechno hrozně letí, dnes už nic nestihneme. Jede-

me s panem ředitelem na typickou slovinskou večeři. 

Nejprve však navštívíme zázemí fi rmy Interdent v rod-

né vsi pana ředitele Zagožena, vidíme logistické zá-

zemí, výrobu kovu i  výzkumnou laboratoř. Vše co je 

do 12 hodin objednané, je ještě ten den expedováno, 

úžasné. A teď na večeři. Moc jsme si pochutnali, cesta 

zpátky do Celje a do hotelu. Je pozdě. Zítra odjíždíme, 

musíme zabalit. Hotel opouštíme ráno, dokončíme 

práci, uklidíme.

Slavnostní předání certifi kátů, společná fotografi e 

a  rozloučení s  přáním šťastné cesty. Uteklo to, před 

námi je dlouhá cesta, v hlavě se melou nové zkuše-

nosti a pomalu šplháme do hor. Jak se blížíme k hra-

nicím, zhoršuje se počasí. V Čechách je ošklivo, zima 

a prší, ale jsme doma. Spěcháme, máme vlakové spo-

jení, které potřebujeme stihnout.

Rozloučení a domů. Teď jen to „zažít“ a potom předat 

studentům a potom samozřejmě VYHRÁT!!! 

Soutěž Škola roku – průběžná zpráva

Tak nám to začalo. . . 

Na konci prosince jsme dostali veškerý potřebný ma-

teriál od fi rmy Interdent.

Začali jsme zhotovením modelů všech soutěžních 

prací. Jde to pomalu, na soutěži pracujeme až po do-

končení práce potřebné pro výuku. Studenti jsou nad-

šeni, práce se jim líbí.

Ukázali jsme si hotové práce, které jim slouží jako ukáz-

ka a seznámili jsme se s teorií a pracovním postupem.

Pomalu začínáme s  modelací tříčlenného můstku, 

držte nám palečky. <<<

3. - 4. Ukázky práce – lektor 
Michael Skaza.

3.

4. Hodnocení zúčastněných učitelů
Školení ve Slovinsku pořádané fi rmou Interdent bylo vel-

mi pěkné. S kolegyněmi oboru Asistent zubního technika 

z  Ústí nad Labem, Hradce Králové, Ostravy, Plzně, Nym-

burka a Prahy jsme společně sbíraly všechny potřebné te-

oretické a praktické znalosti k tomu, abychom nejnovější 

metody předaly před soutěží pořádané Komorou zub-

ních techniků ČR a  právě fi rmou Interdent, „Škola roku 

2011“ svým vybraným studentům oboru Asistent zubního 

technika.

Velmi podrobný pracovní program pod vedením slovin-

ského školitele Michaela Skazi probíhal perfektně s vyso-

kým pracovním nasazením nás všech, který byl zakončen 

udělením certifi kátu.

Firma Interdent o  nás pečovala perfektně i  v  mimopra-

covní době, a to například při společných obědech a slav-

nostní večeři.

Závěrem chci poděkovat zástupci fi rmy Interdent v Praze 

panu Petru Řehořkovi za výbornou péči po dobu celého 

školení.

S pozdravem Miroslava Hnízdilová VOŠZ a SŠZ Ústí 
nad Labem.

Školení ve Slovinsku hodnotím kladně. Získala jsem cenné 

informace ohledně nových materiálů a  pracovních po-

stupů, které bych ráda předala naším studentům. Proto 

bych ráda ještě jednou poděkovala fi rmě Interdent, ale 

i KZT za zorganizování školení.

Radana Klásková SZŠ a VOŠZ Ostrava

Školení ve  Slovinsku mi přineslo řadu nových poznatků 

v pracovních postupech, jak u fi xní protetiky, tak u částeč-

ných a celkových snímatelných náhrad. Dalším přínosem 

jsou materiály, se kterými jsme pracovali, možnost vy-

zkoušet je ve škole.

Kristýna Šotková SZŠ a VOŠ Nymburk

Školení bylo pro naši školu velkým přínosem, seznámení 

s  novými materiály, nové zkušenosti, nové pracovní po-

stupy např. licí pryskyřice.

Bc. Petra Doubravová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové
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Vážení zubní technici,

naše fi rma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji 

podporu myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2011. Konkrétně se 

jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium  Ceramic 20%.

Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě strany 

a pomůže k prosperitě oboru! Těšíme se na spolupráci.

LOGO Safi na s.r.o.

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali i letos. Připravili jsme pro vás 

několik novinek a zejména speciálních výhod pro členy KZT.

Naše fi rma klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a tak jsme i pro letošní rok připravili více než 50 praktických kurzů, z toho 13 se 

zahraničními lektory. Novinkou jsou kurzy pořádané v Praze na Pankráci v nově zřízeném školicím centru DTCP.

Výhody pro členy KZT:

a)  při účasti na jakémkoli kurzu z Almanachu školení 2011 získáte slevu 10% na nákup celého sortimentu zboží z našeho katalogu 

i z akčních letáků. Slevu získáte po zaslání kopie faktury a dokladu o zaplacení částky uvedené v Almanachu. Tuto slevu můžete 

uplatnit také u fi rem Milan Kořánek s.r.o., Krbec Dent s.r.o., Schaff erová s.r.o., Chironax Frýdek-Místek s.r.o.

b)  při současném objednání více kurzů ve školicí laboratoři v Milevsku, získáte na druhý kurz slevu 20% a na každý další 50%. 

Těšíme se na další spolupráci

Vážení členové Komory zubních techniků,

Je nám velkou ctí, že se Dentamed mohl opět stát partnerem KZT.

I letos Vám, členům KZT bude Dentamed poskytovat řadu výhod po celý rok 2011:

Sleva 10 % na všechny objednávky nad 2 500 Kč*

*sleva 10 % se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou

Limitovaná nabídka! Na objednávky do 31. března 2011 získáte u Dentamedu SLEVU 15 %!

Sleva 50 % na jedno školení pořádné v laboratoři Dentamed

Sleva 20 % na všechna školení pořádané Dentamedem

Nákupem u Dentamedu letos ušetříte více, než kdy jindy!

Pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“

Těšíme se na viděnou s Vámi, ať již na některém z námi pořadaných kurzů, ve Vaší laboratoři nebo u nás v Dentamedu.

Objednávejte na našich zelených linkách: 800 149 657 Čechy, 800 30 40 40 Morava

Nebo www.obchod.dentamed.cz

Vážení zubní technici! Nově se do bonusového programu pro členy KZT zapojuje i naše fi rma ROD! Chceme tím vyjádřit podporu 

všem, kdo podporují profesní organizaci, společnou pro všechny zubní techniky ČR. 

Svoje nabídky budeme aktualizovat čtvrtletně. Pro druhé čtvrtletí 2011platí tato nabídka:

Na všechny dráty Remanium  a na kov Remanium 2001 poskytneme 15% slevu,

Stejně tak platí sleva 15% na Orthocryl EQ - autopolymer s širokým spektrem zpracování v sypací, tak i modelovací technice,  a taktéž 

na palatinální kartáček s kulatou hlavicí pro leštění patra. 

Akce je platná do 30. června 2011 nebo do vyprodání zásob, poté bude nabídka inovovaná na jiné produkty. 

Těšíme se na vzájemnou  spolupráci!!  Objednávejte • zelená linka: 800 148 721 • www.rodpraha.cz

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT
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Občanské sdružení  zubních techniků České republik y

Výhody, které přináší členství v Komoře zubních techniků ČR:

 každý měsíc podrobný zápis ze schůze Rady KZT formou e-mailu nebo formou dopisu

 přístup na uzamčené webové stránky s interními informacemi Komory - zde najdete podrobné informace a sdělení 

určená výhradně členům Komory

 aktuální informace z oblasti legislativy týkající se zubních techniků

 rady a průvodce jak řešit povinné procedurální postupy (pro získání nebo prodloužení osvědčení o odbornosti,

vzniku nové laboratoře, zániku laboratoře, zařazení do kategorie rizik, vypracování provozního řádu,  

záležitosti kolem posouzení shody zdravotnických prostředků, pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

pravidla při práci s chemickými prostředky atd.)

 slevy na nákup materiálu a školících akcí u dentálních fi rem – pro podnikatele to znamená, že jim při určitém

objemu odebraného zboží bude refundován (navrácen) celý členský příspěvek, pro zaměstnance

totéž - při absolvování školících akcí daných fi rem 

 slevy na akce pořádané Komorou zubních techniků ČR

 zdarma časopis Komory zubních techniků ČR 

 zdarma přednášky ohodnocené kredity (např. v rámci Sněmu KZT, v hodnotě 4 bodů 1x ročně, tj. 24 bodů

za šest let získaných zdarma(!) a v rámci budoucích plánovaných aktivit KZT bude jistě možné získat zdarma

plný počet čtyřiceti bodů)

 informace z oblasti cenové politiky (strukturovaný ceník, průměrné ceny, nové minutové tarify, nové mzdové tarify) 

 stanete se držitelem průkazu člena KZT, který slouží jako slevový kupon na řadu akcí pro zubní techniky, jehož 

součástí je váš osobní identifi kační kód, který vás opravňujeke vstupu do uzamčené sekce na webových stránkách, 

určené pouze členům KZT, a kterým se prokážete při uplatňování slev u fi rem

 vaším členstvím zvýšíte vyjednávací sílu KZT a tím i prestiž oboru zubní technik a podpoříte snahy KZT o nápravu 

nedostatků v oboru

 svým členstvím podpoříte myšlenku jednoty mezi zubními techniky

Současní členové KZT si pro udržení členství musí  zaplatit členský příspěvek pro rok 2011. 

Číslo účtu: 195781838/0600

variabilní symbol – Vaše rodné číslo, konstantní symbol 0308.

Výše členského příspěvku pro podnikatele je 2.600 Kč, pro zaměstnance 1.200 Kč, ostatní bez příjmu - důchodci, MD apod. 400 Kč.  Děkujeme.

Stanovy hovoří o povinnosti člena zaplatit členský  příspěvek do konce března.

Po uplynutí této lhůty, budou zápisy dostávat, a výhody plynoucí z členství čerpat, pouze platící členové. Neplatiči budou z databáze KZT vyřazeni.

PŘIDEJTE SE A POSILTE ORGANIZACI, KTERÁ NÁS SPOJUJE!

Přihláška na www.komorazt.cz nebo na sekretariátu: tel. 224 213 168,  mobil 602 224 298.

STAŇTE SE ČLENY KZT ČR !
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PR - článekPR - článekLaserový pomocník
vašich laborato í p ichází

Bu te konkurenceschopní a zadejte výrobu 
konstrukcí zubních náhrad specialist m.

Váš provoz se výrazn  zlevní a zrychlí se dodací
lh ty vašim zákazník m.

www.sinteo.cz
Brainy Toys s.r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno, tel.: +420-725 790 650 nebo +420-774 944 977 Dental Laser Center

ýrobu 
t m.
e dodací

Pošlete nám v období od 15. 4. do15. 6. 2011 sádrový model chrupu nebo soubor „.stl“. V rámci promo akce od nás obdržíte konstrukci v libovolném rozsahu len  zdarma.Více informací na www.sinteo.cz
lh ty va

EOS CobaltChrome SP1
[Class IIa]

VTT-C-2860-01-1123-325-08

Medical Device Directive
93/42/EEC

EN ISO 22674:2000000000666666666666666666666666
EN ISO 744400400000555440005540055554440054400544005544004

EN ISO 10993-1:200000030030303330000303330000300030030303330033300000300003333
EN ISO 10993-555-15-11155 111-1-15--111-11155-5---11115--11-111119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  snížení pracnosti, úspora asu a zvýšení 
efektivity vaší laborato e

  možnost zhotovit libovoln  dlouhé 
konstrukce

  nejvyšší kvalita konstrukce a dlouhá 
životnost materiálu

  dodání do 3 pracovních dn

Outsourcing v centru SINTEO
se vám vyplatí

Výroba nejkvalitn jších
konstrukcí zubních náhrad
Jako jediní ve st ední Evrop  využíváme 
špi kovou technologii Direct Metal Laser 
Sintering (DMLS) pro dentální ú ely. Výsledkem 
je neporézní produkt a velmi p esná konstrukce 
i u delších m stk . Chromkobaltový prášek 
použitý na výrobu konstrukce má výrazn  vyšší 
životnost než konkuren ní materiály.

Zvládnu
50× víc než

lov k 

Ušet ím váš 
as a spoustu 

pen z

Jsem
proklat  

rychlý

BRT-inzerat-launch.indd   1 4.3.11   11:40
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>>> Také v České republice již bude dostupná výroba 

chromkobaltových konstrukcí stomatoprotetických 

náhrad na stroji EOSINT M 270. Díky technologii lase-

rového spékání mohou zubní laboratoře získat zubní 

konstrukce ve špičkové kvalitě a navíc v krátké dodací 

lhůtě.

LASEROVÉ SINTROVÁNÍ
– PŘESNÉ A RYCHLÉ
Technologie Direct Metal Laser Sintering (DMLS) pra-

cuje na principu bodového tavení chromkobaltového 

prášku výkonným laserem. Původně se technologie 

DMLS používala hlavně pro vytváření kovových pro-

totypů nejrůznějších výrobků, nyní však v součinnosti 

se specializovaným softwarem nachází uplatnění také 

při výrobě konstrukcí dentálních náhrad.   

Vzhledem k tomu, že při laserovém sintrování vzniká 

zubní konstrukce digitální „výstavbou“ vrstvy po vrs-

tvě, je možné dosáhnout vynikající přesnosti fi nální-

ho výrobku. Sádrový model je nejdříve digitalizován 

CAD/CAM skenerem s  přesností ≤ 20 μm; přesnost 

následné výroby se pohybuje v bezkonkurenční hod-

notě 20 μm. 

Pomocí technologie DMLS je možné snadno vytvářet 

jak konstrukce jednotlivých členů, tak i mnohočlenné 

složitější konstrukce zubních můstků. Odpadá tedy 

neoblíbená ruční výroba zubního technika, při které 

je používáno více druhů materiálu. Navíc vzhledem 

k vysoce automatizovanému procesu návrhu a výro-

by se výrazně eliminuje i  výskyt chyb způsobených 

lidským faktorem.

SINTROVACÍ STROJ EOSINT M 270
Stroj EOSINT M 270, na němž výroba konstrukcí zub-

ních náhrad probíhá, je vlastně výkonná 3D tiskárna. 

Velkou výhodou technologie je nepřetržitá produkce 

velmi kvalitních konstrukcí – hotové zubní konstruk-

ce jsou přesné, homogenní, neporézní a bez vnitřní-

ho pnutí. Také náklady na výrobu jsou při využití la-

serového spékání nízké, přičemž rychlost výroby je 

naopak vyšší. To vše se promítá v krátkých dodacích 

lhůtách i atraktivní ceně fi nálního výrobku pro zubní 

laboratoře. 

Jako výchozí surovina se pro výrobu používá stopro-

centně biokompatibilní chromkobaltový prášek (EOS 

CobaltChrome SP2). Tento materiál byl mezinárodně 

schválen, odpovídá všem přísným normám a neobsa-

huje žádné škodlivé příměsi (Cd, Be, obsah Ni < 0,1 %). 

Výhody výroby konstrukcí laserovým sintrováním:

 Kvalita konstrukce je na  současné nejvyšší mož-

né úrovni – homogenní, neporézní, bez vnitřního 

pnutí a velmi přesná

 Velikost konstrukce je prakticky neomezená

 Náklady na zhotovení jsou nízké, konstrukce proto 

mohou mít atraktivní prodejní cenu

 Rychlost výroby je mnohonásobně vyšší než u fré-

zování či manuálního postupu

 Zubní laboratoře ušetří mnoho fi nančních pro-

středků

OUTSOURCING VÝROBY KONSTRUKCÍ 
ZUBNÍCH NÁHRAD
Technologie laserového spékání a vysoký výkon stro-

je EOSINT M 270 umožňuje zubním laboratořím plně 

outsourcovat výrobu konstrukcí zubních náhrad, kte-

rá by jinak zůstala neekonomická. Pokud laboratoř 

vlastní CAD/CAM skener, může komunikace s výrob-

ním centrem probíhat plně elektronicky. Vzhledem 

k tomu, že laserová technologie vytvoří ve dvou vý-

robních cyklech až 480 členů denně, je dodávka hoto-

vé konstrukce zubní náhrady velmi rychlá.

Se zdokonalením ovládacího softwaru se do budouc-

na počítá také s  výrobou konstrukcí snímatelných 

zubních náhrad. Technologie laserového sintrování 

tedy přinese i do tohoto segmentu stomatoprotetiky 

ultimátní přesnost, bezkonkurenční kvalitu a rychlost 

dodávek. 

Více informací naleznete na stránkách výrobního cen-

tra www.sinteo.cz. <<<

KONEC NEEKONOMICKÉ VÝROBY
KONSTRUKCÍ ZUBNÍCH NÁHRAD V ČR

PR - článek
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>>> Prettau Zirkon se stále více a  více dostává 

do  popředí zájmu nejen zubních techniků, ale také 

zubních lékařů. Jeho oblíbenost stoupá hlavně díky 

jeho velmi pozitivním vlastnostem, jako jsou kompati-

bilita, pevnost a estetické vlastnosti.

Prettau Zirkon je plně zirkonová náhrada bez vrstve-

ní keramiky. Díky vynechání keramické vrstvy je 200x 

pevnější než klasická fazetovaná zirkonová náhrada. 

Jednou z  mnoha výhod u  Prettau Zirkonu je úplné 

vyloučení zadního okluzního odštípnutí.

Prettau Zirkon je indikován pro pacienty s  nízkým 

skusem, nedostatkem místa v distálním úseku a zvláš-

tě pacientům trpícím bruxismem.

Prettau Zirkon je vysoce translucentní a je používán 

ve spojení se specializovanou barvící technikou, která 

zcela vypouští  fazetování keramiky.

Prettau Zirkon lze také s výhodou kombinovat, tzn. 

částečně vrstvit. Fazetovat můžeme pouze labiální 

nebo bukální plochy.  Ostatní funkční oblasti zůstávají 

jako pevný Prettau Zirkon. Touto kombinací dosáhne-

me ideálního požadavku na zubní náhradu – vynika-

jící estetika ve frontálním úseku spojená s funkčností 

distálního úseku.

Jsou Prettau práce vhodné z  pohledu estetiky, abraziv-

ních vlastností, kompatibility a pevnosti?

 

Co se týká abrazivních vlastností, můžeme si tento 

jev ukázat na praktickém příkladu: Škrábu dřevo pro-

ti hladkému sklu a nic se nestane. Ale, škrábu-li dře-

vo proti dřevu, vznikne tříska. Jako když se setkají dva 

materiály stejného druhu (zub proti zubu). Přirozený 

chrup se nevyhnutelně opotřebuje také. Nicméně 

když se přirozený zub setká s hladkým zirkonem (jako 

je dřevo proti sklu), nedojde k abrazi. Brusná povaha 

jakéhokoliv materiálu je určena mírou leštěného po-

vrchu a  jeho vlastní hustoty. „Měkčí“ sklovina bude 

klouzat po  vyleštěném, mnohem těžším zirkonu 

bez opotřebení. Naproti tomu fazetovaná keramika 

(nebo dokonce kov) způsobí opotřebení přirozeného 

chrupu díky její vyšší porézní struktuře, která působí 

jako smirkový papír. Fazetovaná keramika je přibližně 

1000x více abrazivní oproti leštěnému Prettau Zirko-

nu. Naše zkušenosti se zirkonem potvrzují: Prettau zir-

kon nezpůsobuje prakticky žádnou abrazi přirozené-

ho chrupu.

Sintrovaný Prettau Zirkon, vzhledem ke svému zvlášt-

nímu složení, vykazuje neuvěřitelnou hustotu a hlad-

kost. Díky tomu nezpůsobuje prakticky žádné opotře-

bení přírodního chrupu.

Obecně platí toto: tvrdší a hladší materiál způsobuje 

menší abrazi.  

Na následujících stránkách bychom Vám rádi dali na-

hlédnout do naší práce a zkušeností s Prettau Zirko-

nem prostřednictvím reálné práce pro pacienta a uká-

zat směr, jak používat tento materiál.

Pacientovi jsme zhotovili 8 členný částečně vrstve-

ný Prettau můstek. Zuby 23, 21, 11, 12 a 13 jsou pilíře 

a zuby 24, 22 a 14 chybí. První premoláry (24,14) budou 

zhotoveny jako dens pendens a budou plně zirkonové. 

Celý frontální úsek bude fazetován zirkonovou kera-

mikou ICE Zirkonzahn.

Celá práce bude zhotovena na manuálním frézovacím 

přístroji Zirkograph 025 od fi rmy Zirkonzahn. Univer-

zálnost tohoto přístroje nám umožňuje zhotovit libo-

volný typ práce. Základem pro naši práci je konstrukce 

zhotovená z fotokompozitního materiálu.

Konstrukci modelujeme tak, že zuby 24 a 14 jsou v pl-

ném anatomickém tvaru, ale protože se jedná o dens 

pendens, je zde potřeba redukce těchto volných členů 

v důsledku zatížení žvýkacího tlaku (obr. 1, 2).

PRETTAU ZIRKON KOMBINOVANÝ
ČÁSTEČNÉ VRSTVENÍ PRETTAU ZIRKONOVÉHO MŮSTKU

Tomáš Chlubna, CRESCO TITAN s.r.o. a Hanka Urbanová DiS. DENTACK

2.1.

Hanka Urbanová DiS.

zubní technik
Dentack
tel./fax: +420 312 240 113
mobil: +420 777 600 804
e-mail: info@dentack.cz, 
hanka.urbanova@volny.cz 
www.dentack.cz

Narozena 1973 v Čeladné.
Obor zubní technik 
vystudovala v Olomouci
r. 1994. V oboru pracuje 
16 let. V roce 2008 
otevřela v Kladně „Školící 
a demonstrační centrum 
Zirkonzahn“, kde přednáší 
a školí zubní techniky. 
Specializuje se na moderní 
technologie frézování 
zirkonu.
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Ve  frontálním úseku vymodelujeme kapny a  vytvo-

říme místo pro keramickou hmotu. Můžeme také 

v  palatinální oblasti vymodelovat plochy zubů v  pl-

ném tvaru. To ale není náš případ, my budeme vrstvit 

po celé ploše zubů.

Výhodou této metody je, že takto zhotovenou kon-

strukci z fotokompozitní pryskyřice je možné dát od-

zkoušet do  zubní ordinace. Stomatolog zkontroluje 

především okrajový uzávěr kapen, dosed mezičlenů 

a u premolárů také okluzní skus. Konstrukci lze případ-

ně v  ordinaci upravit. Díky této kontrole pak máme 

100% jistotu přesného výsledku. 

Na  manuálním frézovacím přístroji pak celou kon-

strukci vyfrézujeme do  Prettau zirkonového bloč-

ku. Detailně vyfrézujeme především fi sury na  okluzi 

a  mezizubní prostory u  plných anatomických tvarů 

(obr. 3).

Můstek musí zůstat připevněn a sintrován s podpůr-

nou základnou (obr. 4)!

Po  případné úpravě vyfrézované konstrukce začíná-

me s  barvením Prettau Zirkonu. Prettau konstrukce, 

na  rozdíl od  klasického zirkonu, není ponořena celá 

do barvící tekutiny. Místo toho je individuálně barve-

na pomocí malého štětce (obr. 5). Tento krok je v prin-

cipu podobný barvení klasické práce před glazuro-

vacím pálením. Musíme použít štětec bez kovového 

držáku, aby bylo zabráněno nežádoucímu zabarvení 

od kovu. Konečná intenzita barvy je defi nována po-

čtem tahů štětce. To vyžaduje trochu zkušenosti. Ko-

nečný výsledek zcela závisí na způsobu, jakým se po-

užívá štětec.

Prettau Zirkon má 16 barvících tekutin dle V  vzorní-

ku a 7 intensivních barvících tekutin. Tekutinami pro-

barvujeme předsintrovaný Prettau Zirkon v interden-

tálních prostorech, na  okluzi nebo jimi vytvoříme 

barevný základ gingivy. Tímto docílíme perfektní ba-

revnosti a  přirozenosti zubů již v  základní zirkonové 

konstrukci.

Konstrukci sušíme pod infra lampou nejméně 

po  dobu 1 hodiny a  poté ji vložíme do  sintrovací 

pece, kde je sintrována na speciální program určený 

pro Prettau materiály.

 

Abychom předešli diskolorizaci  a dosáhli nejlepšího 

barevného výsledku  Prettau práce, sintrujeme práci 

pod speciálním keramickým sintrovacím krytem.

    

Po sintrování odbrousíme základnu (obr. 6, 7) a dosa-

díme konstrukci na  model. Před aplikací speciálních 

Prettau dobarvovacích barviček, provedeme písko-

vání konstrukce aluminiem oxidem. Takto vytvoříme 

vhodný povrch pro barvení a zabráníme stékání bar-

viček či vytváření skvrn. Oblasti, které budou fazeto-

vány keramikou by měly být hladké – pískování zde 

není nutné.

Prettau můstek fazetujeme ICE zirkonovou keramikou 

pouze ve  frontálním úseku. Dodržujeme vypalovací 

parametry dané výrobcem keramiky (obr. 8, 9). 

3.

5.

4.

7.

6.
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Pro zaručení vazby a zvýšení sytosti barev nanášíme 

tenkou wash vrstvu pomocí Dentinů +, které byly spe-

ciálně vyvinuty pro Prettau Zirkon.

Protože Zirkon je špatný vodič tepla, je nutné dbát 

na  správný režim vypalování. Konstrukce s  tenkými 

stěnami a bez objemných mezičlenů mohou být vy-

palovány při normálním nárůstu teploty 55°C/min. 

S rostoucím objemem mezičlenu se musí snížit doba 

nárůstu teploty. Objemné zirkonové konstrukce, tj. 

můstky s mezičleny, jsou mnohem obtížněji vypalová-

ny než klasické korunky. Rozdíly v rozložení tepla mezi 

korunkami a  mezičleny mohou být kompenzovány 

zvýšením doby výdrže až na 2 minuty.

V  některých speciálních případech, jako jsou velké 

můstky na  implantátech s  gingivální částí, se dopo-

ručuje zvýšení teploty až na 3 minuty při současném 

snížení konečné teploty o 10 až 15 ° C. Tím se vyhne-

me nadměrnému vypálení fazetované keramiky.

Nižší teplota v kombinaci s delší dobou výdrže zajiš-

ťuje, že keramika je správně pálena bez ztráty tvaru. 

Obecně řečeno, pro fazetovanou keramiku na zirkon 

je doporučena doba výdrže dvě minuty na  koneč-

né teplotě ve vakuu. Dokonce i glazurovací pálení by 

mělo být prováděno ve vakuu, protože pak neexistuje 

žádné riziko vzniku bublin na zirkonu.

Pozor: Velké můstky musí být vypalovány velmi po-

malu. Je nezbytné také pomalé chlazení. V opačném 

případě může dojít k prasklinám!

Po  prvním dentinovém pálení provedeme korekce. 

Zuby 24 a 14 jsou bez vrstvení. Konstrukci dáme vypá-

lit na druhý dentin.

Individuální barevnou charakteristiku provádíme Pret-

tau dobarvovacími barvičkami ještě před glazuro-

vacím pálením (obr. 10).  Barvičky zafi xujeme pomo-

cí pálení - ‚freeze fi re‘ (zmrzlé pálení) na 730 ° C. Pak 

pokryjeme celou konstrukci speciální pastou Glaze 

Plus, která má fl uorescenční efekt. Glazuru vypaluje-

me zvlášť na glazurovací program. Skutečné barvy se 

ukáží až po glazurovacím pálení. 

Velmi důležité je použít na  závěr speciální glazuru 

Glaze Plus. Tato glazura slouží zároveň i jako keramic-

ká mikrovrstva, která brání tření zubů s  antagonis-

ty a  zmírňuje tvrdost náhrady (obr. 11). Při artikulaci 

a obroušení této vrstvy v ordinaci ve větší oblasti, je 

nutné místo opět naglazovat.

Díky vysoké translucenci Prettau Zirkonu nejsou vidi-

telné žádné hranice mezi zirkonovou konstrukcí a fa-

zetovanou keramikou (obr. 12).

Věříme, že tímto konkrétním příkladem jsme Vám dali 

odpovědi nejen na  otázky v  úvodu našeho článku, 

ale především Vám ukázali, že s tímto typem materi-

álu můžete zhotovovat rozličné typy zubních náhrad, 

ve kterých se spojuje nejen estetika, ale také přede-

vším funkčnost použitím Prettau materiálů, díky nimž 

je odlamování keramiky v distálním úseku minulostí.

Toto je skutečná inovace – tam, kde nebyla kerami-

ka použita, se samozřejmě keramika nemůže odlomit.  

<<<

10.

11.

12.

8.

9.
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>>> Uplatnění teoretických znalostí o  okluzálních 

vztazích náhrady s  optimální žvýkací funkcí je vel-

mi často obtížné. Právě zde se ukazují rozdíly mezi 

„jenom“ odpovídající okluzální plochou korunky či 

můstku a  skutečně funkčně bezchybnou náhradou.

Mistrem v této disciplíně je ZTM J. Peters, který mnoha 

kolegům a zubním lékařům přednáškami a praktický-

mi kurzy toto téma okluze přiblížil. My jsme ho proto 

oslovili,aby nám své doporučení k modelaci objasnil.

Interview provedl Gerhard  Frensel ve výukové labora-

toři pana Peterse v Neussu.

G.F.: Pane Petersi, patříte k nejpokrokovějším němec-

kým zubním technikům a k diskusi komplexního té-

matu okluze jste obzvláště přispěl. Které rady a do-

poručení můžete dáti svým kolegům v  laboratoři 

a ordinaci co se týče modelace náhrad?

J.P.: Především bych chtěk zdůraznit, že neodbor-

né zhotovení okluzálních a  aproximálních kontakt-

ních vztahů jak ve  frontě tak v  laterálním úseku ský-

tá nebezpečí záporně ovlivnit fukční procesy. Často 

je postupováno na  základě učebnicových dogmat, 

obzvláště zdůrazňováním příliš mnoha kontaktů. To 

vede k nebezpečnému okluznímu vztahu, který ome-

zuje pohybové možnosti dolní čelisti a tak vytváří pa-

ragnátní a dysgnátní skus a znemožňuje rekonstrukci 

okluzálního reliefu s odpovídající žvýkací výkonností.

G.F.: Čím se vyznačuje Váš okluzní koncept? A jak da-

lece se odlišuje Váš přístup od ostatních?

J.P.: Můj koncept vznikl na základě dlouholetých zku-

šeností v zubní laboratoři. Je založen na diferenciální, 

pokud možno přesné analýze pohybové fyziologie 

dolní čelisti. Na  základě toho jsem známý okluzální 

kompas modifi koval a doplnil  internacionální barev-

ný kod doplňujícími číselnými hodnotami (obr. 1 a 2).

Tím vzniknou logicky vyvozené doplnění kombinova-

nými pohyby: např. 1 (lateropulze) + 3 (protruze), která 

vede ke 4 (lateroprotruze). Toto doplnění ukazuje jas-

né začlenění a zahrnuje komplexsnější pohyb jako je 

Progresívní Sideshift (zde označen ps7). Všichni jsme 

se učili, že forma zubů musí být přizpůsobena funkcí.

Teprve diferencovaná analýza přirozených fyziologic-

kých vztahů, poskytuje poznatky jak je korektní mo-

delace okluze pro funkčně výkonnou náhradu nutná.

G.F.: Teda znamená Váš okluzní koncept výrazněj-

ší zvážení individuálních potřeb pacienta? Tak např. 

podle dnešního ofi ciálního učení doporučovaný 3-tí 

bodový kontakt mezi antagonisty ignorujete?

J.P.: Správně. Jak zubní technik tak zubní lékař si stále 

musí připomínat, že každý pacient, který navštíví zub-

ní ordinaci, přináší něco velmi důležitého: svoji neuro-

muskulární rovnováhu - za předpokladu, že je vyrov-

naná. Toto mozkem naučené pohybování dolní čelisti 

se uplatňuje výhradně  okluzi a má býti ukazatelem 

naší okluzní modelace.

Dle mých zkušeností doktrinované dodržování oklu-

zálních zásad může riziko parafunkcí spíše zvýšit - čím 

více kontaktů, tím větší zdroj chyb. Proti těmto před-

stavám je moje přesná funkční analýza vztahu zub-

ních oblouků a čelistí. K  tomu mně posloužila sbírka 

přes 200 párů sádrových modelů intaktního chrupu 

různých ortodontických tříd (Angle), která vytvořila 

základ mého konceptu modelace okluze.

G.F.: Zde se ukazují rozdíly počtu kontaktních bodů 

mezi moláry a praemoláry.Je to eventuelně způsobe-

no různou ortdontickou třídou,má tato klasifi kace vliv 

na individuální okluzi?

J.P.: Zub č. 4 má podle mých zkušeností 1-2 okluzální 

kontakty, zub č. 5 má 2-3 okluzální kontakty, zub č. 6 

má 3-4, zub č. 7 má 1-2, důležité je však jejich umístě-

ní. U  různých ortodontických tříd je počet kontaktů 

stejný, ale jejich poloha je různá. V  jednom kvadran-

tu existuje maximálně 15 bodů, častěji je 10-13, někdy 

i méně. Aproximální kontakty u horních a dolních po-

stranních zubů jsou směrem bukálním. Výjimkou je 

OKLUZE + FUNKCE
Přeložil: Dr. Kalvoda
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kontakt mezi horní šest a  sedm, který musí být po-

sunut palatinálně. Vzdáleně zvýhodňuje první třída 

(jeden zub ke  dvěma) na  základě trojúhelníkového 

otevření horní čelisti vestibulárně při odpovídajícím 

špičákovém vedení, laterální pohyb dolní čelisti. Jinak 

je tomu u  druhé třídy: distální postavení čelisti, kdy 

zuby jsou v  kontaktu jeden k  jednomu. Zde nemo-

hou hrbolky dolních postranních zubů sklouznout. 

Následkem toho jsou předčasné abraze. Často pozo-

rujeme u této třídy rotované frontální zuby - tyto jsou 

způsobeny vzájemným postavením zubů, kdy chybí 

opora.

G.F.: Co znamená Váš koncept pro každodenní práci 

laboranta? Na co má především dbát?

J.P.: Můj koncept je součástí hosspodárného a  raci-

onálního postupu,který přináší v denním pracovním 

procesu v praxi a labratoři více jistoty,při konsektvent-

ním přístupu redukuje zabrušování v ústech pacienta 

na minimum.

Toto ukazuje pacientovi vaši kompetenci a při správ-

né morfologii mu zajišťuje žvýkací komfort. Důležité 

je, aby laboratoř a praxe mluvili jednou řečí. Nutné je 

u každého pacienta vyhotovení okluzního protoko-

lu. Předpokladem pro správnou funkci náhrady jsou 

transversální rozměry okluzní plochy zubu. Pouze tak 

je možné vytvořit anatomicky korektní formu ve vzta-

hu k  volným prostorům. Při nedodržení transvertál-

ních rozměrů se zvyšuje riziko vzniku překážek klou-

zavých pohybů. To vede často k oploštění okluzního 

reliefu a tomu odpovídající snížení žvýkacího výkonu. 

Dolní čelist ztrácí důležitou schopnost orientace k če-

listi horní. A nelze vyloučit iritaci žvýkacího aparátu.

G.F.: Většina restaurací je dnes metalokeramická 

avšak stále častěji se objevují i  náhrady Zirkonoxid-

Celokeramika Cercon smart keramiks. Lze namísto 

vrstvovací techniky pro funkční okluzi použít techniku 

Cercon Press et smile?

J.P.: Ano, tato technika je dokonce jedna z velmi dob-

rých alternativ, protože má k dispozici různé možnosti: 

buď celou práci pressen a ke konci barevně dokončit 

malováním nebo použít Cut-back-technik.

G.F.: Může korektní modelace okluzálních ploch zna-

menat pokrok ve stále vzrůstající globalizační soutěži?

J.P.: Nejenže může, ona musí být pokrokem. Jsem 

přesvědčen: lepší porozumnění funkčních vztahů po-

vede vždy k  lepší kvalitě zhotovené náhrady. Právě 

v okluzním smyslu cítí pacient zda mu byla odevzdá-

na náhrada špičkové kvality nebo laciný produkt dál-

ného východu. Obzvláště německé laboratoře jsou 

povinny svůj kvalitativní standart vytvořením dob-

ré okluze udržovat na nejvyšším niveau a  tím zůstat 

konkurence schopné. A tak bude naše technika, která 

na mezinárodním poli má špičkovou kvalitu, si ji moci 

udržet. V nejlepším slova smyslu: pokrok pomocí zub-

ní techniky. <<<

1.

2.

3.
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>>> V poslední době jsme svědky nebývalého rozma-

chu počítačových CAD/CAM systémů, slova jako ske-

ner a  frézovací centrum slyšíme skloňovat ve  všech 

pádech. Nikdo dnes již nepochybuje o  potenciálu 

a  výhodách CAD/CAM systémů. Znamená to ale, že 

je nutné se naučit pracovat s  počítačem?  Zůstane 

zde do budoucna nějaký prostor pro přesnou manu-

ální práci? A co ti zubní technici, kteří práci s počíta-

čem neovládají, kteří si vybrali tento obor právě pro 

možnost tvůrčí ruční práce. Anebo nemají dostatek 

fi nančních prostředků na zakoupení CAD/CAM systé-

mu? Jaké mají vůbec možnosti? Mohou i oni začít dě-

lat nové technologie?

Pro všechny tyto zubní techniky je zde naděje v po-

době manuálního frézování. Manuální frézovací pří-

stroj Zirkograph 025 přišel na trh v roce 2005 a nyní se 

používá již ve více než 80 zemích světa. Tento MAD/

MAM systém si pořizují jak malé laboratoře, které 

chtějí zpracovávat levně zirkon, tak i velké laboratoře 

a univerzity, které zase oceňují neomezené možnos-

ti práce s  tímto přístrojem. Velké laboratoře pak vět-

šinou využívají manuální přístroj jako doplněk k CAD/

CAM systému. CAD/CAM se používá jako rychlý a ne-

komplikovaný nástroj, pomocí kterého se dá během 

krátké doby dosáhnout velkých výsledků. Vedle něj 

je Zirkograph 025 efektivně používán jako expert 

na komplikované a náročné práce.

Pokud se podíváme i do jiných oborů, pak právě ma-

nuálním způsobem vznikají nejvíce náročné, unikátní 

a velmi ceněné práce (ručně šité boty, šaty, hodinky 

i automobily). Nikdo nepochybuje o tom, že jsou tako-

véto výrobky kvalitní a hodnotné, a nikomu nevadí, že 

nebyly vyrobeny automatem. Právě naopak.

Chtěli bychom Vám touto cestou zprostředkovat 

osobní zkušenosti a  dojmy jednoho z  Vás zubních 

techniků, který si tento systém před rokem koupil. Při-

nášíme Vám rozhovor s paní Radkou Písteckou, která 

je zubní technik již 17 let a nedávno se rozhodla začít 

podnikat.  

Začala jste podnikat teprve nedávno. Jaké byly 

Vaše začátky?

Podnikat jsem začala ve 40 ti letech, protože jsem cí-

tila, že jsem připravena samostatně pracovat, rozvíjet 

své představy a cíle. Měla jsem víru, že to dokážu a vě-

děla jsem, že do důchodu nechci zůstat jako zaměst-

nanec a chtěla jsem si dokázat, že mě samostatná prá-

ce uspokojí.

Jsem v nájmu u služebně starší kolegyně, a proto za-

čátky u ní mi pomohly v rozvoji mého záměru. Věděla 

jsem, že nechci zůstat stát na místě a že musím inves-

tovat do nových technologií, abych byla konkurence-

schopná.

Co Vás přesvědčilo začít s manuálním frézováním 

zirkonu? A proč jste neuvažovala o CAD/CAM sys-

tému nebo o skeneru?

Líbila se mi přednáška Vaší fi rmy a manuální frézování 

se mi zdálo být ideální pro malou laboratoř, či pro sa-

mostatného technika a hlavně mě u tohoto systému 

MANUÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ ZIRKONU
V DNEŠNÍ MODERNÍ DOBĚ?
Autor?
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zaujala nezávislost na frézovacím centru. Všechny pří-

stroje mám na pracovišti a celou práci si tvořím sama.

Proč jste chtěla dělat zirkonovou celokeramiku?

Myslím si, že zirkon je dnes stomatologický trend a při-

bývají pacienti, kteří si za nadstandardní práci připlatí 

a záleží jim na estetice náhrady. 

Nebála jste se, že nebudete mít práci?

Nebála, protože zirkon nahrazuje kov v protetické ná-

hradě a je jen na nás, jak své lékaře přesvědčit, aby pa-

cientům nabídli náhradu vysoce estetickou, která na-

bízí přirozený pohled v zubním oblouku.

Jaké byly a jsou Vaše praktické zkušenosti se zir-

konem?

U zirkonu v praxi odpadá tmelení a pískování kovu, je 

to čistá práce. A  největší úspěch je pacient, kterého 

uspokojíme bílou a  lehkou náhradou bez kovového 

podkladu.

Jaké byly reakce stomatologů a  potažmo i  paci-

entů na Vaši nabídku celokeramiky?

Reakce stomatologů byly pozitivní. Naši lékaři oče-

kávají, že jim nabídneme něco lepšího za  rozumnou 

cenu, protože se řídím heslem „spokojený pacient 

znamená spokojený stomatolog“ a  jistota práce pro 

nás.

   

Posunulo Vás to někam dál, máte více práce, více 

možností?

Posunuje mě to rozhodně, vždyť pokrok je v každém 

pracovním oboru a je na nás jakou práci chceme dě-

lat, aby nás těšila a  přinášela nám uspokojení. Co se 

týká množství zájmu o  tuto technologii, je to závis-

lé na  fi nančních možnostech jednotlivých pacientů 

a poměrech v daném regionu.

 

Jaká je nyní Vaše spolupráce se stomatology?

Po  konzultaci se stomatologem, preferuji spolupráci 

s pacientem. Barvu si zásadně vybírám sama, protože 

surový zirkon se podbarvuje a já sama nejlépe vidím, 

jakou barvu mám vdechnout do základu náhrady.

A také fi nále mé práce končí návštěvou pacienta u mě, 

kdy upravím barevné spektrum a tvar.

Proto si s pacientem sjednám více schůzek před ko-

nečným odevzdáním práce stomatologovi, který do-

stane barevně upravenou a přesnou práci k jeho spo-

kojenosti. 

Začala jste dělat Prettau práce, myslíte si, že je 

o to zájem a také pro Vás přínos?

Prettau práce nahrazují celokovové korunky. Prettau 

je přínosem pro rozvoj protetiky. Žvýkací plošky ko-

vových korunek nahradí Prettau práce, vysoce odolná 

na žvýkací tlak v ústech a esteticky je velice přijatelná.

Jak byste zhodnotila pracnost zirkonu, technolo-

gický postup ve srovnání s jinými systémy, např. 

metalokeramikou?

Čas, kdy opracovávám kov pod keramiku, nahradím 

frézováním. Je to nenáročná práce, nechávám si ji 

na konec pracovní doby. Po určité době jsem získala 

rutinu a frézování zvládnu za poměrně krátkou dobu.

Jakými způsoby jste začala nabízet zirkonové 

práce?

Jednak jsem absolvovala dva kurzy, které byly pro tuto 

technologii velice důležité ve  Vaší fi rmě, příjemném 

školícím prostředí na Kladně a výrobky zde zhotove-

né mohu použít jako ukázky pro své lékaře a pacienty. 

Také jsem uspořádala ve spolupráci s Vaši fi rmou a se 

svou kolegyní přednášku, kde jsme seznámili naše sto-

matology se zirkonem a technologií  MAD/MAM sys-

témem blíže. Přednáška měla velice pozitivní ohlas 

a splnila svůj účel.

Děkujeme Vám za příjemný rozhovor.

A co říci na závěr? Je samozřejmě na každém z Vás, ja-

kou cestou se dále vydáte. Tento článek měl za cíl Vám 

ukázat jednu z  možností, pro kterou se můžete roz-

hodnout. Rozhodnout se, co ve své profesi chcete do-

sáhnout. Příklad paní Radky Vám ukazuje, že pokud je 

dost píle a optimismu, lze dosáhnout velmi zdařilých 

výsledků a práce se Vám může stát nejen dobře výdě-

lečnou, ale i zdrojem potěšení. <<<
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>>> Na úvod bych se rád představil. Jmenuji se Jan 

Stojčevski, působím jako privátní zubní technik v Pra-

ze- Ruzyni, a jsem „namachrovaný egoista s jistou dáv-

kou narcismu“ . Jsem rád, že mohu využít možnosti, 

kterou mi dala Komora zubních techniků, abych své 

práce prezentoval v tomto magazínu. 

Zaměřuji se na snímací protetiku, která všeobecně pa-

tří k podhodnocované části našeho řemesla. Já jsem 

přesvědčen, že zcela neprávem.

Rád bych vám představil ukázku své práce - celkové 

snímatelné náhrady - tak, jak je dělám já. Na  těchto 

několika fotografi ích vám chci demonstrovat, že i cel-

ková snímatelná náhrada dává prostor pro kreativitu 

a výsledek může vypadat naprosto přirozeně. Tyto ná-

hrady nejsou fi kce, která by sloužila jen pro demon-

straci, ale jsou skutečným výrobkem pro konkrétního 

pacienta.

Nabízí se ale otázka – dá se takto kreativně vytvoře-

ná, individuelně propracovaná a  upravená celková 

náhrada vyrobit za  současnou část úhrady, která je 

pro zubní laboratoř určena? Posuďte sami. Jsem rád, 

že mezi snahy KZT patří mimo jiné i  snaha o vytvo-

ření možnosti doplácet i  na  celkové snímatelné ná-

hrady a ostatní „I“ kódy. Touto svojí demonstrací bych 

k tomu rád přispěl. <<<

Autorem fotografi í je Dental Photo Tomáš Zumr.

Z ČESKÝCH ZUBNÍCH LABORATOŘÍ

Jan Stojčevski

Jan Stojčevski
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>>> Na stránkách časopisu KZT jsme se rozhodli obe-

známit čtenáře - zubní techniky s  ortodoncií.

V  dosavadních číslech komorového magazínu jsme 

se zatím setkali jen s  problematikou oboru proteti-

ky. Po  četných dotazech kolegů ortodontistů, proč 

se na tuto specializaci stále zapomíná, se ode dneška 

budete v každém novém čísle dozvídat pracovní po-

stupy od  jednoduchých ortodontických výrobků až 

po novinky, které se v tomto oboru aplikují. Věřím, že 

i kolegové, kteří se s ortodoncií nikdy nesetkali, neměli 

možnost se s ní setkat a asi je to ani moc nezajímalo, 

se dozví mnoho poučného z  tohoto oboru a nebu-

dou už pohlížet na ortodontisty  jako na nějaké drá-

taře . Na  úvod si ortodoncii přiblížíme všeobecně 

a pak z pohledu zubního technika.

ORTODONCIE je lékařský obor, který se zabývá dia-

gnostikou, terapií a prevencí nepravidelnosti postave-

ní zubů, vztahy zubních oblouků a anomáliemi čelistí. 

Název vznikl ze dvou řeckých slov ORTHOS - rovný 

nebo přímý; a ODÚS, ODONTOS - zub. Podle překla-

du by tedy tento název označoval úsek stomatologie, 

kde jde hlavně o  rovnání zubů. Původní ortodoncie 

byla opravdu na  tuto činnost zaměřena, ale později 

se úkoly tohoto oboru rozrostly a posunuly dále, ne-

boť vedle anomálií vysloveně dentálních, tj. anomálií 

zubů, přibyla další velmi důležitá skupina, tj. nepravi-

delnosti čelistí, které postihují čelist ve tvaru, velikosti 

atd., nebo ve smyslu anomálií mezičelistních, tj. posta-

vení čelistí k sobě navzájem.

          

V  ortodontické terapii používáme různé typy orto-

dontických přístrojů. Tyto přístroje působí tlakem a ta-

hem na jednotlivé zuby, skupiny zubů, nebo celé zub-

ní oblouky a čelisti.

Pro přesnější popis volíme rozdělení podle způsobu 

upevnění v  ústech. Rozeznáváme tak dva základní 

typy přístrojů: fi xní ortodontické přístroje a  snímací 

ortodontické přístroje. 

Tak jako je rozdílná příčina vzniku ortodontických ano-

málií, tak je léčba u každého pacienta jiná. Ortodon-

tická terapie si klade za úkol docílit funkčně i esteticky 

vyhovujícího chrupu. Ortodontické léčení je zahájeno 

až po vypracování pečlivého léčebného plánu.

Typy ortodontických pohybů:

1.  SKLON - na zub působíme jednou silou v jednom 

směru a v jednom bodě

2.  ROTACE - na zub působíme dvojicí sil proti sobě

3.  INTRUZE - na zub působíme silou v ose zubu ke ko-

řenu -  dochází k zanořování zubů do alveolu

4. EXTRUZE - na  zub působíme silou v  ose zubu 

v opačném směru - dochází k vysunutí zubu z al-

veolu

5.  BODILY POSUN - na zub působíme dvojicí stejno-

směrných sil, které posouvají zub tělesně stejným 

rozsahem jak v korunkové, tak v krčkové části

Preventivní ortodontické aparátky

Užívají se v období dočasného a smíšeného chrupu. 

Patří sem dětské protézky a mezerníky, které se sna-

ží zabránit následkům předčasných ztrát dočasných 

zubů a clony, které mají zajistit rovnováhu sil působí-

cích na chrup (obr. 1).

Dělení léčebních ortodontických přístrojů

Podle způsobu spojení s chrupem: 

Fixní

PEVNÉ, FIXNÍ ortodontické přístroje - základní části 

ortodontického přístroje jsou prostřednictvím krouž-

ZAČÍNÁME S ORTODONCIÍ

Marián Svorad

Marián Svorad

1. 2.
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ků a zámků pevně nacementovány na korunky zubů 

Fixní ortodoncii si připomeneme v některém příštím 

článku, když budeme podrobně probírat retenční des-

ky (obr. 2).

Snímatelné

SNÍMATELNÉ ortodontické přístroje-jsou volně

manipulovatelné a  nenápadné. V  současnosti mezi 

nejpoužívanější snímatelné aparáty patří deskové apa-

ráty, funkční aparáty a  různé clony a mezerníky. Sní-

matelné aparáty vyžadují spolupráci pacienta a  jsou 

jednodušší na  dodržování hygieny u  pacienta. Pří-

stroj nepůsobí pouze na chrup a čelisti, ale ovlivňuje

i  orofaciální svalstvo a  upravuje anomální funkci

(obr. 3 - 8). 

Přídavné aparáty k fi xním aparátům

Přídavné aparáty se používají na zvýšení skusu, zabra-

ňují ztrátě kotvení a zlepšují působení fi xních aparátů 

(obr. 9 - 11).

4.3.

6.5.

8.7.

9. 10.
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Aparát na rozšíření patrového švu - Hyrax (obr. 12).

 

Pevný aparát k distalizaci molárů - Distalizátor

(obr. 13)

Fixní funkční aparát - Herbst

(obr. 14)

Jsou speciální aparáty, které vyžadují zručnost a před-

stavivost zkušeného technika. Díky těmhle aparátům 

se začíná v ortodonci používat to, bez čeho si některé 

věci zhotovované v  protetice nedokážeme předsta-

vit - laser!!!

Právě jste se dozvěděli několik stručných informací 

o ortodoncii. Jak už jsem se zmínil na začátku, bude-

me se postupně v  každém čísle podrobněji sezna-

movat s pracovními postupy a použitím jednotlivých 

aparátů. <<<

12.

13. 13.

reklama

LASAK, spol.s r.o.,
Papírenská 25, Praha 6, 160 00, Česká republika, tel: +420 233 324 280, fax: +420 224 319 716, email: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Přesné konstrukce na implantáty

 Estetické konstrukce bez abutmentů
 Vysoká pasivní přesnost
 Fixace bez vlepených bazí
 Homogenní struktura bez defektů

Sada modelovacích

pilířů ZDARMA

11.
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>>> V tomto článku bych vám ráda shrnula, jaké změ-

ny nás čekají v  tomto roce, a  to v oblasti „utahování 

opasků“, tedy zejména daní, sociálního a zdravotního 

pojištění, důchodů, stavebního spoření, mateřské, po-

rodného, podpory v  nezaměstnanosti a  dalších vý-

hod. Podíváme se ale také na elektřinu, plyn, poštov-

ní služby a dráhy, zkrátka na všechno, co se týká nás, 

běžných smrtelníků. Měli jste snad pocit, že opasky už 

byly utáhnuty na poslední dírku? Kdepak! Opasek je 

stále dost dlouhý a je potřeba na něm vytvořit dírku 

další! Hubněme tedy alespoň s úsměvem – nic jiného 

nám stejně nezbude… 

Povodňová daň

Začněme s daněmi. Tak například se od letošního roku 

budeme muset smířit s tzv. povodňovou daní. Na prv-

ní pohled by se mohlo zdát, že se tato daň týká pouze 

osob žijících v povodňových oblastech – opak je však 

pravdou. Protože nás „velké voda“ nenavštěvuje už jen 

jednou za  sto let a  v  poslední době přichází častěji, 

než bychom si přáli, vysloužila si u nás tolik nepřízně, 

že jsme po  ní poměrně výstižně pojmenovali jednu 

daň. Povodňová daň postihne všechny fyzické oso-

by prostřednictvím snížení měsíční slevy na poplatní-

ka u daně z příjmu fyzických osob, a to o 100 Kč, tedy 

z 2070 Kč na 1970 Kč. Suma sumárum, rok má dvanáct 

měsíců a  každý poplatník daně z  příjmu fyzických 

osob tedy většinou ročně přijde o 1200 Kč. A  jaká je 

tady souvislost s  povodněmi? Tím, že současná sle-

va na poplatníka bude snížena, získá stát dodatečné 

prostředky, které by měly poputovat do  speciálního 

daňového fondu, ze kterého by mohly být pozdě-

ji, v případě potřeby, čerpány prostředky na  likvidaci 

či prevenci povodní. Zní to poměrně vznešeně, ale 

všechno má své důvody. Přestože TOP 09 i ODS daly 

před volbami slib, že přímé daně zvyšovat nebudou, 

řešení krizové situace spolu s vidinou poměrně solidní 

záplaty na straně příjmů státní pokladny (až 4,5 mili-

ardy Kč ročně), si vyžádalo své. Zavedení povodňové 

daně zní v uších voličů přeci jen schůdněji, než zvýše-

ní daně z příjmů. Na otázku, zda-li je taková daň spra-

vedlivá, však nelze odpovědět jinak, než že není. Tato 

sazba je totiž degresivní a  doplatí na  ni nejvíc za-

městnanci s nízkými příjmy.

Zdanění důchodu i příjmu pro movité

„PRDUCHY“

Při šití záplat na  státním měšci se nezapomnělo ani 

na  pracující důchodce. Tedy přesněji řečeno ne 

na všechny pracující důchodce paušálně, nýbrž na ty 

movitější z  nich, jimž bude zdaněn jak důchod, tak 

i  příjem, a  to 15% sazbou. Změna se týká těch dů-

chodců, jejichž příjmy ze zaměstnání, podnikání či 

pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc Kč ročně. 

Sjednávání pracovních poměrů

pro „PRDUCHY“

Pracujících důchodců se bude nově týkat i  délka

sjednávání pracovních poměrů. Zatímco doposud 

museli zaměstnavatelé najímat důchodce na  dobu 

určitou, nejvýše však do 1 roku (což činili velmi rádi, 

neboť pak s nimi mohli velmi snadno ukončit pracov-

ní poměr), od nového roku mají poživatelé starobní-

ho důchodu možnost být zaměstnáni bez časového 

omezení - na dobu neurčitou. I zde je však jeden há-

ček: trvání pracovního poměru mezi tímtéž zaměst-

navatelem a tímtéž zaměstnancem je, podle zákoníku 

práce, možné sjednat celkem na dobu nejvýše dvou 

let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru. Dal-

ší sjednání pracovního poměru mezi stejnými účast-

níky je tedy (po  vyčerpání povolené dvouleté doby 

pracovního poměru) dovoleno až po  uplynutí doby 

šesti měsíců od  skončení předchozího pracovního 

poměru.

Pozor na opožděná daňová přiznání!

Pokud jste byli doposud s  podáním daňového při-

znání poněkud nedochvilní, stát si na vás nyní posví-

tí. Za opožděné podání daňového přiznání mohl dří-

ve správce daně uložit sankci v podobě tzv. zvýšené 

daně, maximálně do částky odpovídající 10 % vaší da-

ňové povinnosti. Pokud podáte od  letoška přiznání 

se zpožděním více než 5 dnů, bude vám naúčtová-

na pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně či nadměr-

ného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty. Naštěstí je 

zde stanoven horní limit - maximálně si za svou nedo-

chvilnost připlatíte 5 % daňové povinnosti, nadměr-

ného odpočtu či daňové ztráty.

Vyšší zálohy na nemocenskou

Zubní techniky podnikající jako osoby samostatně vý-

dělečně činné (tedy většinu z nich) postihnou změny 

v nemocenském pojištění. Jinými slovy: kdo se bude 

chtít lépe zabezpečit před nemocí, pěkně si za to při-

platí! Jednou z těchto změn je totiž zvýšení minimální 

zálohy na 92 Kč. Sazba pojistného totiž vzroste z 1,4 % 

na  2,3 % z  minimálního měsíčního základu 4000 Kč. 

Za  vyšší zálohy však dostanou OSVČ dávky nemo-

cenského pojištění až od 22. dne trvání nemoci. Za-

městnancům pak bude od 4. do 21. dne vyplácet ne-

mocenskou jejich zaměstnavatel. Ty OSVČ, které jsou 

dobrovolně pojištěny a  jejich samostatná výdělečná 

činnost je vedena jako vedlejší (např. z důvodu, že jim 

MANAGEMENT ZUBNÍ LABORATOŘE
4. díl: Změny v roce 2011 aneb Co nás čeká a nemine

Ing. R. Šmídová, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická 
v Praze

Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze, 
kde v současné době 
působí na Katedře financí 
a oceňování podniku jako 
odborný asistent. Vedle 
výuky předmětů Finanční 
analýza a plánování podniku 
a Oceňování podniku se 
věnuje výzkumu v této 
oblasti, jehož výsledky 
publikuje a prezentuje 
na domácích i zahraničních 
konferencích. Specializuje 
se na  oceňování lékařských 
praxí.
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byl přiznán starobní důchod), stává se tato právě z dů-

vodu dobrovolné účasti na  nemocenském pojištění 

od 1. 1. 2011 výkonem hlavní samostatné výdělečné 

činnosti. To tedy znamená, že pokud jste nebyli po-

vinni platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, 

budete je od prvního ledna muset hradit v minimální 

částce 1807 Kč.

Denní vyměřovací základ zůstává nižší,

redukční hranice se zvyšují, stropy odvodů 

zůstaly vysoké

Ty změny, u  kterých jsme doufali, že budou platit 

pouze pro rok 2010, budou platit i dále. Tak například 

dávky nemocenského pojištění se budou nadále vy-

počítávat z 60 % denního vyměřovacího základu. Ne-

měnná zůstává 70% sazba denního vyměřovacího zá-

kladu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství i 60% 

sazba denního vyměřovacího základu pro stanovení 

ošetřovného, které náleží od  prvního dne ošetřová-

ní člena rodiny. Ani redukční hranice upravující denní 

vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského 

pojištění nezůstaly bez pohybu. První redukční hrani-

ce se zvýšila z částky 791 Kč na 825 Kč, druhá z částky 

1186 Kč na 1237 Kč a  třetí redukční hranice se zvýšila 

z 2371 Kč na 2474 Kč.

Co se týká stropů na odvody sociálního a zdravotního 

pojištění, které byly v minulosti „dočasně“ zvýšeny, ne-

můžeme čekat, že by k nám snad byla státní pokladna 

shovívavější a zpět je snížila na trojnásobek průměrné 

mzdy. I nadále tedy zůstává měsíční strop na šestiná-

sobku průměrné mzdy.

Vyšší zálohy na zdravotní pojištění

V  minulosti už jsme si asi zvykli, že zálohy na  zdra-

votní pojištění se pravidelně zvyšují. Nemělo by nás 

tedy tentokrát překvapit, že rok 2011 nebude v tom-

to ohledu výjimkou. Vzhledem k tomu, že minimální 

vyměřovací základ OSVČ odpovídá dvanáctinásobku 

poloviny průměrné měsíční mzdy, která pro rok 2011 

činí 24  740 Kč, počítejme minimální měsíční zálohu 

na zdravotní pojistné ve výši 1670 Kč.

Stavební spoření ztratilo punc

nejvýhodnějšího tuzemského spořícího

produktu

Na  frak dostalo také stavební spoření. Nutno podo-

tknout, že se opravdu jednalo o  produkt poněkud 

nadměrně výhodný. Účastníci stavebního spoření to-

tiž mohli po skončení zákonné lhůty naspořené pro-

středky vybrat a  pořídit za  ně kupříkladu nový au-

tomobil či chladničku, aniž by přišli o  tučnou státní 

podporu. O  státní podporu, jejímž původním cílem 

byla podpora výstavby či nákupu nemovitostí, ne-

boli podpora fi nancování bytových potřeb. K  tomu 

navíc zajímavé úrokové sazby stavebních spořitelen, 

zajímavé mimo jiné tím, že byly osvobozeny od daně. 

Takový produkt skoro nešlo nemít. Stavební spořitel-

ny si mlaskaly, mohly si dovolit klienty obírat o tučný 

poplatek za  uzavření smlouvy nebo tučný poplatek 

za  vedení účtu. Přes to všechno bylo stavební spo-

ření nadmíru výhodné. A stát to tiše trpěl, až jednou 

musel přitáhnout kohoutek. Tedy kohoutek nám utá-

hl na tomto poli dost pevně. Obavy z nadcházejících 

změn vyvolaly u spekulujících klientů potřebu vypo-

vědět stavební spoření dříve, než dojde ke zdanění vý-

nosů. A tak bylo na konci září (při tříměsíční výpovědní 

lhůtě) ve vestibulech stavebních spořitelen poněkud 

dusno. Až začaly mít stavební spořitelny opodstatnělé 

obavy, že nebudou mít na výplaty ukončených smluv 

dostatek prostředků. Následovaly „fi nty“, jak klienty 

od tohoto kroku zvrátit, provázené samými zdánlivý-

mi lákadly. Protože změny v zákoně o stavebním spo-

ření zahýbaly úsporami skoro celého obyvatelstva, asi 

snad nebude pro nikoho překvapením, co se vlastně 

stalo. Tedy v kostce: na státní podporu, která bude při-

pisována za  rok 2010 (připisována bude v  roce 2011) 

byla uvalena 50% daň. Znamená to tedy, že se maxi-

mální státní příspěvek sníží u smluv uzavřených před 

rokem 2004 z 4500 Kč na 2250 Kč a u mladších smluv 

z 3000 na 1500 Kč. Od roku 2012 nastane další změna 

pravidel, státní příspěvek bude nově činit 10 % z na-

spořené částky (nikoli 15% nebo dokonce 25% u star-

ších smluv) a bude ohraničen limitem 2000 Kč (nikoli 

3000 Kč nebo dokonce 4500 Kč u starších smluv). Dal-

ší nevítanou novinkou je zdanění úrokových výnosů 

na  stavebním spoření, a  to 15 %. Doposud bylo sta-

vební spoření od této daně osvobozeno, s rokem 2011 

už na tuto výjimku z pravidla zapomeňme. Ačkoliv se 

(naštěstí) bude daň, podle ministerstva fi nancí, vzta-

hovat pouze na úrokové výnosy připisované od roku 

2011, postihne zejména úrokové zvýhodnění u  star-

ších smluv, které se připisuje až při výpovědi smlouvy. 

Takové úrokové zvýhodnění bylo u některých staveb-

ních spořitelen dokonce vyšší, než základní úrok. Ruku 

na srdce, stát ví, co dělá… Kdo měl stavební spoření, 

cítí se být podveden, neboť žil po celá léta v domněn-

ce, že co je dáno ve smlouvě při uzavření, bude platit 

i při výpovědi. 

Stavební spoření ztratí s  příchodem nových pod-

mínek punc nejvýhodnějšího tuzemského spořící-

ho produktu. Výsledkem tedy bude postupný odliv 

dlouhodobých úspor domácností z  fi nančního trhu 

tak, jak bude končit splatnost stávajících smluv, kte-

ré již nebudou obnovovány. Stavebním spořitelnám 

nezbude než více bojovat o nové smlouvy, můžeme 

očekávat akční nabídky, slevy na poplatcích, bonusy 

a rozšíření palety jejich činnosti.

Ekonomika
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Škrty pro nezaměstnané

Také chystané změny podpory v  nezaměstnanosti 

plnily před koncem roku úřady práce novými neza-

městnanými, kteří si ještě chtěli zajistit staré, výhod-

nější podmínky. Od roku 2011 se totiž snižuje podpora 

v nezaměstnanosti těm, kteří z práce odejdou doho-

dou nebo sami dají výpověď. Zatímco ostatním začí-

ná podpora na 65 % průměrného měsíčního čistého 

výdělku a postupně se snižuje, lidem, kteří ze zaměst-

nání odejdou po dohodě nebo na vlastní žádost, se 

sníží již od začátku pobíraní podpory na 45 %. Pokud 

navíc získáte při odchodu ze zaměstnání odstupné či 

odchodné, počítejte s  tím, že po dobu, na kterou je 

odchodné či odstupné vyplaceno, nebudete mít ná-

rok na podporu v nezaměstnanosti.

Porodné pouze pro rodiny s nižšími příjmy

Dámám, které se chystají přivést na  svět potomka, 

stát také neudělal radost. Připravil totiž většinu z nich 

o porodné, které doposud činilo 13000 Kč. Na porod-

né od  letošního roku dosáhnou pouze rodiny s  níz-

kými příjmy, a to jen v případě narození prvního dítě-

te. Porodné ve výši 13 000 Kč na první živě narozené 

dítě si mohou nárokovat pouze rodiny, které v kalen-

dářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte mají 

příjmy nižší než 2,4násobek životního minima rodiny 

(narozené dítě se přitom započítává).

Důchody se zvýší

Ale abychom stát pouze nekritizovali za  jeho škrty, 

na základě kterých musíme nadále utahovat opasky, 

potěšme alespoň příjemce vyplácených důchodů, 

neboť tyto se zvýší. Základní výměra u  všech dru-

hů důchodu, ať už starobního, invalidního, sirotčího, 

vdovského či vdoveckého, se z  částky 2170 Kč zvy-

šuje na  2230 Kč. Procentní výměra důchodu, která 

už je individuální a  lze říci, že vychází z  výše příjmů 

a doby pojištění, se zvýší o 3,9 %. Schválením naříze-

ní, které důchod pro příští rok zvýší, vláda také o 3,9 % 

zvýší dva příplatky k  důchodu. Prvním z  nich je pří-

platek k  důchodu ke  zmírnění některých křivd způ-

sobených komunistickým režimem v oblasti sociální.  

Dále se zvýší také příplatek zavedení podle zákona

č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního odbo-

je za vznik a osvobození Československa a některých 

pozůstalých po nich.

Ceny energií

A co můžeme čekat od cen energií? Už jsme si asi také 

pomalu zvykli na to, že na  inkasu nacházíme každo-

ročně vyšší zálohy na  elektřinu a  plyn, aniž bychom 

více plýtvali. Ani letos tomu nebude jinak. Elektři-

na pro domácnosti zdraží přibližně v průměru o 5 %. 

Těchto 5% však nelze paušalizovat pro všechny do-

mácnosti, neboť musíme přihlížet k  tomu, jakou má 

daná domácnost distribuční sazbu. Je třeba rozlišo-

vat, zda-li je elektřina využívána k vytápění či ohřevu 

vody, anebo pouze ke svícení a pro běžné spotřebiče. 

Ti, kdo elektřinou topí, pocítí zdražení výrazněji než 

ti, co s ní jen svítí. Radost budou mít tentokrát zákaz-

níci PRE, jimž zůstane cena přibližně stejná. Podobně 

na  tom budou i  zákazníci Pražské plynárenské, která 

by neměla zdražovat, na  rozdíl od RWE, kde se oče-

kává zdražení v  průměru o  2,3%. Slavit by tentokrát 

mohli zákazníci společnosti E.ON., která chystá zlev-

nění plynu o  přibližně 4%. Také řada dalších konku-

renčních dodavatelů energií slibuje udržení anebo 

dokonce snížení stávajících cen. Za to můžeme vděčit 

otevření trhu s  elektřinou a  plynem, které umožnilo 

vstup nových společností na trh a vytvořilo žádoucí 

konkurenční prostředí.

Cenné balíky si pošlete výrazně dráž

Ani Česká pošta tentokrát neotálela se zdražením. 

Nejmarkantněji byly zdraženy cenné balíky, a  to při-

bližně o 15%. Důvodem je patrně neustále se zvyšující 

poptávka po této službě, na jejímž pozadí stojí zvyšu-

jící se obraty internetových obchodů.

Vlakem s předem nastudovanou brožurou

Co se týče Českých drah, ceny zůstávají v tomto roce 

bez výraznějších změn. Budeme však muset opět 

pečlivě prostudovávat strukturu nabídky, která se na-

opak radikálně změnila. Zásadních změn se dostalo 

v nabídce cestování po celé síti ČD či v rámci jednot-

livých krajů. Zpáteční jízdenky už dávno ztratily punc 

výhodnosti – poslední kapkou bylo snížení slevy při 

pořízení zpáteční jízdenky z 10 % na polovinu.

Vyšší diety, ale k obezitě nepovedou

Nakonec udělejme alespoň radost zaměstnancům 

vysílaným na  pracovní cesty. Došlo totiž ke  zvýše-

ní stravného. Za každý kalendářní den pracovní ces-

ty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru za-

městnanci stravné nejméně ve  výši 63 Kč (dosud to 

bylo 61 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 95 Kč 

(dosud to bylo 93 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 

12 hodin, nejdéle však 18 hodin a  149 Kč (dosud to 

bylo 146 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může 

poskytovat stravné i  v  libovolně vyšší úrovni, než je 

předepsaná minimální výše stravného. Důležité je, 

aby dodržel minimální úroveň.

Sečteno, podtrženo, rok 2011 se opravdu nese v du-

chu utahování opasků. O tom, zda-li jsou daná opat-

ření spravedlivá nebo ne, nebudeme na tomto místě 

polemizovat. Zbývá nám jen doufat, že budou účinná 

a že posílí naši státní pokladnu. Těšme se nyní na změ-

ny v  roce 2012, třeba nám přinesou více optimismu 

a chuti do života! <<<

Tento článek je zpracován jako jeden z  výstupů výzkum-

ného záměru Rozvoj fi nanční a účetní teorie a  její aplikace 

v praxi z  interdisciplinárního hlediska registrovaného u Mi-

nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy pod evidenčním 

číslem MSM 6138439903.
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IPS INLINE SYSTEM EFEKTIVNĚ, EKONO-
MICKY A ESTETICKY
(3-denní praktický kurz zaměřený na práci s můstkovou 4-čle-

nou konstrukcí v postraním úseku)

Přednášející: Ondřej Adam

Termín a místo konání:

30. 5. - 1. 6. 2011, Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3.

Téma kurzu:

Práce s  metalokeramikou Ivoclar Vivadent IPS InLine při 

zhotovení horního můstku 23-26 na  slitinu z  náhradního 

kovu. Vysvětlení jednoduchého i rozšířeného vrstvení pro 

postraní úsek, demonstrace a vlastní realizace účastníky - 

fi nální příprava konstrukce a její následné fasetování.

Cena kurzu: 7500,-Kč (pro VIP: 6750,-Kč)

Bodová hodnota: zažádáno o 12 kreditů u KZT ČR

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Dentamed spol. s r.o., tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

IPS E.MAX ALL CERAMIC PRO POKROČILÉ
(2 denní školení zaměřené na práci s e.max Ceram)

Přednášející: Ondřej Adam

Termín a místo konání:

16. 6. – 17. 6. 2011, Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3.

Téma kurzu:

IPS e.max Ceram pro frontální a laterární rekonstrukce. Pří-

prava a individualizace presované konstrukce z lithium di-

silikátu pro náhradu horního velkého řezáku a  individua-

lizace zirkonoxidového podkladu pro zhotovení korunky 

na první horní molár. Vysvětlení teorie rozšířeného vrstve-

ní s IPS e.max Ceram, demonstrace odlišného postupu pro 

přední a postraní úsek a pro různý materiál.

Cena kurzu: 5900,-Kč (pro VIP: 5310,-Kč)

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT ČR

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Dentamed spol. s r.o., tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

KERAMICKÝ SYSTÉM IPS
E.MAX V KOSTCE
Přednášející: Andreja Mezan

Termín a místo konání:

11. 4. – 13. 4. 2011. Dentamed, Pod Lipami 41, Praha 3.

Téma kurzu:

Úvod do teorie: popis materiálu,lisování sklokeramických 

kapen, fazet, onlayí, inlayí, dvě možné techniky.

3-denní praktický kurz: čepování, zatmelení, předehřátí, 

lisování, dekyvetace, odstranění reaktivní vrstvy, opraco-

vání.

Technika vrstvení: vrstvení jednotlivých typů keramických 

hmot, vypálení školícím technikem, dekyvetování, opraco-

vání, vrstvení a opracování.

Technika malovací: nanášení jednotlivých odbarvovacích 

hmot, vypalování, povrchová struktura korunky a  dobar-

vování korunky v glazuře.

Cena kurzu: 7500,-Kč (pro VIP: 6750,-Kč)

Bodová hodnota: zažádáno o 12 kreditů u KZT ČR

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Dentamed spol. s r.o., tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

NOVÁ KERAMIKA VMK MASTER JEDNO-
DUŠE A KRÁSNĚ
Vita Zahnfabrik ve spolupráci se společností Dentamed připra-

vila dva praktické kurzy.

Přednášející:

Čeněk Neruda (autorizovaný školitel Vita Zahnfabrik)

Termín a místo konání: 30. 3. – 1. 4. 2011 a 21. – 22. 6. 2011

Praha 3. Školící laboratoř Dentamed, Pod Lipami 41

Téma kurzu:

Praktický kurz bude uveden krátkou přednáškou. V prak-

tické části kurzu si zhotovíte tříčlenný frontální můstek 

a dvě korunky v laterálním úseku.

Cena kurzu:

Dvoudenní kurz: 5900 Kč (pro V.I.P. : 5310 Kč)

Třídenní kurz: 7500 Kč (pro V.I.P. : 6750 Kč)

Bodová hodnota:

zažádáno o 8 kreditů (2-denní kurz)/12 kreditů (3-denní 

kurz) u KZT ČR 

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Dentamed spol. s r.o., tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

STOMATOLOGIE DNEŠKA A BLÍZKÉ BU-
DOUCNOSTI ANEB POUČENI MINULOSTÍ 
MĚNÍME SMĚR!
Teoretický kurz určený pro stomatology a zubní techniky

Přednášející:

MUDr. Petr Hajný, Róbert Zubák, Claudio Joss

Termín a místo konání:

4. 4. 2011, Ostrava, Hotel Imperiál****

5. 4. 2011, Brno, Hotel Vista****

6. 4. 2011, Hluboká nad Vlatavou, Parkhotel****

Téma kurzu:

Pod pojmem estetika si představujeme hlavně celokera-

mické systémy. Ty však donedávna byly spojovány s urči-

tými riziky a kontraindikacemi. Nyní jsme však v situaci, kdy 

pomocí těch nejestetičtějších materiálů dosahujeme záro-

veň nejspolehlivějších výsledků. Která pravidla, postupy, 

zásady a limity je třeba znát, abychom se mohli zabý-

vat opravdu jen estetikou celokeramických náhrad?

Cena kurzu: 1590 Kč (pro VIP: 1431,-)

Bodová hodnota: Zažádáno o 50 kreditů ČSK

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Dentamed spol. s r.o., tel.: 266 007 111, www.dentamed.cz

ŠKOLENÍ FIRMY BREDENT NA ROK 2011
Přednášející:

Odborný poradce a  školitel fi rmy Bredent zubní technik 

Karel Špička

Termín a místo konání: Brno

7. - 9. 4. 2011 - Vstřikovací licí systém Thermopress

15. - 16. 4. 2011 - Visio-Lign

22. - 23. 4. 2011 - Systém zástrčkových zámků Snap

28. - 30. 4. 2011 - Zásuvné spoje fi rmy Bredent VKS SG, VS3

13. - 14. 5. 2011 -  Visio-Lign

27. - 28. 5. 2011 - Vstřikovací licí systém Thermopress

9. - 11. 6. 2011 - Licí technika podle Sabatha

8. - 9. 7. 2011 - Vstřikovací licí systém Thermopress

Pořadatel:

Krbec Dent

PRAKTICKÉ KURZY, CAD/CAM 2011
Přednášející: zubní technik Tomáš Skoupý

Termín a místo konání:

Brno. Termíny budou vypsány dle zájmu.

Pořadatel:

Krbec Dent

DURACEM LOVE
Přednášející: Martin Socha

Termín a místo konání:

5. 4. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno

14. 6. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Praha

Téma kurzu:

Fazetování keramikou Duraceram love a představení kera-

miky Cercon ceram love. Jedinečný keramický systém DVA 

V  JEDNOM pro tři konstrukční materiály. V-Classic nebo 

V-3D barevná stupnice - aspekty výběru barvy v systému 

DVA V JEDNOM. Základní a estetické vrstvení. Fazetování 

na CoCr. Základy keramiky, materiálová architektura - ther-

mický management.

Cena kurzu: 2 490 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

OD MODELU KE KORUNCE
FUNKČNĚ A ESTETICKY
Přednášející: Ondřej Adam a Michal Koudelka

Termín a místo konání:

14.- 15. 4. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Praha

Téma kurzu:

Použití artikulátoru ve  fi xní protetice a  zhotovení pre-

sované celokeramické korunky. Teorie:  výroba modelu 

pomocí přístroje Giroform, výhody přesnosti a  uložení 

do artikulátoru, typy artikulátorů Artex, základní rozděle-

ní systému IPS e.max all ceramic. Praxe: výroba vlastního 

modelu, správné zaartikulování, modelace prvního molá-

ru z vosku, presování z lithium disilikátu za použití systému

e.max Press a  individuální dobarvení pomocí Shade past 

a Essence prášků.

Cena kurzu: 4 800 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

IPS INLINE
IPS InLine System efektivně, ekonomicky a esteticky

Přednášející: Ondřej Adam

Termín a místo konání:

27. – 28. 4. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o.  - Praha

8. – 10. 6. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o.  - Brno

Dvoudenní kurz:

Práce s metalokeramikou Ivoclar Vivadent IPS InLine při re-

konstrukci dvou horních velkých řezáků. Vrstvení v souvis-

losti s optickými vlastnostmi původních rekonstruovaných 

zubů, demonstrace a vlastní realizace učastníky. Následná 

práce s morfologií a povrchovou texturou.

Třídenní kurz:

Práce s  metalokeramikou Ivoclar Vivadent IPS InLine při 

zhotovení horního můstku 23-26 na  slitinu z  náhradního 

kovu. Vysvětlení jednoduchého i rozšířeného vrstvení pro 

postraní úsek, demonstrace a vlastní realizace účastníky - 

fi nální příprava konstrukce a její následné fasetování.

Cena kurzu a bodová hodnota kurzu:

Praha (2-denní): 5 500 Kč vč. DPH, zažádáno o 8 kreditů

Brno (3- kurz): 6 900 Kč vč. DPH, zažádáno o 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

CELOKERAMIKA HERACERAM ZIRKONIA
Základní postupy, tipy a vrstvení

Přednášející: Jakub Hošek

Termín a místo konání:

5. – 6. 5. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Praha

Téma kurzu:

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví 3 členy 

na studijních modelech, které obdrží v ceně kurzu. Dozví 

se základní teorii o HeraCeram Zirkonia a na modelech si 

prakticky vyzkouší práci s tímto špičkovým zirkonovým ce-

lokeramickým materiálem.

Cena kurzu: 6 190 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

GALILEO - LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ
Přednášející: Hynek Rožnovský

Termín a místo konání:

10. 5. 2011- HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno

Téma kurzu:

Teorie - využití v praxi, triky a chyby při použití laseru.

Praktická ukázka:

a)  snímací náhrady - oprava rozlomeného skeletu, úprava 

a přidání lité spony, přidání retence do skeletu

b)  fi xní náhrady - zatavení dírky v korunce,  nastavení krát-

ké korunky, spojení rozřízlého můstku, úprava kývající-

ho můstku pomocí spotu laseru

Cena kurzu: 1 290 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

CERCON CERAM LOVE
Přednášející: Martin Socha

Termín a místo konání:

11. 5. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno)

Téma kurzu: Fazetování celokeramikou Cercon Ceram 

Love na  zirkonovou konstrukci. Jedinečný systém DVA 

V JEDNOM – V-Classic nebo V-3D barevná stupnice. Zákla-

dy keramiky, materiálová architektura, termický manage-

ment, individualizace korunky.

Cena kurzu: 2 490 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ JARO 2011
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ARTIKULÁTOR A OBLIČEJOVÝ OBLOUK
Přednášející: Michal Koudelka

Termín a místo konání:

12. 5. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno)

Téma kurzu: Artikulační teorie v  návaznosti na  výrobky 

fi rmy AmannGirrbach, výroba modelu Giroform, artikulá-

tory Artex, obličejový oblouk. Prezentace a praktická ukáz-

ka, prostor pro diskuzi.

Cena kurzu: 790 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

IPS E.MAX
Přednášející: Dieter Grübel (český překlad zajištěn)

Termín a místo konání:

16. – 17. 5. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Praha

Téma kurzu: Praktický kurz bezkovové keramiky probíhá 

pod vedením vynikajícího zubního technika fi rmy Ivoclar 

Vivadent. V  teoretické části se kromě prezentace celého 

systému IPS e.max zaměříme nejvíce na e.max Press. Prak-

tická část zahrnuje přípravu konstrukce z lithium disilikátu, 

jeho fazetování pomocí e.max ceram při částečném dopá-

lení celoanatomicky vymodelovaných rekonstrukcí a cel-

kové vrstvení na konstrukční materiál.

Cena kurzu: 8 490 Kč vč. DPH

Bodová hodnota:

zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

IPS INLINE
Přednášející: Dieter Grübel (český překlad zajištěn)

Termín a místo konání:

18. – 19. 5. 20101 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno

Téma kurzu: Praktický kurz kovokeramiky. Představení 

nového estetického materiálu IPS InLine One, který je plně 

kompatibilní s  celým systémem IPS InLine. V  teoretické 

části se kromě prezentace celého systému budeme věno-

vat novince IPS Inline One a jednoduchosti jejího zpraco-

vání. Praktická část zahrnuje případné úpravy kovové kon-

strukce, správné nanášení opakeru, fazetování s IPS InLine, 

případně IPS InLine One a individuální dobarvení.

Cena kurzu: 8 490 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

CELOKERAMIKA HERACERAM ZIRKONIA
Základní postupy, tipy a vrstvení

Přednášející: Adam Kulovaný

Termín a místo konání:

2. – 3. 6. 2011 - HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o. - Brno

Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením instrukto-

ra zhotoví 3 členy na  studijních modelech, které obdrží 

v ceně kurzu. Dozví se základní teorii o HeraCeram Zirko-

nia a na modelech si prakticky vyzkouší práci s tímto špič-

kovým zirkonovým celokeramickým materiálem.

Cena kurzu: 5 590 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o., tel.: 541 426 880, www.hsdental.cz

ARTIKULÁTOR, OBLIČEJOVÝ OBLOUK
a navazující artikulační teorie

Přednášející: Knut Miller

(ofi ciální školitel AmannGirrbach) - český překlad zajištěn

Téma kurzu: Pro lékaře a techniky, kteří pracují s artikulá-

torem, obličejovým obloukem a  mají zájem dozvědět se 

více o registraci estetických poměrů v obličeji s přenosem 

do artikulátoru za použití clinometru, určení vztahu polo-

hy bezzubých čelistí, kalotách pro stavění zubů dle balanč-

ní teorie a dalších navazujících prvcích.

+ VÝROBA INDIVIDUÁLNÍHO ABUTMENTU 
POMOCÍ TECHNOLOGIE CAD/CAM
Téma kurzu:

Kurz je určen nejen technikům, kteří již mají ve  své zub-

ní laboratoři skener, ale také pro zájemce, kteří o pořízení 

uvažují. Součástí přednášky je skenování, virtuální mode-

lování abutmentu a  ukázka lepení titanové a  zirkonové 

části. Přednáška a praktické ukázky probíhají na  systému 

Ceramill výrobce AmannGirrbach se softwarem pro práci 

s implantáty M-plant.

Termín a místo konání:

6. dubna 2011 - Artikulátor, oblič. oblouk

7. dubna 2011 - Výroba individuálního abumentu pomocí 

technologie CAD/CAM

Konferenční Centrum CITY (Na Strži 65/1702, Praha 4)

Cena kurzu: 1 690 Kč vč. DPH/den

Bodová hodnota: 4 kredity u KZT/den

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

Helena Šmídlová, tel.: 732 763 450, 541 426 885, e-mail: he-

lena.smidlova@henryschein.cz, www.hsdental.cz

NORITAKE EX-3 CELOKERAMIKA
A METALOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

1. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové dobarvová-

ní na kovokeramickou korunku i na  fomovací model jako 

celokeramiku. Účastnici  se seznámí i  se základní japon-

skou technologii -  Noritake EX-3 špičkovým materiálem.

Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880,- Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

PURAN MATERIÁL NA ZHOTOVENÍ
STANDARDNÍ A LICÍ TECHNOLOGIE
na částečné a celkové protézy - určené pro alergiky

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

4. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou a 1 celkovou 

náhradu a předvede technologii z materiálu puran od f.

Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880,- Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

DUROPONT KOMPOZITNÍ MATERIÁL 
NA ZHOTOVENÍ KORUNEK A MŮSTKŮ
teoretické školení s praktickým předváděním

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

5. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 1korunku na studijním modelu a před-

vádí  modelaci a kompletní vrstvení na kovovou korunku. 

Účastnici se seznámí  s možnostmi využití Duropont sys-

témem od f.Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950,- Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

FLEXITE
teoretické školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

8. 4. 2011, 9 hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 1 částečnou náhradu z Flexite supreme 

materiálu a 1 částečnou náhradu z Acetalu na  studijních 

modelech a  předváde  kompletní technologii. Účastnici 

se seznámí s  technologii FLEXITE. Přednáška s  promítá-

ním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

FLEXITE - TECHNOLOGIE ZISKÁNÍ VYSO-
KÉHO POVRCHOVÉHO LESKU A OPRAVY 
FLEXITE PROTÉZ        
teoretické  školení s praktickou ukázkou

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

9. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor na studijních modelech  předvádí  

opracování polírovaním a opravy Flexite protéz. Účastni-

ci se seznámí s  technologii FLEXITE a možnostimi oprav. 

Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 - CELOKERAMIKA
A METALOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

14. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové 

dobarvování na  kovokeramickou korunku i  na  fomovací 

model jako celokeramiku. Účastnici  se seznámí i se základ-

ní japonskou technologii – Noritake EX-3 špičkovým mate-

riálem. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

KOVOKERAMIKA  -   NORITAKE EX-3 
teoretická část a praktické předvedení

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

15. - 16. 4. 2011, 9hod - 18 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením instruktora 

zhotoví 2 korunky na  studijních modelech, které obdr-

ží v ceně kurzu. Seznámí se í se základní teorii o Noritake 

EX-3 a na modelech si prakticky vyzkouší práci s nádhern-

vým kovokeramickým materiálem.Přednáška s  promítá-

ním a diskusí.

Cena kurzu: 4 560 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE CZR PRESS
PRESOVACÍ KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

21. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a  předvádí  modelaci a  kompletní vrstve-

ní a  mezivrstvové dobarvování na  presovanou korunku. 

Účastnici se seznámí  se základní japonskou technologií 

-  Noritake CZR PRESS špičkovým materiálem.Přednáška 

s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 PRESS                            
PRESOVACÍ KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

22. - 23. 4. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  modelaci a kompletní vrstvení a mezivrstvo-

výédobarvování na presovanou korunku. Účastnici se se-

známí  se základní japonskou technologií  - Noritake EX-3 

PRESS špičkovým materiálem.Přednáška s  promítáním 

a diskusí.

Cena kurzu: 5 910 Kč vč. DPH

Bodová hodnota:

zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

CELOKERAMIKA  NORITAKE CZR 
teoretická část a praktické školení
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Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

29. - 30. 4. 2011, 9hod - 18 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením instruktora 

zhotoví 1 korunku na  studijních modelech, které obdrží 

v ceně kurzu. Seznámí se i se základní teorii o Noritake CZR 

a na modelech si prakticky vyzkouší práci s nádhernvým 

keramickým materiálem.Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 5 910 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 PRESS                            
PRESOVACÍ KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

5. 5. 2011,  9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a  předvádí  modelaci a  kompletní vrstvení 

a  mezivrstvovýédobarvování na  presovanou korunku. 

Účastnici se seznámí  se základní japonskou technologií  

- Noritake EX-3 PRESS špičkovým materiálem.Přednáška 

s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

CELOKERAMIKA  NORITAKE EX-3 PRESS
teoretické a praktické školení

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

6. - 7. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Každý účastník si pod vedením instruktora 

zhotoví 2 korunky na  studijních modelech, které obdr-

ží v ceně kurzu. Seznámí se i se základní teorii o Noritake 

EX-3 PRESS a  na  modelech si prakticky vyzkouší práci 

s  nádhernvým kovokeramickým materiálem.Přednáška 

s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 5 910 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 PRESS                            
PRESOVACÍ KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

13. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  modelaci a kompletní vrstvení a mezivrstvo-

výédobarvování na presovanou korunku. Účastnici se se-

známí  se základní japonskou technologií  - Noritake EX-3 

PRESS špičkovým materiálem.Přednáška s  promítáním 

a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

DUROPONT - KOMPOZITNÍ MATERIÁL
NA ZHOTOVENÍ KORUNEK A MŮSTKŮ
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

16. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 1korunku na studijním modelu a před-

vádí  modelaci a kompletní vrstvení na kovovou korunku. 

Účastnici se seznámí  s možnostmi využití Duropont sys-

témem od f. Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

PURAN - MATERIÁL NA ZHOTOVENÍ 
STANDARDNÍ A LICÍ TECHNOLOGIE

na částečné a celkové protézy - určené pro alergiky

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

17. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou a 1 celkovou 

náhradu a předvede technologii z materiálu puran od f.

Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 - CELOKERAMIKA
A METALOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

27. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové 

dobarvování na  kovokeramickou korunku i  na  fomovací 

model jako celokeramiku. Účastnici  se seznámí i se základ-

ní japonskou technologii – Noritake EX-3 špičkovým mate-

riálem. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE CZR CELOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

28. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a  předvádí  kompletní vrstvení a  mezivrstvo-

vé dobarvování na zirkonovou korunku.  Účastnici  se se-

známí i se základní japonskou technologii -  Noritake CZR- 

špičkovým materiálem. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

DUROPONT KOMPOZITNÍ MATERIÁL
NA ZHOTOVENÍ KORUNEK A MŮSTKŮ
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

30. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 1korunku na studijním modelu a před-

vádí  modelaci a kompletní vrstvení na kovovou korunku. 

Účastnici se seznámí  s možnostmi využití Duropont sys-

témem od f. Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 1 950 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

PURAN - MATERIÁL NA ZHOTOVENÍ  
STANDARDNÍ A LICÍ TECHNOLOGIE
na částečné a celkové protézy - určené pro alergiky

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

31. 5. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou a 1 celkovou 

náhradu a předvede technologii z materiálu puran od f.

Novodent. Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 - CELOKERAMIKA
A METALOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

2. 6. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních modelech 

a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové dobarvová-

ní na kovokeramickou korunku i na  fomovací model jako 

celokeramiku. Účastnici  se seznámí i  se základní japon-

skou technologii – Noritake EX-3 špičkovým materiálem. 

Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

KOVOKERAMIKA  -   NORITAKE EX-3 
teoretická část a praktické předvedení

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

3. - 4. 6. 2011, 9hod - 18 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu:

Každý účastník si pod vedením instruktora zhotoví 2 ko-

runky na studijních modelech, které obdrží v ceně kurzu. 

Seznámí se í se základní teorii o Noritake EX-3 a na mode-

lech si prakticky vyzkouší práci s  nádhernvým kovokera-

mickým materiálem.Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 4 560 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE CZR PRESS PRESOVACÍ
KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

9. 6. 2011,  9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a  předvádí  modeláci a  kompletní vrstve-

ní a  mezivrstvové dobarvování na  presovanou korunku. 

Účastnici se seznámí  se základní japonskou technologií 

-  Noritake CZR PRESS špičkovým materiálem.Přednáška 

s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 PRESS                            
PRESOVACÍ KERAMICKÁ TECHNOLOGIE
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Filip Prokeš

Termín a místo konání:

10. - 11 . 6. 2011, 9hod - 18 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a  předvádí  modelaci a  kompletní vrstvení 

a  mezivrstvovýédobarvování na  presovanou korunku. 

Účastnici se seznámí  se základní japonskou technologií  

- Noritake EX-3 PRESS špičkovým materiálem.Přednáška 

s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 5 910 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

NORITAKE EX-3 - CELOKERAMIKA
A METALOKERAMIKA
teoretické  školení s praktickým předváděním

Přednášející: Miroslav Mádl

Termín a místo konání:

16. 6. 2011, 9hod - 16 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 2 korunky na  studijních 

modelech a předvádí  kompletní vrstvení a mezivrstvové 

dobarvování na  kovokeramickou korunku i  na  fomovací 

model jako celokeramiku. Účastnici  se seznámí i se základ-

ní japonskou technologii -  Noritake EX-3 špičkovým mate-

riálem.Přednáška s promítáním a diskusí.

Cena kurzu: 2 880 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 4 kredity u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

PURAN - MATERIÁL NA ZHOTOVENÍ 
STANDARDNÍ A LICÍ TECHNOLOGIE
na částečné a celkové protézy - určené pro alergiky

Přednášející: Věra Hejnová

Termín a místo konání:

17. - 18. 6. 2011, 9hod - 18 hod - D&CT  DENTAS, Praha

Téma kurzu: Instruktor zhotoví 1 částečnou a 1 celkovou 
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náhradu a předvede technologii z materiálu puran od f.

Novodent.Přednáška s promítáním a diskusí. Každý účast-

ník si pod vedením instruktora zhotoví jednu částečnou 

náhradu na studjíním modelu. Studijní model s Acetálo-

vou konstrukcí.

Cena kurzu: 4 920 Kč vč. DPH

Bodová hodnota: zažádáno o 8 kreditů u KZT

Pořadatel, kontakt pro přihlášky:

D&CT DENTAS, tel: 222 252 055, dentas@dct.cz, www.dentas.cz

KOVOKERAMIKA – ZÁKLADNÍ (VITA)
Přednášející: Petr Řehořka

Termín a místo konání: 2. 5. – 4. 5. - Milevsko

Cena kurzu: 4.200,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – POKROČILÍ (VITA)
Přednášející: Čeněk Neruda

Termín a místo konání: 26. 4. – 27. 4. - Milevsko

Cena kurzu: 4.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Čeněk Neruda

Termín a místo konání: 6. 4. – 8. 4. - Praha

Cena kurzu: 7.500,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Čeněk Neruda

Termín a místo konání: 9. 5. – 11. 5. - Milevsko

Cena kurzu: 7.500,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Renato Carretti

Termín a místo konání: 26. 5. – 27. 5. - Ostrava

Cena kurzu: 6.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Renato Carretti

Termín a místo konání: 7. 6. – 8. 6.. - Praha

Cena kurzu: 7.500,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Renato Carretti

Termín a místo konání: 9. 6. – 10. 6. - Milevsko

Cena kurzu: 6.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – MISTROVSKÝ KURZ 
(VITA)
Přednášející: Aniela Beerberg

Termín a místo konání: 28. 6. – 30. 6. - Milevsko

Cena kurzu: 7.900,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

KOVOKERAMIKA – VIP (VITA)
Přednášející: Vanik Jinoian

Termín a místo konání: 23. 6. – 25. 6. Praha

Cena kurzu: 9.350,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

VMK MASTER (VITA)
Přednášející: Tom Arslanian

Termín a místo konání: 13. 6. – 14. 6. Praha

Cena kurzu: 4.600,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

VM SYSTÉM (VITA)
Přednášející: Čeněk Neruda

Termín a místo konání: 16. 5. – 17. 5. Milevsko

Cena kurzu: 4.750,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

PRESOVANÁ KERAMIKA (VITA)
Přednášející: Xavier Zahno

Termín a místo konání: 7. 6. – 8. 6. Milevsko

Cena kurzu: 6.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

PRESOVANÁ KERAMIKA (VITA)
Přednášející: Xavier Zahno

Termín a místo konání: 9. 6. – 10. 6. Praha

Cena kurzu: 7.500,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

SNÍMACÍ PROTETIKA (VITA)
Přednášející: Martina Rosenbusch

Termín a místo konání: 18. 4. – 20. 4. Milevsko

Cena kurzu: 5.900,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

SNÍMACÍ PROTETIKA (VITA)
Přednášející: Tom Arslanian

Termín a místo konání: 12. 5. – 13. 5. Praha

Cena kurzu: 5.500,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

CELOKERAMIKA – HERACERAM ZIRKO-
NIA (HERAEUS)
Přednášející: Adam Kulovaný

Termín a místo konání: 28. 4. – 29. 4. Milevsko

Cena kurzu: 5.200,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

CELOKERAMIKA – HERACERAM ZIRKO-
NIA (HERAEUS)
Přednášející: Jakub Hošek

Termín a místo konání: 16. 6. – 17. 6. Milevsko

Cena kurzu: 5.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

PROTETIKA A IMPLANTÁTY (HERAEUS)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 23. 5. – 24. 5. Milevsko

Cena kurzu: 7.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

ZÁSUVNÉ SPOJE ACRYLOCK (MICRODENT)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 30. 5. – 1. 6. Milevsko

Cena kurzu: 6.300,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

ZÁSUVNÉ SPOJE SPHÄROLOCK – HYBRID-
NÍ NÁHRADA  (MICRODENT)

Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 26. 5. – 27. 5. Milevsko

Cena kurzu: 6.700,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ  (ERKODENT)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 7. 4. – 8. 4. Milevsko

Cena kurzu: 5.200,-

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ  (ERKODENT)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 24. 6. – 25. 6. Ostrava

Cena kurzu: 5.200,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ V ORTODON-
CII  (ERKODENT)
Přednášející: Marián Svorad

Termín a místo konání: 27. 5. – 28. 5. Praha

Cena kurzu: 4.500,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

TELESKOPICKÁ NÁHRADA  (ERKODENT)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 6. 5. – 7. 5. Ostrava

Cena kurzu: 8.900,- Kč

Bodová hodnota: 8 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

SKELETY  (BEGO)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 21. 6. – 23. 6. Ostrava

Cena kurzu: 6.900,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz

ZÁSUVNÝ SPOJ MK 1  (MK1)
Přednášející: Milan Kořánek

Termín a místo konání: 13. 6. – 15. 6. Milevsko

Cena kurzu: 8.900,- Kč

Bodová hodnota: 12 kreditů

Pořadatel, kontakt pro přihlášky: INTERDENT s.r.o.,

tel.: 274 783 114, interdent@interdent.cz, www.interdent.cz



48 komorazt # 1  2011

Poradna

>>> Na Ministerstvo zdravotnictví, odbor vzdělávání 

a vědy, přicházejí poslední dobou stále častěji telefo-

nické a e-mailové dotazy, které se týkají účinnosti tzv. 

„malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb.

První informace o novele zákona č. 96/2004 Sb. byly 

zveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdra-

votnictví a  ČAS na  konci minulého roku. Informace 

o této novele také proběhly v odborném tisku a ob-

čas se objevují i  v  našich hlavních denících. Protože 

často dochází i  k  chybným interpretacím, mají nelé-

kařští zdravotničtí pracovníci často rozdílné nebo myl-

né informace.

Nejvíce sledovanou informací je doba účinnosti zá-

kona, a to vzhledem novelizačnímu bodu, který na-

vrhuje prodloužení platnosti osvědčení k  výkonu 

povolání bez odborného dohledu z 6 na 10 let a sní-

žení správního poplatku za  prodloužení osvědčení 

z 500 Kč na 100 Kč.

Podle návrhu pořadu řádné schůze Poslanecké sně-

movny ČR je novela zákona zařazena k  projednává-

ní na  úterý 1. února 2011. I  když se předpokládá její 

rychlé projednání a schválení, nelze se spoléhat na to, 

že už není potřeba si žádat o prodloužení osvědčení, 

zvláště u těch osvědčení, jejichž platnost končí v prů-

běhu několika následujících týdnů či měsíců.

Odbornou veřejnost upozorňujeme, že „malá nove-

la“ zákona č. 96/2004 Sb. dosud schválena nebyla 

a není platná.

Odbor vzdělávání a vědy MZ doporučuje všem ne-

lékařským zdravotnickým pracovníkům, aby při 

podávání žádosti o prodloužení platnosti osvěd-

čení postupovali podle dosud platných ustano-

vení zákona č. 96/2004 Sb. a nepodléhali spekula-

tivním výpočtům účinnosti zákona a nevystavovali se 

tím možným nepříjemnostem se skončením platnosti 

osvědčení.

Informace o jejím schválení a nabytí účinnosti se zdra-

votníci včas dozvědí, informace budou aktuálně zve-

řejněny na webových stránkách Ministerstva zdravot-

nictví.

Průběh legislativního procesu lze i sledovat na strán-

kách Poslanecké sněmovny ČR (snem.cz). V  součas-

nosti je novela zákona o nelékařských zdravotnických 

povoláních zařazena na pořad 5. schůze Senátu (plá-

nované od 3. 3. 2011)

Otiskujeme průvodce jak postupovat při podání žá-

dosti o prodloužení platnosti osvědčení.

 

Průvodce prodloužením platnosti osvěd-
čení krok za krokem
1. Žádost o  prodloužení platnosti osvědčení (nyní 

bude pod názvem rozhodnutí) k výkonu zdravot-

nického povolání bez odborného dohledu  podej-

te nejpozději 60 dnů před ukončením platnosti 

osvědčení.

2. Žádost vytiskněte z www.nconzo.cz – registr – for-

muláře – žádost o prodloužení osvědčení (7 stran       

A4/    formát RTF. 

3. Vyplňte žádost podle pokynů k vyplnění.

4. Na žádost nalepte příslušný kolek.

5. Do  žádosti vyplňte a  potvrďte zaměstnavatelem 

výkon zdravotnického povolání v příslušném obo-

ru z posledních 6 let.

 OSVČ musí doložit ověřené kopie registrace ne-

státního zdravotnického zařízení (rozhodnutí kraj-

ského úřadu, magistrátu o  provozování zubní 

laboratoře). Kopie musí být ověřené notářem (mat-

rikou). 

 Všichni žadatelé musí doložit nejméně 1 rok výko-

nu povolání z posledních 6 let alespoň na polovič-

ní úvazek nebo 2 roky v úvazku 0,2 – 0,5 /týká se 

to zejména těch, kteří z nějakého důvodu přeruši-

li výkon povolání, např. mateřská dovolená, dlou-

hodobá nemoc, zaměstnání v jiném oboru apod./ 

Vždy všichni uvedou dobu zaměstnání a výši úvaz-

ku a zaměstnavatelé potvrdí do formuláře.

6. Do  žádosti vyplňte a  potvrďte zaměstnavatelem 

formulář „doklad o  absolvovaných vzdělávacích 

aktivitách“ v hodnotě minimálně 40 kreditů z po-

sledních 6 let a  přiložte prosté kopie potvrze-

ní nebo záznamů  v průkazu odbornosti o účasti 

na formách celoživotního vzdělávání. Nezapomeň-

te na kopii úvodní strany s Vaším jménem a podpi-

sem.

INFORMACE O „MALÉ NOVELE“ ZÁKONA 
Č. 96/2004 SB.



49komorazt # 1  2011

Poradna

 Pokud dokládáte školení žáků SZŠ nebo VOŠ 

na odborné praxi, je potřeba poslat kopii smlouvy 

s příslušnou školou, ve které musí být uveden jako 

školitel osoba, která na základě těchto kreditů žádá 

o prodloužení registrace.

7. Žadatelé, kteří se rozhodnou nahradit výkon povo-

lání nebo kredity z posledních 6 let zkouškou k vy-

dání osvědčení, přiloží k žádosti prostou kopii do-

kladu o složení zkoušky. Bližší informace, formulář 

žádosti o zkoušku, termíny a otázky ke zkouškám 

naleznete na www.nconzo.cz – zkoušky k vydání 

osvědčení.

8. Žádost s přiloženými doklady zasílejte doporuče-

ně na adresu:

 Ministerstvo zdravotnictví

 Uznávací jednotka Brno, „Registrace“,

 Vinařská 6, 603 00 Brno

K  žádosti o  prodloužení platnosti osvědčení již 

nepřikládejte doklady:

 získání odborné a  specializované způsobilosti, 

které jsou doloženy k prvnímu vydání osvědčení, 

nebo v průběhu registračního období

 ověřenou kopii registrace NZZ - pokud se v průbě-

hu minulých 6ti let neměnily žádné údaje

 o zdravotní způsobilosti

 o bezúhonnosti  <<<

ZMĚNY V POČTU KREDITŮ ZA JEDNOTLIVÉ FORMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

vzdělávací akce

Počet kreditů dle vyhlášky

č. 423/2004 Sb.

(účinnost 20. 7. 2004)

Počet kreditů dle vyhlášky

č. 321/2008 Sb.

(účinnost 29. 8. 2008)

Počet kreditů dle vyhlášky

č. 4/2010 Sb.

(účinnost 1. 2. 2010)

Inovační kurz, školicí akce,

odborný kurz
1 kr/den – nejvíce 10/akce 3 kr/den – nejvíce 12/akce

4 kr/den – nejvíce 12/akce,

nejde-li o pedagogickou činnost

Inovační kurz jako e-learningový

kurz
1 kr/kurz 2 kr/kurz – max. 14/reg. období

E-learningový kurz
hodnocen podle délky trvání jako účast na semináři, inovačním kurzu,

školicí akci nebo odborném kurzu

2 kr/min. 15 stran textu

3 kr/min. 30 stran textu

Seminář 1 kr/den – nejvíce 10/akce 1 kr/den – nejvíce 10/reg. období
1 kredit/akce,

nejde-li o pedagogickou činnost

Odborná stáž 1 kr/den – nejvíce 15/stáž 3 kr/den – nejvíce 15/stáž 3 kr/den – nejvíce 15/stáž

Kongres, konference,

pracovní den, sjezd, sympozium
3 kr/den – nejvíce 10/akce 4 kr/den – nejvíce 12/akce 4 kr/den – nejvíce 12/akce

– přednesení přednášky 15 kreditů
10 kr/vlastní přednáška, autorství

posteru, aktivní účast na soutěžích

10 kr/vlastní přednáška, autorství

posteru, aktivní účast na soutěžích

– spoluautor na přednášce 10 kreditů
5 kr – spoluautorství nebo

přednesení cizí přednášky

5 kr – spoluautorství nebo

přednesení cizí přednášky

– spoluautor na posteru 4 kredity 4 kredity

Mezinárodní kongres

5 kr/den – nejvíce 15/akce 5 kr/den – nejvíce 15/akce

15 kr/vlastní přednáška,

autorství posteru

15 kr/vlastní přednáška,

autorství posteru

10 kr/spoluautorství nebo

přednesení cizí přednášky

10 kr/spoluautorství nebo

přednesení cizí přednášky

5 kr/spoluautorství na posteru 5 kr/spoluautorství na posteru

Publikační činnost

 

 

autor 15 kr/odborný článek autor 15 kr/odborný článek autor 15 kr/odborný článek

spoluautor 10 kr/odborný článek spoluautor 10 kr/odborný článek spoluautor 10 kr/odborný článek

v časopise s hodnotou IF + 100 % IF + 100 %

v recenzovaném časopise + 30 % v recenz. časopise + 30 %

autor 25 kr/odborné publikace,

učebnice, skript, učební pomůcky

autor 25 kr/odborné publikace,

učebnice, skript, učební pomůcky
autor 25 kreditů

spoluautor 20 kreditů spoluautor 20 kreditů

Pedagogická činnost 4 kr/1 den

max. 25 kr/reg.

období

2 kr/vyučovací hodina,

nejvíce 20 kr/registrační období

2 kr/vyučovací hodina, nebo

přednesení odborného sdělení,

nejvíce 20 kr/reg. období

7 kr/2–5 dnů

15 kr/nad 5 dnů

Vědecko-výzkumná činnost 25 kreditů 25 kreditů 25 kreditů

Vypracování metodiky 20 kreditů 20 kreditů



KOMORAZT.CZ
Magazín Komory zubních techniků ČR

Moderní odborné periodikum pro podnikatele i  za-
městnance v  oboru zubní protetiky. Magazín klade 
důraz na  stavovské informace a  stavovskou politiku, 
s akcentem na řešení ekonomických potřeb a problé-
mů v oboru. Magazín přináší  i odborné články a no-
vinky ze světa zubní protetiky a souvisejících oborů, 
s důrazem na moderní  technologie a moderní výrob-
ní postupy.

MÉDIA DATA

Ročník:  2.

Periodicita:  4x do roka

Náklad: CZ 2 600 ks

Distribuce:  zdarma do všech zubních laboratoří

Formát: 215 x 297 mm

Provedení:  Obálka: Křída lesklá 200 g, lamino

  Vnitřek: Křída 115 g

 Vazba: V2

  Počet stran: 44-60

VYDAVATEL

Česká stomatologická akademie
Matušova 982, Rumburk 408 01, tel./fax: 412 384 013

PREZENTACE FORMÁT ZÁKLADNÍ CENA CENA PARTNER -30%

reklama A4 21 x 30 cm 33 000,- 23 100,- 

reklama 1/2 A4 21 x 15 cm 18 150,- 12 750,- 

reklama 1/3 A4 21 x 10 cm 13 200,- 9 240,-

PR článek 1 strana 21 x 30 cm 18 150,- 12 705,-

box - novinky 90 cm2 5 280,- 3 695,-

vkládání A4 3,70 2,70

MEDIAPLÁN ČASOPISU KOMORA ZT 2011

číslo redakční uzávěrka
podklady pro reklamu

ve formátu PDF
distribuce 

1 16. 2. 21. 2. 7. 3.

2 18. 5. 23. 5. 6. 6.

3 18. 8. 23. 8. 7. 9.

4 11. 11. 16. 11. 2. 12.

Seznam inzerentů

LIEHMANN CZ, s.r.o.

strana 2

Dentamed

strana 5

Sinteo

strana 26

Dentamed

strana 5

Interndent

strana 51

LASAK, spol.s r.o.

strana 38

Degudent

strana 31

Vita

strana 33

Černomořská 3 
101 00 Praha 10 
Česká republika

www.liehmann.cz
www.stomaobchod.cz

e-mail: liehmann@volny.cz

Tel./fax:  +420 271 740 423
+420 271 742 716

GSM: +420 734 312 063

LIEHMANN CZ, s.r.o.

M A D E  I N  J A P A N

ULTIMATE XL

Zajišťujeme:

•  výhradní autorizovaný dovoz do ČR

• nezávazné předvedení na vašem pracovišti

• kompletní záruční i pozáruční servis v ČR

• technickou podporu, veškeré příslušenství

• českojazyčné návody, prohlášení o shodě

• důkladné proškolení obsluhy

*  předložíte-li nám jakoukoli 
konkurenční nabídku, 
nabídneme vám ještě 
lepší cenu!

Nejspolehlivější 
laboratorní motor 
všech dob! GARANCE 

NEJNIŽŠÍ 
CENY!*

ULTIMATE XL_A4.indd   1 1.3.2011   16:04:43
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Laserový pomocník
vašich laborato í p ichází

Bu te konkurenceschopní a zadejte výrobu 
konstrukcí zubních náhrad specialist m.

Váš provoz se výrazn  zlevní a zrychlí se dodací
lh ty vašim zákazník m.

www.sinteo.cz
Brainy Toys s.r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno, tel.: +420-725 790 650 nebo +420-774 944 977 Dental Laser Center

ýrobu 
t m.
e dodací

Pošlete nám v období od 15. 4. do15. 6. 2011 sádrový model chrupu nebo soubor „.stl“. V rámci promo akce od nás obdržíte konstrukci v libovolném rozsahu len  zdarma.Více informací na www.sinteo.cz
lh ty va

EOS CobaltChrome SP1
[Class IIa]

VTT-C-2860-01-1123-325-08

Medical Device Directive
93/42/EEC

EN ISO 22674:2000000000666666666666666666666666
EN ISO 744400400000555440005540055554440054400544005544004

EN ISO 10993-1:200000030030303330000303330000300030030303330033300000300003333
EN ISO 10993-555-15-11155 111-1-15--111-11155-5---11115--11-111119999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  snížení pracnosti, úspora asu a zvýšení 
efektivity vaší laborato e

  možnost zhotovit libovoln  dlouhé 
konstrukce

  nejvyšší kvalita konstrukce a dlouhá 
životnost materiálu

  dodání do 3 pracovních dn

Outsourcing v centru SINTEO
se vám vyplatí

Výroba nejkvalitn jších
konstrukcí zubních náhrad
Jako jediní ve st ední Evrop  využíváme 
špi kovou technologii Direct Metal Laser 
Sintering (DMLS) pro dentální ú ely. Výsledkem 
je neporézní produkt a velmi p esná konstrukce 
i u delších m stk . Chromkobaltový prášek 
použitý na výrobu konstrukce má výrazn  vyšší 
životnost než konkuren ní materiály.

Zvládnu
50× víc než

lov k 

Ušet ím váš 
as a spoustu 

pen z

Jsem
proklat  

rychlý

BRT-inzerat-launch.indd   1 4.3.11   11:40

OJEDINĚLÁ SOUTĚŽ S DENTAMEDEM! 
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...KDYŽ CHCETE VÍC, SOUTĚŽTE S NÁMI
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INTERDENT®

PRO 
ZUBNÍ TECHNIKY

2 0 11

KURZY

INTERDENT®

CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

Nový Almanach právě vychází

Výhody pro 
členy KZT

INTERDENT s.r.o. • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz
LASAK, spol.s r.o.,

Papírenská 25, Praha 6, 160 00, Česká republika, tel: +420 233 324 280, fax: +420 224 319 716, email: lasak@lasak.cz, www.lasak.cz

BioCam®

Přesné konstrukce na implantáty

 Estetické konstrukce bez abutmentů
 Vysoká pasivní přesnost
 Fixace bez vlepených bazí
 Homogenní struktura bez defektů

Sada modelovacích

pilířů ZDARMA

Garantuje perfektní výsledky

s novým
vypalovacím

systémem

VITA VACUMAT® New Generation

VITA VACUMAT New Generation - Vysoce hospodárný vypalovací systém
pro individuální potřeby Vaší laboratoře! Pracujte až se čtyřmi prémiovými
keramickými pecemi VITA VACUMAT 6000 M / 6000 MP současně – jedno-
duše, rychle a pohodlně díky ovládání přes dotykový displej. Přístroje Vás
přesvědčí svým kompaktním designem a stabilně vynikajícími výsledky.
www.myvacumat.com

40 let. 3 písmena. 1 originál. Již po celou řadu generací je zkratka VMK
symbolem metalokeramiky VITA. Síla originálu a důvěrně známá technika
vrstvení učinila z VITA VMK Master standard pro jednoduché, bezpečné
a ekonomické zpracování. Keramika se hodí zejména pro fazetování
konstrukcí z neušlechtilých slitin.

34
28

TS
CH

Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITAVMKMaster®
Žhavá novinka a přesto klasika!

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3

VITA - Čeněk Neruda
Plaňanská 1
108 00 Praha 10

INTERDENT PRAHA
Foerstrova 12
100 00 Praha



INTERDENT®

PRO 
ZUBNÍ TECHNIKY

2 0 11

KURZY

INTERDENT®

CZ-100 00 PRAHA 10, FOERSTROVA 12

Nový Almanach právě vychází

Výhody pro 
členy KZT

INTERDENT s.r.o. • 100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz



Garantuje perfektní výsledky

s novým
vypalovacím

systémem

VITA VACUMAT® New Generation

VITA VACUMAT New Generation - Vysoce hospodárný vypalovací systém
pro individuální potřeby Vaší laboratoře! Pracujte až se čtyřmi prémiovými
keramickými pecemi VITA VACUMAT 6000 M / 6000 MP současně – jedno-
duše, rychle a pohodlně díky ovládání přes dotykový displej. Přístroje Vás
přesvědčí svým kompaktním designem a stabilně vynikajícími výsledky.
www.myvacumat.com

40 let. 3 písmena. 1 originál. Již po celou řadu generací je zkratka VMK
symbolem metalokeramiky VITA. Síla originálu a důvěrně známá technika
vrstvení učinila z VITA VMK Master standard pro jednoduché, bezpečné
a ekonomické zpracování. Keramika se hodí zejména pro fazetování
konstrukcí z neušlechtilých slitin.

34
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Nová VITA Metalokeramika s osvědčeným jednoduchým způsobem vrstvení.

VITAVMKMaster®
Žhavá novinka a přesto klasika!

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3
Tel.: +420 266 007 111

VITA - Čeněk Neruda
Plaňanská 1
108 00 Praha 10
Tel. 602 302 002

INTERDENT PRAHA
Foerstrova 12
100 00 Praha
Tel.: +420 274 814 404

INTERDENT PRAHA, s.r.o.
Foerstrova 12
100 00 Praha
Tel.: +420 274 814 404

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41
130 00 Praha 3
Tel.: +420 266 007 111

Vitalabor
Tyršova 38
702 00 Ostrava 1


